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מי מפחד מהאינטרס הציבורי?

קדושים לנו האינטרסים של משפט צדק; פי שנים קדושים לנו האינטרסים 
של בעל העברה; פי שלשה קדושים בעינינו האינטרסים של הציבור.1

בגיליון הקודם עמדתי בקצרה על הגישה, אשר הולכת ותופסת תאוצה 
במשפט הישראלי, ה"מבקשת לבכר את הצדק הדיוני על פני הצדק 
המהותי. גישה אשר אינה משליכה את יהבה על חשיפת האמת העובדתית-

ההיסטורית אלא על פיתוחם של כללים 
דיוניים וראייתיים שנועדו לשמור על 
הגינותו של ההליך ללא קשר בהכרח 
לתוצאתו".2 גישה זו באה לידי ביטוי, 
בין היתר, בדוקטרינה של "הגנה מן 
הצדק" )על שלל עילותיה(, אשר הולכת 
ומשתרשת במשפט הישראלי, כמו גם 
בפיתוחם של כללים ראייתיים, המהווים 
חסמים )לעתים נוקשים( מפני בירור 

האמת בבית המשפט.
רשימה זו זכתה לתגובות רבות מצד 
כל גוני הקשת המשפטית. לצד רבים 
שהסכימו עם הביקורת שהפניתי כנגד 
והתפשטותה  זו  גישה  של  ביסוסה 
הישראלי,  במשפט  פרא"  כ"גידול 
הושמעו גם ביקורות לא מעטות, אשר 

לא רק שמצדדות בגישה זו, אלא אף קוראות להרחבתה על חשבון 
האינטרס הציבורי.

ברשימה קצרה זו אבקש לעמוד על חשיבותו של האינטרס הציבורי, 
מתוך תקווה כי יהיה בכך כדי לשוב ולהחזיר לו את עטרתו. 

האינטרסים של משפט צדק, האינטרסים של בעל העבירה והאינטרסים 
של הציבור משמשים בערבוביה בהליך הפלילי ומעלים את השאלה 
עתיקת היומין על-אודות הקשר בין תפיסת הצדק של ההליך הפלילי 

ובין תכליות אלה. 
לצד הרצון הצודק לשמור על הגינותו של ההליך הפלילי עומד הצורך, 
המוצדק אף הוא, להגן על החברה בכללותה מפני פשיעה. אי לכך 

אנטול פרנס, הוגה דעות צרפתי.  1
יניב ואקי ״דבר העורך – לא על הצדק לבדו?״ משפט מפתח 2, 4 )2014(.  2

יש למצוא את נקודת האיזון הראויה בין האינטרסים של משפט צדק, 
האינטרסים של הנאשם והאינטרסים של הציבור, ולמעשה בין טובת 
הכלל ובין זכויותיו של הפרט. זאת מתוך הכרה, כי אם נמשיך ונפטור 
עבריינים מעונש על מעשיהם ואם לא יוענק מקום של כבוד לאינטרס 
הציבורי בהגנה על החברה מפני פשיעה - נמצא עצמנו, עד מהרה, 

מתאכזרים לצדיקים.3 
בהתייחסו לדבריו של אנטול פרנס, 
פלטיאל  עמד  בפתיח,  המובאים 
אחד  כל  פירוש  על  ן  י דיקשטי
מהמשפטים לחוד, ובעיקר על שילובם 

של הללו יחד: 
"שלש הפסקאות המחוטבות מהוות 
הרישא  עולם.  תפיסות  שלש  כאלו 
מדברת בשבחה של מדת הדין. פסקה 
שניה )המציעתא( מעדפת עליה את 
השקידה על תקנתו של העבריין, את 
הדאגה לעניניו, את ההגנה על זכיותיו, 
על כבודו, על חרותו, במדת האפשרות. 
 – השלישית  הפסקא   – הסיפא   ]...[
מרחיקה ללכת. היא מעמידה בראש 
את עניניו של הצבור. אלו היתה קיימת 
פסקה זו לבדה, בלי קשר את השתים 
הראשונות – היו אולי יכולים להסתייע בה חסידי המדיניות הטוטלית של 
זמננו – אבל אין זה אלא מתוך סקירה שטחית לכאורה. לאמתו של דבר, 
אין אנטול פרנס מעמיד בראש את עניני הגוף הציבורי, המדינה, כי אם 
את עניני הצבור, במלים אחרות, אין הוא דואג כל כך לצבור – כיחידה 
מאורגנת המבליעה בתוכה את הפרט והנעשית למטרה לעצמה, כי אם 
ליתר אישי הצבור, הטעונים הגנה בפני העבריין בעצמו, ושמירת עניניהם 
בתור רבים, בתור רוב, חשובה לנו יותר, מאשר שמירת העבריינים, 
שאינם אלא מעוט בחברה. וביחוד שאין לקראה אלא ביחד עם הרישא 
והמציעתא. אמנם הוא מיחס קדושה משולשת לעניני הצבור, אבל אינו 
מזלזל לא במדת הדין, אשר גם לה קדושה יסודית, ולא בתקנת בעלי 

בפראפרזה על אמרת חז״ל: ״מי שמרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים״.  3

"בשיטת המשפט הישראלית אפשר להבחין בכללים 
דיוניים-ראייתיים שונים, אשר אינם תופסים את ׳חקר 
אינסטרומנטלי, אלא מכוונים למיצוי  כיעד  האמת׳ 
על  בשמירה  השיטה  של  הנורמטיבית  המחויבות 
הגינותו של ההליך. בשנים האחרונות נעה המטוטלת 
בקיצוניות לעבר הגנה על הנאשם, תוך התעלמות 
מזכותו של הציבור להגן על עצמו. תפיסה זו מאיינת 
תג  לכך  ויש  הפשיעה,  מיגור  מודל  את  לחלוטין 
מחיר חברתי גבוה מדי. אכן, אינטרס החברה במיגור 
העבריינות אינו בעל עדיפות על-פני אינטרסים אחרים, 
כגון חירות הפרט, אולם הוא גם אינו צריך להידחות 
וודאי לא אלה של  א-פריורי מפני אינטרסים אחרים, 

בעל העבירה"
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העבירה, שיש לה לפי הפתגם קדושה כפולה".4
בשיטת המשפט הישראלית אפשר להבחין בכללים דיוניים-ראייתיים 
שונים, אשר אינם תופסים את "חקר האמת" כיעד אינסטרומנטלי, 
אלא מכוונים למיצוי המחויבות הנורמטיבית של השיטה בשמירה 
על הגינותו של ההליך. בשנים האחרונות נעה המטוטלת בקיצוניות 
לעבר הגנה על הנאשם, תוך התעלמות מזכותו של הציבור להגן על 

עצמו. תפיסה זו מאיינת לחלוטין את 
תג  לכך  ויש  הפשיעה,  מיגור  מודל 
מחיר חברתי גבוה מדי. אכן, אינטרס 
החברה במיגור העבריינות אינו בעל 
אחרים,  אינטרסים  על-פני  עדיפות 
כגון חירות הפרט, אולם לשיטתי הוא 
גם אינו צריך להידחות א-פריורי מפני 
אלה  לא  וודאי  אחרים,  אינטרסים 
כדי לתת משקל  של בעל העבירה. 
ראוי לאינטרס הציבורי יש לעצב את 
הכללים והדוקטרינות הפרוצדורליים 
והראייתיים מתוך פרספקטיבה רחבה 
יעדיו של ההליך  על-אודות  וכוללת 

הפלילי והאינטרסים הגלומים בו ולא להתמקד בתפיסה צרה, אשר 
שמה יהבה אך על האינטרסים של בעל העבירה. 

מערכת אכיפת החוק תחדל לתפקד באם ישוחררו עבריינים רבים 
ללא הרשעה וללא עונש. מדינה ללא חוק חוטאת לתפקידה בהגנה על 
הציבור, מפירה את חובתה בשמירה על הסדר הציבורי ומפקירה את 
אזרחיה. על המדינה לשמור על שלום הציבור ולקדם את האינטרס 
הציבורי שבשמירה על ערך החיים, על שלמות הגוף ועל הקניין של 
כל פרט ופרט בציבור.5 זכותה של המדינה וחובתה לשמור על ביטחון 
הציבור ועל הסדר הציבורי מפני טרור פלילי בדומה למלחמתה בטרור 
הלאומני. יתרה מכך, על המדינה מוטלת חובה חוקתית לשמור גם על 

זכויות היסוד של הקורבנות בפועל ובכוח. 
אין חולק על חשיבותה של הזכות להליך הוגן, אולם כשם שמדובר בזכותו 
של הנאשם להליך הוגן כך יש לזכור, כי הגינות ההליך אין משמעה רק 

4  פלטיאל דיקשטיין דיני עונשין 16 )1938(.
5  ולמעשה האינטרס הציבורי טומן בחובו גם שמירה על האינטרסים של העבריין.

הגינות כלפי הנאשם, אלא גם כלפי נפגעי העבירה והציבור בכללותו. יש 
לאזן בין חובתה של המדינה להגן על אזרחיה מפני פגיעה של עבריינים 
בגופם, בשלומם, בחירותם ובקניינם, ובין חובתה לשמור על זכויותיו של 
החשוד והנאשם. בין חובת המדינה לאכוף את החוק באופן אפקטיבי ובין 
חובתה להבטיח את הגינותו של ההליך. ואולם החובה להגן על הנאשם 

הינה משנית לחובת ההגנה על הציבור. 
מכירה  אינה  נאורה  משפט  שיטת 
בזכויות מוחלטות כשלעצמן, שאינן 
יכולות לסגת מפני טובת הכלל. תפיסה 
הדמוקרטית  מהתורה  חלק  היא  זו 
שלנו והיא זו אשר עומדת ביסודה של 
תפיסתנו היוריספרודנטלית והחוקתית.6 
במרכזה "עומדת ההכרה כי הערכים 
והעקרונות – והחירויות הנגזרות מהם 
אופי מוחלט. לערכים,  אינם בעלי   –
לעקרונות ולחירויות אין משקל 'מוחלט'. 
בחינת  יחסי".7  תמיד  הוא  משקלם 
רציותם של כללים דיוניים וראייתיים 
מחייבת התחשבות בקיומם של ערכים 
או אינטרסים מתנגשים. האינטרס של הנאשם הוא אמנם מרכזי, אך 
אינו בלעדי. יחסי ולא מוחלט. לצדו של ערך זה קיימים ערכים אחרים 
שהחברה מעוניינת בקיומם או בטיפוחם. דרך זו בנויה על הצורך במציאת 
איזון בין הזכויות לבין הצרכים של כל הפרטים המרכיבים את החברה 
בכללותה,8 וידענו זה כבר, כי "אינטרס הכלל הוא אינטרס הפרט, שהרי 

אין אינטרס הכלל אלא צירוף האינטרסים של הפרטים בו".9
מערכת משפט המבקשת לעשות צדק אינה יכולה להסכים לתוצאה של 
שחרור עבריינים לחופשי. בבסיסו של ההליך הפלילי טבועה זכותה של 
החברה להגן על עצמה מפני פשיעה. זו תכליתה העיקרית של המדינה. 
"עיקר התכלית שלשמה מתאחדים בני אדם במסגרת של קהיליות, 

6  רע״א 7504/95 יאסין נ׳ רשם המפלגות, פ״ד נ)2( 45, 64 )1996(; בג״ץ 6024/97 
שביט נ׳ חברה קדישא ראשון לציון, פ״ד נג)3( 300 )1999(. 

7  עניין שביט, שם, פס׳ 7 לפסק-דינו של הנשיא ברק. 
8  ע״א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע״מ נ׳ מגדל כפר שיתופי, פ״ד מט)4( 221, 

.)1995( 335
9  בש״פ 1986/94 מדינת ישראל נ׳ עמר, פ״ד מח)3( 133, 141 )1994(.

"אין חולק על חשיבותה של הזכות להליך הוגן, אולם 
כך  הוגן  בזכותו של הנאשם להליך  כשם שמדובר 
יש לזכור, כי הגינות ההליך אין משמעה רק הגינות 
כלפי הנאשם, אלא גם כלפי נפגעי העבירה והציבור 
בכללותו. יש לאזן בין חובתה של המדינה להגן על 
אזרחיה מפני פגיעה של עבריינים בגופם, בשלומם, 
בחירותם ובקניינם, ובין חובתה לשמור על זכויותיו של 
החשוד והנאשם. בין חובת המדינה לאכוף את החוק 
באופן אפקטיבי ובין חובתה להבטיח את הגינותו של 
ההליך. ואולם החובה להגן על הנאשם הינה משנית 

לחובת ההגנה על הציבור"
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ומקבלים על עצמם את מרותו של ממשל, היא שמירה על קניינם ]...[ 
ואדם מצטרף לחברה ]...[ רק מתוך כוונה לשכלל את השמירה על עצמו, 
על חירותו ועל קנינו".10 אכן, במרכזו של משטר דמוקרטי ליברלי שמור 
מקום של כבוד לזכויות האדם, אולם מדובר בזכויות של כל הפרטים 

בחברה, על כן יש למצוא את הנוסחה הראויה לאזן בין הזכויות הללו.
זכותה של המדינה להגן על ביטחון אזרחיה וחובתה לשמור על הסדר 
הציבורי. חובה אשר מקורה בתיאוריה הפוליטית שבעצם כינונה של 
המדינה. אחת ההצדקות העיקריות לקיומה של המדינה עניינה הצורך 
בהגנה על חבריה מפני עבריינות.11 אף בהתייחס לתפיסה הצרה של 
תפקיד המדינה בהתאם לתפיסה הליברטריאנית, של "מדינת שומר 
הלילה" )The night-watchman state( מבית מדרשו של Nozick, אשר 
במסגרתה תפקיד המדינה מצטמצם להגנה על אזרחיה ובשמירה על 
הסדר הציבורי, מושם דגש על שמירה על שלום הציבור מפני פשיעה.12 
מדובר לא רק בזכותו של הציבור, אלא בחובתה המוסרית של המדינה 
להגן על חבריה ולהילחם במי שמבקש לפגוע במרקם החברתי שבה. 
שחרור של עבריינים לחופשי פוגע פגיעה אנושה בביטחון הציבור 
ובמערכת שלטון החוק, ועל כן פעולה שכזו עומדת בניגוד לאמנה 

החברתית שעליה התחייבו באופן הדדי המדינה ואזרחיה.13 

10  ג׳ון לוק על הממשל המדיני – המסכת השניה 93–96 )יוסף אור מתרגם, התשי״ט(. עוד 
על האמנה החברתית ראו ז׳אן ז׳אק רוסו על האמנה החברתית )יוסף אור מתרגם, 
התשנ״ט(, שעמד על תכליתה: ״למצוא צורה של שותפות שתגן ותשמור בכל הכוח 
של הציבור על גופו ועל רכושו של כל שותף, ושכל אחד ואחד יתאחד על-ידיה עם 
הכל, ואף-על-פי-כן יציית רק לעצמו, ויישאר חופשי ככל שהיה חופשי קודם לכן. 

זוהי הבעיה היסודית שהאמנה החברתית נותנת לה פתרון״ )שם, בעמ׳ 24(.
11  אורן גזל-אייל ואמנון רייכמן ״אינטרסים ציבוריים כזכויות חוקתיות?״ משפטים מא 

97, 116, ה״ש 47 )2011(. 
 RobeRt Nozick, ANARchy, StAte, ANd UtopiA 26 )reprint at 1999; first  12
 published at 1974(: “The night-watchman state of classical liberal theory,
 limited to the functions of protecting all its citizens against violence,

.theft, and fraud ]…[ and so on"
13  תומס הובס לויתן 117 )אהרן אמיר מתרגם, מנחם לורברבוים עורך, 2009(. בתמצית, 
הובס, אשר השווה את המדינה למוקד כוח הדומה ללווייתן, עמד על הצורך הטבעי 
של האדם להתאגד כחברה באמצעות אמנה חברתית, אשר במרכזה עומדת הזכות 
של הפרטים בחברה לחיים, וחובתה של המדינה להגן על כל אותם פרטים אשר 
הפקידו את זכויותיהם בידיה. לפי הובס מדובר במצב מדיני, ״המושתת על חוזה 
בין הנתינות לריבון המבטיח את קיומם בשלום ובביטחון״. תחת הכותרת ״תכלית 
המדינה – ביטחון אישי״ עומד הובס על כך, ש״הסיבה, התכלית והתכנית של בני אדם 
]...[ בהצבת אותה מגבלה על עצמה )שעל פיה אנו רואים אותם חיים במדינות(, היא 
ראיית הנולד בדבר שימורם העצמי ]...[״. בתרגומו של יוסף אור, הדברים מובאים 
תחת הכותרת ״תכליתה של הקהיליה – בטחונו של היחיד״ – תומס הובס לויתן 161 

)יוסף אור מתרגם, התשכ״ב(.

שחרור עבריינים לחופשי פוגע בעשיית הצדק הן מבחינה מהותית, הן 
מבחינת מראית פני הדברים, ועלול לערער את אמון הציבור בכוחה של 
מערכת אכיפת החוק בעשיית דין צדק לפרט ולכלל.14 מעבר להשלכות 
הישירות העלולות להיגרם משחרור עבריינים לחופשי, כפי שהודגש 
על-ידי Bentham ו-Nozick, יש לחשוש בראש ובראשונה מפני תוצאה 

של חורבן מערכת אכיפת החוק.15
בקביעת כללים דיוניים וראייתיים יש להביא בחשבון גם את הצורך 
בהגנה על מערכת אכיפת החוק ובשמירה על יכולתה להתמודד כראוי 
עם תופעת העבריינות, מתוך הכרה כי כללים המובילים לשחרור של 

עבריינים פוגעים במערכת אכיפת החוק ועמה בשלטון החוק כולו. 

מוגש לכם בזאת גיליון מס' 3 של כתב העת משפט מפתח.
באופן טבעי בכתב עת של פרקליטות המדינה, העיסוק באינטרס הציבורי 
מקבל ביטוי מפורש וקונקרטי גם בחלק מכתביהם של הכותבים בגיליון 
זה. המשותף לכולם היא ההכרה בחשיבותו של האינטרס הציבורי 
ותחושת החרדה בשמירה על קיומו, הן בתחום הפלילי, הן בתחום 

האזרחי.
אני שמח לבשר על הרחבתה ועיבויה של מערכת כתב העת, שתהיה 
מורכבת כעת מסטודנטים מצטיינים, כמקובל בכתבי העת המובילים, 

לצד הפרקליטים עורכי המדורים.
אני מבקש להודות לכל חברי המערכת על עבודתם המאומצת ותרומתם 

להוצאת הגיליון לאור במועד ובאיכות שעליהם התחייבנו.

קריאה מהנה.

יניב ואקי,
דצמבר 2015

14  דבריה של הנשיאה ביניש בע״פ 5121/98 יששכרוב נ׳ התובע הצבאי הראשי, תק-על 
.)2006( 1124 ,1093 )2(06

 ,Nozick ;J. A Bentham Treatise on Judicial Evidence )England, 1825(  15
לעיל ה״ש 12, בעמ׳ 96.
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דבר פרקליט המדינה

על אכיפה אזרחית ואכיפה כלכלית 
משולבת ככלי להגברת אכיפת החוק

– כתב העת של  בגיליונו השלישי של כתב העת "משפט מפתח" 
פרקליטות המדינה – נכללו כמה מאמרים, העוסקים בנושאים של 
"תקיפה יזומה" של הפרקליטות הן בתחום האזרחי, הן בתחום הפלילי-
כלכלי. הדבר משקף את השינוי התפיסתי שחל בפרקליטות בשנים 
האחרונות. בחלק גדול מפעילותה עוסקת הפרקליטות במתן תגובה 
לתביעות נגד המדינה ובהעמדה לדין פלילי במקרים המתאימים. אולם 
כפי שהניסיון מלמד, בכדי לטפל בתופעות מן השורש ולהביא למיגורן, 

עלינו לנקוט גם פעולות יזומות. 
לפיכך, הפרקליטות משקיעה כיום משאבים משמעותיים בהליכים יזומים 

לצורך התמודדות עם תופעות מרכזיות 
ובקופה  החוק  בשלטון  פגיעה  של 
הציבורית, מתוך הבנה, כי שילוב של 
נקיטת יוזמה ויצירת שיתוף פעולה בין 
גופים שונים ובין דיסציפלינות שונות 
יכול לקדם את אכיפת החוק בצורה 
הטובה ביותר. עם פעולות אלה אפשר 
למנות, בין היתר, את האכיפה האזרחית 

המשולבת ואת האכיפה הכלכלית.
חשיבותה של הפרקליטות האזרחית 

כציר מרכזי, הפועל כנאמן הציבור בייצוג המדינה בבתי המשפט בעניינים 
אזרחיים ומינהליים לשם הגנה על שלטון החוק, האינטרס הציבורי 
והקופה הציבורית, חייבה אותנו לפתח, כיעד אסטרטגי, את כלי האכיפה 
האזרחית היזומה. כחלק מהאמור, הפרקליטות האזרחית מלווה חקירות 
והליכים פליליים ומפעילה כלים אזרחיים ומינהליים כצעדי אכיפה 
משלימים לשם השמירה על שלטון החוק, וצמצום התמריץ הכלכלי 

העומד ביסוד הפרת החוק.
התפיסה ביסוד מהלכי האכיפה האזרחיים והמינהליים היא, כי האכיפה 
הפלילית אינה הכלי היחיד, ולעתים גם אינה הכלי המתאים או היעיל 
ביותר להתמודדות עם תופעות מרכזיות של פגיעה בשלטון החוק 
ובאינטרסים ציבוריים חשובים אחרים. כידוע, המדינה היא גוף גדול, 
הפועל באמצעות גורמים רבים, ובמקרים רבים יש קשיים בפיקוח יעיל 
על משאבי הציבור, ונוצרות תופעות של ניצול המצב להפרת חוק כלפי 
המדינה, תוך פגיעה בציבור, ולעתים גם פגיעה ביכולתה של המדינה 
לקדם מדיניות ממשלתית חשובה )כך, למשל, השתלטות על קרקעות 

ציבוריות המיועדות לפיתוח מהווה הפרת חוק, הפוגעת באינטרס מרכזי 
של המדינה(. לכן נדרשת הפרקליטות לייצר כלי אכיפה אזרחיים, 
המכוונים להתמודדות אפקטיבית עם תופעות בתחום זה, ובד-בבד 

להעמיד נורמות ראויות לעתיד וליצור הרתעה.
עבודת ייזום האכיפה האזרחית והמינהלית מחייבת את הפרקליטות 
)אזרחי(,  האזרחית, הפועלת בהנחיית המשנה לפרקליט המדינה 
וציבורית, שבכוחה לרתום את כלל הגורמים  למנהיגות מקצועית 
הרלוונטיים – פנימיים וחיצוניים – לעבודה מערכתית משולבת. עבודת 
הפרקליטות בתחום זה נערכת בשיתוף פעולה של היחידה לאכיפה 
אזרחית ופרקליטויות המחוז האזרחיות, 
שיתופי  פיתוח  על  דגש  שמה  והיא 
הרלוונטיים  הגורמים  עם  הפעולה 
במשרדי הממשלה, ביחידות הסמך, 
אח"מ(,  )בעיקר  ישראל  במשטרת 
ובמשרד האוצר )בעיקר אגף החשב 
הכללי(, וכן על פיתוח שיתוף הפעולה 
הפרקליטויות  בין  ארגוני,  הפנים 
האזרחיות ובין הפרקליטויות הפליליות. 
כל אלה, במטרה להשיג את היעדים 

שנקבעו ולהיות גורם מוביל, חשוב ואפקטיבי בתחום האכיפה.  
אחד הכלים החשובים לשיתוף הפעולה הוא "השולחנות העגולים", 
שהפרקליטות האזרחית מנהלת בכל מחוז וכן במטה הפרקליטות. 
"שולחן עגול" הינו התכנסות כלל גורמי האכיפה במגמה להפעיל שילוב 
כוחות באכיפה כלפי יעדים מוגדרים מראש. לשם כך מתכנסים יחד 
נציגי המשטרה, הפרקליטות, רשות המסים, משרד הבריאות, המשרד 
וגורמי אכיפה רבים נוספים, ומתכננים "פשיטות"  להגנת הסביבה 
משולבות על יעדים שסוכמו מראש, שבמהלכן כל רשות חוקרת חשדות 
להפרות חוק בתחום שעליו היא מופקדת. בדרך זו, גורמי אכיפה רבים 
שחוששים להיכנס ליעד עברייני – נכנסים אליו בחסות המשטרה, 
והאכיפה המבוצעת היא רבת פנים וזרועות. מהלכים אלה מייצרים 

אכיפה אפקטיבית עם הצלחות מוכחות בשטח. 
כלי נוסף חשוב שהפרקליטות עושה בו שימוש הולך וגובר בשנים 
האחרונות הינו הגשת תביעות אזרחיות יזומות בשם המדינה נגד גורמים, 
הפוגעים באינטרסים הלאומיים. תביעות אלה נוחלות הצלחה במקרים 

כיום משאבים משמעותיים  "הפרקליטות משקיעה 
תופעות  עם  התמודדות  לצורך  יזומים  בהליכים 
מרכזיות של פגיעה בשלטון החוק ובקופה הציבורית, 
מתוך הבנה, כי שילוב של נקיטת יוזמה ויצירת שיתוף 
פעולה בין גופים שונים ובין דיסציפלינות שונות יכול 
ביותר. עם  לקדם את אכיפת החוק בצורה הטובה 
בין היתר, את האכיפה  פעולות אלה אפשר למנות, 

האזרחית המשולבת ואת האכיפה הכלכלית"



2015 8 |משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר 

רבים ותורמות לשינוי תודעתי בקרב 
גורמים פרטיים, העושים שימוש לרעה 
בנכסי המדינה. כך, לדוגמה, עד היום 
תביעות   2011-2015 בשנים  הוגשו 
מיליארד  כ-2.4  של  כולל  בסכום 
ש"ח, וזאת בנוסף לתביעות לסעדים 
שאינם כספיים )סילוק יד, הליכי אכיפה 
משמעותם  אשר  וכיו"ב(,  מינהליים 
פחותה  אינה  והכלכלית  הציבורית 

מהתביעות הכספיות. 
דגש מיוחד מושם על המאבק בגורמי 
מופעל  שנגדם  מרכזיים,  פשיעה 
ופליליים  אזרחיים  כלים  שילוב 
כחלק מתפיסה כוללת, שבמסגרתה 
הפרקליטות מובילה אכיפה כלכלית 

משולבת כלפיהם, מתוך שאיפה לפגוע בכיסו של העבריין ובתשתית 
הכלכלית שבמסגרתה הוא פועל. בשנים האחרונות החלו גופי האכיפה, 
בהובלת הפרקליטות, לפתח וליישם את תורת האכיפה הכלכלית 
המשולבת. כפועל יוצא, הוקמו חוליות אכיפה כלכלית בחלק ממחוזות 
הפרקליטות, ולאור העלייה הדרמטית בהיקפי האכיפה הכלכלית 
במחוזות אלה, יוקמו בקרוב חוליות דומות בשאר המחוזות. בנוסף, 
הודקו באופן משמעותי שיתופי הפעולה והתיאום בין גופי האכיפה 
השונים )פרקליטות, משטרה, רשות המסים ועוד( וחלה עלייה של 
מאות אחוזים בהיקפי ההליכים הנוגעים לאכיפה כלכלית משולבת 

)לרבות בהיקף הרכוש שנתפס ומחולט בסופו של יום(.
בבסיס תורת האכיפה הכלכלית המשולבת עומדת התפיסה, שלפיה 
אכיפה  במערכת  חיוני  מרכיב  הינה  העבריין  של  ב"כיסו"  פגיעה 
אפקטיבית. כידוע, המניע המכריע לרבות מהעבירות הפליליות הוא 
כלכלי )סמים, סחר בנשים, מרמה, השמטת הכנסות, סחר בנשק, ארגון 
הימורים וכיו"ב(, ופגיעה ביכולתו של העבריין לעשות שימוש בפירות 
העבירה פוגעת באופן ישיר בתמריץ לביצוע העבירות, מקטינה את 
סך המשאבים הכלכליים העומדים לרשות העבריין לביצוע פעולותיו 

ומהווה גורם מרתיע מהמדרגה הראשונה. 

מעבר  נדרש,  זו  תוצאה  להשיג  כדי 
העוסקים  אצל  התודעה  לשינוי 
חוצת  תורה  פיתוח  במלאכה, 
)פלילי,  משפטיות  דיסציפלינות 
פיסקלי, אזרחי(, הכרה מעמיקה של 
חוק איסור הלבנת הון, המעניק קשת 
רחבה של כלים להתמודדות עם הפן 
הכלכלי של העבירה, והידוק שיתוף 
הפעולה כאמור. כדי לקדם יעדים אלו, 
הפרקליטות מעורבת בהכשרות לכל 
גופי האכיפה )מאות פרקליטים ואוכפי 
חוק אחרים כבר עברו הכשרות אלו(. 
בנוסף, הפרקליטות הקימה את "פורום 
האכיפה הכלכלית", העוסק בדילמות 
המשפטיות העולות מ"השטח" לצורך 
הצגת פתרונות וגיבוש הנחיות ונהלים בתחום. בפורום זה חברים קבועים 
מכל הגופים הרלוונטיים )פרקליטות, משטרה, רשות המסים, יחידת 
החילוט באפוטרופוס, רשות ניירות ערך ועוד(. מפאת חשיבות הנושא 
והצורך במיסודו, הקצתה הפרקליטות לתחום משנה לפרקליט המדינה 
)לאכיפה כלכלית(, המרכז את התחום ואחראי על גיבוש המדיניות בנושא 
והוצאתה אל הפועל. בנוסף, באמצעות המטה לאכיפה כלכלית, החלה 
הפרקליטות לאסוף באופן שיטתי את נתוני האכיפה הכלכלית, ובחודשים 
הקרובים מערכות המחשוב של המשטרה והפרקליטות יסונכרנו כך 

שנתוני האכיפה הכלכלית ייקלטו באופן דיגיטלי ישירות מהמשטרה. 
כל אלו, וצעדים רבים נוספים שהפרקליטות נוקטת, הביאו לפיתוח ניכר 
של תורות האכיפה האזרחית המשולבת והאכיפה הכלכלית וליישומן 
בפועל. זאת, במגמה להגביר את אפקטיביות האכיפה נגד תופעות 
הפשיעה המרכזיות, תופעות של פגיעה בשלטון החוק ובאינטרסים 

ציבוריים חשובים אחרים.
אני מאחל לכולכם קריאה מהנה בגיליון מרתק זה, ומבקש לברך את עורך 
כתב העת ד"ר יניב ואקי, את חברי המערכת ואת כלל כותבי המאמרים 

על תרומתם רבת הערך לגיליון.
שי ניצן

בהובלת  האכיפה,  גופי  החלו  האחרונות  "בשנים 
האכיפה  תורת  את  וליישם  לפתח  הפרקליטות, 
הכלכלית המשולבת. כפועל יוצא, הוקמו חוליות אכיפה 
כלכלית בחלק ממחוזות הפרקליטות, ולאור העלייה 
הדרמטית בהיקפי האכיפה הכלכלית במחוזות אלה, 
יוקמו בקרוב חוליות דומות בשאר המחוזות. בנוסף, 
הודקו באופן משמעותי שיתופי הפעולה והתיאום בין 
)פרקליטות, משטרה, רשות  גופי האכיפה השונים 
המסים ועוד( וחלה עלייה של מאות אחוזים בהיקפי 
ההליכים הנוגעים לאכיפה כלכלית משולבת )לרבות 
בהיקף הרכוש שנתפס ומחולט בסופו של יום(. בבסיס 
תורת האכיפה הכלכלית המשולבת עומדת התפיסה, 
שלפיה פגיעה ב׳כיסו׳ של העבריין הינה מרכיב חיוני 

במערכת אכיפה אפקטיבית"
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חשיפת בית המשפט לעברו הפלילי 
של נאשם בשלב בירור האשמה

בני שגיא1

מבוא 
השיח המרכזי בדיני הראיות בשנים האחרונות עוסק בשאלת קבילותן של 
ראיות שהושגו שלא כדין, כאשר בהקשר זה ניתן להצביע על התפתחויות 
משמעותיות בפסיקה, החל מפסק הדין בפרשת יששכרוב,2 דרך פסק 
הדין בפרשת אלזם,3 ועד פסק הדין בפרשת בן חיים.4 עיקר המחלוקת 
באותם מקרים התמקדה בשאלה האם לקבל ראיות שהושגו אגב פגיעה 
כזו או אחרת בהליך ההוגן, בזכויות הנאשם או באינטרסים אחרים 

הראויים להגנת בית המשפט.
בדרכו לגיבוש מסקנה בשאלת קבילות ראיה מסוימת, ובמסגרת הדיון 
המתנהל בפניו, נחשף השופט לתוכנן של הראיות עוד טרם הכרעה 
בדבר קבילותן, לדוגמא במשפט "זוטא". באותם מקרים בהם מחליט 
השופט לפסול את הראיות, עליו להתעלם מאותם תכנים להם נחשף, 

אשר עלולים להיות בעלי משקל דרמטי להכרעה.5
זו אבקש להתייחס להיבט משיק של הסוגיה האמורה,  ברשימתי 
ולהתמקד באותם מקרים בהם נחשף שופט לעברו הפלילי של הנאשם 
בשלב בירור האשמה, בין אם מכוח הדין, ובין אם מכוח נסיבות אחרות, 
ולהרהר אחר תוקפו של אותו איסור בחשיפת שופט לעברו הפלילי של 

נאשם טרם ניתנה הכרעת הדין.

מקורו הסטטוטורי של האיסור בדבר חשיפת עבר פלילי 
של נאשם בשלב בירור האשמה

על-פי הגישה המקובלת יש להימנע מחשיפת העבר הפלילי של הנאשם 
בטרם הכרעת דינו. בהתאם לגישה זו ישנו חשש כי חשיפת בית המשפט 
לעברו הפלילי של הנאשם בשלב בירור האשמה עלולה להשפיע על 
דעתו של השופט ולהוביל לגיבוש דעה קדומה אודות הנאשם העומד 
לדין. ואולם, לא ניתן למצוא בהוראות סדר הדין הפלילי הוראה מפורשת 
וכללית אשר קובעת כאמור, פרט להוראה ספציפית הנוגעת בחקירתו 
של הנאשם, שם נקבע בסעיף 163 לחוק סדר הדין הפלילי )סייג לחקירת 

שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב.  1
ע״פ 5121/98 יששכרוב נ׳ התובע הצבאי, פ״ד סא)1( 461 )2006(.  2

ע״פ 1301/06 עזבון אלזם נ׳ מדינת ישראל, פ״ד סג)2( 177 )2009(.  3
רע״פ 10141/09 בן חיים נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 6.3.2012(.   4

ראו הדיון המקיף שנערך בבית המשפט העליון בבקשה לגביית ראיות נוספות   5
במשפטו של אהוד אולמרט בע״פ 8080/12 מדינת ישראל נ׳ אולמרט )פורסם בנבו, 

.)6.8.2014

נאשם( כי: "נאשם שבחר להעיד, לא יישאל בחקירה שכנגד שאלות בעניין 
הנוגע להרשעותיו הקודמות, מלבד אם העיד על אופיו הטוב או הביא 
ראיה אחרת לכך, בין בראיותיו ובין בחקירה שכנגד של עדי התביעה".6

האם האיסור עומד במבחן המציאות?
בחינת קשת המקרים בהם נחשף שופט לעברו הפלילי של נאשם עובר 
להכרעת הדין, מלמדת כי אותה "גדר" אשר אמורה לחסום את זליגת 

המידע "המכתים" לשופט, נפרצה מכל עבר. 
אמחיש את האמור במספר דוגמאות לא ממצות, תוך חלוקה למקרים 
בהם חשיפת העבר הפלילי נעשית מכוח הדין, כחלק בלתי ניתן להפרדה 
משלב בירור האשמה, כתוצאה מטיב העבירות, כתוצר נלווה לפעולה של 
צירוף אישומים, או כחלק מהמציאות בה פועלים הצדדים ובית המשפט.

חשיפת עבר פלילי מכוח הדין: 
)א( חשיפת העבר הפלילי שנועדה לסתור את עדות הנאשם בדבר "אופיו 
הטוב" – אפשרות זו עולה באופן מפורש מנוסחו של סעיף 163 לחסד"פ; 
)ב( "עדות שיטה" החושפת את בית המשפט למעשים שביצע הנאשם 
בעבר ומבקשת להוכיח באמצעותם את זיהויו של הנאשם כמבצע של 
אותו מעשה;7 )ג( עדות בדבר "מעשים דומים" אשר מובאת על מנת 
להוכיח מחשבה פלילית של הנאשם; )ד( חשיפת הרשעות קודמות 
לצורך הוכחת תבנית ארגונית התואמת את ההגדרות הכלולות בחוק 

המאבק בארגוני פשיעה.8 

חשיפת עבר פלילי כחלק בלתי ניתן להפרדה משלב בירור 
האשמה:

)א( כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של סחר בסם, ובמסגרת בירור 
אחד האישומים נטען על ידי ההגנה כי יש לפסול תוצרי חיפוש שנערך על 

חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ״ב-1982 )להלן: ״החסד״פ״(.  6
ע״פ 411/04 טטרו נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 9.1.2006(; ע״פ 679/78 כהן נ׳   7

מדינת ישראל, פ״ד לד)1( 480 )1979(.
ס׳ 31 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג-2003, אשר כותרתו: ״הוכחת תבנית   8
״לצורך הוכחת  והוא קובע כי:   מתמשכת ושיטתית עבירות ומעשים מן העבר״ 
התבנית המתמשכת והשיטתית שבה פועל ארגון כאמור בהגדרה ׳ארגון פשיעה׳ 
שבסעיף1  ניתן להביא ראיות בדבר עבירות שנעברו ומעשים שנעשו טרם תחילתו 
של חוק זה,  ובלבד שמובאות ראיות על התמשכות פעילות הארגון גם לאחר תחילתו 

של חוק זה״.
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גופו של נאשם וזאת בהיעדר יסוד סביר לחשד המצדיק עריכת חיפוש. 
התביעה, על מנת להתמודד עם טענת ההגנה, מעידה את השוטר שערך 
את החיפוש המתאר כי "ניגש לחשוד כיון שהוא מוכר לו כסוחר סמים 
הפועל באזור". במקרה זה, וגם אם יוחלט לפסול את תוצרי החיפוש, 
ייחשף בית המשפט לעדותו הבלתי קבילה של השוטר אודות סוג עיסוקו 
של הנאשם. במציאות המשפטית הנוכחית, בה אנו עדים לריבוי טענות 
המבוססות על הלכת בן חיים,9 טענות אשר אחת הדרכים להתמודד 
איתן היא באמצעות חשיפת בסיס החשד )שהוא, לעיתים, מודיעיני או 
כולל התייחסות לעבר הפלילי(, חשיפת בית המשפט לאותו מידע היא 
כמעט דבר שבשגרה;10 )ב( בתיקים בהם הנאשמים אסירים, כגון תיקי 
אלימות נגד סוהרים, יש במיקום האירוע הנטען, ובסטטוס של הנאשם 
במהלכו – כדי ללמד את בית המשפט על היותו של הנאשם בעל עבר 
פלילי; )ג( בתיקים מסוימים מעידים עדים מטעם שני הצדדים על נסיבות 
היכרותם עם הנאשם, ואלה מתמקדות בתקופת שהייה משותפת בכלא; 
)ד( חשיפה במהלך הליכים להסרת חיסיון המתקיימים בפני הערכאה 
הדיונית. במקרים רבים כוללות ידיעות מודיעיניות המוגשות לעיונו של 
השופט במהלך הדיון בעתירה, גם התייחסות לעברו הפלילי של הנאשם.

פרשת בן חיים, לעיל ה״ש 4, בפס׳ 31 לפסק דינה של הנשיאה ביניש, שם נקבע כי   9
הסכמה יכולה לשמש עילה לחיפוש גם כשאין חשד סביר, אך כדי שהיא תשמש 
עילה עצמאית לחיפוש חוקי ההסכמה צריכה להיות הסכמה מדעת. לשם וידוא 
ההסכמה מדעת השוטר מחויב להודיע לאדם שלפניו שהוא רשאי לסרב לחיפוש 

ושאם יחליט לסרב לא יהיו לכך השלכות פוגעניות.
שם, נקבע כי עבר פלילי יכול להוות חלק מתשתית לקביעת החשד הסביר, אך לא   10

כשהוא עומד בפני עצמו בלבד.

חשיפת עבר פלילי כתוצאה מטיב העבירות:
כתבי אישום המוגשים בעבירות של בריחה ממשמורת חוקית, הפרת 
הוראה חוקית, או נהיגה בזמן פסילה, יכולים אף הם ללמד על קיומו 

של עבר פלילי. 

חשיפת עבר פלילי כתוצאה מצירוף אישומים:
מכוח הוראותיו של חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין,11 ולאחר 
גזר הדין, נתון הנאשם בתקופת פיקוח במהלכה מוטלים עליו איסורים 
שונים. ככל שהנאשם מואשם בביצוע עבירת מין נוספת, לעיתים יכלול 
כתב האישום שני אישומים. עניינו של האישום הראשון – בהפרת התנאי 
הרלוונטי בצו הפיקוח, ועניינו של האישום השני – ביצוע עבירת המין. 
העובדה כי בית המשפט הנדרש להכריע בעבירת המין חשוף לעובדה 
כי מדובר בנאשם שהיה נתון תחת צו פיקוח, מלמדת את בית המשפט 

כי בפניו עומד עבריין מין מורשע. 

חשיפת עבר פלילי כחלק מהמציאות בה פועלים הצדדים 
ובית המשפט:

 )א( שופט הדואג להתעדכן בהחלטות בית המשפט העליון בתחום עיסוקו 
עלול להיתקל בהחלטות מעצר הנוגעות לנאשמים אשר עניינם מתברר 
בפניו, הכוללות התייחסות לעבר הפלילי;12 )ב( בבתי משפט קטנים 
לעיתים אין אפשרות לייצר את אותה הפרדה בין השופט הדן בשלבי 
המעצר לשופט הדן בתיק העיקרי; )ג( שופטים העוסקים בתחום הפלילי 
מוצאים את עצמם דנים, לאורך השנים, בעניינם של נאשמים רבים שהינם 
בגדר "לקוחות חוזרים", כך שהם מודעים לקיומו של עבר פלילי כבר 
בשלב בירור האשמה; )ד( שופט הדן בתיק עיקרי בו מיוחסת לנאשם 
עבירה שאינה חמורה בנסיבותיה )ועל פי רוב אינה מצדיקה מעצר(, אך 
הנאשם באותו מקרה עצור עד תום ההליכים, יכול להסיק מכך על קיומו 
של עבר פלילי; )ה( השילוב בין הבאת הנאשם לדיון באמצעות שב"ס 
לבין מדיו הכתומים של הנאשם )הניתנים לאסירים, במובחן מעצורים(, 
יכולה ללמד על היותו של הנאשם בסטטוס של אסיר – ומכאן ההבנה כי 
לחובתו הרשעות קודמות; )ו( לעיתים רבות הנאשם עצמו חושף את קיומן 
של הרשעות קודמות ואמירות בנוסח: "עד עכשיו הודיתי בכל התיקים 

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס״ו-2006.  11
ע״פ 6145/10 פלוני נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 21.8.2013(.   12

לעברו  שופט  נחשף  בהם  המקרים  קשת  "בחינת 
כי  הפלילי של נאשם עובר להכרעת הדין, מלמדת 
זליגת המידע  ׳גדר׳ אשר אמורה לחסום את  אותה 
עבר. מקרים בהם  נפרצה מכל  ׳המכתים׳ לשופט, 
חשיפת העבר הפלילי נעשית מכוח הדין, כחלק בלתי 
ניתן להפרדה משלב בירור האשמה, כתוצאה מטיב 
העבירות, כתוצר נלווה לפעולה של צירוף אישומים, או 
כחלק מהמציאות בה פועלים הצדדים ובית המשפט"
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שלי, אבל בתיק הזה אני חף מפשע", 
או "נטפלים אלי רק בגלל העבר 
שלי" אינן אמירה נדירות באולמות 
השופטים הדנים בתיקים פליליים; 
)ז( סיקור תקשורתי מקיף של פרשה 
מסוימת עלול להוביל לכך שכבר עם 
פתיחת המשפט השופט יהיה חשוף 

לאינפורמציה שונה הכוללת ידיעה בדבר הרשעות קודמות; )ח( אמירות 
של סניגורים, ואלה נשמעות באופן תדיר באולם בית המשפט, לפיהן: 
"אין לחובת הנאשם הרשעות קודמות", יכולות לרמז כי באותם מקרים 

בהם "שותק" אותו סניגור, לחובת מרשו הרשעות פליליות.13 
ניתן לסכם ולומר כי השאיפה שאותו נתון "מכתים" יישאר לעולם "חסוי" 
מעיניו של השופט במהלך שלב בירור האשמה, היא שאיפה בלתי ניתנת 
למימוש מלא, והמציאות מלמדת כי בחלק גדול מן המקרים, באופן זה 
אחר, ולעיתים אף ממספר "מקורות", מבין השופט במהלך שלב בירור 

האשמה כי לפניו נאשם בעל עבר פלילי.

גישת ערכאת הערעור ביחס לאותם מקרים בהם נחשף 
שופט הערכאה הדיונית לעברו הפלילי של נאשם

נקודת המוצא לסקירת התייחסות ערכאת הערעור לאותם מקרים בהם 
נחשף בית המשפט לעברו הפלילי של הנאשם, קשורה בקשר הדוק 
לאמור בסעיף 56 לפקודת הראיות,14 אשר זו לשונו: "ראיה שאינה קבילה 
במשפט פלילי ונתקבלה בטעות או בהיסח הדעת, לא תשמש הוכחה 
לאשמה ואין לבסס עליה שום פסק-דין; אף על פי כן, העובדה שבית 
המשפט שמע את הראיה לא תפסול את פסק הדין, אלא אם סבור בית 
המשפט שהנאשם לא היה מורשע אילולא נמסרה אותה ראיה או שאין 

ראיה מספקת אחרת זולתה לתמוך בה את ההרשעה".
סקירה כרונולוגית של התייחסות ערכאת הערעור לחשיפת השופט 
לעברו הפלילי של נאשם, מלמדת כי בעבר היו מקרים רבים יותר בהם 
בתי המשפט העניקו משקל לא מבוטל בשיקוליהם למשמעותה של 

אותה חשיפה, ובמקרה אחד – עד כדי זיכוי הנאשם. 
עמדת בית המשפט העליון בפרשת שאבי שהתבררה בבית המשפט 

ע״פ 11068/08 מדינת ישראל נ׳ סנקר )פורסם בנבו, 12.7.2010(.  13
פקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל״א-1971.  14

בשנות ה-15,70 מייצגת גישה נוקשה 
ביחס לאיסור והשפעתו האפשרית 
על ההכרעה. באותו מקרה נחשפה 
שופטת הערכאה הדיונית לעברו 
במסגרת  הנאשם  של  הפלילי 
שהוגשה  במשטרה  הודעתו 
התעלמה  השופטת  בהסכמה. 
מהעבר הפלילי וקבעה את הדברים הבאים: "לטובת ההגיינה הענשית 
ולשם הרגשה נוחה יותר ובטוחה יותר, מוטב היה למחוק בכלל מהודעת 
הנאשם את דבריו ביחס לעברו". למרות גישתה הזהירה והראויה של 
השופטת, החליט בית המשפט העליון לזכות את הנאשם בשל חשיפת 
עברו הפלילי של הנאשם, תוך שנקבעו הדברים הבאים: "אף-על-פי 
שהשופטת המלומדת כנראה הזהירה את עצמה שלא להיות מושפעת 
על-ידי ראיה זו שהוגשה אליה, ואף-על-פי שהסניגור המלומד לא התנגד 
לא בשעת הגשת ההודעה ולא לאחר מכן, חוששים אנחנו שהעובדה 
שהמערער הוא בעל עבר פלילי, ומסתמא מקוננות בלבו כוונות פליליות, 
פעלה את פעולתה, ולו רק באופן תת-הכרתי, כשבאה השופטת המלומדת 
לקבוע אם היתה לו למערער בשעת מעשה כוונה לגנוב. כלל גדול הוא 
שאם הנאשם עצמו אינו מעורר את השאלה וכל עוד אינו מעורר אותה, 
אין להביא לידיעת בית-המשפט הדן את דינו, לא ראיה ולא טענה בדבר 
עברו הפלילי. טעמו של כלל זה פשוט הוא, שאם יודע השופט שמי שעומד 
לפניו הוא אדם למוד פשע, הוא יגיע ביתר קלות לידי הרשעה, בהעמידו 
אותו בחזקת מועד; מה שאין כן כל עוד יכול השופט להשלות את עצמו 

באשליה שעומד לפניו אדם שמעולם לא סטה מדרך הישר".16 
גישה דומה ביחס להשפעות התת הכרתיות על השופט ניתן לראות גם 
בעמדת השופט זוסמן )כתוארו אז( בפרשת דיסנצ'יק,17 שם דובר על 
חשיפת השופט לפרסום עיתונאי, ונקבע כי "אין צידוק להשליה כאילו 
מנגנון השיפוט הוא מכונה מדויקת, אשר תמורת ראיה קבילה שסופקה 
לה, עשויה להמציא את המסקנה העובדתית הנכונה המתבקשת מן 

הראיות, וזו בלבד".

ע״פ 409/74 שאבי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד כט)1( 587 )1974(.  15
שם, בעמ׳ 588.  16

ע״פ 126/62 דיסנצ׳יק נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד יז 169, פס׳ 6 לפסק-דינו   17
של השופט זוסמן )1963(.

׳חסוי׳  יישאר לעולם  "השאיפה שאותו נתון ׳מכתים׳ 
מעיניו של השופט במהלך שלב בירור האשמה, היא 
שאיפה בלתי ניתנת למימוש מלא, והמציאות מלמדת 
כי בחלק גדול מן המקרים, באופן זה אחר, ולעיתים 
אף ממספר ׳מקורות׳, מבין השופט במהלך שלב בירור 

האשמה כי לפניו נאשם בעל עבר פלילי"
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גם בגלגולה הראשון של פרשת אבוטבול התייחס השופט בך לאותה 
השפעה תת הכרתית וציין את הדברים הבאים: "מקום בו מהימנותו של 
עד היא במרכז המחלוקת במשפט, והשופט נחשף לראיה בלתי קבילה, 
אשר יש בה כדי לכוונו אפילו במשהו בעניין קביעת המהימנות – כגון: 
איזכור עברו הפלילי של נאשם, או איזכור תוצאות בדיקת פוליגרף, 
כבמקרה דנן – הרי סבורני כי אף שופט מקצועי אינו חסין לחלוטין, בסופו 

של התהליך החשיבתי, בפני השפעת ראיה בלתי קבילה כזו".18
עם השנים, נראה כי חל פיחות במעמדו ובמשמעותו של האיסור בדבר 
חשיפת עבר פלילי בשלב בירור האשמה, ובתי המשפט הקפידו לבחון 
את משמעות חשיפת העבר הפלילי על רקע מכלול הראיות, וכעולה 

מלשון סעיף 56 לפקודת הראיות.
מורי יוחסה לנאשם עבירה של סחר בסם,19 כאשר שופט  בפרשת 
הערכאה הדיונית נחשף להרשעה קודמת של הנאשם בעבירה של 
נהיגה ללא רשיון. בית המשפט העליון התייחס לעמדה שהובעה בפרשת 
שאבי וציין כי במקרה שבפניו אין זיקה ברורה בין העבירה אשר יוחסה 
לנאשם, לאותו חלק מעברו הפלילי שנחשף, ועל כן אין לגזור גזירה 
שווה בין שני המקרים. גישה מתונה ביחס לזו שהובעה בפרשת שאבי, 
עולה אף מהדיון הנוסף שנערך בפרשת אבוטבול,20 ומהדיון הנוסף 
שנערך בפרשת הר שפי,21 שם )בעניין הר-שפי( ציין בית המשפט את 
הדברים הבאים: "השאלה המתעוררת בכל עניין ועניין היא אם חשיפת 
עברו הפלילי של הנאשם השפיעה – או יש חשש כי השפיעה – על דעתו 
של בית המשפט לעת כתיבת הכרעת הדין. בפרשת שאבי חשש בית 
המשפט לכך; בענייננו שלנו לא נתעורר כל חשש ולו בשל הראיות הרבות 
והמשכנעות שהונחו בידי התביעה לפני בית המשפט. כך הוא אף בתתנו 

ע״פ 993/93 אבוטבול נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מח)1( 485, 503 )1993(.   18
ע״פ 470/83 מורי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לט)1( 1 )1985(.  19

דנ״פ 188/94 מדינת ישראל נ׳ אבוטבול, פ״ד נא)2(1 )1996(.  20
דנ״פ 3039/02 הר-שפי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נו)4( 337, פס׳ 13 לפסק-דינו של   21

השופט חשין )2002(.

את דעתנו על ההלכה ולפיה גם בהעלות ראיה פסולה לפני בית משפט 
שלדיון, לא תבוטל הרשעה אלא אם השפיעה על הכרעת הדין".

השופט עמית בפרשת סנקר התייחס בצורה מפורשת לירידת קרנו של 
הכלל לפיו אין חושפים את עברו הפלילי של הנאשם,22 וכך גם השופט 
רובינשטיין בפרשת פלוני אשר ציין כי על השופט "לחנך" עצמו למעט 
ככל הניתן מהיחשפות לכל חומר שמחוץ למסגרת התיק,23 תקשורת, 
אינטרנט או החלטות שיפוטיות, אך המציאות מלמדת כי הימנעות זאת 
אינה פשוטה. יחד עם זאת, ולאור העובדה שמדובר בשיטה של שופטים 
מקצועיים אשר ניסיונם מהוה ערובה סבירה להתנערות מן ההשפעות, 
ההנחה היא כי ההשפעה עליהם תהא זניחה. בהתייחס לגישות אחרות, 
נוקשות יותר, ציין השופט רובינשטיין כי כל התייחסות אחרת, תוביל 
לצמצום משמעותי של הפעילות השיפוטית, והתייחסותו לנושא נחתמה 
בהפניה לסעיף 56 לפקודת הראיות, אשר לשיטתו נחוץ כיום אף יותר 

מבעבר.
ביטוי נוסף לגישה המתונה אשר אינה רואה בחשיפת העבר הפלילי ככזו 
המצדיקה בהכרח את זיכויו של הנאשם, אלא ככזו עמה צריך להתמודד 
השופט המקצועי, ניתן לראות בעמדת בית המשפט המחוזי בתל אביב 
בפרשת דור.24 באותו מקרה הגישה התביעה כתב אישום המחזיק שני 
אישומים. הראשון – בעבירה של הפרת צו פיקוח שהוטל מכוח החוק 
להגנה על הציבור מפני עברייני מין, והשני – בעבירות מין בקטינים. נוכח 
החשיפה המובנית של עברו הפלילי הרלוונטי של הנאשם, סבר בית 
משפט השלום כי יש מקום להפריד בין האישומים וציין: "השופט אשר מודע 
לתמונה הכללית, קרי - לעבר הפלילי, מאותו הסוג ממש, בעבירות מין נגד 
קטינים, ולהפרת צו הפיקוח, יתקשה לשמוע את הראיות שיובאו בפניו, ואת 
 )In the back of the judge's mind( קולן שלהם בלבד, מבלי שברקע
יהדהדו ללא הרף הקולות המטרידים הללו".25 בית המשפט המחוזי סבר 
אחרת ודבק בגישה המתונה תוך שהוא קובע, בהחלטה עקרונית, כי אין 
כל מניעה בצירוף אישום בהפרת צו פיקוח לאישום בביצוע עבירת מין, 
וזאת, בין היתר, נוכח מקצועיותו של היושב בדין )"אבן הראשה בשיטת 
המשפט הישראלי עניינה בכך שהשופט הדן בתיק הוא מקצוען ומקצועיותו 

פרשת סנקר, לעיל ה״ש 13.  22
ע״פ 6145/10 פלוני נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 21.8.2013(.  23

ע״פ )מחוזי ת״א( 14739-12-12 מדינת ישראל נ׳ דור )לא פורסם, 8.4.2013(.  24
ת״פ )שלום ת״א( 17915-05-12 מדינת ישראל נ׳ דור )פורסם בנבו, 23.10.2012(.  25

"סקירה כרונולוגית של התייחסות ערכאת הערעור 
לחשיפת השופט לעברו הפלילי של נאשם, מלמדת כי 
בעבר היו מקרים רבים יותר בהם בתי המשפט העניקו 
משקל לא מבוטל בשיקוליהם למשמעותה של אותה 

חשיפה, ובמקרה אחד – עד כדי זיכוי הנאשם"
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מאפשרת לו להתעלם מראיות או 
עובדות שהובאו לידיעתו ואשר אינן 
קבילות ואינן אמורות להיות בידיעתו 

בהליך שבו הוא דן"(.
האפשרות  בשאלת  מעניין  דיון 
לצמצם את האיסור, ניתן לראות 

בפרשת אבו גודה במסגרתו נדון מקרה בו הוגש נגד נאשם כתב אישום 
בעבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה.26 הנאשם הכחיש קשר לרכב 
המדובר וטען לטעות בזיהוי, ועל מנת להתמודד עם טענה זו הציגה 
התביעה, ללא התנגדות ההגנה, ראיות בדמות דוחות תעבורה קודמים, 
הודעות על איסור שימוש ברכב ועוד. הנאשם זוהה בדוחות אלה, בין 
היתר על פי תמונתו, כמי שנהג ברכב בעת ביצוע העבירות וגם מספר 
הטלפון שנרשם על חלק מהדוחות התאים למספר הטלפון הנייד של 
הנאשם. בית המשפט המחוזי ראה בדוחות כראיה נסיבתית חזקה 
לכך שהנאשם עשה שימוש ממושך ורציף ברכב עובר לעבירה, וקבע 
כי בדוחות יש כדי לחזק את זיהויו של הנאשם. עוד ציין בית המשפט 
כי מהדוחות ניתן ללמוד כי הנאשם הפר באופן תדיר את האיסור שחל 

עליו לנהוג ברכב, ועל כן היה לו מניע לברוח מהמשטרה.
בערעור נטען כי הצגת הדוחות משולה להצגת עבר פלילי, ומשכך דין 
הכרעת הדין להתבטל. שלושת חברי ההרכב סברו כי אין ממש בטענה, 
וכי בנסיבות שנוצרו, היה מקום לאפשר לתביעה לעשות שימוש בדוחות 
לצורך יסוד הזיהוי ולהפרכת גרסת הנאשם, אם כי בית המשפט המחוזי 
טעה כאשר התייחס לתוכנם )בהקשר למניע( ולא רק לעניין הזיהוי. אין 
מחלוקת כי מדובר בהרחבה מסוימת של המקרים בהם ניתן להציג עבר 
פלילי בשלב בירור האשמה, כאשר המחלוקת בין חברי ההרכב נסובה 
על מרחב התמרון בהצגת הרישום הפלילי. השופט גרוניס )כתוארו אז( 
בתחילת חוות דעתו הציע מבחן גמיש בהתאם לו ישקול בית המשפט 
את קבלת הראיה במקרים בהם יש לראיה משקל ממשי להוכחת ביצוע 
העבירה, שאינו נובע רק מכך שהיא מתייחסת להתנהגות שלילית קודמת 
של הנאשם. במילים אחרות, הראיה תתקבל באותם מקרים בהם ערכה 
עולה במידה רבה על החשש הגלום בה מפני דעה מוקדמת שלילית 
כלפי הנאשם. השופטים מלצר וחיות סברו כי אין מקום להרחיב את 

ע״פ 3954/08 אבו גודה נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 6.4.2009(.  26

ממילא  )שהורחב  הקיים  הכלל 
באותו מקרה(, וכי המבחן שהוצע 
רחב  הוא  גרוניס  השופט  ידי  על 
מדי, תיחומו אינו ברור, והוא עלול 
לכרסם באופן משמעותי באיסור 
על הצגת עבר פלילי וליצור דעה 
קדומה כלפי הנאשם. ההרחבה הנוכחית נעשתה, על פי השופטת חיות, 
כהשלכה מהכלל לפיו מקום בו הנאשם מעיד על אופיו הטוב, רשאית 
התביעה להביא ראיות לסתור. השופט מלצר סבר כי יש לאפשר הצגת 
רישום פלילי במקרים חריגים וצרים בלבד, אשר תנאי להם יהיה הוכחת 
מטרה לשמה מוצג העבר הפלילי, ובכל מקרה, ואם נמצא כי מתקיים 
חריג מוצדק כלשהו לכלל אי-קבילות הראיות בעניין עברו הפלילי של 
הנאשם, הרי שככל שמידת פגיעתה של הראיה בנאשם היא רבה ועולה 
משמעותית על ערכה ההוכחתי – תהא התביעה מנועה מלהציגה. השופט 
מלצר חתם את חוות דעתו באמירה  צופה פני עתיד לפיה, לעת עתה, 
הוא אינו רואה צורך להרחיב את החריגים לכלל אי-הקבילות של ראיות 
אודות עברו הפלילי של הנאשם, אף שאינו שולל אפשרות להרחבות 
נוספות של החריגים לכלל בעתיד, בפרט בשים לב לגישה הנוטה להגמיש 
את החריגים )הן בפסיקתנו והן באנגליה(, אך רצוי כי הדבר ייעשה עקב 
בצד אגודל, ומוטב – בחקיקה סדורה ואחידה בנושא, כפי שנעשה הדבר 
באנגליה ובניו זילנד. מעניין לראות כי בסוף חוות דעתו, סייג השופט 
גרוניס את המבחן המוצע על ידו, וציין כי לאחר שעיין בחוות דעתם של 
השופטים חיות ומלצר, שוכנע שראוי לצמצם את המבחן אותו הציג שכן 
קיים חשש שמבחן בעל מרקם פתוח מידי יגרום לכך שלעתים תתקבלנה 

ראיות שאין מקום לקבלן. 

בחינת הסוגיה בפרספקטיבה של דיני פסלות שופט
גם בחינת דיני הפסלות מלמדת על השלמה עם הסיטואציה בה עברו 
הפלילי של הנאשם נחשף בפני השופט עוד טרם מתן הכרעת הדין. כך 
לדוגמא נקבע עוד בשנת 1951 בפרשת מזרחי  כי: "שופט הראוי לשמו 
מוכשר גם מוכשר לכשירצה להשתחרר מכבלי השפעה זרה שכזאת ]...[ 
וממילא מחוייבים אנו להניח, כי אכן מסוגל גם בשר ודם למבצע פסיכולוגי 

"עם השנים, נראה כי חל פיחות במעמדו ובמשמעותו 
של האיסור בדבר חשיפת עבר פלילי בשלב בירור 
האשמה, ובתי המשפט הקפידו לבחון את משמעות 
חשיפת העבר הפלילי על רקע מכלול הראיות, וכעולה 

מלשון סעיף 56 לפקודת הראיות"
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שכזה".27 אמירות דומות ועקביות ניתן לאתר גם בפסיקה רבת השנים 
שבאה לאחר מכן. ראו לדוגמא קביעת בית המשפט העליון לפיה: "בית 
המשפט שלנו הוא בית משפט שבו מכהן שופט איש מקצוע ולא חבר 
מושבעים וכל שופט יודע אל נכון שהרשעה בעבירה בעבר אינה ראייה 
כלשהי לביצוע עבירה נוספת אחרת, וכי יש להוכיח כל אשמה בכל תיק 

מעבר לכל ספק סביר".28
ניתן לסכם נקודה זו ולומר כי טענת פסלות המבוססת על חשיפת שופט 
לעבר פלילי של נאשם תתקבל רק מקום בו על-פי נסיבות המקרה 

מתעורר חשש ממשי למשוא פנים.29

גישת המשפט האמריקני
המשפט האמריקני, שאף הוא מכיר ומודע לקושי הטמון בחשיפת שופט 
לעברו הפלילי של נאשם, נוקט בגישה מרחיבה ביחס לגישת המשפט 
הישראלי, אך גם גישתו מציבה מגבלות בעטיין לא ניתן להוכיח באמצעות 

העבר הפלילי את אופיו או נטייתו העבריינית של הנאשם.
 Federal Rules( לכללי הראיות הפדראליים )b(404 ראה בעניין זה כלל

:)of Evidence
")b( Evidence of other crimes, wrongs, or acts is not admissible 
to prove the character of a person in order to show action 
in conformity therewith. It may, however, be admissible for 
other purposes, such as proof of motive, opportunity, intent, 
preparation, plan, knowledge, identity, or absence of mistake 

ע״פ 56/51 מזרחי נ׳ היועץ המשפטי לממשלת ישראל, דינים עליון ה 1504 )1951(.  27
ע״פ 299/94 נחמני נ׳ מדינת ישראל )לא פורסם, 22.2.1994(, צוטט בהסכמה בע״פ   28

771/05 ועקנין נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 17.3.2015(.
ע״פ 5959/99 פרושינובסקי נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 14.9.1999(; ע״פ 10089/05   29
אביעד נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 27.11.2005(; ע״פ 3963/00 בן גביר נ׳ מדינת 

ישראל )פורסם בנבו, 4.7.2000(.

or accident, provided that upon request by the accused, the 
prosecution in a criminal case shall provide reasonable notice 
in advance of trial, or during trial if the court excuses pretrial 
notice on good cause shown, of the general nature of any 
such evidence it intends to introduce at trial".

נראה אפוא שמדובר בכלל מאגד, המשלב בין מספר הוראות וכללים 
בשיטת המשפט שלנו. עבר פלילי אינו קביל כראיה להוכחת אופיו 
)השלילי( של אדם או התנהגות התואמת אופי שכזה )האיסור הכללי(; 
אולם, תהא זאת ראיה קבילה להוכחת מניע, זהות, כוונה וכו' )בדומה 
לאפשרות הקיימת בשיטתנו להוכיח באמצעותו "שיטה" או "מעשים 

דומים"(.

ומודע לקושי  "המשפט האמריקני, שאף הוא מכיר 
הטמון בחשיפת שופט לעברו הפלילי של נאשם, נוקט 
בגישה מרחיבה ביחס לגישת המשפט הישראלי, אך 
ניתן להוכיח  גישתו מציבה מגבלות בעטיין לא  גם 
באמצעות העבר הפלילי את אופיו או נטייתו העבריינית 

של הנאשם"

"ניתן לחשוב על מספר הנמקות אשר יש בהן, לכאורה, 
להצדיק את ביטולו של האיסור בדבר חשיפת עבר 
פלילי. ראשית, ממילא מדובר בכלל שנפרץ מאין 
ספור כיוונים, כך שאף לגישת החוק והפסיקה מדובר 
ויחסי בלבד, בוודאי כאשר מדובר  ׳מוחלש׳  באיסור 
בשופט מקצועי שחלה עליו חובת הנמקה. שנית, אם 
ניתן להציג עבר פלילי במקרים של הוכחת ׳שיטה׳ או 
ניתן לחשוב על אפשרות  ׳מעשים דומים׳ מדוע לא 
להצגת רישום פלילי במקרים בהם מדובר בעבריין 
הפועל עשרות שנים באותו תחום עברייני ספציפי? 
שלישית, מדובר ממילא בכלל ראייתי שחל רק על 
מוגש  באותם מקרים בהם  הדיונית, שכן  הערכאה 
ערכאת  חשופה  העונש,  ועל  ההרשעה  על  ערעור 
עוד בשלב של הדיון בערעור על הכרעת  הערעור, 
הדין, גם לעברו הפלילי של הנאשם. רביעית, לעיתים 
רבות,  ההנחה שמניח שופט כי לנאשם יש עבר פלילי, 
וזאת מבלי לראות את גיליון ההרשעות, עלולה לגרום 
יותר מאשר באותם  גבוהה  להשפעה תת הכרתית 
כי  ורואה  מקרים בהם נחשף השופט לגיליון עצמו, 
עברו הפלילי של הנאשם אינו כולל עבירות חמורות 

או רלוונטיות"
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סיכום - האם ראוי לחתור לביטולו המוחלט של האיסור 
בחשיפת עבר פלילי בשלב בירור האשמה?

על רקע האמור לעיל, ניתן לחשוב על מספר הנמקות אשר יש בהן, 
לכאורה, להצדיק את ביטולו של האיסור בדבר חשיפת עבר פלילי. 
ראשית, וכפי שהודגם לעיל, ממילא מדובר בכלל שנפרץ מאין ספור 
כיוונים, כך שאף לגישת החוק והפסיקה מדובר באיסור "מוחלש" ויחסי 
בלבד, בוודאי כאשר מדובר בשופט מקצועי שחלה עליו חובת הנמקה. 
שנית, אם ניתן להציג עבר פלילי במקרים של הוכחת "שיטה" או "מעשים 
דומים" מדוע לא ניתן לחשוב על אפשרות להצגת רישום פלילי במקרים 
בהם מדובר בעבריין הפועל עשרות שנים באותו תחום עברייני ספציפי? 
האם קיים שוני משמעותי בין תיק מרובה אישומים, בו קיימת תוספת 
ראייתית מסוימת לאחד האישומים ונעשה בה שימוש – אפשרי מבחינת 
דיני הראיות – גם ביחס ליתר האישומים? שלישית, מדובר ממילא בכלל 
ראייתי שחל רק על הערכאה הדיונית, שכן באותם מקרים בהם מוגש 
ערעור על ההרשעה ועל העונש, חשופה ערכאת הערעור, עוד בשלב 
של הדיון בערעור על הכרעת הדין, גם לעברו הפלילי של הנאשם. ככל 
שהסיטואציה הייתה נבחנת במשקפי הגישה הנוקשה, יתכן ותומכיה 
היו גורסים כי גם שופטי הערעור עלולים להיות מושפעים, ולו באופן תת 
הכרתי, מעברו הפלילי של הנאשם )המערער(. רביעית, לעיתים רבות,  
ההנחה שמניח שופט כי לנאשם יש עבר פלילי, וזאת מבלי לראות את 

"קיימת לטעמי חשיבות בשמירה על מסגרת הכלל הקיים, גם אם מדובר במסגרת רופפת, וזאת בעיקר מטעמים של 
נראות ומטעמים של אמון ציבור המתדיינים במערכת המשפט. קיימת חשיבות לתחושתו של נאשם, עבריין רב מעללים 
ככל שיהיה, כי הוא מתחיל את משפטו מנקודה מוצא מאוזנת, וקיימת חשיבות גם למסר היוצא תחת ידו של בית 
המשפט – מסר של שוויון בפני החוק בשלב הכרעת הדין, ולא מסר העלול להתפרש ככזה המתכתב עם עברו הפלילי 

של הנאשם"

גיליון ההרשעות, עלולה לגרום להשפעה תת הכרתית גבוהה יותר מאשר 
באותם מקרים בהם נחשף השופט לגיליון עצמו, ורואה כי עברו הפלילי 

של הנאשם אינו כולל עבירות חמורות או רלוונטיות.
ועדיין, והגם שאין בעמדה זו כדי להפחית מההנמקה בדבר מקצועיות 
השופט ויכולתו להתעלם מנתונים בלתי רלוונטיים – פעולה אותה מבצע 
שופט הערכאה הדיונית כדבר שבשגרה – קיימת לטעמי חשיבות בשמירה 
על מסגרת הכלל הקיים, גם אם מדובר במסגרת רופפת, וזאת בעיקר 
מטעמים של נראות ומטעמים של אמון ציבור המתדיינים במערכת 
המשפט. קיימת חשיבות לתחושתו של נאשם, עבריין רב מעללים ככל 
שיהיה, כי הוא מתחיל את משפטו מנקודה מוצא מאוזנת, וקיימת חשיבות 
גם למסר היוצא תחת ידו של בית המשפט – מסר של שוויון בפני החוק 
בשלב הכרעת הדין, ולא מסר העלול להתפרש ככזה המתכתב עם עברו 
הפלילי של הנאשם. המסגרת הקיימת אף נותנת ביטוי נוסף לחזקת 
החפות העומדת גם לזכותו של נאשם בעל עבר פלילי ויש בה כדי למקד 
את המשפט בראיות הרלוונטיות לביצוע המעשה הקונקרטי המיוחס 
לנאשם,30 ולא באורחות חייו של הנאשם בעבר או בשאלה האם הוא אדם 
אלים ביסודו אם לאו.31 הדברים האמורים מצטרפים לאותו רציונל בסיסי 
לפיו קיים חשש מסוים כי אינפורמציה משמעותית בדבר "אופיו הרע" של 
הנאשם, תשפיע, ולו במקרי קיצון ובאופן תת הכרתי, על בירור האשמה. 

ע״פ 9613/04 בן סימון נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 4.9.2006(.  30
ע״פ 5972/07 פלוני נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 21.2.2008(, באותו מקרה נחשפה   31
הערכאה הדיונית לעברו הפלילי של הנאשם, ואף התייחסה לכך בהכרעת הדין תוך 
שהיא מציינת כי התברר שהנאשם הוא ״זאב העוטה עור של כבש״. בית המשפט 
העליון החליט לקבל את ערעור הנאשם באופן חלקי, והורה על החזרת התיק לבית 
המשפט המחוזי, אך למותב אחר שלא ייחשף לעברו הפלילי של הנאשם. בסופו 
של יום, ולאחר שנשמעו חלק מהראיות מחדש, החליט המותב האחר לזכות את 

הנאשם מחמת הספק.  
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זכות השתיקה, חובת האזהרה, זכות ההיוועצות 
וחובת היידוע – מאימתי קמות לחשוד בפלילים?

אריה פטר1

מבוא
לקראת תום משמרת שקטה יחסית, מקבל מוקדן ב"מוקד 100" של 
המשטרה דיווחים על התפתחותה של קטטה המונית בסיום משחק 
כדורגל טעון במיוחד, שנערך באחד מאצטדיוני הכדורגל בארץ. המוקדן 
מזעיק את יחידת הסיור המשטרתית לאצטדיון, והשוטרים הראשונים 
שמגיעים לזירה מזהים עשרות אוהדים משתי הקבוצות מפליאים אלה 
באלה את מכותיהם בשולי המגרש. עוד רואים השוטרים קבוצות נוספות 
של אוהדים הצופים בנעשה, כשהתנהגותם של חלק מן הצופים הללו 
אף מצביעה, לכאורה, על הזדהות כזו או אחרת – ואף עידוד – להמשך 

מעשי האלימות כלפי אוהדי הקבוצה היריבה.
קצין הסיור הבכיר מורה לשוטרים להתפרס בשטח, להפריד בין הנצים, 
לַכֵנס את קבוצות האוהדים לפינות שונות של המגרש ולחסום את 
היציאות מן האצטדיון. לאחר השלמת משימה זו, מורה הקצין הבכיר 
לשוטרים להתחיל ב"ִתחקּור" האירוע וב"תשאּול" עשרות האנשים 
שנמצאים בפינות המגרש, שחלקם, לפי חשד ראשוני, השתתפו באופן 
פעיל בתגרה במקום ציבורי,2 חלקם תרמו ליצירת תנאים לשם הסלמת 

התגרה,3 וחלקם צפו במתרחש מהצד מבלי להתערב בנעשה.
או אז, שואל אחד הקצינים הזוטרים את הקצין הבכיר האם יש להודיע 
לכלל ה"מתוחקרים" וה"מתּושאלים" בזירה, שנתונות להם זכות השתיקה 
והזכות להיוועץ בעורך-דין בטרם ישיבו לשאלות השוטרים. הקצין הבכיר, 
שחושש ממתן הוראה שגויה שעלולה לפגוע באפשרות הרשעתם של 
האֵשמים בביצוע עבירות פליליות, מתקשר מיד לפרקליטות כדי לקיים 
"זכות היוועצות" משלו עם הפרקליט התורן. במהלך השיחה מסביר הקצין 
לפרקליט התורן, ששוטריו מתחילים רק עתה לאסוף ראיות ועדיין אי-

אפשר לקבוע על בסיס חשד סביר מי ומי מתוך עשרות האנשים שבזירה 
השתתף בקטטה, מי חיזק את ידיהם של המבצעים, מי אולי השתמש 
בכוח כדי להדוף תקיפה שלא כדין,4 ומי נמנע מלהתערב בקטטה ורק 

צפה במתרחש ממרחק. מה ישיב לו הפרקליט?
ברשימה זו נבחן את התשובה לשאלה זו, וזאת על רקע הוראות הדין, 

ההלכה הפסוקה ועקרונות המשפט המשווה.

סגן מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה.  1
ס׳ 191 לחוק העונשין, התשל״ז-1977.  2

ס׳ 31 לחוק העונשין.  3
ס׳ 34י לחוק העונשין.  4

על עדים, חשודים, "חיסיון מפני הפללה עצמית", "זכות 
השתיקה" ו"חובת האזהרה"

רקע היסטורי
בסוף המאה ה-15 הוסמכו בתי המשפט האינקוויזיטוריים המיוחדים 
שהוקמו באנגליה5 להיזקק לשבועת ה-ex officio, שבועה שמכוחה נכפה 
על ֵעד להשיב לשאלות השופטים מבלי שידע הִאם, ובֶמה, הוא מואשם, 
ומה הן הראיות שעליהן מבוסס החשד )ככל שישנו( נגדו.6 כ-100 שנים 
לאחר מכן הוסמכו גם בתי הדין הכנסייתיים7 להשתמש בפרוצדורה זו 
על-מנת לכפות ציות לתורת הכנסייה האנגלית. סירוב לציית לצו שיפוטי 

כזה בשתי הערכאות עלול היה להסב עונשים כבדים לסרבן.
הכנסייה  חברי  על  נכפתה   ex officio-ה שבועת  רבים,  במקרים 
הפוריטנית באנגליה על-מנת שיעידו בדבר אמונותיהם הדתיות ואף 
יחשפו את זהותם של חבריהם המאמינים.8 משכך, פוריטנים רבים 
התנגדו בתוקף להליכים אלה וטענו, שכפייה על אדם להעיד נגד עצמו 
בבית משפט היא לא חוקית, ואף יש בה משום "הנחת המצפון האנושי על 
לוח מתיחה".9 הקונפליקט הגיע לשיאו בשנת 1637, בעת ניהול המשפט 
 ,)Freeborn John המפורסם של ג'ון לילבורן )שזכה לאחר מכן לכינוי
אשר הועמד לדין בגין הפצת פרסומי הסתה והמרדה; לילבורן סירב 
להעיד בשבועה או להשיב לשאלות השופטים בבית המשפט המיוחד, 

הכוונה היא ל-Court of Star Chamber, בית משפט, ששימש, בין היתר, את    5
המלך צ׳ארלס ה-I כדי לאכוף אג׳נדות כנסייתיות ופוליטיות שנויות במחלוקת. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/563475/Court-of- :וראו

.Star-Chamber
 CHARLES T. MCCORMICK, MCCORMICK ON EVIDENCE § 114 )4th ed. West :ראו   6
 Publishing Co. 1992(; 1 J. DRESSLER & A. MICHAELS, UNDERSTANDING
 CRIMINAL PROCEDURE §23.02 )4th ed. 2006(; Doe v. United States, 487

.U. S. 201, 212 )1988(
 ,Court of the High Commission in Causes Ecclesiastical-הכוונה היא ל   7
שהוקם על-ידי הכתר האנגלי במאה ה-16. לאחר הקמתו הפך בית משפט זה לכלי 
http://www.britannica.com/ :דיכוי נגד אלה שלא סרו למרות הכנסייה. ראו

EBchecked/topic/265134/Court-of-High-Commission; כן ראו: גבריאל 
הלוי תורת דיני הראיות חלק ד׳ Mccormick ;)2013( 63–62, שם.

 ALLEN, STUNZ, HOFFMAN, LIVINGSTON & LEIPOLD, COMPREHENSIVE :ראו   8
.CRIMINAL PROCEDUR §752 )3th ed. 2005(

אמירה זו מיוחסת ל-Thomas Cartwright ושמונה קולגות שלו מהכנסייה    9
 toהפוריטנית בשנת 1591, ולפיה כפיית אדם להעיד נגד עצמו הינה בבחינת ״
 LEONARD W. LEVY, ORIGINS :״. וראוput the conscience upon the racke
 OF THE FIFTH AMENDMENT: THE RIGHT AGAINTS SELF-INCRIMINATION § 177

)1968( )מובא בספרם של Allen & Hoffman, שם(.
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ובשל כך הוצלף בשוט, הועמד אל עמוד הקלון ולאחר מכן גם נכלא.10 
לאחר שחרורו, עתר לילבורן לפרלמנט, ובשנת 1641 ביטל הפרלמנט 
את בתי הדין הכנסייתיים, את בתי המשפט המיוחדים ואת השימוש 

 11.ex officio-בשבועת ה
הדעה המקובלת בין המלומדים היא, כי אירועים אלה הם שהובילו לכך, 
שבסופו של דבר הגיעו בתי המשפט של המשפט המקובל באנגליה, 
ולאחר מכן מחברי החוקה בארה"ב ובמדינות אחרות, להכרה העמוקה, 
שאין לכפות על אדם להפליל את עצמו במשפט פלילי.12 הכרה זו 
מבוססת כיום גם על הרציונל, שאין להעמיד חשוד בפלילים בפני 
ה"טִרילמה האכזרית" )"Cruel Trilemma"(, קרי בחירה בין הפללה 

עצמית, עדות שקר או בזיון.13

הדין בישראל: חיסיון מפני הפללה עצמית וזכות השתיקה 
סעיף 2)1( לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( )להלן: "הפקודה"( 
מסמיך שוטר,14 "לערוך חקירות על ביצוע עבירות" ו"לחקור בעל-פה 
כל אדם המכיר, לפי הסברה, את עובדותיה ונסיבותיה של כל עבירה 
]...[ ורשאי הוא לרשום בכתב כל הודעה, שמוסרה אדם הנחקר כך". 
סעיף 2)2( לפקודה מחייב נחקר "להשיב נכונה על כל השאלות, שיציג 
לו בשעת החקירה ]החוקר[ ]...[ חוץ משאלות שהתשובות עליהן יהיה 
בהן כדי להעמידו בסכנת אשמה פלילית". משמע, "אדם המכיר את 
עובדותיה ונסיבותיה של כל עבירה" – ובלשון קצת פחות ארכאית, "ֵעד" 
– חייב "להשיב נכונה על כל השאלות", אלא אם כן התשובות תעֵמדָנה 

Mccormick, לעיל ה״ש 6.   10
ראו: )1966( Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 459 )להלן: ״הלכת Miranda״(;    11

כן ראו: Mccormick, לעיל ה״ש 6.
ראו: הלוי, לעיל ה״ש 7, בעמ׳ Mccormick ;68–63, לעיל ה״ש 6, בעמ׳ 114–116;    12
הלכת Miranda, שם, בעמ׳ Dressler & Micheals ;460–459, לעיל ה״ש 6, בעמ׳ 

.753
 Pennsylvania v. Muniz, 496 U. S. 582, :לעיל ה״ש 6; בנוסף, ראו ,Doe פרשת   13
)1990( 596; ראו עוד דבריה של השופטת שטרסברג-כהן בבג״ץ 6319/95 חכמי 
נ׳ שופטת בית משפט השלום בתל-אביב-יפו, פ״ד נא)3( 750, 765 )1997(: ״זכות 
השתיקה באה כדי למנוע מאדם להיקלע לטרילמה שבה הוא מיטלטל בין החובה 
המוסרית והמשפטית לומר את האמת לבין החולשה האנושית לשקר כדי להציל 
את עורו, לבין הסתבכות בבזיון בית המשפט עקב סירובו להעיד. כל אלה נמנעים 

על-ידי זכות השתיקה״.
יוער, כי על-פי לשון הסעיף, הסמכות ״לערוך חקירות על ביצוע עבירות״ נתונה    14
ל״קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, או כל קצין אחר או סוג אחר של קצינים 
המורשים בכתב, בדרך כלל או במיוחד, על ידי שר המשפטים״; הנה כי כן, סמכות 

החקירה נתונה לכל שוטר על-פי הסמכה מאת שר המשפטים.

אותו "בסכנת אשמה פלילית".15 בפסק דין ישן משנות ה-50 של המאה 
הקודמת נתן בית המשפט העליון תוקף לפרשנות זו, בציינו כי ֵעד אינו 
חייב להשיב על שאלות העלולות להפלילו, "אך משבחר לתת עדות 

במשטרה ]...[ עליו לתת עדות של אמת ולהשיב תשובות של אמת".16
חשוד – בשונה מֵעד – נהנה לא רק מחיסיון מפני הפללה עצמית, אלא אף 
מ"זכות השתיקה"; והנפקות היא שחשוד אינו חייב לומר דבר בחקירתו 
גם בהעדר חשש שתשובותיו תפללנה אותו.17 ההצדקה להגנה העודפת 
שמוענקת לחשוד נעוצה בכך, שמטרת העדות היא "להרשיע את העד 
 The right to be' עצמו",18 ולכן "קמה לו הזכות שלא יטרידו אותו במובן

הוראה דומה – המתייחסת לעדותו של עד בשלב המשפט, להבדיל מעדות בשלב    15
החקירה – מופיעה בס׳ 47)א( לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל״א-1971, וזו 
לשונה: ״אין אדם חייב למסור ראיה אם יש בה הודיה בעובדה שהיא יסוד מיסודותיה 

של עבירה שהוא מואשם בה או עשוי להיות מואשם בה״.
ע״פ 96/58 אל-היב נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד)יב( 911, 912 )1958(. אמנם,    16
בפרשה זו המערער לא היה רק ֵעד בזמן החקירה, אלא גם חשוד, אך בית המשפט 
דחה את טענת המערער שיש להבחין בין שני סוגי הנחקרים לצורך פרשנות ס׳ 
2)2( לפקודת הראיות, כך שלחשוד יהיה מותר למסור גרסה שקרית בחקירה 

משטרתית.
הלוי, לעיל ה״ש 7, בעמ׳ 89; יצויין עוד בהקשר זה, כי השופט דנציגר הטעים באמרת    17
אגב כי ״ייתכן כי ניתן לסבור״ ש״אין הצדקה, ככלל״ להעמיד לדין חשוד שאף שיקר 
באופן אקטיבי בעדותו במשטרה )להבדיל מחשוד שאך שמר על זכות השתיקה(, 
וזאת ״בנסיבות בהן אמירת האמת תחת השקר הייתה מעמידה אותו בסכנת אשמה 
פלילית״. הנימוק לכך, לדעת דנציגר, טמון ב״זכותו של נחקר להימנע מהפללת 
עצמו״ וראו: ע״פ 3020/14 גנאם נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 15 לפסק הדין )פורסם בנבו, 
23.9.14(; למותר לציין, כי סברה זו ש״ייתכן״ שניתן לאחוז בה, הינה בגדר חידוש 
גדול; שהרי, זכותו של החשוד להימנע מהפללה עצמית מובטחת באמצעות זכות 
השתיקה המוחלטת העומדת לו, ומעולם לא שמענו שעומדת לטובתו גם ״זכות״ 

למסור בחקירה על-פי דין גרסה כוזבת על-מנת להתחמק מעונש.
פרשת חכמי, לעיל ה״ש 13, מול האות ה׳. יוער כי בפרשת חכמי התייחס בג״ץ    18
לזכות השתיקה שעומדת לנאשם במשפטו, לפי ס׳ 161 לחוק סדר הדין הפלילי 
]נוסח משולב[, התשמ״ב-1982, ולא לזכות השתיקה של חשוד במהלך חקירתו, 

אך ברי שהרציונל הינו דומה.

"הימנעותו של חוקר מליידע את החשוד על-אודות 
הודאה  לפסילת  להביא  עלולה  השתיקה  זכות 
שנמסרה על-ידי החשוד מלשמש כראיה במשפט, בין 
בשל כך שההודאה לא הייתה ׳חופשית ומרצון׳ כנדרש 
12 לפקודת הראיות, בין בשל כך שההודאה  בסעיף 
אינה עומדת בקריטריונים שנקבעו בפרשת יששכרוב, 

לקבלת ראיה שהושגה שלא כדין"
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left alone'";19 זאת, בשונה מהליך שמטרתו להרשיע אדם אחר, שבו 
הֵעד חייב להשיב לחוקר תשובת אמת לכל שאלה שאין בה כדי להפלילו.
יצוין, כי "זכות השתיקה" שנתונה לחשוד כוללת בחובה גם "חובת 
אזהרה", הרובצת על איש מרות החוקר אותו. מהותה של "חובת האזהרה" 
היא "להזהיר את מי שהוחלט להאשימו כי אין הוא חייב לומר מאומה, 
וכי כל מה שיאמר יירשם ויוכל לשמש כראיה במשפטו".20 תכליתה של 
"חובת האזהרה" היא "להעמיד את המועמד לאישום בפני המצב לאשורו 
וכדי לאפשר לו להחליט באופן חופשי ומרצונו הוא על קו הגנתו", וכן 
לשמש בידי בית המשפט "כאחד האינדיקטורים לכך שהחקירה התנהלה 
כיאות וכי ההודאה שנתקבלה בחקירה זו אכן נתקבלה ללא לחץ או 
פיתוי".21 משכך, הימנעותו של חוקר מליידע את החשוד על-אודות 
זכות השתיקה עלולה להביא לפסילת הודאה שנמסרה על-ידי החשוד 
מלשמש כראיה במשפט, בין בשל כך שההודאה לא הייתה "חופשית 
ומרצון" כנדרש בסעיף 12 לפקודת הראיות,22 בין בשל כך שההודאה 
אינה עומדת בקריטריונים שנקבעו בפרשת יששכרוב,23 לקבלת ראיה 

שם; אגב, ה״זכות שלא יטרידו נאשם״, כדברי השופטת שטרסברג-כהן בפרשת    19
חכמי, מקורה בדבריו המאלפים של שופט בית המשפט העליון בארה״ב, השופט 
 Olmstead v. United States, 277 U.S. 438, 478 בפרשת ,Louis Brandeis
)1928(, שם נאמר: The makers of our Constitution undertook to secure״ 
 conditions favorable to the pursuit of happiness. They recognized the
 s spiritual nature, of his feelings, and of his intellect.׳significance of man
 They knew that only a part of the pain, pleasure and satisfactions of life
 are to be found in material things. They sought to protect Americans in
 their beliefs, their thoughts, their emotions and their sensations. They
 conferred, as against the Government, the right to be let alone - the
 most comprehensive of rights, and the right most valued by civilized

.men״
ע״פ 161/77 זוהר נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לב)1( 328, 330 )מול האות ד׳( )1977(.   20

שם, בעמ׳ 331 )מול האות ד׳(.   21
למשל, ראו: שם; ע״פ 277/78 מדינת ישראל נ׳ טוביהו, פ״ד לג)1( 301 )1979(.   22

ע״פ 5121/98 יששכרוב נ׳ התובע הצבאי הראשי, פ״ד סא)1( 461 )2006( )להלן:    23
״פרשת יששכרוב״ או ״הלכת יששכרוב״(. 

שהושגה שלא כדין.24
העולה מכאן הוא, כי זכות השתיקה עומדת לאדם כל אימת שמתמלאים 
לגביו שני תנאים: ראשית לכול, האדם הינו "חשוד" בביצוע עבירה פלילית, 
להבדיל מ"ֵעד".25 שנית, האדם מצוי ב"חקירה" המתנהלת על-ידי שוטר, 

אמנם, בפרשת יששכרוב לא נפסלה הודאת המערער עקב הפרת ״חובת האזהרה״ – שכן    24
החוקר הצבאי יידע אותו בדבר זכות השתיקה )וראו: שם, בעמ׳ 484( – אלא ההודאה נפסלה 
עקב הפרת ״חובת היידוע״ בדבר זכות ההיוועצות עם עורך-דין )שם, בעמ׳ 572(. עם זאת, לא 
יכול להיות ספק כיום, שגם הפרת ״חובת האזהרה״ עלולה להביא, בנסיבות מסוימות, לפסילת 
הודאה בשל פגיעה משמעותית בזכותו של הנאשם להליך הוגן; וראו גם: פסק דין נוסף של בית 
המשפט העליון בע״פ 4606/12 זכרוב נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 31 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן 
)פורסם בנבו, 2.7.14(, שם נטען לפגם באזהרה שנמסר למערער עובר לחקירתו הראשונה, כיוון 
שנאמר לו אך ״כל מה שתגיד ישמש נגדך״ והוא לא יּודע במפורש על-אודות זכותו לשתוק )שם, 
בעמ׳ 4(. לכך השיב בית המשפט העליון, כי ״אף אם לא ניתנה למערער אזהרת חשוד ›פורמלית׳, 
הוא הוזהר על זכותו לשתוק; כאשר נחקר המערער לראשונה בבית החולים, הזדהו השוטרים 

בפני המערער, הזהירו אותו כי הוא חשוד ברצח המנוחה וכי הוא זקוק לעורך דין״. 
אכן, השאלה האם הנחקר היושב לפני חוקר הינו בגדר ״ֵעד״ או ״חשוד״ אינה תמיד ניתנת לתשובה    25
חד-משמעית, וראו לעניין זה: ע״פ 6281/12 דורושב נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 10 לפסק דינו של השופט 
עמית, פס׳ 99 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז )פורסם בנבו, 27.2.14(; כן ראו: ע״פ 10477/09 
מובארק נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 99 לפסק דינה של המשָנה לנשיא נאור )פורסם בנבו, 10.4.2013(; רע״פ 
1659/14 חכים נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 10 לפסק הדין )פורסם בנבו, 14.3.2014(; עם זאת, ברי שבמקרה 
רגיל שבו מתעורר אצל החוקר במהלך חקירת ֵעד יסוד סביר להנחה שהנחקר עצמו גם חשוד בביצוע 
עבירה, על החוקר ״לשנות מיד את אופי ואורח חקירתו״ ו״להזכיר ל׳חשוד׳ כי שמורה לו זכות השתיקה, 
וזאת בדרך של ׳אזהרה׳ כי אין הוא חייב לומר דבר, וכי כל דבר שיאמר יוכל לשמש ראיה״. יעקב קדמי 
על סדר הדין בפלילים חלק שני 782 )מהדורה מעודכנת, 2008(; ולעניין זה, ראו גם: דבריו המאלפים 
 Chalmers v. HM Advocate, 1954 JC בפרשת Lord Justice Clerk Thomson של
O[nce the investigation has gone to the extent that somebody is[״ :81 ,66 
 specifically cautioned and charged, thereafter nothing short of a voluntary
 statement is admissible against him. At the other extreme is the ordinary
 routine investigation of the police into the circumstances of the crime. In
 the course of such an investigation the man ultimately accused may be
 interviewed. It would unduly hamper the investigation of crime if the threat
 of inadmissibility were to tie the hands of the police in asking questions. It
 would help to defeat the ends of justice if what the person so questioned
 said in answer to ordinary and legitimate questions were not admissible
 in evidence against him [...] But there comes a point of time in ordinary
 police investigation when the law intervenes to render inadmissible as
 evidence answers even to questions which are not tainted [...] After the
 point is reached, further interrogation is incompatible with the answers being
 regarded as a voluntary statement, and the law intervenes to safeguard
 the party questioned from possible self-incrimination. Just when that point
 of time is reached is in any particular case extremely difficult to define—or
 even for an experienced police official to realise its arrival. There does
 come a time, however, when a police officer, carrying out his duty honestly
 and conscientiously, ought to be in a position to appreciate that the man
 whom he is in process of questioning is under serious consideration as the
 perpetrator of the crime. Once that stage of suspicion is reached, the suspect
 is in the position that thereafter the only evidence admissible against him

.is his own voluntary statement״
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להבדיל מׂשיח המתקיים בין חשוד ובין שוטר, שאינו בגדר "חקירה".26 
אמת, קו הגבול המדויק שבין "חקירה" ובין שיח מסוג אחר, כמו גם קו 
הגבול שבין חקירת "ֵעד" ובין חקירת "חשוד", אינו תמיד חד וברור. עם 
זאת, החשוב לענייננו הוא, כי שני תנאים אלה עשויים להתקיים בלא 
קשר למעמדו החוקי של הנחקר - "עצור", "מעוכב" או מי שחירותו לא 
הוגבלה כל עיקר – וכפועל יוצא מכך זכות השתיקה )וחובת האזהרה 
שלצדה( נתונות אף לחשוד שאינו מצוי במשמורת המשטרה ורשאי 

אפוא לעזוב בלא הפרעה את מקום החקירה.27
ומכאן לשאלה הבאה: האם זכות ההיוועצות – שלפי ההלכה הפסוקה 

בהקשר זה יוער, כי ס׳ 1 לחוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים(, התשס״ב-2002    26
)להלן: ״חוק חקירת חשודים״(, מגדיר ״חקירה״ כ״ִתשאול או גביית הודעה בקשר 
לעבירה, בידי שוטר״. ככלל, ניתן לזהות בלא קושי אימתי חוקר גובה ״הודעה״ 
פורמלית מהחשוד )וראו לעניין זה: ס׳ 3 ו-4 לחוק חקירת חשודים(, ולכן עיקר 
הקושי יהא, מן הסתם, לצקת תוכן למונח ״תשאול״ שבסעיף ההגדרה למונח 
״חקירה״; והשוו: ע״פ 6304/12 ספרונוב נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 52 לפסק דינו של 
השופט שהם )פורסם בנבו, 26.1.15( )הודאה ראשונית של המערער, שנמסרה 
לשוטר באופן ספונטאני וב״טרם שהיה סיפק בידו להזהיר את המערער ולהודיעו 
על עילת מעצרו״, נמצאה קבילה(; ע״פ 4609/14 בסט נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 18–19 
לפסק דינו של השופט זילברטל )פורסם בנבו, 1.3.15(; והשוו בממלכה המאוחדת, 
 Police and Criminal Evidence Act 1984, Code C, paragraphs 10.1,-ל
11.1A )חובת המשטרה להזהיר חשוד לפני קיום חקירה )״interview״(, כפי שזו 
מוגדרת שם(; בארצות הברית, מאפייניה של ״חקירה״ )״interrogation״( נקבעו 

בפסיקה, וראו להלן ה״ש 40, והטקסט הצמוד לה.
 R. v. Turcotte, ראו, למשל: את פסק הדין של בית המשפט העליון בקנדה בפרשת   27
S.C.R. 519 2 ]2005[ פס׳ 51 לפסק דינה של השופטת: In general, absent״ 
 a statutory requirement to the contrary, individuals have the right to
 choose whether to speak to the police, even if they are not detained
 or arrested. The common law right to silence exists at all times against
 the state, whether or not the person asserting it is within its power or
״control. עם זאת, חשוב לציין, כי בדין הקנדי עיקרון זה – שלפיו אין להבחין בין 
עצור לבין מי שאינו עצור לצורך זכות השתיקה וחובת היידוע – מתייחס להודיה 
שניתנה באופן בלתי-וולונטרי ובניגוד לרצונו החופשי של המתוודה על-פי אמות 
המידה שבמשפט המקובל. לעומת זאת, באשר לזכות השתיקה החוקתית שנתונה 
 R. v. Oickle, ]2000[ 2 S.C.R. לחשודים מכוח ס׳ 7 לצ׳רטר הקנדי, נקבע בפרשת
).S.C.C( 3, כי הזכות בצ׳רטר קמה אך ורק כשהחשוד מצוי במשמורת המשטרה. 
וכך גם בארצות הברית: כל עוד החשוד אינו בגדר ״עצור״, לא רובצת על אנשי 
המשטרה חובה להזהירו, כי נתונה לו הזכות שלא להפליל את עצמו. זאת, משום 
שהרציונל המונח ביסוד ״חובת האזהרה״ נעוץ בלחצים החזקים שפועלים על נחקר 
לאחר שחירותו נשללה, כשהוא לפתע מוצא את עצמו מנותק מסביבתו הטבעית 
 Berkemer v. McCarty, 468 U.S. 420 )1984(; :ובמידה רבה – חסר אונים; וראו

.Salinas v. Texas, 133 S. Ct. 2174 )2013(

אינה אלא בגדר "אספקט אחר של זכות השתיקה"28 – קמה מיניה וביה, 
בדומה לזכות השתיקה, בכל עת שבה נחקר חשוד על-ידי שוטר, גם 
אם החשוד אינו בגדר "עצור" ולמצער "מעוכב"? שאלה זו תיבחן עתה.

על עצורים, מעוכבים, "זכות ההיוועצות" ו"חובת היידוע"

א. ארצות הברית
בשנת 1966 פרסם בית המשפט העליון הפדרלי בארצות הברית את 
פסק הדין המונומנטלי בפרשת Miranda v. Arizona.29 במהלך השנים 
הפך פסק דין זה לאייקון תרבותי בסרטים ובסדרות טלוויזיה העוסקים 
בעבודת משטרה, ומשכך, כל צופה של הז'אנר מכיר היטב את ארבע 
האזהרות שמחויב כל שוטר בארצות הברית למסור לחשוד עם מעצרו, 
ואלו הן: 1( "יש לך זכות שלא לומר דבר";30 2( "כל מה שתאמר עשוי 
לשמש נגדך בבית משפט";31 3( "יש לך זכות להיוועץ בעורך דין ולנוכחותו 
של עורך הדין בזמן החקירה";32 ו-4( "אם הינך חסר אמצעים, ימונה עורך 

דין על-מנת לייצג אותך".33
ויודגש: בפסק דין Miranda הסביר נשיא בית המשפט העליון בארצות 

הלכת יששכרוב, לעיל ה״ש 23, בעמ׳ 496 )״נהוג לראות בזכות ההיוועצות בעורך-   28
דין היבט אחר של זכות השתיקה״(; כן ראו: ע״פ 96/66 טאו נ׳ היועץ המשפטי 
לממשלה, פ״ד כ)2( 539, 546 )1966(; ע״פ 747/86 אייזנמן נ׳ מדינת ישראל, פ״ד 
מב)3( 447, 452 )1988(; ע״פ 1301/06 עזבון אלזם נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 
22.6.09(; ע״פ 10049/08 אבו עצא נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 99 לפסק דינו של השופט 
דנציגר )פורסם בנבו, 23.8.12(; ע״פ 846/10 בדוי נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 59 לפסק 
דינה של השופטת ארבל )פורסם בנבו, 14.7.14(; ראו גם את פסק הדין של בית 
 ,R. v. Sinclair, ]2010[ 2 S.C.R. 310, 329–328 המשפט העליון בקנדה בפרשת
שם התייחסו הנשיאה Beverley McLachlin והשופטת Louise Charron לרציונל 

של זכות ההיוועצות לפי ס׳ b(10( לצ׳רטר הקנדי. 
הלכת Miranda, לעיל ה״ש 11.   29

שם, בעמ׳ 467–468, בלשון פסק הדין )בגוף שני(: You have the right to״    30
.Miranda וראו: הלכת ;remain silent״

שם, בעמ׳ 469, בלשון פסק הדין )בגוף שני(: Anything said can and will be״    31
 .used against you in court״

שם, בעמ׳ 471, בלשון פסק הדין )בגוף שני(: You have the right to consult״    32
 .with a lawyer and to have the lawyer with you during interrogation״

שם, בעמ׳ 473, בלשון פסק הדין )בגוף שני(: If you are indigent a lawyer will״    33
 .be appointed to represent you״
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הברית דאז, השופט Earl Warren, בשם חמשת שופטי הרוב,34 כי ארבע 
האזהרות הללו חייבות להימסר רק בשעת "מעצר" החשוד או כניסתו 
ל"משמורת" המשטרה,35 או למצער במועד שבו חירותו נשללת באופן 
משמעותי על-ידי המשטרה.36 הנימוק לכך, לפי הנשיא Warren, טמון 
בעובדה, שפערי הכוחות בין רשויות אכיפת החוק ובין החשוד מתחדדים 
כאשר החשוד מוחזק בידי אנשי משטרה עוינים )לתפישתו(, והוא מבודד 

ומנותק מאוהביו, מתומכיו ומסביבתו הטבעית. וכך בלשונו:
"We have concluded that without proper safeguards the 
process of in-custody interrogation of persons suspected or 
accused of crime contains inherently compelling pressures 
which work to undermine the individual's will to resist and to 
compel him to speak where he would not otherwise do so 
freely. In order to combat these pressures and to permit a full 
opportunity to exercise the privilege against self-incrimination, 
the accused must be adequately and effectively apprised 
of his rights and the exercise of those rights must be fully 
honored".37

ובנוסף:
"To summarize, we hold that when an individual is taken 
into custody or otherwise deprived of his freedom by 
the authorities in any significant way and is subjected 
to questioning, the privilege against self-incrimination is 
jeopardized".38

יוער, כי הלכת Miranda התקבלה ברוב של 5-4. ארבעת השופטים שהצטרפו לפסק    34
 Hugo Black, William Douglas, William היו השופטים Warren הדין של הנשיא
 John Marshall שופטי המיעוט היו השופטים .Abe Fortas-ו ,.Brennan Jr
Harlan, Potter Stewart ו-Byron White, כשהשופט Tom Clark מצטרף 

למיעוט באופן חלקי.
הלכת Miranda, לעיל ה״ש 11, בעמ׳ 444, ובלשון פסק הדין: ״taken into custody״.   35

ובמקור: or otherwise deprived of his freedom by the authorities in any״    36
.significant way״

שם, בעמ׳ 467 . ראו גם עמ׳ 461 לפסק הדין, שם נאמרו דברים דומים בדבר הלחץ    37
המופעל על-ידי חשוד לאחר מעצרו עקב הניתוק מסביבתו הטבעית והחזקתו 
במשמורת המשטרה: An individual swept from familiar surroundings into״ 
 police custody, surrounded by antagonistic forces, and subjected to
 the techniques of persuasion described above cannot be otherwise

.than under compulsion to speak״
שם, בעמ׳ 478–479.   38

לעומת זאת, ִתשאול אדם שנמצא בזירת עבירה ואינו עצור אינו יוצר 
חובה על שוטר למסור את אזהרות Miranda לְמתּושָאל, כיוון שהאווירה 
הכפייתית שאינהרנטית למעצר אינה מתקיימת במפגש מסוג זה. וכך 

 :Warren בלשון הנשיא
"General on-the-scene questioning as to facts surrounding 
a crime or other general questioning of citizens in the fact-
finding process is not affected by our holding. It is an act 
of responsible citizenship for individuals to give whatever 
information they may have to aid in law enforcement. In such 
situations the compelling atmosphere inherent in the process 
of in-custody interrogation is not necessarily present".39

עינינו הרואות, אפוא, כי קביעתו הנורמטיבית של בית המשפט העליון 
בארצות הברית בהלכת Miranda הינה, כי חשוד בפלילים זכאי לקבל 
את ארבע האזהרות שפורטו לעיל בהתמלא שלושה תנאים מצטברים: 
1( החשוד הינו "עצור" או "במשמורת" המשטרה, או למצער בגדר מי 

שם, בעמ׳ 477–478.   39

"קביעתו הנורמטיבית של בית המשפט העליון בארצות 
כי חשוד בפלילים  Miranda הינה,  הברית בהלכת 
זכאי לקבל את ארבע האזהרות שפורטו לעיל בהתמלא 
או  ׳עצור׳  הינו  החשוד   )1 מצטברים:  תנאים  שלושה 
מי שחירותו  בגדר  או למצער  ׳במשמורת׳ המשטרה, 
2( החשוד  נשללה באופן משמעותי על-ידי המשטרה; 
היא חקירה משטרתית,  ו-3( החקירה  מצוי בחקירה; 
להבדיל מחקירה המתנהלת על-ידי אדם או גוף פרטי. 
אם אחד האלמנטים הללו חסרים מן האינטראקציה שבין 
שוטר לבין חשוד, אזי לפי הלכת Miranda )וצאצאיה( 
אין חובה ליידע את החשוד בדבר זכויותיו לפי התיקון 

החמישי לחוקת ארה"ב"
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שחירותו נשללה באופן משמעותי על-ידי המשטרה;40 2( החשוד מצוי 
בחקירה;41 ו-3( החקירה היא חקירה משטרתית, להבדיל מחקירה 
המתנהלת על-ידי אדם או גוף פרטי.42 אם אחד האלמנטים הללו חסרים 
 Miranda מן האינטראקציה שבין שוטר לבין חשוד, אזי לפי הלכת 
)וצאצאיה( אין חובה ליידע את החשוד בדבר זכויותיו לפי התיקון החמישי 
לחוקת ארה"ב.43 חובת היידוע קמה, כאמור לעיל, אך ורק כשהחשוד 

הוא עצור ומצוי בחקירה משטרתית.

לעניין זה ראו: פרשת Berkemer v. McCarty, לעיל ה״ש 27, שם קבע בית המשפט    40
העליון בארצות הברית שאין חובה למסור את אזהרות Miranda לנהג החשוד בנהיגה 
בשכרות במקום עיכובו, כיוון שאין מדובר בחשוד שנמצא במשמורת המשטרה )in״ 
 Commonwealth of Massachusetts v. Podlaski, 385 :כן ראו ;)custody״
 N.E.2d 1379, 1383 )1979(; Commonwealth of Massachusetts v. McNelley,
 554 N.E. 37, 39 )1990(; Michigan v. Chinn, 366 N.W.2d 83, 84-85 )1985(;

.Louisiana v. Stewart, 2014 La. App. Lexis 164
בשנת 1980 הסביר בית המשפט העליון בארצות הברית, כי ״חקירה״ הינה בגדר    41
כפייה שהיא מעל ומעבר לכפייה האינהרנטית לעצם המעצר )׳Interrogation׳״ 
 ]...[ must reflect a measure of compulsion above and beyond that
״inherent in custody itself(, ומשכך, ״חקירה״ מתקיימת לא רק בעת גביית 
הודעה פורמלית מחשוד )״express questioning״(, אלא גם כאשר איש משטרה 
משתמש במילים או עושה מעשים )שאינם אך נלווים למעצר( שהוא אמור לדעת 
שיובילו, באופן סביר, לתשובה מפלילה מהחשוד )any words or actions on״ 
 the part of the police )other than those normally attendant to arrest and
 custody( that the police should know are reasonably likely to elicit an
 Rhode Island :וראו לעניין זה .)incriminating response from the suspect״
 United States v. Woods, :כן ראו; .v. Innis, 446 U.S. 291, 300–302 )1980(
)6th Cir. 2013( F.3d 737, 740–741 711 )שאלתו של שוטר לעצור כבול באזיקים 
״מה יש לך בכיס?״ אינה בגדר ״חקירה״ לצורך הלכת Miranda, כיוון שמדובר 

בשאלה שהיא בדרך כלל נלווית למעצר(. 
ראו, למשל: )1979( In re Eric J., 25 Cal.3d 522 )מעסיק הינו אזרח פרטי שאינו    42
 In re Tracy, ;)לפני שהוא ״חוקר״ אותו Miranda חייב ליידע עובד בדבר אזהרות
)1980( Pa. D. & C.3d 310 14 )סגן מנהל בית ספר אינו חייב למסור את אזהרות 
 Orem ;)לפני ״עיכובה״ ו״חקירתה״ של תלמידה החשודה בגניבת מעיל Miranda
City v. Santos, 2013 UT App 155 )אנשי אבטחה בחנות אינם בגדר שוטרים 
ולכן אינם חייבים למסור את אזהרות Miranda לפני ״עיכובה״ ו״חקירתה״ של 

לקוחה החשודה בגניבת סחורה מהחנות(.
יוער בהקשר זה, כי הגם שהתיקון השישי לחוקת ארה״ב – ולא התיקון החמישי –    43
הוא שמעניק לכאורה את הזכות להיות מיוצג על-ידי עורך דין )In all criminal״ 
 prosecutions, the accused shall enjoy the right ]…[ to have the
״Assistance of Counsel for his defense(, בית המשפט העליון קבע כי 
זכות הייצוג לפי התיקון השישי קמה בתחילת ההליך המשפטי )In all criminal״ 
 Brewer :״(, שהיא לרוב בעת הגשת כתב האישום. וראו לעניין זהprosecutions
)v. Williams, 430 U.S. 387, 398-399 )1977. אכן, זהו אחד החידושים הגדולים 
של הלכת Miranda : חרף העובדה שהתיקון החמישי אינו מזכיר כלל את זכות 
הייצוג, בית המשפט העליון הכיר בזכותו של חשוד להיוועץ בעורך דין ולקבל ייצוג 
בהליכי חקירה, לפי התיקון החמישי, במסגרת זכותו שלא להפליל את עצמו עקב 

מעשי כפייה של הרשויות. 

ב. קנדה
סעיף b(10( ל-Canadian Charter of Rights and Freedoms )להלן: 
 "Everyone has the right on arrest or :״הצ'רטר הקנדי״( קובע, כי
 detention ]…[ to retain and instruct counsel without delay
"and to be informed of that right. הווה אומר, זכות הייצוג קמה לפי 
הצ'רטר הקנדי בעת "מעצר או עיכוב" )"on arrest or detention"(, ובכך 
לכאורה מרחיב הצ'רטר את זכות הייצוג ומעניק אותו לחשוד בפלילים 
בשלב מוקדם יותר מאשר לחשוד בארה"ב – דהיינו כבר במועד עיכובו 
על-ידי שוטר. עם זאת, הפרשנות של בית המשפט העליון בקנדה לביטוי 

זה התפתחה במהלך השנים, כפי שנראה מיד.
כך, למשל, בפרשת Therens44 נתן בית המשפט העליון פרשנות מרחיבה 
למונח "detention", והגדירו כ"הגבלה על החירות שאינה מסוג מעצר, 
שבמסגרתה עשוי אדם להיזקק באופן סביר לסיוע עורך דין, אך ]סיוע[ 
עורך הדין ללא דיחוי עלול להיות מעוכב או להימנע ממנו אלמלא ההגנה 
החוקתית".45 עוד נקבע, כי "detention" מתקיים כאשר שוטר "נוטל 
שליטה על תנועתו של אדם באמצעות דרישה או הוראה שעלולה להיות 
בעלת השלכה חוקית משמעותית, ויש בה משום מניעת או הגבלת הגישה 
לעורך דין".46 בנסיבותיה הקונקרטיות של פרשת Therens קבע אפוא 
בית המשפט העליון, כי המערער, נהג רכב שהיה חשוד בנהיגה בשכרות, 
אכן היה ב"detention" לכשנדרש על-ידי שוטר להתלוות ִעמו לתחנת 

R. v. Therens, ]1985[ 1 S.C.R. 613 )להלן: ״הלכת Therens״(.   44
שם, פס׳ 52 לפסק דינו של  השופט In its use of the word  :Gerald Le Dain״    45
 'detention', s. 10 of the Charter is directed to a restraint of liberty other
 than arrest in which a person may reasonably require the assistance
 of counsel but might be prevented or impeded from retaining and
 .instructing counsel without delay but for the constitutional guarantee״
In addition to the case of״   :Le Dain שם, פס׳ 53 לפסק דינו של השופט   46
 deprivation of liberty by physical constraint, there is in my opinion
 a detention within s. 10 of the Charter when a police officer or other
 agent of the state assumes control over the movement of a person by
 a demand or direction which may have significant legal consequence

 .and which prevents or impedes access to counsel״
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המשטרה לצורך בדיקת אלכוהול.47
הדין  פסק  פרסום  לאחר  קצר  זמן 
בית  שוב  נזקק   Therens בפרשת 
בפרשת  בקנדה,  העליון  המשפט 
Thomsen,48 למועד היוולדה של זכות 
הייצוג לנהג החשוד בנהיגה בשכרות. 
כאן, נקבע על-ידי בית המשפט העליון, 
כי לאחר שנהג סירב למסור דגימת 
נשיפה, דרישתו של שוטר מהנהג לסור 

לניידת משטרה שעמדה בסמוך ועיכובו שם במשך כרבע שעה יוצרים 
"detention" ואת הזכות להיוועץ בעורך דין.49

בפרשת Orbanski הבהיר בית המשפט העליון בקנדה,50 כי לא כל עיכוב 
 )b(10 במובנו של סעיף "detention" של אזרח על-ידי שוטר מגיע לכדי
לצ'רטר, וכי יהיה זה אף בגדר "אבסורד" לקבוע, ש"ִתשאול שגרתי" 
)"routine questioning"( על-ידי שוטר מקים את זכות הייצוג.51 יתר 
על כן, גם במקום שבו חשוד הינו בגדר מעוכב על-ידי שוטר – כך שוודאי 
קמה לו זכות הייצוג –  הצ'רטר עצמו מאפשר "הגבלות סבירות בדין"52 

שם, פס׳ 58 לפסק דינו של השופט Le Dain. אמנם, היו חילוקי דעות בין שופטי    47
בית המשפט העליון בקנדה באשר לתוצאה הסופית של פסק הדין, אך כל שבעת 
השופטים האחרים שישבו בדין הסכימו עם השופט Le Dain בעניין פרשנותו 
למונח ״detention״ והיישום הקונקרטי בנסיבות העניין. וראו: פס׳ 1 לפסק דינו 
 ,Willard Estey וכן פס׳ 5 לפסק דינם של השופטים ,Brian Dickson של הנשיא
 ,Bertha Wilson-ו ,Jean Beetz, Julien Chouinard פס׳ 15 לפסק דינם של
פס׳ 16 לפסק דינו של  William ופס׳ 19 לפסק דינו של Antonio Lamer. השופט 

Roland Ritchie לא ישב בדין. 
.R. v. Thomsen, ]1988[ 1 S.C.R. 640   48

 Gerald Le כתב השופט ,Therens כמו בפרשת ,Thomsen יוער, כי בפרשת   49
Dain את פסק הדין המרכזי. ולענייננו, ראו בעיקר את עמ׳ 649 לפסק הדין.

R. v. Orbanski, ]2005[ 2 S.C.R. 3, פסק הדין ניתן ברוב של 7-2, כשפסק הדין    50
של הרוב נכתב על-ידי השופטת Louise Charron )להלן: "הלכת Orbanski״(.

 "The right to counsel is :Charron שם, פס׳ 30 לפסק דינה של השופטת   51
 triggered from the moment a driver is 'detained' within the meaning of
 s. 10. It is not every delay occasioned by a communication between a
 person and a police officer or other state authority that will amount to
 a detention within the meaning of the Charter ]…[ 'it would be absurd
 to suggest that routine questioning ]…[ constitutes a detention for the

.purposes of s. 10)b(״׳
ס׳ 1 לצ׳רטר הקנדי קובע כדלקמן: The Canadian Charter of Rights and״    52
 Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only
 to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably

 .justified in a free and democratic society״

 Louise על מימוש הזכות. השופטת
בשם  זה  לעניין  הוסיפה   Charron
שופטי הרוב, כי ה"דין" עשוי להיות גם דין 
משתמע, ולאו דווקא מפורש;53 ומשכך, 
כשעסקינן באינטרס הציבורי שבאכיפת 
דיני התעבורה בכלל, ובאיתור נהגים 
שיכורים בפרט, ה"דין" אכן מסמיך אנשי 
משטרה לשאול נהג שאלות גם בטרם 
הלה התייעץ עם עורך דין.54 גישה אחרת 
עלולה, לדעתה, להוביל למצב שבו שוטר תנועה העומד במחסום "ייטיב 
להעניק לנהגים את זכות ההיוועצות מיד לאחר שיורידו את חלונותיהם",55 
אך מסקנה זו לכשעצמה תגרום ל"עיכובים ארוכים ולרוב בלתי נחוצים"56 
 ,Charron של כלל הנהגים בכביש. בסופו של דבר, קבעה אפוא השופטת
שהשימוש בדבריו של נהג מעוכב טרם התייעצותו עם עורך דין הינו 
מותר לצורך אישוש או הפרכת החשד לעצם הנהיגה בשכרות והמשך 
החקירה, אך אינו קביל כראיה ישירה להפללת הנהג בבית המשפט.57 

בשנת 2009 חלה תפנית נוספת בדין הקנדי, עת פרסם בית המשפט 
העליון את פסק הדין החשוב בפרשת Grant.58 בפסק דין Grant זנח 
בית המשפט העליון את המבחן הקודם להיווצרותו של "detention", כפי 
שנקבע בפרשת Therens,59 ובמקומו נקבע מבחן חדש, ולפיו "עיכוב" 
נולד אך ורק כאשר נוצרת הגבלה פיסית או פסיכולוגית משמעותית על 

.Charron לעיל ה״ש 50, פס׳ 42 לפסק דינה של השופטת ,Orbanski הלכת   53
שם, פס׳ 45–48.   54

שם, פס׳ 45 לפסק דינה של השופטת I respectfully disagree with :Charron״    55
 the analysis of my colleague Justice LeBel ]…[ my colleague takes
 the view that police officers can only ask motorists about alcohol
consumption before they contact counsel if legislation permits it ]…[
 On that approach, a police officer would be well advised to provide
 motorists with their right to counsel as soon as they rolled down their

 .window״
שם: In my view, this would result in longer and often unnecessary״    56

.detentions״
שם, פס׳ 58; והשוו: R. v. Chand ]2006[ B.C.S.C. 617 )בית המשפט העליון    57
במחוז בריטיש קולומביה(; R. v. Kangas ]2013[ A.B.Q.B. 383 )בית המשפט 

לערעורים במחוז אלברטה(.
 Grant ״(. יוער, כי פסק דיןGrantלהלן: הלכת ״( R v. Grant ]2009[ 2 S.C.R.   58
שימש אחד המוקדים למחלוקת החריפה שנתגלעה בין ביניש לבין דנציגר בדנ״פ 
5852/10 מדינת ישראל נ׳ שמש, פס׳ 32 לפסק דינה של ביניש ופס׳ 31 לפסק דינו 

של דנציגר )פורסם בנבו, 9.1.12(.
הלכת Therens, לעיל ה״ש 44.   59

באינטרס  מכיר  בקנדה  ון  העלי המשפט  "בית 
הציבורי החשוב שבמתן אפשרות למשטרה לאסוף 
קיים חשד סביר לביצוע עבירה,  מידע בזירה שבה 
גם כשהפעילות עשויה להביא להתערבות במידת-

מה עם חופש התנועה של הנוכחים במקום. לפיכך, 
בחופש  ההתערבות  כאשר  רק  קמה  הייצוג  זכות 
התנועה מגיעה לכדי התליית החירות האישית עקב 

הגבלה משמעותית"
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אינטרס החירות האישי של אדם. פירוש הדבר הוא, כי לא כל "התערבות 
חולפת" )"fleeting interference"(60 או "התערבות טריוויאלית או לא 
משמעותית" )"trivial or insignificant interference"(61 בחירותו של 
אדם יש בה משום "detention" לפי הצ'רטר, אלא אך ורק "התליית 

החירות האישית עקב הגבלה פיסית או פסיכולוגית משמעותית".62 
Grant, כי מבחן  עוד נקבע על-ידי בית המשפט העליון בפסק דין 
ה-"detention" הוא אובייקטיבי ויש לבחון, אפוא, האם אדם מן היישוב 
היה מסיק בנסיבות העניין כי לא עומדת בפניו אפשרות אחרת מלבד ציות 
לבקשה, או לדרישה, של איש המשטרה.63 משכך, כוונותיו הסובייקטיביות 
של שוטר בזירת האירוע בדבר הטלת מגבלה ממשית על חופש התנועה 
של החשוד הספציפי אינה מכרעת.64 יוער, עם זאת, כי אחד משופטי 
Ian Binnie, חלק על דעת הרוב בנקודה זו והביע  ההרכב, השופט 
את דעתו, שיש לייחס משקל נכבד יותר למידע שהיה בידי המשטרה 
ולכוונותיה ביחס לחשוד לפני ובמהלך האירוע, גם אם החשוד עצמו לא 

היה מודע כלל לאלה.65
בית המשפט העליון גם פרס בפסק הדין לפני הערכאות הנמוכות כמה 
קריטריונים שיש לקחתם בחשבון לצורך בחינת השאלה האם אדם היה 

בגדר "מעוכב" במובנו של סעיף b(10( לצ'רטר, ואלה הם:
1( נסיבות האירוע, באופן סביר, בעיניו של האדם; אופיה של פעילות 
המשטרה בזירה – האם היא בגדר סיוע כללי, שמירה על הסדר הציבורי, 
עריכת ִתשאול ביחס לאירוע ספציפי, או התמקדות בחשוד ספציפי 

לחקירה ממוקדת.
2( אופי התנהגות של השוטרים בזירה; השפה שבה השתמשו; האם 
נעשה שימוש בכוח; המקום שבו המפגש התקיים; נוכחותם של אנשים 

 Beverley McLachlin לעיל ה״ש 58, פס׳ 24 לפסק דינה של הנשיאה ,Grant הלכת   60
.Louise Charron והשופטת

שם, פס׳ 26.   61
ובמקור: s liberty interest by a significant׳a suspension of the individual״    62

״physical or psychological restraint. וראו: שם, פס׳ 44 )ההדגשות הוספו(.
שם, פס׳ The question is whether the police conduct would cause :31״    63
 a reasonable person to conclude that he or she was not free to go and

.had to comply with the police direction or demand״
שם, פס׳ T[he subjective intentions of the police are not determinative:32[״    64
 ]…[ To answer the question whether there is a detention involves a
 realistic appraisal of the entire interaction as it developed, not a minute

.parsing of words and movements״
.Binnie שם, פס׳ 175–180 לפסק דינו של השופט   65

נוספים בזירה; משך העיכוב.
3( תכונותיו ונסיבותיו האישיות של האדם – ככל שהן רלוונטיות – לרבות 

גילו, מצבו הפיסי, היותו בן מיעוטים, ומידת תחכומו.66
על רקע דברים אלה אפשר, אפוא, לסכם ולומר, כי בית המשפט העליון 
בקנדה מכיר באינטרס הציבורי החשוב שבמתן אפשרות למשטרה 
לאסוף מידע בזירה שבה קיים חשד סביר לביצוע עבירה, גם כשהפעילות 
עשויה להביא להתערבות במידת-מה עם חופש התנועה של הנוכחים 
במקום.67 לפיכך, זכות הייצוג קמה רק כאשר ההתערבות בחופש 
התנועה מגיעה לכדי התליית החירות האישית עקב הגבלה משמעותית, 
כאמור לעיל.68 זאת ועוד: במקרים מסוימים, כגון בדרכים שבהן אוכפים 
אנשי משטרה עבירות תעבורה, הצ'רטר הקנדי אינו מעניק זכות ייצוג 
אבסולוטית לחשוד גם כשהלה מצוי ב-"detention", ואפשר להגבילה 

באופן סביר על-פי דין.69 

ג. הממלכה המאוחדת
בשנת 2011 הגיעה שאלת מועד היוולדה של זכות ההיוועצות לחשוד 
בפלילים גם לשערי בית המשפט העליון בממלכה המאוחדת.70 סוגיה 
זו הגיעה לבית המשפט בלונדון בפרשת Ambrose v. Harris,71 לאחר 
 Appeal Court of the High( שבית המשפט הפלילי הגבוה בסקוטלנד
Court of Justiciary( הפנה אליו, לבקשת הפרקליט הראשי בסקוטלנד 
)Lor Advocate(,72 את השאלה הבאה: האם, לפי הדין המקומי ועל רקע 
הוראותיה המחייבות של האמנה האירופית לזכויות אדם, זכות הגישה 

להרחבה, ראו: שם, פס׳ 44.   66
שם, פס׳ 35 ואילך.   67

לעיל ה״ש 62 והטקסט הצמוד לה.   68

לעיל ה״ש 52 והטקסט הצמוד לה.   69
1.10.09. בית המשפט  בית המשפט העליון בממלכה המאוחדת הוקם ביום    70
העליון החליף את בית הלורדים בכל הנוגע לסמכויותיו השיפוטיות, וראו לעניין 
 Constitutional Reform Act 2005, Part 3;Statutory Instrument 2009 :זה
No. 1604 )החוק והצו מופיעים באתר האינטרנט של הארכיב הלאומי בממלכה 

.)www.legislation.gov.uk :המאוחדת
.Ambrose v. Harris, ]2011[ UKSC 43   71

אמנם, ה- Appeal Court of the High Court of Justiciary הוא הערכאה הגבוהה    72
בסקוטלנד בעניינים פליליים, אך לפי ה-Scotland Act 1998, ניתן להעביר שאלות 
עקרוניות בנושאי סמכות )devolution issues( – כגון שאלת ההתאמה של הדין 
בסקוטלנד לאמנה האירופית לזכויות אדם - להכרעת בית המשפט העליון בממלכה 
המאוחדת: נספח 6, פס׳ 33. ראו גם פס׳ 14 לפסק דינו של Lord Hope בפרשת 
Ambrose, שם יש התייחסות לסמכותו של בית המשפט העליון לדון בהליכים 

שנדונו בבתי המשפט הפליליים בסקוטלנד. 
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לעורך דין קמה לנחקר רק לאחר מעצרו, או שמא בשלב מוקדם יותר.73 
השאלה התעוררה בשלושה הליכים שונים בסקוטלנד, שבהם נאשמים 
הפלילו את עצמם באוזני אנשי משטרה, מחוץ לתחנת משטרה, בטרם 

ניתנה להם גישה לעורך דין.
ברוב של ארבעה לורדים מול אחד,74 קבע בית המשפט העליון בממלכה 
המאוחדת, כי יש לקבל כעיקרון את הגישה האמריקנית בסוגיה זו, כפי 
שזו גובשה בהלכת Miranda,75 ולפיה אין להעניק לנחקר זכות להיוועץ 
בעורך דין אלא אם כן מתמלאים לגביו שלושה תנאים מצטברים: האחד, 
שהנחקר הוא בגדר "חשוד";76 השני, שהנחקר מצוי ב"חקירה";77 והשלישי, 
שהנחקר מצוי ב"משמורת" המשטרה.78 דעת הרוב בבית המשפט העליון 
גם קבעה, בניגוד לדעתו החולקת של Lord Kerr, כי המסקנה המשפטית 
האמורה אינה סותרת את האמנה האירופית לזכויות אדם כפי שזו פורשה 

.Lord Hope לעיל ה״ש 71, פס׳ 3 לפסק דינו של ,Ambrose פרשת   73
ארבעת שופטי הרוב היו סגן נשיא בית המשפט העליון, Lord Hope, וכן השופטים    74

Lord Brown, Lord Dyson, ו-Lord Clarke. Lord Kerr היה בדעת מיעוט.
הלכת Miranda, לעיל ה״ש 11.   75

.Lord Hope לעיל ה״ש 71, פס׳ 62–63 לפסק דינו של ,Ambrose פרשת   76
שם, פס׳ 65.   77

שם, פס׳ 64; לעניין זה, ראו גם: פס׳ 82–83 לפסק דינו של Lord Brown, פס׳ 99    78
 Lord Matthew ופס׳ 113, 117–120 לפסק דינו של ,Lord Dyson לפסק דינו של

.Clarke

עד עתה על-ידי בית המשפט האירופי לזכויות אדם.79
 Miranda הלכת  של  הרציונל  את  קיבלו  לורדים  ארבעה  כאמור, 
האמריקנית, שלפיו זכות ההיוועצות בעורך דין נתונה לחשוד רק בעת 
מעצרו, או למצער בעת שחופש התנועה שלו מוגבל באופן משמעותי. 
עמד על כך Lord Dyson, בהתייחסו לשוני המהותי שבין נחקר המצוי 
במשמורת המשטרה ובין נחקר שמצוי, למשל, בביתו או בשולי הכביש:
"I do not doubt that being interrogated by the police anywhere 
can be an intimidating experience and that a person may 
make incriminating statements to the police wherever the 
interrogation takes place ]…[ On the other hand, the arresting 
of a suspect and placing him in custody is a highly significant 
step in a criminal investigation. The suspect cannot now simply 
walk away from the interrogator. For most suspects, being 
questioned after arrest and detention is more intimidating 
than being questioned in their home or at the roadside. The 
weight of the power of the police is more keenly felt inside 
than outside the police station".80

דברים ברוח זו נאמרו גם על-ידי Lord Matthew Clarke, תוך מתן דגש 
על העובדה שהכרה בזכות ההיוועצות בעורך דין בטרם הגבלת החירות 
של החשוד עלולה לפגוע מעבר לנדרש בעבודת המשטרה, בייחוד 
בחקירות שעניינן הפרות סדר בקנה מידה רחב, קטטות המוניות וכיוצ"ב:

 )"I would hold that the Strasbourg  :Lord Hope שם, פס׳ 64 לפסק דינו של   79
 court has not said, or at least not said with a sufficient degree of clarity,
 that a person who has become a suspect and is not in custody must, as
)"a rule, have access to a lawyer while he is being questioned; ראו עוד: 
פס׳ 82 לפסק דינו של Lord Brown ופס׳ 95 לפסק דינו של Lord Dyson. במאמר 
מוסגר יצוין, כי דבריו של הלורד Hope קיבלו לאחרונה אישור, עת דחה בית המשפט 
האירופי לזכויות אדם את עתירתו של אזרח בריטי יליד סומליה, שהורשע בסיוע 
לפעיל טרור שניסה לפוצץ מטען חבלה בלונדון בשנת 2005. העותר טען בעתירתו, 
בין היתר, כי זכות ההיוועצות בעורך דין קמה לנחקר מיד עם הפיכתו לחשוד - גם 
אם טרם נעצר – ולכן צריך היה לפסול את הודאתו הראשונה, אשר נגבתה הימנו 
במשטרה מבלי שנמסר לו כי הוא רשאי להיוועץ בעורך דין. בית המשפט האירופי 
קבע, כי חרף העובדה שההודעה הראשונה נגבתה מבלי שזכות ההיוועצות ניתנה 
לעותר, הרי שזכותו למשפט הוגן לא נפגעה, משום שהעותר הסכים בעת מפגשו 
הראשון עם אנשי המשטרה לסייע להם, התייצב באופן וולונטרי בתחנת המשטרה 
על-מנת למסור עדות, נחקר בתחילה כֵעד )ולא כחשוד(, ואף היה חופשי לעזוב 
 App. No. 50541/08 ,50571/08 ,50573/08,:את תחנת המשטרה בכל עת. וראו

. 40351/09 Ibrahim v. United Kingdom )16 December 2014(
פרשת Ambrose, לעיל ה״ש 71, פס׳ 98 לפסק דינו של Lord Dyson )ההדגשה    80

הוספה(.

קיבל  המאוחדת  בממלכה  העליון  המשפט  "בית 
זכות הגישה  אף הוא באחרונה את הגישה, שלפיה 
לעורך דין העומדת לחשוד בפלילים קמה רק בשעת 
המעצר, ולמצער בשעה שחופש התנועה מוגבל באופן 
המחייב  הציבורי,  האינטרס  בשל  זאת,  משמעותי. 
לאפשר לאנשי משטרה ללקט מידע ולשאול שאלות 
כלליות מאדם שעשוי להחזיק במידע רלוונטי, עוד 
׳נכנסים לתמונה׳, ובכך גם לאפשר  בטרם עורכי דין 
אופי  בדבר  מושכלות  החלטות  קבלת  לשוטרים 

הטיפול בנחקר עצמו"
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"Once a person's liberty is curtailed by the authorities, the 
balance of power between him and the representatives of 
the state shifts significantly and, it might be said, requires 
to be redressed by his having access to a lawyer ]...[ If the 
police are required to ensure that a person who they wish 
to question about the commission of a crime )in a situation 
where the circumstances point to the person being a possible 
suspect( should have access to a lawyer, if he so wishes, 
then such a requirement could hamper proper and effective 
investigations in situations which are often dynamic, fast 
moving and confused. The unfortunately regular street brawls 
in city and town centres, or disturbances in crowded places 
like night clubs, which, on occasions, result in homicide, are 
simply examples of situations which highlight the problems 
that might be involved".81

ולסיכום פרק זה, בית המשפט העליון בממלכה המאוחדת קיבל אף הוא 
באחרונה את הגישה, שלפיה זכות הגישה לעורך דין העומדת לחשוד 
בפלילים קמה רק בשעת המעצר, ולמצער בשעה שחופש התנועה מוגבל 
באופן משמעותי. זאת, בשל האינטרס הציבורי, המחייב לאפשר לאנשי 
משטרה ללקט מידע ולשאול שאלות כלליות מאדם שעשוי להחזיק 
במידע רלוונטי, עוד בטרם עורכי דין "נכנסים לתמונה", ובכך גם לאפשר 
לשוטרים קבלת החלטות מושכלות בדבר אופי הטיפול בנחקר עצמו.82

ד. ישראל
מעצרים(,   – אכיפה  )סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   32 סעיף 
התשנ"ו-1996 )להלן: "חוק המעצרים"(, שכותרתו "הסברת זכויות לעצור" 
קובע, כי עם קבלת ההחלטה לעצור חשוד, יבהיר לו הקצין הממונה 
בתחנת משטרה83 "מיד את דבר המעצר ואת סיבת המעצר". סעיף 

.Lord Matthew Clarke שם, פס׳ 116 לפסק דינו של   81
 Lord כן ראו: פס׳ 119 לפסק דינו של ;Lord Hope שם, פס׳ 65 לפסק דינו של   82
Matthew Clarke; באשר לאופן יישומה של הלכת Ambrose v. Harris בבית 
 ,)Appeal Court, High Court of Justiciary( המשפט הפלילי הגבוה בסקוטלנד

.Barrie v. Procurator Fiscal, Dundee ]2012[ HCJAC 160 :ראו
״הקצין הממונה״ מוגדר, בס׳ 25)א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה –    83
מעצרים(, התשנ״ו-1996 )להלן: ״חוק המעצרים״(, כ״קצין הממונה על החקירות 

בתחנה, בהעדרו – ]מפקד[ התחנה, ובהעדרם – ]ה[קצין הממונה על התחנה״.

קטן )א( מוסיף וקובע, כי על הקצין הממונה להבהיר לעצור "את זכותו 
]...[ להיפגש עם עורך דין ]...[ וכן את זכותו להיות מיוצג על-ידי סניגור 
]מהסניגוריה הציבורית[".84 חובה זו, הרובצת על כתפי הקצין הממונה, 

מכונה בהלכה הפסוקה "חובת היידוע".85
לצד "חובת היידוע" העניק המחוקק לעצור, בסעיף 34 לחוק המעצרים, 
זכות מהותית "להיפגש עם עורך דין" )סעיף 34)א((, וזאת "ביחידות 
34)ג((. זוהי "זכות  ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה" )סעיף 
ההיוועצות" הישראלית, ולכאורה, זכות זו נתונה לחשוד בפלילים למן 
הרגע שהפך ל"עצור" )כאמור בכותרת סעיף 34 ]"זכות העצור להיפגש 

עם עורך דין"[ ובסעיפים קטנים )א(, )ב(, )ג( ואילך לסעיף 34(.
ואולם מסקנה זו מעוררת קושי מסוים, שכן סעיף 19)א( לחוק הסניגוריה 
הציבורית, התשנ"ו-1995, קובע, כי: "נעצר אדם והובא לתחנת משטרה או 
למתקן של רשות החוקרת על-פי דין או שהוא חשוד בביצוע עבירה, יודיע 
לו הממונה על התחנה או על החקירה, בהקדם האפשרי, כי באפשרותו 

לבקש מינוי סניגור ציבורי אם הוא זכאי לכך לפי חוק זה".
עינינו הרואות, אפוא, כי חובת היידוע שבסעיף 19)א( לחוק הסניגוריה 
הציבורית – למצער בסיפא שבו – הינה רחבה יותר מאשר חובת היידוע 
שבסעיף 32 לחוק המעצרים. שהרי, סעיף 32 לחוק המעצרים מטיל על 
המשטרה חובה להבהיר לחשוד "מיד" עם המעצר "את זכותו ]...[ להיפגש 
עם עורך דין"; מנגד, סעיף 19)א( לחוק הסניגוריה הציבורית מחייב את 
המשטרה להודיע לאדם ש"נעצר ]...[ או שהוא חשוד בביצוע עבירה", 
כי "באפשרותו לבקש סניגור ציבורי". מכאן, כי חובת היידוע שבסעיף 

יוער, כי בית המשפט העליון הטיח בעבר ביקורת על קיום חלקי של חובת היידוע,    84
למשל כשחוקרי משטרה יידעו עצור על-אודות הזכות להיוועץ בעורך דין, אך 
נמנעו מלהודיע לו באופן ספציפי על זכותו להיות מיוצג על-ידי סניגור ציבורי. וראו: 
ע״פ 8974/07 לין נ׳ מדינת ישראל, פס׳ כד–כה לפסק דינו של השופט רובינשטיין 
)פורסם בנבו, 3.11.10( )״יש להקפיד על כריכת ההודעה על עצם זכות ההיוועצות 
עם ההודעה על אפשרות המינוי של סניגור ציבורי״(; והשוו: ע״פ 5962/11 פלוני נ׳ 
מדינת ישראל, פס׳ 6 לפסק דינה של  המשנה לנשיא )כתוארה דאז(  נאור )פורסם 
בנבו, 2.5.12( )אי-עמידת החוקר על ״מיצוי״ זכותו של קטין להיוועץ בעורך דין אינו 
הופך את הודעת הקטין לבלתי-קבילה מנימוק זה כשלעצמו(; והשוו בארצות הברית: 
)8th Cir. 1989( Chambers v. Lockhart, 872 F.2d 274 )השמטת הרכיב הרביעי 
באזהרות Miranda בדבר הזכות להיות מיוצג על-ידי סניגור ציבורי אינה בהכרח 
מובילה למסקנה שנפל פגם באזהרת הנחקר, בייחוד כאשר ברור שהנחקר אינו 

חסר-אמצעים(.
ראו, למשל: בג״ץ 3412/91 סופיאן נ׳ מפקד כוחות צה״ל באזור חבל עזה, פ״ד מז)2(    85
843, 850 )1993(; כן ראו: ע״פ 7758/04 אלקאדר נ׳ מדינת ישראל, בעמ׳ 20 לפסק 

דינו של השופט ס׳ ג׳ובראן )פורסם בנבו, 19.7.07(.
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19)א( חלה גם על חשוד שאינו עצור, הגם שהחובה המקבילה בסעיף 
32 קמה לכאורה רק בעקבות מעצרו של החשוד.

בפרשת יששכרוב עמדה השופטת ביניש )כתוארה אז( על ההבדל 
הקיים בין שתי הוראות החוק הללו ביחס לשאלה אימתי קמה חובת 
היידוע. בהקשר זה ציינה השופטת ביניש, כי יש "שתי אפשרויות פרשניות 
למונח 'עצור' בסעיף 32)1( לחוק המעצרים":86 האפשרות האחת, על 
דרך הפרשנות המצמצמת, היא, כי חובת היידוע "קמה עם קבלתה של 
החלטת מעצר על-ידי הקצין הממונה ומסירת הודעה על כך לחשוד".87 
האפשרות השנייה, על דרך הפרשנות המרחיבה, גורסת, כי "החובה ליידע 
'עצור' בדבר זכותו להיוועץ בעורך דין אינה כרוכה בהכרח בקבלתה של 
החלטת מעצר, אלא היא קמה כל אימת שאדם חשוד בביצוע עבירה 
ומעוכב במשמורת המשטרה לצורכי חקירה, באופן שחירותו וחופש 
התנועה שלו מוגבלים; זאת, אף אם לא התקבלה החלטה מצד הקצין 
הממונה בדבר מעצרו של החשוד".88 בסופו של יום, הותירה השופטת 
ביניש את ההכרעה בדבר פרשנותו הנכונה של המונח "עצור" בסעיף 
32)1( בצריך עיון, וזאת משום שבנסיבות המקרה ההכרעה לא הייתה 
דרושה; עם זאת, השופטת ביניש הוסיפה הערה ולפיה נטייתה היא 

"לאמץ את הפרשנות המרחיבה"89 כמתואר לעיל.
פרשת אסף שי

 obiter dictum-כשלוש שנים וחצי לאחר פרסום הלכת יששכרוב הפך ה

הלכת יששכרוב, לעיל ה״ש 23, בעמ׳ 500.   86
שם, מול האות ה׳.   87

שם, בעמ׳ 501 מול האות ב׳. יצוין, כי זוהי הפרשנות שהוצעה הן על-ידי סניגוריו    88
של יששכרוב, הן על-ידי הסניגוריה הציבורית הארצית. וראו: שם.

שם, מול האות ז׳.   89

הנ"ל של השופטת ביניש, כך נדמה, ל-ratio decidende של הנשיאה 
ביניש בפרשת אסף שי נ' מדינת ישראל.90 בפרשה זו, המערער, נהג 
משאית, הועמד לדין בעבירת הריגה ובעבירות נלוות בגין מעורבותו 
בתאונת דרכים קטלנית, שבה קופחו חייו של נהג רכב שנסע מאחוריו. 
בהכרעת הדין קבע בית המשפט המחוזי – בהסתמך על הודעת המערער 
במשטרה, שנמסרה מבלי שהיה עצור – כי עובר לתאונה עיין המערער 
תוך כדי נהיגה במפת דרכים, וכי הסבת תשומת הלב מהנעשה בדרך 
הייתה סטייה גסה מרמת ההתנהגות הסבירה, אשר יוצרת חזקת מודעות 
לטיב ההתנהגות ולאפשרות הגרימה של התוצאה הקטלנית; ומשלא 
עלה בידי המערער להפריך חזקה זו, הוכח יסוד הפזיזות בהתנהגותו 

ויש להרשיעו בהריגה.
בית המשפט העליון, בדעת רוב,91 קיבל באופן חלקי את ערעורו של 
המערער והרשיעו בעבירה של גרם מוות ברשלנות במקום בעבירת 
הריגה.92 ויודגש, כי זיכויו של המערער מעבירת ההריגה נבע במישרין 
מפסילת ההודעה האמורה,93 וזאת נוכח עמדת הרוב, שזכות ההיוועצות 
של המערער נפגעה בזמן החקירה. ויש לשאול, אפוא, מדוע הגיעו שופטי 
הרוב למסקנה, שיש לפסול את הודעת המערער עקב הפגיעה בזכות 
ההיוועצות, בייחוד על רקע העובדה, שהמערער כלל לא היה "עצור" 

ע״פ 9956/05 שי נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 4.11.09(. אכן, ביניש הצהירה    90
במפורש בפרשת שי, כי אינה מכריעה בדבר הפרשנות הנכונה למונח ״עצור״ בס׳ 
32 לחוק המעצרים, הגם שביחס לס׳ 34)ב( קבעה, כי המונח ״עצור״ כולל גם מי 
שאינו עצור, אך ״מצוי במשמורת המשטרה״. הדעת נותנת, שבית המשפט העליון 
לא יפרש, בבוא היום, את ס׳ 32 באופן צר יותר – ובכך ליצור חוסר הרמוניה בולט 
בין שתי הוראות החוק – ולכן אפשר להניח, ש״נטייתה״ של ביניש בהלכת יששכרוב 
להעניק לס׳ 32 פרשנות מרחיבה היא, לאמתו של דבר, כבר בגדר הלכה שאין 

עוררין עליה.
השופט רובינשטיין הצטרף לעמדת הנשיאה ביניש, שלפיה יש לזכות את המערער    91

מהריגה, וזאת כנגד דעתה החולקת של השופטת ברלינר.
יוער, כי המערער גם זוכה בפסק הדין של בית המשפט העליון מעבירה של נהיגה    92
ללא אפשרות שליטה ברכב וראיית הדרך לפי תקנה 26)4( לתקנות התעבורה, 

התשכ״א-1961.
ראו: פרשת שי, לעיל ה״ש 90, פס׳ 20 סיפא לפסק דינה של הנשיאה ביניש: ״פסילת    93
קבילותה של ההודעה המשטרתית ת/18 שומטת את התשתית הראייתית שהובילה 

להרשעת המערער בעבירת ההריגה ולפיכך יש לזכותו ממנה״.

הסניגוריה  לחוק  19)א(  שבסעיף  היידוע  "חובת 
יותר  – הינה רחבה  הציבורית – למצער בסיפא שבו 
32 לחוק המעצרים.  היידוע שבסעיף  מאשר חובת 
32 לחוק המעצרים מטיל על המשטרה  שהרי, סעיף 
זכותו  ׳את  ׳מיד׳ עם המעצר  חובה להבהיר לחשוד 
19)א( לחוק  ]...[ להיפגש עם עורך דין׳; מנגד, סעיף 
להודיע  הסניגוריה הציבורית מחייב את המשטרה 
לאדם ש׳נעצר ]...[ או שהוא חשוד בביצוע עבירה׳, כי 

׳באפשרותו לבקש סניגור ציבורי׳"
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בזמן חקירתו, וכפי הנראה אף לא בגדר "מעוכב"?94
עיון בפסק הדין של הנשיאה )דאז( ביניש בפרשת שי מלמד, כי באופן 
פורמלי שוב נמנעה הנשיאה מלהכריע בסוגיית התחולה של חובת 
היידוע, כאמור בסעיף 32 לחוק המעצרים, ביחס לחשוד שאינו בגדר 
עצור.95 לאחר מכן הסבירה הנשיאה, כי גם בהנחה שהחוקר המשטרתי 
פעל שלא כדין כאשר נמנע מליידע את המערער בדבר זכותו להיוועץ 
בעורך דין, הרי שאין לפסול את ההודעה מנימוק זה, אלא בשל פגיעה 
בזכות ההיוועצות גופה, כפי שזו מעוגנת בסעיף 34)ב( לחוק המעצרים. 

וכך לדברי הנשיאה:
"סעיף 34)ב( לחוק המעצרים קובע, כי אם ביקש עצור להיפגש עם עורך-

דין, יאפשר זאת האחראי על החקירה 'ללא דיחוי'. על-פני הדברים, החובה 
הקבועה בחוק לאפשר פגישה עם סנגור 'ללא דיחוי' אינה מצומצמת 
למצבים בהם הנחקר שביקש זאת הינו עצור, והחובה האמורה חלה גם 
כאשר הנחקר המבקש להיפגש עם סנגורו מצוי במשמורת המשטרה 

״עיכוב״ מוגדר בדין הישראלי, בראש ובראשונה, כ״הגבלת חירותו של אדם לנוע    94
באופן חופשי״ )וראו: ס׳ 66 רישא לחוק המעצרים(. בפרשת שי, הודעת המערער 
בחדר החקירות לא ניתנה בזמן שחירותו הוגבלה על-פי הוראה או דרישה של אנשי 
משטרה. אלא, כאמור בפסק הדין, המערער הגיע לבית-המשפט לתעבורה לשם דיון 
להשבת רישיון הנהיגה שלו בעקבות פסילה מינהלית. בתום הדיון בבית-המשפט, 
ניגש שוטר אל המערער וביקש הימנו להתלוות אליו לתחנת המשטרה, שם הוזהר 
בדבר זכות השתיקה ונתבקש למסור עדות. המערער חש כי אין זה זמן מתאים 
למסור עדות וביקש להתייעץ עם עורך דין. בשלב זה – כדברי המערער בבית 
המשפט – ״אז הוא אמר לי תשמע, אתה יכול לתת עדות שזה יעזור לך כי אם לא, 
אני ביקשתי ממנו לראות עורך דין, אז הוא אומר לי - אם לא, אז מחר תצטרך לבוא 
עם עורך דין או בלי עורך דין ותצטרך לחתום על ערבות של 30,000 ש״ח״ )וראו: 
פס׳ 9, 16, ו-17 לפסק דינה של הנשיאה ביניש, וכן פס׳ 4 לפסק דינה של השופטת 
ברלינר. ההדגשה הוספה(. הנה כי כן, החוקר לא הודיע למערער, בתגובה לבקשתו 
״לראות עורך דין״, כי הוא מנוע מלעזוב את תחנת המשטרה ו״לראות עורך דין״ 
בשל היותו מעוכב )לא כל שכן עצור(, אלא החוקר הסכים לעזיבת המערער את 
המקום, הגם שהודיעו שיצטרך לבוא למחרת להשלמת החקירה. לעניות דעתי, ברי 
כי עּובדות אלו אינן יוצרות הגבלה נורמטיבית על החירות, ומשכך גם אין לראות 

את המערער כמי שהיה ״מעוכב״ בזמן החקירה.
פרשת שי, לעיל ה״ש 90, פס׳ 12 לפסק דינה של הנשיאה ביניש, כך בלשונה:    95
״בהלכת יששכרוב דנתי בשאלת היקף החובה ליידע נחקר שאינו עצור בדבר זכותו 
להיוועץ בעורך-דין. שאלה זו מתעוררת נוכח לשונה של הוראת-סעיף 32 לחוק 
המעצרים, ממנה עשוי לכאורה להשתמע כי חובת היידוע בדבר זכות ההיוועצות 
קמה עם קבלת החלטה על מעצרו של אדם ומתן הודעה על היותו עצור. בהלכת 
יששכרוב נטיתי לדעה כי חובת היידוע האמורה חלה כל אימת שאדם חשוד בביצוע 
עבירה ומעוכב במשמורת המשטרה לצרכי חקירה אף אם אינו עצור, אולם בנסיבות 
אותו עניין לא נדרשתי להכריע בדבר ]...[ נסיבות עניינו של המערער אף הן אינן 

מחייבות הכרעה בסוגיה האמורה״ )ההדגשה הוספה(.

לצרכי חקירה כשהוא אינו בבחינת 'עצור'".96
ואכן, בהמשך פסק הדין הביעה ביניש את דעתה, כי החוקר לא ִאפשר 
למערער במקרה דנא לממש את זכותו להיפגש עם עורך דין, ומטעם 
זה יש לפסול את ההודעה.97 מעבר לכך, הסבירה ביניש שגם אי-אפשר 
להסיק שהמערער ויתר בפועל על זכות ההיוועצות כשהחליט למסור 
גרסה בחקירתו, וזאת מחמת "ספק" שנעוץ "בהיעדרו של רישום בנוגע 
לנסיבות בהן ראה המערער להשיב לשאלות החוקר על-אף שבתחילה 
ביקש להפסיק את החקירה".98 השופט רובינשטיין הצטרף לעמדת 
ביניש בדבר קיומו של ה"ספק" שמא "לא ניתן למערער למצות את 

שם, פס׳ 14 לפסק דינה של הנשיאה ביניש )ההדגשות הוספו(. יוער, כי מסקנת    96
ביניש לעניין זה, שלפיה ״על-פני הדברים״ תחולת ס׳ 34)ב( ״אינה מצומצמת למצבים 
בהם הנחקר שביקש זאת הינו עצור״, אינה מנומקת. אין הסבר, אפוא, מדוע נמנעה 
ביניש )גם הפעם( מלקבוע באופן מפורש, שהמונח ״עצור״ בס׳ 32)1( כולל גם נחקר 
ש״מצוי במשמורת המשטרה״, הגם שביחס לס׳ 34)ב( לא מצאה כל קושי לאמץ, 
״על-פני הדברים״, את הגישה הפרשנית המרחיבה למונח ״עצור״. ואפשר לשאול, 
מדוע בס׳ 34)ב( – להבדיל מס׳ 32)1( – הפרשנות המרחיבה מתבקשת על פניה? 

וצריך עיון.
שם, פס׳ 16–17 לפסק דינה של הנשיאה ביניש, לדעת ביניש, מוצדק היה לפסול    97
את הודעת המערער כיוון שהתקיימו בפרשה זו ״נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן שהיה 
בכוחן המצטבר כדי להצדיק את הפסקת החקירה על אתר לפי בקשת המערער, 
על-מנת לאפשר לו לממש את זכותו להיוועץ בעורך דין בטרם גביית האימרה״. 
נסיבות אלו נעוצות, לדעתה, בכך שהמערער ביקש להיפגש עם עורך דין עוד בטרם 
הוצגו בפניו שאלות החוקר; בכך שהמערער לא היה עצור בעת שנחקר, ולא נשקפה 
ממנו סכנה ממשית לציבור; ובכך שלא הייתה דחיפות מיוחדת לגבות את הודעת 
המערער באותה עת, ואף ״מתעורר ספק שמא החוקר המשטרתי ניסה להשפיע 
שלא כדין על המערער לוותר על זכות הייצוג״. לעניות דעתי, ספק רב אם שלוש 
הנסיבות הללו יוצרות ״נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן״ שיש בהן כדי לבסס קביעה 
שהאחראי על החקירה לא ״ִאפשר״ למערער ״להיפגש עם עורך דין״, ובכל הצניעות 
הנני מסכים לניתוח של  השופטת ברלינר, בדעת מיעוט, לעניין זה. אוסיף רק כי 
באשר לנימוק השני של הנשיאה ביניש )הנוגע ישירות לנושא דיוננו(, עצם העובדה 
שהמערער ״לא היה עצור בעת שנחקר ולא נשקפה ממנו סכנה ממשית לציבור״ 
)וראו: שם, פס׳ 16(, יש בה לכאורה כדי לחזק את השיקולים נגד פסילת ההודעה, 
ולא לתמוך בהם. לשון אחר, העובדה שהמערער לא היה בגדר ״עצור״ )וכאמור לעיל 
ה״ש 93, אף לא בגדר ״מעוכב״(, משמעה שהמערער היה רשאי לקום ולעזוב את 
חדר החקירות מבלי להשיב כלל לשאלות החוקר; ומשכך, כיוון שהחליט לבסוף 
למסור עדות – וכל זאת לאחר שנקבע במישור העובדתי שהמערער הוזהר בדבר 
זכות השתיקה וגם ידע בפועל על זכות ההיוועצות )שם, פס׳ 12 סיפא( - נדמה כי 
דווקא מסקנת השופטת ברלינר, שלפיה המערער הסכים מרצונו החופשי להשיב 
לשאלות החוקר, מקבלת חיזוק משמעותי. וכך בלשון השופטת ברלינר: ״ליבת 
המסקנה היא כי זו היתה בחירתו של המערער ]למסור הודעה[, בחירה ששקללה 
את הטורח להגיע פעם נוספת מקרית אונו לעכו, את העובדה שאינו רוצה לראות 
יותר שוטרים ובאופן כללי את שאיפתו ׳לגמור עם העניין הזה׳. ב׳תרגום׳ למונחי 
הלכת יששכרוב: ״החלטתו של המערער משקפת את רצונו החופשי והאוטונומי 
להמשיך בחקירה״ )וראו: פס׳ 4 לפסק דינה של השופטת ברלינר. ההדגשה במקור(.

שם, פס׳ 17 לפסק הדין.    98
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חופש הבחירה ונפגעה האוטונומיה שלו",99 וכן נתן משקל לכך, שפסילת 
ההודעה אין בה כדי להוביל לזיכויו המוחלט של המערער, "שהרי המערער 

יורשע מכל מקום בגרימת מוות".100 
אפשר אפוא לסכם ולומר, כי לדעת ביניש, כפי שבאה לידי ביטוי בפרשת 
שי, טרם הוכרעה סופית השאלה האם חובת היידוע כלפי "עצור" בסעיף 
32 לחוק המעצרים חלה גם על מי שאינו עצור, אך "מצוי במשמורת 
המשטרה". עם זאת, בכל הנוגע לחובה הרובצת על הקצין הממונה 
לאפשר ל"עצור" לממש את זכות ההיוועצות המעוגנת בסעיף 34)ב(, 
 הרי שלדעתה "על-פני הדברים, החובה ]...[ אינה מצומצמת למצבים

שם, פס׳ י״ד לפסק דינו של השופט רובינשטיין. בנקודה זו יצוין, כי קיומו של    99
״ספק״ – וליתר דיוק, ״ספק סביר״ – ביחס לשאלת הפגיעה בזכויותיו החוקתיות 
של נחקר הינו מבחן מחמיר בהרבה מהמבחן המקביל בדין הקנדי ובדין האמריקני. 
בקנדה, למשל, לשם הפעלת דוקטרינת הפסלות החוקתית, לא די בכך שהנאשם 
יעורר ״ספק״ ביחס לאפשרות שזכויותיו החוקתיות נפגעו, אלא עליו רובץ הנטל 
להראות, בדרגה של מאזן הסתברויות, כי כך אכן אירע; וראו לעניין זה: פרשת 
:Frank Iacobucci 38 לפסק דינו של השופט  27, פס׳   Oickle, לעיל ה״ש 

 T[he Charter ]right to silence[ applies a different burden and standard[״ 
 of proof from that under the confessions rule. Under the former, the
 burden is on the accused to show, on a balance of probabilities, a
 violation of constitutional rights. Under the latter, the burden is on the
 prosecution to show beyond a reasonable doubt that the confession
 L. Dufraimont, The Common :ההדגשה הוספה(. וראו גם( was voluntary״
 Law Confessions Rule in the Charter Era: Current Law and Future
)Directions 40 S.C.L.R. )2d( 249, 265 )2008 בארצות הברית, הנטל אמנם 
 ,Miranda רובץ על התביעה להראות כי המשטרה עמדה בדרישותיה של הלכת
אך הנטל הוא ברמת מאזן הסתברויות – בשונה מספק סביר; וראו את פסק הדין 
 Colorado v. Connelly, 479 U.S. 157, בפרשת William Rehnquist של הנשיא
)1986( 167-169. על רקע דברים אלה, נדמה כי המבחן שיישמו הנשיאה )דאז( 
ביניש והשופט רובינשטיין במקרה דנא – קרי קיומו של ״ספק״ גרידא בדבר ויתור 
המערער על זכות ההיוועצות - הינו מבחן מחמיר מדי, בייחוד נוכח העובדה שלא 

עסקינן ברף ההוכחה ליסודות העבירה. 
שם, פס׳ ט״ו לפסק דינו של השופט רובינשטיין. האמת ניתנת להיאמר, כי שיקול   100
זה יש בו במידה רבה משום ״סימון המטרה לאחר יריית החץ״, ואין צורך לומר, כי 
הכרעות שיפוטיות כאלו מגבירות את אי-הוודאות המשפטית בסוגיה שהינה בעלת 

חשיבות עצומה בבתי המשפט הפליליים בארץ בכל קשת העבירות הפליליות. 

בהם הנחקר שביקש זאת הינו עצור".101

פרשת קוטלאייר
מועד לידתה של זכות ההיוועצות נדון שוב באחרונה בבית המשפט העליון 
במסגרת הדיון המאוחד בפרשות קוטלאייר ורבינוביץ.102 בהליכים אלה 
העניק בית המשפט העליון רשות לערער על שתי החלטות שונות של 
בית המשפט המחוזי בחיפה,103 שבהן נדחו ערריהם של נהג )קוטלאייר( 
ונהגת )רבינוביץ( שרישיונות הנהיגה שלהם נפסלו על-ידי קצין משטרה 
בהליך מינהלי עקב החשד שנהגו בשכרות. שני המערערים טענו כי נפל 
פגם בשימועים שנערכו להם על-ידי קצין משטרה, וזאת מכיוון שלא 
יּודעה להם, ואף לא ניתנה להם אפשרות לממש את זכותם להיוועץ 
בעורך-דין עובר להחלטת הפסילה. במענה לטענה זו, טענה המדינה 
שתי טענות שונות ועצמאיות: הטענה האחת, כי חובת היידוע בדבר זכות 
ההיוועצות אינה "חובה" כל עיקר בהליך מינהלי, אלא אך ורק בהליך 
פלילי; וטענה שנייה, כי אפילו היינו עוסקים בשני המקרים בהליך פלילי 
"טהור", הרי שזכות ההיוועצות אינה קמה לחשוד בשלב כה מוקדם של 
ההליך, דהיינו טרם מעצרו ואף טרם הטלת מגבלה ממשית על חירותו.

בית המשפט העליון קיבל, כאמור, את בקשות המערערים למתן רשות 
ערעור, אך דחה את שני הערעורים לגופם. כך, דחה בית המשפט העליון 
את הטענה, כי רובצת חובה על קצין משטרה בהליך שימוע מינהלי ליידע 
נהג רכב על-אודות זכות ההיוועצות, וזאת בשל הרציונלים השונים 
כאמור לעיל בה״ש 90, קשה להאמין שבית המשפט העליון יפרש, בבוא היום, את   101
הביטוי ״עצור״ בס׳ 32 לחוק המעצרים באופן צר יותר מאשר בס׳ 34)ב(. אלא אפשר 
להניח, שעל אף ששאלה זו טרם הוכרעה באופן פורמלי, הרי ש״חובת היידוע״ 
נוצרת אף כאשר הנחקר טרם נעצר, ובלבד שהוא נחשב כמי ש״מצוי במשמורת 
המשטרה״; והשוו לדבריה של הנשיאה ביניש בע״פ 5954/06 סרנצ׳וקוב נ׳ מדינת 
ישראל, פס׳ 18 לפסק הדין )פורסם בנבו, 13.10.10(: ״הדעה המקובלת היא כי זכות 
הייצוג וההיוועצות בעורך דין מסייעת לשמירה על זכויותיהם של נחקרים, להבטחת 
הגינותם של הליכי החקירה ולמניעת ניצול לרעה של פערי הכוחות המובנים בין 
העצור לאנשי המרות החוקרים אותו״. עינינו הרואות, כי בציטוט זה התייחסה ביניש 
אך לפערי הכוחות שבין ״עצור״ ל״אנשי המרות חוקרים אותו״, הגם שכבר הביעה 
את דעתה כי פערי כוחות אלו שרירים וקיימים גם ביחס לנחקר ש״מצוי במשמורת 
המשטרה״, אף אם טרם נעצר. עם זאת, נדמה כי בדברים קצרים אלה לא נסוגה 
ביניש מן הדברים המפורשים שאמרה בפרשת שי באשר לאימוץ גישה פרשנית 
מרחיבה למועד היווצרות זכות ההיוועצות, מה גם שהציטוט הרלוונטי נשאב לתוך 
פסק דין סרנצ׳וקוב מפסק דין יששכרוב עצמו; וראו לעניין זה: הלכת יששכרוב, 

לעיל ה״ש 23, בעמ׳ 496.
רע״פ 2759/13 רבינוביץ נ׳ מדינת ישראל; רע״פ 8860/12 קוטלאייר נ׳ מדינת ישראל   102

)פורסם בנבו, 16.1.14(. 
שתי ההחלטות ניתנו על-ידי השופט סעב בבית המשפט המחוזי בחיפה.  103

" בפרשת קוטלאייר דחה בית המשפט העליון את 
הטענה, כי רובצת חובה על קצין משטרה בהליך שימוע 

מינהלי ליידע נהג רכב על-אודות זכות ההיוועצות"
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העומדים ביסוד הליך פלילי והליך מינהלי;104 תכליתה של פסילה מינהלית 
והעובדה שאין בה סטיגמה פלילית;105 העובדה שמדובר ב"נזק" שאינו 
בלתי-הפיך ובשלילה זמנית בלבד של האפשרות לנהוג ברכב;106 ולבסוף, 
בשל הפגיעה הצפויה באינטרס הציבורי אם תורחבנה החובות המוטלות 
על הרשות,107 וכפועל יוצא מכך תחול "עליה חדה של מספר הנהגים 
אשר יבחרו להיוועץ בעורך דין ולהיות מיוצגים על-ידו בהליך זה".108 
בית המשפט העליון גם העיר, כי ייצוג על-ידי עורך דין בהליכי פסילה 
מינהליים, "למרות חשיבותו הרבה, עלול לגרום לסרבול ההליך, וליתר 

'משפטיזציה' שלו".109
לענייננו יוער, כי במסגרת הדיון המשפטי בדבר הרציונלים העומדים 
ביסוד חובת היידוע בהליך פלילי, הצביע השופט שהם )שכתב את פסק 
הדין העיקרי( על דבריה של ביניש בפרשת יששכרוב, שם הציעה – מבלי 
להכריע סופית, כאמור – לאמץ פרשנות מרחיבה למונח "עצור", כך 
שחובת היידוע תתגבש "כל אימת שאדם חשוד בביצוע עבירה ומעוכב 
במשמורת המשטרה לצורכי חקירה".110 עוד הפנה שהם לדבריה של 
שי, כפי שצוטטו לעיל,111 ולאחר כל אלה סיכם את  ביניש בפרשת 

התשתית הנורמטיבית כדלקמן:
"עמדנו על כך שזכות ההיוועצות במסגרת הדין הפלילי, אף אם היא 
אינה בעלת מעמד חוקתי על-חוקי, נתפסת כזכות בעלת מעמד רם 
ביותר, והיא בגדר זכות יסוד של הנחקר, הנגזרת, הן מן הזכות להליך 
הוגן במשפט הפלילי והן מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מזכות זו 
נובעת גם החובה ליידע את העצור )ולפי הפרשנות המרחיבה יותר, גם 
את החשוד המצוי בחקירה פלילית( בדבר זכותו להיוועץ בעורך-דין, 
ובמקרים המתאימים להודיע לו על אפשרותו לבקש את מינויו של סניגור 
ציבורי. אין צריך לומר, כי חובת היידוע וזכות ההיוועצות עצמה, שלובות 

זו בזו, ומשלימות האחת את רעותה".112

פרשת קוטלאייר, לעיל ה״ש 102, פס׳ 20–21 לפסק דינו של השופט שהם.  104
שם, פס׳ 22–24.  105

שם, פס׳ 24.  106

שם, פס׳ 25.  107

שם, פס׳ 26.  108
שם; כן ראו לעניין זה את פסק דינו של השופט רובינשטיין.  109

שם, פס׳ 18 לפסק דינו של השופט שהם, השופט מפנה לפס׳ 17 לפסק דינה של   110
השופטת )כתוארה דאז( ביניש בהלכת יששכרוב.

לעיל ה״ש 95.  111
פרשת קוטלאייר, לעיל ה״ש 102, פס׳ 19 לפסק דינו של השופט שהם.  112

זאת ועוד: בהמשך פסק הדין העיר שהם, במסגרת קביעתו כי אין לגזור 
גזירה שווה בין הליכים פליליים להליכים מינהליים בכל הנוגע לזכות 

ההיוועצות, כי:
"אותם רציונאליים העומדים במרכזה של זכות ההיוועצות במסגרת 
החקירה הפלילית ]...[  מתקיימים בהליך השימוע המנהלי, בו עסקינן. 
קל וחומר, כי המבקשים לא יוכלו להיבנות מחובת היידוע בנוגע לזכות 
ההיוועצות, הנתונה לעצור במסגרת חקירה פלילית )או על-פי פרשנות 
מרחיבה יותר, לנחקר בחשד לביצוע עבירה(, ולהקיש ממנה לגבי נהג 

שהוזמן לשימוע, בהקשר לפסילה המינהלית".113
ובכן, עיון מדוקדק בדבריו של שהם מלמד, כי אין בהם הצגה מדויקת 
דיה של הגישה הפרשנית המרחיבה למונח "עצור", שצידדה בה ביניש 
בפרשות יששכרוב ושי. שכן שהם מתאר בשני המקומות דלעיל את 
הגישה המרחיבה כגישה, המחייבת ליידע "חשוד" הנמצא ב"חקירה" 
פלילית על-אודות זכות ההיוועצות, וזאת, לכאורה, בלא קשר לשאלת 
היותו ב"משמורת" המשטרה, או כמי שחופש התנועה שלו "מוגבל". ונזכיר 
לעניין זה, כי ביניש ציינה פעם ועוד פעם, כי הגם שלא נדרש "מעצר" 
ממש על-מנת שתשתכלל חובת היידוע, הרי שלמצער נדרש, כי "אדם 
חשוד בביצוע עבירה ומעוכב במשמורת המשטרה לצורכי חקירה, באופן 
שחירותו וחופש התנועה שלו מוגבלים".114 הווה אומר, לדעתה דרושים 
שלושה אלמנטים מצטברים להיווצרות חובת היידוע, והם: 1( "חשוד"; 
2( "חקירה"; ו-3( "עיכוב במשמורת המשטרה"/"חירות וחופש תנועה 
מוגבלים", ממש כמו בארצות הברית, בקנדה ובממלכה המאוחדת 
)חרף קיומם של ניואנסים שונים בין המדינות, כמפורט בהרחבה לעיל(. 
נוכח האמור, נדמה כי אין לראות בדבריו של שהם בפרשת קוטלאייר 
משום סטייה מדבריה של ביניש בפרשות יששכרוב ושי, כך שחובת היידוע 
הורחבה גם לעברו של נחקר שאינו מצוי כלל במשמורת המשטרה. 
ראשית, אין אינדיקציה כלשהי בפסק דין קוטלאייר, שזו הייתה כוונתו 
של שהם )או מי מהשופטים האחרים שישבו בהרכב(; נהפוך הוא, ברור 
כשמש, ששהם הסכים לדבריה של ביניש לעניין זה, ולכן הוא גם מצא 

שם, פס׳ 21 סיפא לפסק דינו של השופט שהם.  113
באשר להלכת יששכרוב, ראו: לעיל ה״ש 88 והטקסט הצמוד לה. באשר לפרשת   114

שי, ראו: לעיל ה״ש 95, והטקסט הצמוד לה.
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לנכון להסתמך על הדברים בלא הסתייגות כלשהי.115 שנית, דבריו 
המצוטטים של שהם הם בגדר obiter dictum מובהק, כיוון שהכרעתו 
הסופית של בית המשפט העליון בפרשיות אלו לא נסבה כלל סביב 
שאלת מועד ההיווצרות של חובת היידוע בחקירה פלילית, אלא סביב 
הקביעה הנורמטיבית שאין חובת יידוע כל עיקר בהליכים מינהליים. 
הנה כי כן, אין יסוד לסברה שבפסק הדין בעניין קוטלאייר הרחיב בית 
המשפט העליון את חובת היידוע מעבר ל"גישה המרחיבה" שאומצה זה 
מכבר על-ידי ביניש, ועוד נזכיר, כי הסניגוריה הציבורית הארצית צידדה 

בעצמה בגישה זו בפרשת יששכרוב.116

חובת היידוע וזכות ההיוועצות בדין הישראלי – פרשנות 
הדין ומסקנות אופרטיביות

ראינו לעיל, כי ביניש התלבטה פעמיים בשאלה האם חובת היידוע כלפי 
"עצור" בסעיף 32 לחוק המעצרים חלה גם על מי שאינו עצור, אך "מצוי 
במשמורת המשטרה". מנגד, בכל הנוגע לזכות ההיוועצות המעוגנת 
בסעיף 34)ב( לחוק נקבע על-ידי ביניש – בלא היסוס ובלא דיון של ממש 
– כי הזכות אינה מצומצמת למצבים שבהם הנחקר הינו בגדר "עצור". 
נזכיר גם, כי ההתלבטות של ביניש בדבר מועד לידתה של חובת היידוע 
נגזרה מהסתירה לכאורה בין סעיף 19)א( לחוק הסניגוריה הציבורית ובין 

סעיף 32 לחוק המעצרים.
עם זאת, יודגש, כי הסתירה האמורה קיימת, לכאורה, לא רק בין שתי 
הוראות החוק הללו, אלא אף בתוך סעיף 19)א( לחוק הסניגוריה הציבורית 
גופו. שכן סעיף 19)א( קובע, כאמור, כי "נעצר אדם והובא לתחנת משטרה 
]...[ או שהוא חשוד בביצוע עבירה", אזי "יודיע לו הממונה על התחנה או 
על החקירה כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי". הנה כי כן, ברישא 
לסעיף 19)א( נקבע כי חובת היידוע קמה )רק( ביחס לאדם ש"נעצר" 

אינדיקציה נוספת לכך שזוהי הפרשנות הנכונה לעמדתו המשפטית של השופט   115
שהם מצויה בהחלטה שפורסמה בשלהי כתיבת רשימה זו, וראו: רע״פ 4536/14 
רעד נ׳ הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה ״מזרח השרון״, פס׳ 9 לפסק הדין )פורסם 
בנבו, 9.7.14(: ״במקרה דנן, הפקח שוחח עם המבקש, מבלי ליידע את המבקש 
בדבר זכותו להיוועץ בעו״ד ]...[ יודגש, כי בענייננו, המבקש לא היה עצור, וגם לא 
מעוכב״. יצוין גם, כי השופט שהם הצביע בהחלטה זו על דבריו של השופט דנציגר 
)בדעת יחיד( בפרשת אבו עצא, לעיל ה״ש 28, פס׳ 121 לפסק דינו של השופט 
דנציגר: כ״עמדה מרחיבה יותר, לכאורה״ באשר לתחולת זכות ההיוועצות על כל 

אדם החשוד בעבירה שנמצא בחקירה משטרתית.
לעיל ה״ש 88.  116

ו"הובא לתחנת משטרה", ואילו בהמשך הסעיף נקבע כי החובה חלה 
כלפי כל "חשוד בביצוע עבירה" באשר הוא, גם אם החשוד אינו בגדר 
"עצור" )או "מעוכב"( ולא "הובא" כלל לתחנת המשטרה. מכאן עולה 
השאלה, אפוא, לא רק כיצד יש לפרש את סעיף 32 לחוק המעצרים אל 
מול סעיף 19)א( לחוק הסניגוריה הציבורית, אלא אף כיצד אפשר ליישב 

בין הרישא שבסעיף 19)א( הנ"ל ובין המשכו של הסעיף?
לעניות דעתי, פרשנות סבירה ותכליתית117 של הוראות החוק השונות 
מובילה לכך, שחובת היידוע, ממש כמו זכות ההיוועצות עצמה,118 קמה 
בדין הישראלי כל אימת שמתמלאים שלושת התנאים שראינו במשפט 

וראו לעניין זה: ס׳ 34כא לחוק העונשין )שכותרתו ״פרשנות״(; כן ראו: רע״פ 2217/12   117
מדינת ישראל נ׳ בראשי, פסק דינם של השופטים ארבל ורובינשטיין )פורסם בנבו 
24.2.13(; רע״פ 6800/13 קסטיאל נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 9 להחלטת השופט שהם 
)פורסם בנבו, 26.11.13(; אהרן ברק ״על פרשנותה של הוראה פלילית״ מחקרי 

משפט יז 347, 351 ואילך )2002(.
לעיל ה״ש 96, והטקסט הצמוד לה.  118

"פרשנות סבירה ותכליתית של הוראות החוק השונות 
מובילה לכך, שחובת היידוע, ממש כמו זכות ההיוועצות 
בדין הישראלי כל אימת שמתמלאים  עצמה, קמה 
והם:  המשווה,  במשפט  שראינו  התנאים  שלושת 
ראשית, עסקינן באדם החשוד בביצוע עבירה; שנית, 
החשוד נמצא בחקירה על-ידי איש מרות; ושלישית, 
חופש התנועה של החשוד, בעת קיום החקירה, מוגבל 
׳לקרוא׳ את  יש  יוצא מכך,  באופן משמעותי. כפועל 
- בשילוב  19)א( לחוק הסניגוריה הציבורית  סעיף 
ההערות שבסוגריים המרובעים – כדלקמן: ׳נעצר אדם 
והובא לתחנת משטרה או למתקן של רשות החוקרת 
]וגם אם לא הובא העצור פיסית לתחנת  על-פי דין 
שהוא  או  חוקרת[  רשות  של  למתקן  או  המשטרה 
מוגבל  ]וחופש התנועה שלו  עבירה  בביצוע  חשוד 
באופן משמעותי - כגון אם ׳הובא לתחנת משטרה׳[, 
יודיע לו הממונה על התחנה או על החקירה, בהקדם 
האפשרי, כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי אם 

הוא זכאי לכך לפי חוק זה׳"
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המשווה,119 והם: ראשית, עסקינן באדם החשוד בביצוע עבירה; שנית, 
החשוד נמצא בחקירה על-ידי איש מרות;120 ושלישית, חופש התנועה 

של החשוד, בעת קיום החקירה, מוגבל 
יוצא מכך,  כפועל  באופן משמעותי. 
לחוק  19)א(  סעיף  את  "לקרוא"  יש 
הסניגוריה הציבורית - בשילוב ההערות 

שבסוגריים המרובעים – כדלקמן: 
"נעצר אדם והובא לתחנת משטרה או 
למתקן של רשות החוקרת על-פי דין 

]וגם אם לא הובא העצור פיסית לתחנת המשטרה או למתקן של רשות 
חוקרת[ או שהוא חשוד בביצוע עבירה ]וחופש התנועה שלו מוגבל 
באופן משמעותי - כגון אם "הובא לתחנת משטרה"[, יודיע לו הממונה 
על התחנה או על החקירה, בהקדם האפשרי, כי באפשרותו לבקש מינוי 

סניגור ציבורי אם הוא זכאי לכך לפי חוק זה".
וברוח דומה, כך יש לקרוא את החלק הרלוונטי בסעיף 32 לחוק המעצרים: 
"החליט הקצין הממונה ]ולאו דווקא הקצין הממונה, אלא גם כל איש מרות 
החוקר את החשוד[ לעצור את החשוד ]או שחופש התנועה של החשוד 
כבר מוגבל באופן משמעותי בלא מעצר[, יבהיר לו מיד ]...[ את זכותו 
]...[ להיפגש עם עורך-דין ]...[ וכן את זכותו להיות מיוצג על-ידי סניגור 
כאמור בסעיף 15 לחוק סדר הפלילי או לפי חוק הסניגוריה הציבורית".
אמת, אין חולק, כי המילים שניתוספו לנוסח ה"מתוקן" של סעיפים 
32 ו-19)א( הנ"ל יש בהן כדי לשנות את המשמעות המילולית ו"פשט 
המקרא" של הסעיפים הרלוונטיים; עם זאת, נדמה כי אפילו עסקינן 
בפרשנות מאולצת, הרי שפרשנות המקיימת את התכליות המונחות 
ביסוד הדין ואשר יש בה כדי ליצור הרמוניה בין הוראות חוק שונות, 
שלכאורה סותרות זו את זו )ובכל הנוגע לסעיף 19)א(, פרשנות שיש בה 
כדי ליישב סתירה פנימית בתוך אותו סעיף עצמו(, הינה עדיפה על-פני 
פרשנות מילולית, פשטנית, שאינה סבירה ואשר עשויה להביא לתוצאות 

אבסורדיות של ממש.
ואכן, אפשר להמחיש את חוסר הסבירות שבפרשנות מילולית, בין היתר, 

וכן בדבריה של הנשיאה ביניש בפרשת שי, לעיל ה״ש 90, למצער ביחס לזכות   119
ההיוועצות גופה )תוך השארת שאלה זו ביחס לחובת היידוע בצריך עיון(. 

והשוו: פרשת רעד, לעיל ה״ש 115, פס׳ 9 לפסק הדין, שם אפשר להבין מדבריו של   120
השופט שהם שקיימת הבחנה בין שוטר לבין איש מרות אחר )כאן – פקח מטעם 

מוסד תכנוני( בכל הנוגע לחובת היידוע.

בדוגמאות הבאות: כך, למשל, אין כל היגיון בהגבלת חובת היידוע לעצור, 
שנקבעה ברישא לסעיף 19)א( לחוק הסניגוריה הציבורית, רק החל 
מהמועד שבו העצור "הובא לתחנת 
המשטרה"; אלא יש להטיל חובה זו 
על המשטרה גם אם טרם הובא העצור 
לתחנת המשטרה )ובלבד שהוא נמצא 
ב"חקירה"(. יתר על כן, אין זה סביר 
לפרש את חובת היידוע שבסעיף 19)א( 
כלפי "חשוד בביצוע עבירה" כפשוטה, 
כיוון שמשמעות הדבר היא שהרישא לסעיף 19)א( הנ"ל הינה מיותרת 
לחלוטין )כיוון שכל "עצור" ש"הובא לתחנת המשטרה" הינו בהכרח גם 
"חשוד בביצוע עבירה"(, וכך נמצא המחוקק כמי שהשחית את מילותיו 
לריק. זאת ועוד: סעיף 19)א( הנ"ל מתייחס, מטבע הדברים, אך ורק 
לחובת היידוע בדבר האפשרות לבקש מינויו של סניגור ציבורי )ובלבד 
שהחשוד/עצור "זכאי לכך לפי חוק זה"(, ולכן חובת היידוע שבחוק 
הסניגוריה הציבורית אינה כוללת את הזכות של החשוד/עצור להיפגש 
עם עורך דין שאינו מהסניגוריה הציבורית; משמע, חובת היידוע בדבר 
הזכות להיוועץ עם עורך דין שאינו מהסניגוריה הציבורית מוסדרת 
באופן בלעדי בסעיף 32 לחוק המעצרים – אך הוראה זו, כאמור לעיל, 
חלה במפורש רק על "קצין ממונה", שהחליט "לעצור" חשוד )להבדיל 

מחשוד שחירותו מוגבלת באופן משמעותי ומצוי בחקירה מול חוקר(.
הנה כי כן, אין לפרש, לעניות דעתי, את סעיף 32 לחוק המעצרים וסעיף 
19)א( לחוק הסניגוריה הציבורית כפשוטם. ראינו שפרשנות מילולית 
כזו עלולה, בין היתר, להביא לצמצום לא הגיוני של חובת היידוע ביחס 
לעצור שטרם הובא פיסית לתחנת משטרה; לחוסר הרמוניה בין שתי 
מערכות הדינים הדנות באותה סוגיה ממש; ואף לסתירה פנימית בין 
חלקיו השונים של סעיף 19)א( עצמו. אלא יש לפרש את הוראות החוק 
הרלוונטיות כמוצע לעיל, כך שחובת היידוע וזכות ההיוועצות בעורך 
דין )וסניגור ציבורי( צומחות בדין הישראלי כל אימת שמדובר בחשוד 
שנמצא בחקירה על-ידי איש מרות, וזאת בעת שחופש התנועה שלו 

הוגבל באופן משמעותי.

"יש לפרש את הוראות החוק הרלוונטיות כמוצע לעיל, 
כך שחובת היידוע וזכות ההיוועצות בעורך דין )וסניגור 
כל אימת שמדובר  בדין הישראלי  צומחות  ציבורי( 
בחשוד שנמצא בחקירה על-ידי איש מרות, וזאת בעת 

שחופש התנועה שלו הוגבל באופן משמעותי"
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סיכום
אפשר לסכם אפוא את הדין )הרצוי והמצוי( בישראל כדלקמן:

1. בחקירה פלילית נתון לֵעד "חיסיון מפני הפללה עצמית", להבדיל 
מ"זכות השתיקה".

2. בחקירה פלילית נתונה לחשוד "זכות השתיקה". כפועל יוצא מכך, כל 
אימת שאיש משטרה "חוקר" את מי שנחשב בעיניו ל"חשוד", עליו ליידע 
את הנחקר בדבר זכותו שלא לומר דבר, וכן להזהירו, כי כל אשר יאמר 

יירשם ויוכל לשמש כראיה במשפטו.
3. באשר לזכות ההיוועצות, הרי שחובת היידוע אינה קמה ביחס לחשוד 
בפלילים, אלא אם כן הוא מצוי במשמורת המשטרה או שחופש התנועה 
שלו מוגבל באופן משמעותי )להבדיל מהגבלה "חולפת", "טריוויאלית" 

או "לא משמעותית" במהותה(.121
4. זכות ההיוועצות נתונה לחשוד בפלילים גם לפני מעצרו, ובלבד 
שהחשוד עומד לפני חקירה ומצוי במשמורת המשטרה. במצב דברים 
זה, מחויבים אנשי משטרה לאפשר לחשוד, לבקשתו, להיפגש עם עורך 

דין או סניגור ציבורי "ללא דיחוי",122 וזאת בכפוף להוראות בדין.
5. באשר לנחקר שאינו עצור ואף אינו מעוכב, אין חובה על אנשי המשטרה 
ליידע אותו בדבר זכותו להיוועץ בעורך דין,123 וגם אין עליהם חובה 
"לאפשר" מפגש בינו לעורך דין או לנקוט בפעולות אחרות לשם כך. 
זאת, משום שהנחקר חופשי לקום וללכת בלא הפרעה ממקום החקירה, 

והוא אינו זקוק כלל ל"טובות" מאנשי המשטרה. 
ועל-פי כללים אלה נוכל עתה לשוב ולבחון את שאלת הקצין הזוטר 
שהצגנו במבוא לדיוננו בדבר ה"חובה", כביכול, להודיע לכלל המתּושאלים 
באצטדיון, שנתונות להם זכות השתיקה והזכות להיוועץ בעורך-דין בטרם 
ישיבו לשאלות השוטרים. ובכן, פשיטא, לדעתי, שאין חובה כזו, וזאת 
משום שטרם קיים יסוד סביר להניח מי ומי מתוך עשרות האנשים שבזירה 

כזכור, זוהי הטרמינולוגיה שמופיעה בהלכת Grant הקנדית, וראו: לעיל ה״ש 60   121
ו-61 והטקסט הצמוד להן; רציונל זה הוא זה העומד גם ביסוד פסק הדין בארה״ב 

Berkemer v. McCarty, לעיל ה״ש 27.
באשר למשמעות הביטוי ״ללא דיחוי״, ראו פסק דין שניתן לאחרונה על-ידי בית   122
המשפט העליון בקנדה בפרשת R. v. Taylor, 2014 SCC 50, שם נקבע, כי יש 
לאפשר לחשוד המבקש להתייעץ עם סניגור לעשות כן עוד בטרם תינטלנה הימנו 

דגימות דם )״without delay״(.
אך ראו: לעיל ה״ש 115, באשר לתחולת זכות ההיוועצות על כל אדם החשוד בעבירה   123
שנמצא בחקירה משטרתית, להשקפתו )בדעת יחיד( של השופט י׳ דנציגר בפרשת 

אבו עצא.

הם בגדר "חשודים", מי בגדר "מתגוננים", מי בגדר "עדים", מי אולי בגדר 
"עוברי אורח" שלא ראו דבר, וכן מה הם החשדות שיש להחשיד בהם 

את החשודים )שטרם זוהו כלל(.124
עם זאת, ככל שהחקירה מתקדמת – ובדרך כלל הדבר לא יתרחש 
ב"שטח", אלא בתחנת המשטרה125 – השאלה הופכת למורכבת יותר. 
כפי שראינו, כל אימת שנופל חשד סביר לביצוע עבירה פלונית על חשוד 
ספציפי, מחויב החוקר להזהיר את הנחקר ולהודיעו, כי אין הוא חייב לומר 
דבר, וכי כל מה שיאמר יירשם ויוכל לשמש כראיה במשפטו. בשלב 
הבא, ככל שחופש התנועה של הנחקר יוגבל באופן משמעותי על-ידי 
אנשי המשטרה – כך שאין מדובר עוד בעיכוב חולף, שיאפשר לנחקר 
לעזוב את המקום בקרוב – על החוקר ליידע את הנחקר, כי נתונה לו 
זכות להיוועץ בעורך דין; ואם יבקש הנחקר לממש זכות זו, חייב החוקר 
לאפשר מפגש בינו לבין עורך הדין "ללא דיחוי", בכפוף להוראות שבדין. 
אין צורך לומר גם, שהפרת הוראה מהוראות הדין הללו עלולה להוביל 
לפסילת ראיות שתושגנה בעקבות ההפרה, וזאת בין מכוח סעיף 12 
לפקודת הראיות, בין מכוח הלכת יששכרוב ועקרונות דוקטרינת הפסילה 

הפסיקתית שנקבעו בה.

לעניין הקשיים באכיפת החוק בעקבות אירועים המוניים, כגון תגרה רבת משתתפים,   124
5802/13 פאעור נ׳ מדינת ישראל, פסקה א׳ לפסק דינו של השופט  ראו: ע״פ 
רובינשטיין )פורסם בנבו, 21.10.14(: ״עסקינן ]...[ בנסיבות מורכבות, שהאכיפה 
לגביהן אינה פשוטה; ברי כי בעבירות הנעברות בנסיבות ›קבוצתיות׳ הכרוכות 
בהתקהלות ובקטטה לא אחת לא קל לזהות את העבריין הקונקרטי, כגון יורה או 
דוקר; וגם לא קל לבור את הבר מן התבן בעדויות שונות, שחלקן באות ממקורבים 
וקרובים, אשר יש הטוענים כלפיהם כי לא אמרו אמת כדי להגן על הקרוב המקורב״.

אכן, חקירת חשוד תתקיים ככלל בתחנת משטרה – אך אין הדבר הכרחי, וראו ס׳   125
3 לחוק חקירת חשודים.

"באשר לנחקר שאינו עצור ואף אינו מעוכב, אין חובה 
על אנשי המשטרה ליידע אותו בדבר זכותו להיוועץ 
בעורך דין, וגם אין עליהם חובה ׳לאפשר׳ מפגש בינו 
לעורך דין או לנקוט בפעולות אחרות לשם כך. זאת, 
וללכת בלא הפרעה  חופשי לקום  משום שהנחקר 
ממקום החקירה, והוא אינו זקוק כלל ל׳טובות׳ מאנשי 

המשטרה"
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קווי יסוד למשפט המכונית האוטונומית
אברהם טננבוים1

תקציר
יסכימו מרבית המומחים, כי עידן "המכונית האוטונומית" הוא מעבר לפינה, 
והשאלה היא רק אם יגיע תוך שנים בודדות או תוך עשרים שנה. ביותר 
ויותר מדינות בעולם נחקקו ונחקקים חוקים ונהלים בהקשר למכונית 
האוטונומית, אך עדיין לא בישראל. לטענתנו, העקרונות הכלליים של 
חקיקה זו כלליים מדי ולא יתרמו דיים לפיתוח המכונית האוטונומית. 
מאמרנו מסביר זאת ומציע כיוון זהיר יותר לחקיקה, שגם ישראל יכולה 

ללכת בו, ויפה שעה אחת קודם.

מבוא
כמעט כל כתבה העוסקת ברכב חדש או עתידי מתייחסת גם למה 
שמכונה "מכונית ללא נהג", ו/או "מכונית אוטונומית". כל כתב/מחבר 
מתאר את אותה מכונית שתסיענו ללא נהג למקומות העבודה, למקומות 
הבילוי, או בכלל. אם להאמין לכתבות האלה, העתיד כבר מציץ מאחורי 
הדלת, ואין זו אלא שאלה של זמן, קצר להפליא, עד שאפשר יהיה לרכוש 

את המכוניות הללו בסוכנות המכוניות הסמוכה.
עיון מדוקדק יותר מראה, כי הסוגיה כשלעצמה מעלה שאלות כבדות 
משקל בתחום המשפטי, שאין עוסקים בהן בדרך כלל. השאלה המציקה 
יותר קשורה לבעיה המרכזית של המכוניות בימינו והיא תאונות הדרכים. 
אם תתרחש תאונת דרכים, מי יהיה אחראי לתאונה במכונית ללא נהג 
– יצרן המכונית? החברה שפיתחה את התוכנה? הנהג? בעל המכונית? 
העירייה/המדינה האחראית על התשתיות? מי יתבע את מי ואיפה? וכמובן, 
איך יוכח מי האחראי? שכן לצורך הפעלתה, המכונית תלויה ברכיבים 
שונים, כגון מצבר, צמיגים וכו'. כבר כיום קשה להוכיח כשל טכני ישיר, 
וכשתהיה מעורבת בכך תוכנה כבדה ומסובכת, העניין אף יסתבך עד 

לכדי בלתי ניתן לפתרון.
אולם הנושא מעורר שאלות אתיות קשות עוד טרום התאונה. נניח 
שהתוכנה מזהה שמשאית כבדה עומדת להתנגש עם הרכב, ומרה תהיה 
אחריתו של הנהג. הפתרון היחיד האפשרי הוא לעלות על המדרכה, שם 
חולפים הולכי רגל. האם על המכונית לעלות על המדרכה ולפגוע בהולכי 

ד"ר אברהם טננבוים הוא שופט בדימוס של בית משפט השלום בירושלים, ומרצה   1
בבית הספר למשפטים במכללת צפת. אבקש להודות ליוסי ריבלין, מיכאל בירנהק, 
אייל זמיר ואסתר טפטה על הערותיהם לגרסאות מוקדמות. האחריות היא כמובן 

שלי בלבד.

הרגל, או לסכן את הנהג דווקא? האם המתכנתים הם אלו שישיבו על 
כך? ואילו שיקולים יילקחו בחשבון? האם במקרה שבו תזהה התוכנה 
עגלת תינוק על המדרכה היא תפעל באופן שונה מאשר אילו הייתה 

מזהה בגירים )שיכולים אולי להתחמק(?
כמובן, אפשר לטעון שהכבישים יהפכו לגן עדן וכלל לא תהיינה תאונות 
דרכים, אך שום אדם לא יתייחס ברצינות לטענה זו. אין ספק שתהיינה גם 
תהיינה תאונות, ואולי בתחילת דרכן המסחרית של המכוניות האוטונומיות 
– אפילו לא מעטות. מהי, אפוא, התשתית המשפטית שיש להקים כדי 
לאפשר את המכונית האוטונומית? אילו שינויים יהיו לעומת החוק הקיים? 
מהי החקיקה הדרושה, שמצד אחד לא תגביל את הפיתוח שכולנו מחכים 
לו, אך מצד שני תגן על הציבור במידה המרבית? האם יש כיוונים ידועים 

לפינה,  מעבר  הוא  האוטונומית׳  ׳המכונית  "עידן 
יגיע תוך שנים בודדות או תוך  והשאלה היא רק אם 
נחקקו  בעולם  מדינות  ויותר  ביותר  שנה.  עשרים 
ונחקקים חוקים ונהלים בהקשר למכונית האוטונומית, 

אך עדיין לא בישראל"

יצרן   – נהג  יהיה אחראי לתאונה במכונית ללא  "מי 
המכונית? החברה שפיתחה את התוכנה? הנהג? בעל 
המכונית? העירייה/המדינה האחראית על התשתיות? 

מי יתבע את מי ואיפה? וכמובן, איך יוכח מי האחראי?

עומדת  כבדה  שמשאית  מזהה  שהתוכנה  נניח 
ומרה תהיה אחריתו של הנהג.  להתנגש עם הרכב, 
על המדרכה,  הוא לעלות  היחיד האפשרי  הפתרון 
שם חולפים הולכי רגל. האם על המכונית לעלות על 
או לסכן את הנהג  ולפגוע בהולכי הרגל,  המדרכה 
דווקא? האם המתכנתים הם אלו שישיבו על כך? ואילו 
יילקחו בחשבון? האם במקרה שבו תזהה  שיקולים 
התוכנה עגלת תינוק על המדרכה היא תפעל באופן 
שונה מאשר אילו הייתה מזהה בגירים )שיכולים אולי 

להתחמק(?"
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"חזון המכונית האוטונומית הוא פשוט להפליא: נקום 
בקול:  ונאמר  האוטונומית  למכונית  ניכנס  בבוקר, 
)ו/או לכל  ׳היי מכונית, קחי אותי לעבודה/לימודים׳ 
מקום שברצוננו לנסוע אליו(. בנקודה זו נוכל לשכוח 
בכלל שאנו נוסעים במכונית ולהתרכז בקריאת עיתון 
)דיגיטילי?( ו/או בכל פעולה אחרת עד הגיענו ליעד. 
המכונית תותנע לבד, היא תבחר בעצמה את הנתיב 
המתאים בהתאם לתנאי הדרך, תנהג בנחת ובזהירות 

ליעד, עד אשר תודיע לנו בקול נעים ׳הגעת ליעד׳"

לחקיקה שכזו? מה המצב בעולם? ואיך 
צריכה ישראל להתכונן לכך?

בנושאים אלו נבקש לעסוק ברשימתנו.
חזון  את  בקצרה  נתאר  כך  לצורך 
מדובר,  שבו  האוטונומית  המכונית 
ואחר כך נסקור את עקרונות החקיקה 
המכונית  לצורך  כיום  הקיימת 
האוטונומית. בהמשך נבדוק את דעות 
של  ההתפתחות  כיוון  על  המומחים 
המכונית האוטונומית, ומכך נגזור לאיזו 

מציאות עתידית צריכה החקיקה להתאים. לסיום נבחן, כמובן, מה צריך 
להיות הכיוון שעל החקיקה הישראלית לשאוף אליו בהתמודדה עם 

העתיד הקרוב, אולי קרוב מאוד.

ויתרונותיו, ולמה היא עדיין אינה  חזון המכונית האוטונומית 
כאן?

נפתח בהסתייגות המקובלת, כי מסובך דיו לנסות להסביר את העבר, לא 
כל שכן לערוך תחזיות לעתיד.2 ואולם נהוג לטעון, כי תחזיות טכנולוגיות 
קצרות טווח ניתנות לחיזוי, אך תחזיות ארוכות טווח הן נושא מסובך 
בהרבה, משום שתהליכי החדשנות מולידים רעיונות מפתיעים וכיוונים 
זו, חזון המכונית  חדשים שלא חשבו עליהם בעבר. מנקודת מבט 
האוטונומית הוא סביר, משום שהטכנולוגיות שבבסיסו כבר קיימות 
כיום. אשר לכן, כמעט כל העתידנים רואים במכונית האוטונומית תחזית 

כמעט ודאית.3
מבלי לקבוע מסמרות, מהו, אפוא, "חזון המכונית האוטונומית"? לצורך כך 
אנו צריכים להבדיל בין שני מושגים שונים: מכונית ללא נהג )או מכונית 

עצמאית(, ומכונית מקושרת.
בדברנו על מכונית ללא נהג או 'מכונית עצמאית' אנו מתכוונים למכונית 

יש אינספור דוגמאות לתחזיות טכנולוגיות ואחרות שנכשלו כישלון חרוץ. ראו,   2
לדוגמה, הספר הבא המוקדש כולו לתיעוד של תחזיות מומחים למיניהם שהתגלו 
כטעויות בוטות: כריסטופר סרף וויקטור נבסקי דבר המומחים – תחזיות שלא בדיוק 

התגשמו )1984(.
ראו לדוגמה: רועי צזנה המדריך לעתיד: המהפכות הטכנולוגיות שישנו את חיינו   3
79–105 )אלירז נר-גאון עורכת, 2013(; מיצ׳יו קאקו הפיזיקה של העתיד: כיצד ישנה 
המדע את גורל האנושות ואת חיי היום-יום שלנו עד שנת 2100 40–43 )חיה לנדא 

עורכת, 2012(.

שמזהה באופן עצמאי מכשולים בדרך, 
מזהה את תנאי הכביש הרלוונטיים, 
עוקפת במידת הצורך, בולמת במידת 
וכו'. כל המערכות מבוססות  הצורך 
המוטמעים  הנדסיים  פיתוחים  על 
על  אנו מדברים  במכונית. למעשה, 
של  תפקידיו  את  שמחקה  מכונית 
יש  כיום  כבר  אותו.  ומחליפה  הנהג 
מערכות שמחליפות חלק מתפקודי 
הנהג ו"תופסות" פיקוד במצבי חירום 

)בעיקר במצבי בלימה ו/או סטייה פתאומית(. 
בדברנו על מכונית מקושרת, אנו מתכוונים למכונית שמקבלת מידע 
ומשתמשת בו, שולחת מידע למשתמשים אחרים ו"מתקשרת" עם 
 Waze מכוניות קרובות ורחוקות אחרות. כל מי שמשתמש באפליקצית
לניווט בעצם מקבל מידע וגם שולח מידע )הוא מקבל מסלול נסיעה, 
ושולח לאפליקציה נתונים על מהירות נסיעתו, המתורגמים למידע שונה, 
כמו מדד העומס בכביש, ובמידע זה נעשה שימוש בהמלצות לנהגים 
אחרים(. אולם זוהי דוגמה ראשונית ולא מפותחת יחסית לאפשרויות 
לאינטרנט,  בעולם  עצמים  אינסוף  מקושרים  כיום  כבר  הקיימות. 
ו"האינטרנט של הדברים" )Internet of Things( הוא מושג מקובל 
בעולם המחשוב.4 יש להוסיף לכל מכונית רכיב GPS, מערכת מרכזית 
)או מבוזרת( שתקשר בין המכוניות באמצעות פרוטוקולים שיוסכם 
עליהם וכו'. עקרונית, נראה שפשוט יותר לבנות את המכונית המקושרת 

מאשר את המכונית העצמאית. 
נציין, כי מדובר בשתי מערכות שונות, אך משלימות. כדי לפתח מכונית 
עצמאית יש צורך בעיקר במנגנונים טכניים הנדסיים, וכדי לפתח מכונית 
מקושרת יש צורך בפרוטוקולים ובטכנולוגיות תקשורת אמינות. ואולם 

שתיהן הכרחיות לצורך מימוש החזון של מכונית אוטונומית.

בדברנו על האינטרנט של הדברים אנו מתכוונים לכך, שאובייקטים פיזיים רבים, החל   4
מעטים, קבלות, מפתחות, אופניים וכמעט כל חפץ יכיל בתוכו חיישנים בעלי יכולת 
להעביר נתונים לרשת האינטרנט ולתקשר עם חפצים אחרים הקרובים ורחוקים מהם, 
 Debasis Bandyopadhyay & Jaydip :שגם להם חיישנים משלהם. ראו בעניין זה
 Sen, Internet of Things: Applications and Challenges in Technology
 and Standardization, in WIRELESS PERSONAL .COMMUNICATIONS

.58, Issue 1, 49–69 )2011(
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חזון המכונית האוטונומית הוא פשוט להפליא: נקום בבוקר, ניכנס 
למכונית האוטונומית ונאמר בקול: "היי מכונית, קחי אותי לעבודה/

לימודים" )ו/או לכל מקום שברצוננו לנסוע אליו(.5 בנקודה זו נוכל לשכוח 
בכלל שאנו נוסעים במכונית ולהתרכז בקריאת עיתון )דיגיטילי?( ו/או 
בכל פעולה אחרת עד הגיענו ליעד. המכונית תותנע לבד, היא תבחר 
בעצמה את הנתיב המתאים בהתאם לתנאי הדרך, תנהג בנחת ובזהירות 

ליעד, עד אשר תודיע לנו בקול נעים "הגעת ליעד".
זהו חזון המכונית האוטונומית, המתואר בגרסה דומה כזו או אחרת 
על-ידי המפתחים והעתידנים. אי לכך ברור מדוע אנו צריכים שהמכונית 
האוטונומית תהיה גם עצמאית וגם מקושרת. מכונית אוטונומית צריכה 
"לדעת" כיצד להיזהר ממכשולים בכבישים ולהסתנכרן עם התנועה 
סביבה, אך היא צריכה גם קשר עם כל המכוניות שבדרכים. קשר זה 
נחוץ לצורך חישוב המסלול המועדף או קבלת עדכונים על תקלות, 
ובהתאם למידע זה לשלוח המלצות לנהגים אחרים ולהכווין את התנועה 

בצורה יעילה.
היתרונות והרווחים הנובעים מהמכונית האוטונומית הם עצומים וקשה 
אפילו לשערם. מקובל להתייחס בעיקר לארבעה רכיבים: מניעת תאונות 
דרכים, חיסכון בזמן על-ידי מניעת פקקים, הזרמה יעילה של התנועה, 

ייתכן, כמובן, שנצטרך להפעיל מפתח, לתת צופן ו/או כרטיס אשראי ו/או פעולות   5
אחרות, אך תיאור זה של שיחה עם המכונית הוא רומנטי ונעים יותר.

וחיסכון בדלק ובמשאבים.6
בראש ובראשונה, ואולי היתרון החשוב מכול, הוא הירידה במספר תאונות 
הדרכים. מקובל כיום לטעון, שב-90% מן התאונות, הגורם לתאונה הוא 
הגורם האנושי, שמתאיין במכונית האוטונומית. סביר להניח שתהיינה 
תאונות גם בעתיד, בגלל תקלות טכניות ואחרות, אך לא בגלל נהג עייף 
ו/או אי תשומת לב. מעבר לסבל האנושי הגדול שנגרם בתאונה, יש גם 
נזקים כלכליים כבדים, בהם הוצאות רפואיות, הפסד הכנסה, עיכוב 
תנועה, הוצאות על כוחות הצלה ועוד. הערכות החיסכון נעות בין 563 

ל-884 מיליארד דולרים בשנה בארצות הברית לבדה.
שייחסך  הזמן  הוא  האוטונומית  המכונית  של  השני  הגדול  היתרון 
לנוסעים, שיתבטא הן בחיסכון בזמן הנסיעה עצמו, שהנוסעים יוכלו 
לנצלו לפעילויות אחרות, והן החיסכון שנובע מקיצור הנסיעה עצמה. 
ההשערה היא, כי מכוניות אוטונומיות יקצרו פקקי תנועה ויזרימו את 
התנועה בצורה יעילה יותר. כאשר מתורגם זמן זה לפרודוקטיביות, 
ובהתחשב בזמן הרב שמבלה כיום חלק ניכר מהציבור בנסיעה לעבודה 
וחזרה, ההשערות מדברות על חיסכון שמתגלם בסכומים שבין 500 

החישובים שנביא בסעיפים הבאים לקוחים מכמה מקורות, וההבדלים )הגדולים(   6
נובעים הן משיטות חישוב שונות, הן מהשנים שמתייחסים אליהן, הן, כמובן, מהשערות 
שונות על מה שיתרחש. ראו, למשל, דו״חות מקיפים של בנק סטנלי מורגן ושל חברת 

הייעוץ מקנזי, שניסו לאמוד את עתיד תעשיית הרכב האוטומטי: 
MORGAN STANLEY BLUE PAPER, Autonomous Cars Self-Driving 

the New Auto Industry paradigm, (November 6, 2013(. http://www.
wisburg.com/wp- content/uploads/2014/09/%EF%BC%88109-

pages-2014%EF%BC%89MORGAN-STANLEY-BLUE-PAPER-
AUTONOMOUS-CARS%EF%BC%9A-SELF-DRIVING-THE-NEW-

AUTO-INDUSTRY- PARADIGM.pdf ; Paul Gao, Russell Hensley 
& Andreas Zielke, A road map to the future for the auto industry, 

McKinsey Quarterly (October 2014( http://www.mckinsey.com/
insights/manufacturing/a_road_map_to_the_future_for_the_auto_

industry; ראו, גם: Benjamin Zhang, Autonomous Cars Could Save 
The US 1.3 .Trillion Dollars A Year, Business Insider )12.9.2014( 

http://www.businessinsider.com/morgan-stanley-autonomous-
cars-trillion-dollars-2014-9; Alex Davies, SELF-DRIVING CARS 

WILL MAKE US WANT FEWER CARS, Wired magazin )9.3.2015( 
http://www.wired.com/2015/03/THE-ECONOMIC-IMPACT-OF-   

;AUTONOMOUS-VEHICLES/ נדב
רן פלדמן ״מה נרוויח מהמכונית האוטונומית״ דה-מרקר – מגזין העסקים 171, 33 
)2015(; ראו גם: דו״ח מקיף של מכון מחקר של אוניברסיטת קולומביה בארצות 
 The Earth Institute, Columbia University, Transforming Personal :הברית
http://.)להלן: ״המחקר של אוניברסיטת קולומביה״( Mobility (January 27, 2013(
www.sustainablemobility.ei.columbia.edu/files/2012/12/Transforming-

.Personal-Mobility-Jan-27-20132.pdf

"המודל החדש ישנה לחלוטין את התחבורה היבשתית 
בצורה שאנו מכירים אותה. למשל, האם בעתיד יהיה 
המכוניות  האם  בכבישים?  ברמזורים  צורך  בכלל 
בהגה  צורך  יהיה  האם  לילה?  תאורת  תצטרכנה 
יכול לתפעל? יש הגורסים כי בשלב  ובלמים שאדם 
כלשהו אפילו תיאסר הנהיגה על בני האנוש, פשוט 
בשל הסכנה שבנהיגתם לעומת מכוניות אוטונומיות"
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ל-700 מיליארד דולרים לערך, בארצות הברית לבדה.
שלישית, מכוניות אוטונומיות תהיינה חסכוניות בצריכת דלק הרבה 
יותר מן המכוניות כיום, וההערכות בעניין זה מדברות על חיסכון של 
כ-158 מיליארד דולרים בארצות הברית, וכ-961 מיליארד דולרים בעולם 
כולו. נוסף על כך, בגלל התקשורת הקבועה ביניהן, לא צפויים להיות 
פקקי תנועה בין מכוניות אוטונומיות, וההנחה היא כי מכונית אוטונומית 
תחסוך כ-30%-20% בדלק בגלל הנהיגה החלקה והאחידה, בלא האצות 
ובלימות. סעיף זה עדיין אינו ברור לגמרי משום שיש אי ודאות הן בהערכת 
מחירי הדלק, הן במקורות האנרגיה של המכונית העתידית )חשמלית, 

מונעת בגז, או באנרגיה סולארית(.
מעבר לרווחים צפויים אלה, נושא נוסף שנוטים פחות לתת עליו את 
הדעת, אך הוא בעל משמעות גדולה, הוא מעבר המכונית ממודל של 
מוצר למודל של שירות. כדי להבין נקודה זו, נערוך אנלוגיה על צריכת 
החשמל הביתית. עם תחילת עידן החשמל בעבר הלא כל-כך רחוק 
)אמצע המאה התשע-עשרה(, מי שרצה חשמל בביתו היה צריך לקנות 
את מכונת הייצור )גנרטור(, לתפעל אותה, לתחזק אותה ולדאוג לתיקונה 
כשהתקלקלה )ואלו התקלקלו רבות(. אולם כיום, החשמל הוא שירות 
הנצרך בצורתו הסופית לפי צורכי המשתמש, וזה האחרון אינו צריך עוד 

לדאוג לייצורו ולאמצעי הייצור.
ההנחה היא שבעתיד ישתנה המודל העסקי בהקשר למכוניות באופן 
דומה. כיום, שימושנו במכונית הוא בזבזני למדי: רוב הציבור משתמש 
במכונית כמה שעות ספורות מדי יום ולעתים כלל לא. אך למרות זאת 
בעליה צריכים למצוא לה מקום חנייה כשהם אינם משתמשים בה, 
לדאוג לתיקונה כשהיא מתקלקלת, לתחזקה באופן קבוע, לשלם עליה 
מסים ואגרות, לדאוג לרישוי ולמסמכים ועוד. מבחינת עלות/תועלת, 
הרי שבעלות על מכונית היא בזבזנית להפליא. ומדוע זהו המצב? משום 
שאין חלופה נוחה וסבירה כיום. ואולם מכונית אוטונומית תוכל לייתר 
את הבעלות על המכונית. כאשר הנהג/ת יזדקק למכונית כזו, הוא יזמין 
אותה מראש, והיא תגיע לכל מקום שהוא מצוי בו, תיקח אותו ליעדו 

ותמשיך הלאה, ללקוח המרוצה הבא.7 תיאורטית, אין צורך דווקא במכונית 
אוטונומית למודל שכזה, וניצוצות ראשונים של מודלים כאלו קיימים כבר 

היום, אך ברור שמכונית אוטונומית תוכל להפוך אותו לשימושי יותר.8
המודל החדש ישנה לחלוטין את התחבורה היבשתית בצורה שאנו מכירים 
אותה. למשל, האם בעתיד יהיה בכלל צורך ברמזורים בכבישים? האם 
המכוניות תצטרכנה תאורת לילה? האם יהיה צורך בהגה ובלמים שאדם 
יכול לתפעל? יש הגורסים כי בשלב כלשהו אפילו תיאסר הנהיגה על 
בני האנוש, פשוט בשל הסכנה שבנהיגתם לעומת מכוניות אוטונומיות.9

אז אם העתיד ורוד כל-כך, מדוע עדיין איננו שם? מדוע אין אנו נוסעים 
כבר היום במכוניות אוטונומיות? ההערכות מדברות כי מדובר בעניין 
של מספר שנים בלבד )שעל מספרן חלוקות הדעות(. מפעם לפעם 
התחזית משתנה בהתאם לקביעתו של גורו טכנולוגיה זה או אחר. 
ואולם רבים טוענים, כי אחת הסיבות העיקריות לכך היא אקלים משפטי 
חסר והיעדר חקיקה מתאימה, שתכיל את המכונית האוטונומית ותסייע 

ותתרום לפיתוחה.

החקיקה בעולם ומאפייניה
החקיקה העוסקת במכונית האוטונומית "לא קפאה על שמריה" ולמעשה 
כל הזמן נחקקים ומשתנים חוקים בתחום. דעתנו היא, כי חזון המכונית 
האוטונומית שתיארנו לעיל מקשה ומביא ליצירת חקיקה שאינה לגמרי 
מתאימה. לצורך כך נתאר בקצרה את המדינות שבהן עברה חקיקה שכזו 
ונראה מה מאפייניה העיקריים. חקיקה זו פותחה בעיקר במדינות השונות 

המחקר של אוניברסיטת קולומביה, שם, משער כי החלפת המוניות במנהטן למוניות   7
ללא נהג תוריד את מחירי הנסיעה ב-90% )!( )ממחיר של ארבעה דולרים למייל, 
לחצי דולר למייל( ותהפוך את השירות למהיר הרבה יותר גם בשעות העומס )המתנה 
של 36 שניות בלבד לעומת חמש דקות היום(. מחקר זה גם בדק שני מקרים אחרים 
לדוגמה: מקרה אחד של אדם בעל משפחה הגר בפרברים ונוסע במכוניתו לעבודה 
במדינת מישיגן, ומקרה אחר של זוג הפורש לגמלאות בעיירה בפלורידה. בכל 

המקרים החיסכון הוא גדול ועצום. 
בפריז ובערים אחרות בצרפת כבר קיים מאז אוקטובר 2011 מודל דומה של מכוניות   8
חשמליות. הלקוחות יכולים להזמין באינטרנט את המקום שבו הם רוצים לקבל את 
המכונית, את הזמן שהם רוצים להשתמש בה, ואת מקום החנייה שבו ישאירו אותה 
לאחר השימוש. כמעט בכל רחוב יש מקומות חנייה למכוניות עם כבל חשמלי לחיבור 
למטענים, והשירות זול להפליא ומתומחר לפי שעות שימוש. לפרטים, ראו האתר 

 .www.autolib.eu/en/ :הרשמי של השירות
ראו למשל דבריו של Elon Musk מנכ״ל חברת טסלה המפתחת מכונית חשמלית   9
 Sean Hollister, Elon Musk Describes the Future of Self-Driving  :ללא נהג
Cars )18.3.2015(. http://www.gizmodo.com/elon-musk-describes-the-

.future-of-self-driving-cars-1692076449



ים
מר

מא

2015 2015 | 37 36 |משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר  משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר 

של ארצות הברית, ובאחרונה גם בכמה ממדינות אירופה ובאזורים 
אחרים בעולם.

המפה שלהלן מציגה את מדינות ארצות הברית שיש בהן חקיקה 
המתייחסת למכוניות אוטונומית )נכון למאי 2015(.10 ריבוי המדינות 
השוקלות ומחוקקות חקיקה בעניין מסמן שהנושא מתפתח במהירות. 
בנוסף, פרסם ה-NHTSA הפדרלי מדריך, שמטרתו לייעץ ולהנחות את 
המדינות על כיוון החקיקה. המדינות אינן מחויבות לו, אך הן מתחשבות 

בו כגורם מייעץ בעל משקל.11 
נוסף על מדינות ארצות הברית, גם מדינות אחרות בעולם טורחות על 
חקיקת חוקים בתחום, כגון אנגליה, גרמניה, אוסטרליה, צרפת ועוד.12 
למעשה, מרבית המדינות המפותחות מודעות לכך שבשלב כלשהו יעלה 
הצורך בחקיקה בתחום, ואפשר לומר, שכולן כבר מצויות בשלב כזה 
או אחר של בדיקה וחקיקה. אין טעם להיכנס לחקיקה של כל מדינה 
ומדינה, מה גם שזו משתנה תדירות, אולם בולטים כמה נושאים שחוזרים 

ונשנים כמעט בכל החוקים שחוקקו עד כה.
א. החקיקה מתייחסת לרכבי מבחן בלבד. דהיינו כל החוקים מתירים 
שימוש ונהיגה רק במכונית אוטונומית המשמשת לניסוי ומבחן של 
הטכנולוגיות. למיטב ידיעתנו, עד כתיבת שורות אלה )מאי 2015( לא 
נחקקה שום חקיקה בקשר למכונית אוטונומית המשמשת בפועל 
המפה לקוחה ממרכז מחקר של אוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית והיא   10
 CIS – The center Internet and Society – :2015 מעודכנת עד סוף אוקטובר
 Stanford University, Automated Driving: Legislative and Regulatory
Action http://www.cyberlaw.stanford.edu/wiki/index.php/Automated_

.Driving:_Legislative_and_Regulatory_Action
 - NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration (May 2013(  11
זהו גוף פדרלי שהוקם על-פי חקיקה בשנת 1970 ומטרתו לקדם את הבטיחות של 
השימוש במכוניות ובדרכים בארצות הברית. המדריך בעניין המכונית האוטונומית:
http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/U.S.+Depart
ment+of+Transportation+Releases+Policy+on+Automated+Vehicle+D

.evelopment
 Jane Wakefield, Driverless car review launched by UK government  12
http://www.bbc.com/news/technology-31364441  )11.2.2015(; ראו את 
https://www.gov.uk/government/uploads/ :דו״ח הממשלה הבריטית המלא
system/uploads/attachment_data/file/340622/review-legislative-
 regulatory-framework-driverless-cars.pdf; Kate Connolly, Germany
creates laws for driverless cars )1.2.2015( http://www.theguardian.com/
technology/2015/feb/01/germany-laws-driverless-cars-autobahns-
 google-industry; Moon K. Kim, Yaniv Heled, Isaac Asher & Miles
 Thompson, Comparative Analysis Of Laws On Autonomous Vehicles In
The U.S. And Europe )2014( www.auvsishow.org/auvsi2014/Custom/

. Handout/Speaker8657_Session789_1.pdf

כמכונית ושלא לשם מבחן. קרי התפיסה היא, שבשלב זה מכוניות 
אוטונומיות משמשות לצורך מחקר, תכנון ובדיקת היתכנות בלבד.

ב. הרכב צריך להיות מתאים לנהיגה על-ידי נהג אנושי. מעשית, הכוונה 
היא, כי לרכב האוטונומי יהיה הגה, בלמים ומערכות דוושות רגילות – 
המאפשרים את שליטת הנהג האנושי. יתרה מכך, המעבר משליטה 
אוטונומית לאנושית צריך להיות קל ופשוט. דרישה זו של המחוקקים אף 
הגבילה את עיצוב המכונית בניגוד לדעת המהנדסים. התכנון המקורי של 
חברת "גוגל", שהיא אחת המובילות בתחום, היה מכונית ללא הגה ובלי 
דוושות נהג, אך תכנונה זה נבלם על-ידי המחוקקים האמריקנים. הללו 
סירבו לכך ודרשו, כי לנהג תהיה אפשרות של לקיחת שליטה מיידית 
)"Immediate Physical Control"(.13 דרישה זו מטילה עומס נוסף 
על מתכנני המכונית הן מבחינת מחירה, והן מבחינת הנפח שמערכות 
אלה תתפוסנה במכונית העתיד. הסיבה לדרישה זו ברורה: חששם של 
המחוקקים מפני תקלות תוכנה ו/או תקלות טכניות, שעלולות לגרום 
לתאונות קשות. נעיר אגב, ש-11 תאונות דרכים כבר קרו עם מכוניות 
אוטונומיות של "גוגל", אם כי לטענת החברה אף לא אחת מהתאונות 

זהו הנוסח במדינת קליפורניה, אך נוסחים דומים יש בכל מקום. ראו, בעניין   13
 Matthew Sparkes, Google forced to add steering wheel to. :זה

.driverless cars, The Telegraph )22.8.2014( 
-http://www.telegraph.co.uk/technology/google/11051009/Google 

.forced-to-add-steering-wheel-to- .driverless-cars.html
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נגרמה עקב המכונית ללא נהג, וכולן היו קלות.14
ג. ברכב צריך להיות תמיד נהג אנושי. בהמשך להיגיון של הדרישה 
הקודמת, מצטרפת גם הדרישה שנהג אנושי יהיה תמיד ברכב, למקרה 
של תקלה. וכמובן, על הנהג להיות דרוך לתפוס שליטה על המכונית 
במקרה שיהיה צורך בכך. אין היום )למיטב ידיעתנו( חקיקה המאשרת 

רכב אוטונומי שייסע ללא נהג בשטחים ציבוריים.
ד. כל החוקים הם זמניים וניתנים לשינוי. החקיקה מדגישה כמעט בכל 
אפשרות, כי חוקים אלה הם זמניים, ניתנים לשינוי, ואף ישונו כאשר 
תתפתח הטכנולוגיה וכאשר יהיה משוב מתוצאות הניסויים במכונית 
האוטונומית. החזון ברור למחוקקים, והחקיקה העכשווית נתפסת על-ידי 
כולם כחקיקה זמנית, לשלב ה"מעבר", עד שנגיע לגן העדן של המכונית 

האוטונומית המובטחת.
עקרונות חקיקה אלה נראים סבירים והגיוניים כאשר אנו מעמידים את 
החזון אל מול המציאות. למעשה, דומה שרובנו ככולנו היינו מסכימים 
עם ארבעת העקרונות שהצגנו לעיל לו היינו נשאלים על כך. אולם נראה 
שחקיקה זו בעייתית, אם נתייחס להערכות המומחים על הכיוון שבו 

יתפתח התחום, ונפרט.

דעת המומחים – כיצד יתפתח התחום?
לדעת רובם המוחלט של המומחים בתחום, הגישה הרואה את המכונית 
האוטונומית "מעבר לפינה" כשהיא נוסעת לה בשעטה על הגבעות 
לכיווננו היא אופטימיסטית מדי. אין חולק על כך, שזהו אכן הכיוון, אך 
לדעתם אין מדובר על שנים בודדות, אלא לפחות על כ-20-30 שנה עד 
שהחזון ייצא לפועל. המתמטיקה פשוטה: כיום יש כשני מיליארד מכוניות 
על כבישי העולם. אפילו אם מחר בבוקר יחלו כל יצרני המכוניות לייצר 
רק מכוניות אוטונומיות – הרי שייקח כ-20 שנה לפחות עד שיוחלף צי 

המכוניות הקיים.
מעבר לכך, ההערכה היא שנגיע אל המכונית האוטונומית המושלמת 
בתהליך הדרגתי ובצעדים קטנים ואטיים. כמו בכל התפתחות טכנולוגית 

מדובר בעשרים מכוניות ללא נהג הנוסעות בכבישים, שנסעו כ-1.7 מיליון מיילים   14
במצטבר. שבע התאונות מתוך ה-11 היו פגיעה מאחור, וגם האחרות נבעו )לטענת 
 Chris Urmson, :אנשי ״גוגל״( מטעויות של הנהגים האנושיים המעורבים. ראו
 The View from the Front Seat of the Google Self-Driving Car (May
11, 2015( https://medium.com/backchannel/the-view-from-the-front-

 .seat-of-the-google-self-driving-car-46fc9f3e6088

יהיו בו התקדמויות ונסיגות, ניסיונות עם טכנולוגיות חדשניות שחלקן 
וכישלונות  מסחררות  הצלחות  איתנו,  תישארנה  וחלקן  תיעלמנה 
מהדהדים, וכמובן גם תאונות דרכים, לצערנו, חלקן מן הסתם קשות 

וקטלניות.
אשר על כן, מקובל לדבר על "רמת האוטונומיה" ועל "היקף האוטונומיה". 
ברמת האוטונומיה אנו מתכוונים לעד כמה יהיה הרכב אוטונומי יחסית 
לחזון הגדול. בהיקף האוטונומיה אנו מתכוונים לשימוש בכלי הרכב. 
האם מדובר בכלי רכב רב-תכליתי, כמו המכונית המודרנית, או שמא 

בכלי רכב שמטרתו מוגבלת, כגון ֶהֵּסִעית.15
לגבי רמת האוטונומיה מקובל המיון של ה- NHTSA שחילק זאת לארבע 

רמות, ונתארם בקצרה.16
רמת אוטומציה ראשונה היא רמה שיש בה מערכת בקרה אחת לפחות 
ברכב, המסייעת לנהג. לדוגמה, מערכת בקרת יציבות )ESP(.17 כל 

המכוניות המיוצרות כיום הם לפחות ברמה זו.
רמת אוטומציה שנייה היא כאשר ברכב יש לפחות שתי מערכות שליטה 
שעובדות יחד נוסף על הרמה הראשונה. למשל, ביקורת מהירות שיוט 
משולבת עם שמירה אוטומטית על הנתיב. מכונית כזו יכולה, למשל, 

לעקוב אחרי מכונית "מובילה" בשיירה.
רמת אוטומציה שלישית מאפשרת נהיגה אוטומטית מצומצמת, כשהנהג 
יכול להעביר את השליטה לרכב בתנאים מוגבלים. חייבת להתקיים 
האפשרות של הנהג להחזיר לעצמו את השליטה במקרה של שינוי 

התנאים, אך יהיה לו זמן "סביר" להעברה זו.
רמת אוטומציה רביעית היא מימוש "חזון המכונית האוטונומית" – ה"נהג" 
)אם אפשר לקרוא לו כך( נותן לרכב את היעד הסופי ו/או מידע כלשהו, 
והרכב )עם נוסעים או בלעדיהם( מבצע את הנסיעה לבדו, בלי התערבות 

אנושית.

ֶהֵּסִעית היא המילה העברית ל-Shuttle, המוגדר בדרך כלל ככלי תחבורה המסיע   15
נוסעים הלוך ושוב בקו קצר וקבוע, לעתים תכופות או באופן סדיר.

נעיר אבל, שקיימת רמת אוטומציה אפס, שפירושה הוא שהנהג, ורק הוא, אחראי על   16
כל מערכות הרכב, כולל בלמים, הגה, מצערת, גז, וכו׳. קרי אין כל פעולה אוטומטית. 

נציין שאין כמעט רכבים כאלו היום, ולמעשה אסור לייצרם.
אין זה המקום להסביר בפרוטרוט את פעולתה של מערכת בקרת יציבות. נעיר   17
 בקצרה, שזו מערכת ניהול בלימה שנכנסת לפעולה אוטומטית כאשר היא מזהה 
מצבי סיכון ואובדן שליטה, הנגרמים בעת החלקה, סטייה קיצונית, הירדמות 
וכו׳. המערכת מייצבת את הרכב ומאפשרת לנהג להשתלט על פעולתו בחזרה. 
יותר ראו ההסבר במרכז לטכנולוגיות חכמות בתעבורה:   לפרטים מקצועיים 

.www.itsworldportal.com
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הערכות המומחים צופות, כי כל רמות האוטומציה תתקיימנה במקביל 
במשך לא מעט שנים. לאט-לאט יעלה הרף של המכוניות החדשות, וכשם 
שעתה אין אפשרות לייצר מכוניות ברמת אוטומציה אפס, סביר להניח 
שגם בעתיד יעלה הרף ולא יהיה אפשר לייצר רכבים מרמת אוטומציה 

שנייה או שלישית, אך החזון הזה עוד רחוק.
גם להיקף האוטונומיה יש חשיבות. אנו רגילים בעיקר למכונית הרב-
בכך.  צורך  אין  למעשה  אולם  תפקיד,  לכל  המשמשת  תכליתית, 
מכוניות אוטונומיות ייחודיות לתפקידים ספציפיים הן קלות בהרבה 
לייצור ולשליטה. נסתכל למשל על היסעיות המשמשות בנמלי-תעופה, 
במקומות בילוי, בפארקים, וכו'. מטרתן העיקרית היא להסיע נוסעים 
מנקודה אחת לאחרת, כשהנקודות אינן משתנות בדרך כלל. בנמל-

תעופה הנסיעה היא ממגרשי החנייה לרציפים ו/או מרציף אחד למשנהו. 
כך, מסתבר שקל יותר לייצר מכונית אוטונומית שתסיע נוסעים בכביש 
מהיר מאשר כזו שתיסע בעיר עצמה. הקושי הוא כאשר אנו מנסים 
לייצר מכונית אוטונומית שתבצע את כל הפעולות גם יחד: גם תתפקד 
כהיסעית בנמל-תעופה, גם תסיע את כל המשפחה לטיול בכל הארץ, 
גם תיסע בעיר הגדולה עם הולכי רגל קופצניים מסביבה, גם תגביר 
מהירות בכבישים מהירים וגם תאט בעליות קשות ובסיבובים חדים. 
הצורך בתכנון כל הפעולות יחד מקשה מאוד על ייצורה. במקרה שלפנינו, 
הפתרון השלם הוא קשה הרבה יותר מסכום פתרון החלקים, שחלקם 

יכולים להיפתר בדרך קלה יחסית.
היסטורית, המכונית שזכתה לתואר "המכונית האוטונומית הראשונה" 
היא מכונית צרפתית חשמלית, שהחלה לפעול עוד בחודש ינואר 2014. 
המכונית מוגדרת מראש כמכונית של "המייל האחרון", ולמעשה כהיסעית 
לטווח קצר. מטרתה המוצהרת היא להסיע את האנשים בקטע האחרון 
של נסיעתם ומיועדת לשדות-תעופה, לאוניברסיטאות, וכו'. המכונית 
יכולה להסיע עד שמונה נוסעים במהירות מקסימלית של 20 קמ"ש. 
אפשר להזמינה באמצעות כל סמארטפון ולתפעלה באמצעות לוח 
בקרה שנבנה בה. אין בה הגה או נהג, אך יש בה מצלמות המנטרות את 
פעולתה, ואפשר להפסיק אותה מיידית בכל עת.18 המכשול העיקרי הוא 
מחירה הגבוה )250,000$ נכון לראשיתה(. טענת החברה המייצרת היא, 

לא ראינו התייחסות לצדדים המשפטיים, אך נציין כי נראה שהרכב נמכר בעיקר   18
למוסדות פרטיים ונעשה בו שימוש על אדמתם, כך שייתכן שהרגולציה שונה 

במקומות אלו.

כי הוצאות התפעול זולות ב-50%-40% )אין נהג ואין הוצאות דלק(, כך 
שאלו יפצו על המחיר הגבוה.19

מכל אלה עולה, שלפחות בשנים הקרובות )ואולי בעשרות השנים 
הקרובות( אנו צפויים למציאות שבה באותה עת תיסענה בדרכים 
מכוניות ברמת אוטונומיות שונה מאוד אלה מאלה, והן תשתמשנה 
במגוון טכנולוגיות )שחלקן עדיין לא הומצאו( ותתפקדנה בשלל פעילויות 
ולא בהכרח תהיינה רב-תכליתיות. לפחות בשלב הראשון לא ברור כיצד 
ואיך הן תהיינה מקושרות זו לזו, ויש לקחת בחשבון כי עשויות להיות 
רשתות מתחרות, חלקן אולי לא תהיינה מקושרות כלל. ובמצב כאוטי 
זה יצטרכו כל הרכבים, הטכנולוגיות והרשתות למצוא דרך לפעול אלה 

לצד אלה בהרמוניה.
המסקנה מכל אלו היא, כי חזון המכונית האוטונומית יתממש, אך רק 
לאחר סיום שלב הכרחי ולא פשוט זה, ובהתאם לחדשנות, שתוליד 
טכנולוגיות ושיטות שתימצאנה יעילות בשלב המעבר )ושאינן קיימות 

כיום(.

 Ariel Schwartz, Want A Self-Driving Vehicle? Here׳s :על מכונית זו ראו  19
One You Can Buy Today (January 7, 2014( http://www.fastcoexist.
com/3024439/want-a-self-driving-vehicle-heres-one-you-can-buy-

.today

׳המכונית  לתואר  שזכתה  המכונית  "היסטורית, 
האוטונומית הראשונה׳ היא מכונית צרפתית חשמלית, 
2014. המכונית  ינואר  עוד בחודש  שהחלה לפעול 
מוגדרת מראש כמכונית של ׳המייל האחרון׳, ולמעשה 
כהיסעית לטווח קצר. מטרתה המוצהרת היא להסיע 
ומיועדת  נסיעתם  של  האחרון  בקטע  האנשים  את 
לשדות-תעופה, לאוניברסיטאות, וכו'. המכונית יכולה 
נוסעים במהירות מקסימלית של  להסיע עד שמונה 
20 קמ"ש. אפשר להזמינה באמצעות כל סמארטפון 
ולתפעלה באמצעות לוח בקרה שנבנה בה. אין בה 
הגה או נהג, אך יש בה מצלמות המנטרות את פעולתה, 

ואפשר להפסיק אותה מיידית בכל עת"
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"מה, אם כן, צריכה להיות החקיקה הראויה? השיקול 
החקיקה  חדשנות.  מעודדת  מדיניות  להיות  צריך 
צריכה להיות פתוחה להתרת שימוש מצומצם בכלי 
רכב מעין-אוטונומיים לתכליות מוגבלות. העיקרון 
הוא, שבמקביל לחקיקה הכללית והנוקשה תהיה גם 
אפשרות למסגרת חוקית פרטנית, המאפשרת שימוש 

בטכנולוגיות אוטונומיות"

הבעייתיות בקו החקיקה הנוכחי, כיוון החקיקה המוצע, 
וההשלכות לישראל

הבעייתיות בחקיקה הנוכחית היא, שהראייה ארוכת הטווח לכיוון המכונית 
האוטונומית העתידית מעכבת את פיתוחם של רכבים אוטונומיים כעת, 
וממילא לטווח ארוך פוגעת גם במטרה הסופית. כך, למשל, אין כיום 
כל אפשרות להפעיל רכב אוטונומי שלא למטרות ניסוי. אפילו נניח 
שמדובר על רכב אוטונומי מוגבל ופשוט, כמו הובלת נוסעים ממגרש 
חנייה לחדרם שבאתר נופש; אפילו מדובר ברכב אוטונומי במגרש גולף, 
שעורך סיבובים בשדה; אפילו מדובר ברכב אוטונומי בשדה-תעופה, 
שמטרתו להוביל נוסעים המתקשים בהליכה, ועוד. בכל המקרים הללו 
יצטרך הרכב האוטונומי להיות בעל אפשרויות שליטה בו )הגה, דוושות 

הילוכים ובלמים(, ושיושב בו נהג מלווה.
דרישה זו לנהיגה אנושית עשויה לעתים להיות מכשול וגם הופכת את 
הרכב כמעט מיידית ללא כלכלי. רכב אוטונומי יקר לייצור לאין שיעור 
מאשר רכב רגיל )לפחות כיום(. אם נדרש גם נהג עליו, הרי שאין כל 
הצדקה כלכלית לשימוש בו. המודל העסקי של מוצרים חדשניים מבוסס 
תמיד על טכנולוגיה יצירתית שהשימוש בה יקר מאוד בתחילתה. ואולם 
התשלומים המשולמים בתחילה משמשים למחקר ופיתוח, שיוזילו את 
הטכנולוגיה ויאפשרו שימוש נרחב יותר בה, שיוביל לרווחים נוספים, 
שיוזילו את הייצור... וכן הלאה. כל טכנולוגיה חדשנית סובבת במעגל 
מעין זה. טלוויזיות צבעוניות היו יקרות להפליא בתחילה, אך מחירן הגבוה 
שימש לייצור זול יותר. המחשב האישי בתחילה היה מגושם ויקר, אך 

השימוש הנרחב בו הוזיל את מחירו.
אין מדובר רק על משאבים למחקר ופיתוח. טעויות ושגיאות שמתרחשות 
במהלך הייצור של דגמי הביניים מתגלות לעתים רק בעקבות שימוש 
ומתוקנות בדגמים הבאים. אין כמעט אפשרות לייצר מוצר מושלם ללא 

אבות-טיפוס וטעויות שבדרך.
היבט כלכלי נוסף הוא הצורך במשאבים ניכרים על-מנת לעמוד בדרישות 
שמעמידים החוקים הקיימים. ייתכן שחברת "גוגל" ו/או יצרניות מכוניות 
גדולות תוכלנה להשקיע את הנדרש עד שתגענה למכונית האוטונומית 
ה"מובטחת", אולם הפיתוח הטכנולוגי נשען גם על ממציאים בודדים 
ושאפתניים ללא כיסים עמוקים, שיש להם משאבים מזעריים. דרישות 
חוקיות שכאלה מונעות מהם לתרום את חלקם בפיתוח המכונית 

האוטונומית.

מה, אם כן, צריכה להיות החקיקה הראויה? לדעתנו, על המחוקק להבין 
את המציאות ולא להעמיד דרישות הגיוניות "לכאורה", אך למעשה 
כאלה שתסתומנה את הגולל על אפשרויות הפיתוח. במילים אחרות, 
השיקול צריך להיות מדיניות מעודדת חדשנות )Innovation(. לא למותר 
לציין, שאין אנו מכוונים למדיניות ליברלית, שתתיר לכל כלי רכב "מעין-

אוטונומי" לעלות על הכביש בכל זמן ובכל מצב. אולם החקיקה צריכה 
להיות פתוחה להתרת שימוש מצומצם בכלי רכב מעין-אוטונומיים 
לתכליות מוגבלות. ייתכן שיש להתיר להם לנסוע בכביש אחד בלבד 
ממקום למקום )נאמר, הסעה בין שתי נקודות בעיר אחת, או בין שתי 
ערים(; ייתכן שהמטרה תהיה היסעיות ממקום למקום; ייתכן שהמטרה 
תהיה הסעת משאות דווקא מבית-החרושת למקום ההפצה, וכו'. העיקרון 
הוא, שבמקביל לחקיקה הכללית והנוקשה תהיה גם אפשרות למסגרת 

חוקית פרטנית, המאפשרת שימוש בטכנולוגיות אוטונומיות. לא רק זאת, 
אלא שהדרך לקבלת היתר כזה צריכה להיות מהירה יחסית וזמינה לא 
רק עבור חברות ענק. איננו נכנסים לשאלה אם הדרך הנכונה תהיה 
באמצעות חקיקה ראשית, חקיקת משנה, או צווים של המשרדים הנוגעים 
בדבר. כל דרך יכולה להיות מתאימה, ובלבד שתאפשר, בזמן קצר, 
אפשרויות ניסוי )וטעייה( של נהיגה אוטונומית, אפילו חלקית ומוגבלת. 
ערים אנו לכך, כי ייתכן שתישמע טענה, כי גישת החקיקה הקיימת 
בטוחה יותר לזמן קצר, שכן זו שוללת אוטונומיה ללא נהג אנושי שיכול 
להשתלט על הרכב בכל רגע. אולם אנו סבורים כי לטווח הארוך דרישה 
שכזו פוגעת משמעותית באפשרויות הפיתוח וגם בבטיחות המשתמשים 

במכונית האוטונומית.20 

זאת משום שלמעשה, אין אפשרות לחזות מראש מוצר מושלם ללא טעויות ותקלות.   20
רק פיתוח אטי ומדורג יזהה את נקודות החולשה ויאפשר להתמודד איתן.
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ובאשר לישראל. יש כמה חברות ישראליות העוסקות בטכנולוגיות של 
 ,(Mobileye( "נהיגה ללא נהג, והבולטת שבהן היא חברת "מוביילאיי
הנסחרת על-פי שווי שוק של כשמונה מיליארד דולרים. נכון לרגע 
2015( אין כל חקיקה ראשית או משנה העוסקת במכונית  זה )מאי 
האוטונומית.21 לא ידוע לנו גם על כל צוות ראשוני ו/או תוכניות לפיתוח 
חקיקה שכזאת. כפי שהסברנו, כל כלי רכב בישראל צריך רישיון כדי 
לעלות על הכביש, ואף מכונית אוטונומית לא קיבלה רישוי שכזה. דומה 
כי החברות הישראליות העושות ניסויים בטכנולוגיה זו )ואכן יש כאלה(, 
עושות זאת בלא גיבוי חוקי כלשהו, ונקווה למענן כי עמלן לא יהא לשווא.
ברי מכאן, כי המצב הקיים אינו מיטבי, ומן הראוי לחשוב על חקיקה 
ישראלית בתחום. השאלה היא, כמובן, איך צריכה להיראות חקיקה שכזו 
– הן בהתייחס לנושאים שדוברו לעיל, הן בהתחשב בחקיקה הישראלית 

המסובכת למדי בדיני תעבורה.22
לדעתנו, אין טעם כרגע ללכת אחר החקיקה המערבית, שלנגד עיניה 
עומד החזון הרחוק של מכונית אוטונומית כלשהי. חקיקה שכזו רק 
מגבילה את הפיתוח ואינה מעניקה יתרונות מעשיים. נוסף על כך, אסור 
לשכוח שגודלה )הקטן( של ישראל יכול דווקא להיות יתרון. החקיקה 
הישראלית, לדעתנו, צריך שתהיה מהירה, פרטנית וממוקדת. דהיינו אין 
כל צורך בחקיקה כללית, המתייחסת למכוניות אוטונומיות. במקום זה יש 
לאפשר מסלול חוקי, שבו כל מי שרוצה להשתמש/לנסות רכב אוטונומי 
יוכל לבקש רישיון פרטני לשימוש באותו רכב/ים. יש אף לזכור, שמדובר 
במספרים קטנים יחסית. אפילו בארצות הברית מדובר כיום בסך הכול 
בעשרות מכוניות, ואולי תוך שנה יגיע המספר למאות. בישראל מדובר 

כנראה, לפחות כעת, במכוניות אוטונומיות בודדות.
כל מקרה פרטני שכזה יטופל לגופו ובמהירות לאחר שייבדקו השלכותיו 
הבטיחותיות. רישיון ייחודי וממוקד יינתן לשימוש בו בהתאם להמלצות 
המומחים בתחום. היתרון בגישה שאנו מציעים הוא ברור: לא תהיה כל 
מסגרת מחייבת ומגבילה לשימוש ברכב, וכל רמה אוטונומית תוכל 

מרכז המחקר והפיתוח של חברת ״מוביילאיי״ נמצא בירושלים. לסיבות להצלחתה,   21
ראו: ניר צליק ״החלום של אמנון שעשוע שווה כבר 8 מיליארד דולר״ כלכליסט 

 3.8.2014
 .www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3637440,00.html  

החקיקה הישראלית מקורה במנדט הבריטי והיא בנויה כיום טלאים-טלאים. ראו   22
בעניין זה: אברהם טננבוים וסיוון רצון ״מגמות בדיני התעבורה – וביקורת החמרת 

הענישה״ דין ודברים ז 95, 98–99 )תשע׳׳ג(. 

להילקח בחשבון. רכבים מעין-אוטונומיים שישמשו כהיסעיות מקומיות 
בלבד יישפטו בצורה שונה לחלוטין ממשאיות כבדות בעלות 18 גלגלים, 
וממילא הדרישות לגביהם תהיינה שונות לחלוטין. והכול, כמובן, בהתאם 
לנסיבות.23 יתרון נוסף לגישה זו הוא אפשרויות שינוי מהיר היה ויתברר 

כי ההיתרים שניתנו היו מוקדמים מדי.
מבחינה טכנית, ראוי כי חקיקה ראשית )בפקודת התעבורה( תסמיך את 
שר התחבורה לתת אישורים לרכבים מעין-אוטונומיים הן בתקנות והן 
באמצעות צווים )ורצוי בהליך מהיר ביותר(. זאת, על-פי המלצות של 
ועדה מקצועית, שאת המלצותיה יהיה רשאי לקבל. מנגנון מהיר שכזה 
יהיה יעיל יותר ומזיק פחות מאשר ניסיון לחוקק מראש חקיקה שתתייחס 

לכל רכב אוטונומי שאפשר להעלות על הדעת.

סוף דבר
המכונית האוטונומית ברמה זו או אחרת כבר בדרכה להפוך מחזון 
למציאות, אך כמו תמיד – החוק מפגר אחר הטכנולוגיה, ולא רק החוק 

נציין כי השתמשנו בכוונה בדוגמה זו משום שבתחילת חודש מאי העניק מושל   23
נוודה למשאית הכבדה הראשונה )בעלת 18 גלגלים( רישיון לנוע בדרכים בצורה 
אוטונומית. כמובן, באותם תנאים רגילים של אפשרות לנהיגה אנושית, נהג נוכח 
 Doug Newcomb, Daimler Autonomous Truck :ברכב, וכו׳. ראו בעניין זה
Has Huge commercial Implications (May 8, 2015( http://www.forbes.
com/sites/dougnewcomb/2015/05/08/daimler-autonomous-truck-has-

huge-commercial-implications/. לדעתנו, השימוש באותה חקיקה למשאית 
מפלצתית שכזו ולעגלת גולף פשוטה נראה לא הגיוני בעליל, ועל חקיקה ראויה 

להבדיל הבדל היטב בין רכבים אוטונומיים שונים.

המערבית,  החקיקה  אחר  ללכת  כרגע  טעם  "אין 
שלנגד עיניה עומד החזון הרחוק של מכונית אוטונומית 
כלשהי. חקיקה שכזו רק מגבילה את הפיתוח ואינה 
מעניקה יתרונות מעשיים. נוסף על כך, אסור לשכוח 
שגודלה )הקטן( של ישראל יכול דווקא להיות יתרון. 
החקיקה הישראלית, צריך שתהיה מהירה, פרטנית 
כללית,  בחקיקה  צורך  כל  אין  דהיינו  וממוקדת. 
יש  זה  במקום  אוטונומיות.  למכוניות  המתייחסת 
לאפשר מסלול חוקי, שבו כל מי שרוצה להשתמש/

לנסות רכב אוטונומי יוכל לבקש רישיון פרטני לשימוש 
באותו רכב"
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הישראלי. כפי שהצגנו, הכיוון הקיים כיום בחקיקה העולמית הוא בעייתי 
משום שהוא רואה לנגד עיניו את העתיד הרחוק, שכדי להגיע אליו 
עלינו לעבור דרך העתיד הקרוב, מה שכנראה ישנה את העתיד הרחוק. 
המחוקק הישראלי עדיין לא נתן דעתו כלל על המכונית האוטונומית, 

אך אין ספק שמן הראוי כי יעשה כן. אנו מציעים למחוקק הישראלי 
כיוון חקיקה, המתבסס על ניסיונם של אחרים ועל דעת המומחים. 
מדובר, כמובן, בשרטוט ראשוני של החקיקה המתבקשת, אך לדעתנו 

זה הכיוון שיש לילך בו. 

שורה של יצרניות רכב וענקיות טכנולוגיה שועטות כיום במירוץ היסטורי לפיתוח מכונית אוטונומית, שצפויה לנוע על כבישים סביב 2020. 

מכוניות סמי-אוטונומיות של טסלה החלו לנוע השבוע על כבישים מהירים בארה"ב, לאחר שקומץ נהגים שבבעלותם רכב היוקרה החשמלי 
מודל S נבחר לבחון את המערכת החדשה שהוטמעה ברכבם. את המערכת חשפה טסלה באוקטובר 2014 ובמארס השנה הודיעה כי תתחיל 
בהטמעתה בקיץ. יצרניות רכב אחרות הציגו בשנים האחרונות דגמים שכוללים מערכות עזר אוטונומיות לנהג, הכוללות פונקציות כמו חנייה 
עצמאית ובלימה אוטומטית. אולם המערכת של טסלה, שמבוססת על טכנולוגיה שפיתחה מובילאיי, מציגה יכולות מגוונות ומתקדמות יותר.

המערכת, שמצוידת בחיישנים, רדאר קולי ומצלמות, מסוגלת לאתר מכוניות אחרות, הולכי רגל ומכשולים בכביש, וכן מזהה רמזורים 
ותמרורים. היא מאפשרת שמירת מרחק נכונה, ניווט אוטומטי בכביש ויכולה להעביר את הרכב נתיב בתנועה עירונית ולעבור צומת לא מרומזר.

מתוך מגזין אוטו - 20.8.15:
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חילוט אמצעים לביצוע עבירה – 
“מבחן הזיקה המהותית”

שילה ענבר1

מבוא
חילוט רכוש הוא מנגנון משפטי, העוסק בנטילת רכוש הקשור לעבירה 

מן הפרט על-ידי המדינה.2
לשם הדיון, נבחין בין כמה סוגי חילוט בהתאם לזיקת הרכוש לעבירה: 
חילוט הרכוש שבו נעברה העבירה או אובייקט העבירה3 – מתייחס 
לחפצים, אשר ההחזקה בהם כשלעצמה מהווה עבירה, כגון: נשק, 
סמים, או סחורות מוברחות בדיני המכס, וכן כסף בעבירות הלבנת הון.4
חילוט האמצעים5 ששימשו לביצוע העבירה או אפשרו את ביצועה 

6.)Instrumentalities(
חילוט תקבולי העבירה )proceeds( – מונח רחב, הכולל את כל הרכוש 
שהתקבל בעקבות העבירה, שכר העבירה הישיר, רווחיה, פירותיה וכל 

רכוש שצמח מהם. 
הסדרי החילוט בחוק הישראלי כוללים את ההסדר הכללי הקבוע בסעיף 
39 לפקודת סדר הדין הפלילי, הכולל את כל העבירות הפליליות,7 
המאפשר, נוסף על העונש, חילוט רכוש מכל שלוש הזיקות לעיל. נוסף 
על כך, קיימים הסדרים פרטניים לגבי עבירות חמורות המבוצעות על 

רקע כלכלי שיפורטו להלן. 

ראש תחום )פלילי( בפרקליטות מחוז צפון, בעלת תואר שני במשפטים מאוניברסיטת   1
חיפה, כתבה עבודת תזה בנושא חילוט רכוש.

הגדרות מילוליות לחילוט כמושג משפטי אינן מצויות בחקיקה הישראלית. חלק   2
מהבסיס והתמריץ לחקיקת החילוט הישראלית מצויה באמנת וינה כנגד סחר בסמים, 
אשר נפתחה לחתימה ב-1988, המהווה חלק מהבסיס והתמריץ לחקיקת החילוט 
 UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN :הישראלית. ראו
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988. סעיף f(1( לאמנת 

וינה מגדיר את המונח חילוט:  
׳Confiscation׳, which includes forfeiture where applicable, means the״   
 permanent deprivation of property by order of a court or other competent
״authority. )שלילת קבע של רכוש על-פי צו של בית משפט או רשות מוסמכת 

אחרת(.
 - Contraband per-ce אובייקט העבירה מכונה בחלק מהספרות המשפטית  3
מונח שמקורו בדיני המכס ומשמעותו המקורית היא ״סחורה מוברחת״, המשמש 
 GUY STESSENS MONEY :בהרחבה לכל סוגי הרכוש שבו בוצעה עבירה. ראו, למשל
.LAUNDERING: A NEW INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT MODEL, 45 )2000(

בעבירות הלבנת הון, כסף או רכוש ששימש אמצעי או תקבול של עבירת המקור   4
ומוגדר ״רכוש אסור״, מהווה אובייקט העבירה.

המונח המקביל לחילוט אמצעים ואובייקט העבירה במשפט האנגלי הוא ״Forfeiture״,   5
להבדיל מ״Confiscation״, המתייחס לחילוט התקבולים.

מונח זה יכול להתייחס לכלי רכב שבהם הובלו סחורות אסורות, לכלי נשק בעבירות   6
אלימות, ואף לכספים, כלי פריצה ועוד.

פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ״ט-1969 )להלן:   7
״פקודת סדר הדין הפלילי״, או ״הפסד״פ״(.

במאמר זה נתמקד בחילוט האמצעים. להלן נסקור את הרקע ההיסטורי 
והתיאורטי לחילוט האמצעים וההצדקות לו, לעומת סוגי חילוט אחרים. 
בהמשך לכך נציג סקירה ביקורתית, תוך התבוננות בתכליות התיאורטיות, 
של הסדרי החקיקה ושל פסיקת בית המשפט העליון בנושא חילוט 
האמצעים, ותוך התייחסות למבחן "הזיקה המהותית", אשר נקבע 
בפסיקה,8 ובאחרונה צומצם בפרשת פלוני.9 טענתי במאמר זה היא, כי 

צמצום זה אינו משקף נכונה את לשון החוק ותכליתו. 

חילוט אמצעים – רקע היסטורי
מקורו ההיסטורי של חילוט האמצעים הוא ה"דאודנד". מנהג שיסודותיו 

ע״פ 4148/92 מועד נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 22.9.1994(; ע״פ 623/78 סורני   8
נ׳ מדינת ישראל , פ״ד לג)3( 523 )1979(.

ע״פ 2963/13 מדינת ישראל נ׳ פלוני )פורסם בנבו, 10.2.2014(.  9

מקורו ההיסטורי של חילוט האמצעים הוא ה"דאודנד". מנהג 
שיסודותיו קדומים  ואשר נקלט במשפט המקובל הבריטי בימי 
הביניים. על-פי מנהג זה, חפץ שגרם למות אדם חולט לטובת 
הכתר ושימש למטרות צדקה, או נמסר למשפחת הקורבן. 
הדאודנד חל בלא קשר לאשמת בעל החפץ בגרימת המוות, 
ונבע מאמונה מיסטית, כי הרכוש עצמו ולא בעליו הוא האשם.
הדאודנד במשפט האנגלי בוטל בחוק בשנת 1846, אולם 
שרידים לרעיון "החפץ האשם" נותרו בדיני החילוט המודרניים. 
לדוגמה: בהליך החילוט האזרחי בארצות הברית, ההליך 
מבוצע נגד החפץ ולא נגד בעליו. נטען אף, כי רעיון זה משמש 
בסיס לחילוט האמצעים המודרני, כמצדיק דווקא את חילוט 
החפץ ששימש לביצוע העבירה מבין חפצים אחרים מאותו 
סוג ברשות העבריין. נטען, כי הדבר נובע מסיבות פסיכולוגיות 
בנפש האדם, המתקשה להשתחרר מן האינסטינקט האנושי 
הבסיסי, הגורם לאדם בן תרבות לבעוט בכיסא שזה עתה 

נפל ממנו.
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קדומים ואשר נקלט במשפט המקובל הבריטי בימי הביניים.10 על-פי 
מנהג זה, חפץ שגרם למות אדם חולט לטובת הכתר ושימש למטרות 
צדקה, או נמסר למשפחת הקורבן. הדאודנד חל בלא קשר לאשמת 
בעל החפץ בגרימת המוות, ונבע מאמונה מיסטית, כי הרכוש עצמו 
ולא בעליו הוא האשם.11 הדאודנד במשפט האנגלי בוטל בחוק בשנת 
12,1846 אולם שרידים לרעיון "החפץ האשם" נותרו בדיני החילוט 
המודרניים. לדוגמה: בהליך החילוט האזרחי בארצות הברית, ההליך 
מבוצע נגד החפץ ולא נגד בעליו. נטען אף, כי רעיון זה משמש בסיס 
לחילוט האמצעים המודרני, כמצדיק דווקא את חילוט החפץ ששימש 
לביצוע העבירה מבין חפצים אחרים מאותו סוג ברשות העבריין. נטען, 
כי הדבר נובע מסיבות פסיכולוגיות בנפש האדם, המתקשה להשתחרר 
מן האינסטינקט האנושי הבסיסי, הגורם לאדם בן תרבות לבעוט בכיסא 

שזה עתה נפל ממנו.13 
מקור היסטורי נוסף של חילוט האמצעים הוא החילוט הסטטוטורי, 
שראשיתו במשפט האנגלי בחוקים, כגון דיני הספנות והמכס, שאסרו 
על סחורות מוברחות. דיני חילוט אלה אפשרו נקיטת הליכים אישיים 
נגד מבצע העבירה לצד הליכים חפציים "in rem" נגד החפץ האסור.14 
בראשיתו, חל חילוט זה על אובייקט העבירה בלבד, אולם בהמשך אפשר 
גם חילוט אמצעים, כגון הספינות שהובילו את המטען המוברח.15 חקיקה 
זו יובאה גם לארצות הברית באמצעות המשפט הקולוניאלי והתפתחה 

שם לדיני החילוט האזרחי החפצי.16 

אזכור לרעיון של ענישת בעל חיים שגרם למוות מופיע בין היתר במקרא, בכלל   10
ה״שור הנוגח״, שמות כא 28. 

 WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND, § 290  11
 )Oxford 1723, A Reprint of the first ed. with supplement, William S. Hein

.& Co. Ink. Buffalo, New York 1992(
)Eng(Fatal Accidents Act 1846, 10-9 vict. c. 93 )להלן: s׳Lord Campbell״   12

 .Act״(
 2 SIR FREDERICK POLLOCK FREDERIC WILLIAM MAITLAND THE HISTORY OF  13
 ENGLISH LAW BEFORE THE TIME OF EDWARD 1 §§ 474 )2ed, Cambridge

.University Press. 1895, reprinted 1968(
 SIR DEREK HODGSON, PROFITS OF CRIME AND THEIR RECOVERY, 17  14

.)Heinemann, London, 1984(
 .Navigation Act, 1660, 12 Car. 2, c. 18)Eng(  15

 Stuart David Kaplan, The Forfeiture of Profits under the Racketeer  16
 Influenced and Corrupt Organizations Act: Enabling Courts to Realize

.Rico׳s Potential, 33 Am. U.L. Rev 747, 754 )1984(

חילוט אמצעים בחקיקה הישראלית
המשפט הישראלי כולל שלושה סוגי הסדרי חילוט. הראשון כולל סעיפי 
חילוט פליליים או מנהליים בחוקים, שמקור רובם הוא במשפט המנדטורי, 
והם עוסקים בהסדרה מנהלית של תחומים שונים, כגון פקודת המכס, 
חוקי הייבוא והייצוא, וכלי הירייה. סעיפים אלה מתייחסים בעיקר לחילוט 
אובייקט העבירה, אולם כוללים גם חילוט אמצעי הובלה ומכשירים לביצוע 
העבירה.17 לקטגוריה זו אפשר לשייך גם את סעיפי החילוט של מכשירי 
הימורים בחוק העונשין, והסעיף המורה על חילוט רכב ששימש להסעת 

שוהים בלתי חוקיים בחוק הכניסה לישראל.18
הסוג השני הוא ההסדר הכללי הקבוע בפקודת סדר הדין הפלילי עליו 

נעמוד בהרחבה: 
סעיף 39)א( לפסד"פ קובע:

"על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש שיטיל, 
לצוות על חילוט החפץ שנתפס לפי סעיף 32, או שהגיע לידי המשטרה 
כאמור בסעיף 33, אם האדם שהורשע במעשה העבירה שנעשה בחפץ 

או לגביו הוא בעל החפץ; דין צו זה כדין עונש שהוטל על הנאשם".19
סעיף 32 לפסד"פ, שאליו מפנה סעיף 39, קובע כי: 

"רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ 
נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך 
משפטי בשל עבירה או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי 

לביצועה".
מדובר בהסדר כולל, שאינו מוגבל לעבירה או לתחום משפטי מסוים, 
המאפשר חילוט חפצים תחת כל אחת משלוש הזיקות המוכרות: חפצים 
ששימשו כאובייקט לעבירה או נועדו לשמש כאובייקט, חפצים שנועדו 

לשמש אמצעי לעבירה, וחפצים שהתקבלו כשכר עבירה. 
מדובר בהסדר החילוט הכללי היחיד במשפט הישראלי הנוהג. כיום 

לדוגמה, ראו: פקודת המכס, אשר פורסמה בראשונה בשנת 1929, הופיעה ב-חא״י   17
כרך א׳ 524, וכיום ב-נ״ח 3 התשי״ז 39; פקודת הסמכויות בעניין הייבוא, הייצוא והמכס 
)הגנה(, 1939 – כיום פקודת הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[ התשל״ט-1979, נ״ח 625; 
פקודת הטבק - ראשיתה בשנת 1921, פורסמה ב-חא״י כרך ב׳, 1392, ס״ח 132 
התשי״ג 146; פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(, ראשיתה ב1927, פורסמה 
ב-חא״י כרך ב, 794, ו בנ״ח התשי״ט, 74; פקודת הכהילים המפוגלים – ראשיתה 

ב-1932, פורסמה ב-חא״י כרך ב׳ 925, נ״ח 4 התשי״ט, 88. ועוד. 
חוק העונשין, התשל״ז-1977; ס׳ 12א)ד2( לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952.  18

לא נתעכב כאן על סעיף 39)ב( לפקודת סדר הדין הפלילי, העוסק במצב בו העבריין   19
איננו בעל החפץ, ומתנה חילוט החפץ ששימש אמצעי או שכר עבירה, בכך שניתן 

ביודעין ע״י בעליו למטרה זו. 
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עומדת על הפרק הצעת חוק חילוט, 
בהשפעת המשפט האנגלי, שמטרתה 
חילוט  את  כללי  באופן  להסדיר 
במשפט  עבירה  כל  על  התקבולים 
הישראלי בהסדר רחב ומפורט יותר.20 
עיון בהצעת החוק לתיקון דיני עונשין 
)שכר עבירה( תשכ"ט-1969 מגלה,21 

כי התיקון הוצע בעקבות פסיקת בית המשפט העליון במקרה שבו 
נתפס ברשות עבריינים שנלכדו כסף שניתן להם כשכר עבירה, ובית 
המשפט העליון מצא כי אין סמכות לחלטו על-פי החוק הקיים.22 החוק 
המוצע בא לתקן את המצב בעניין זה ולהקנות למשטרה סמכות תפיסה 
ולבתי המשפט סמכות חילוט גם לגבי חפץ שהוא שכר עבירה או אמצעי 
לביצועה, אף שהעבירה עצמה לא נעברה בחפץ גופו ואין הוא דרוש 

כראיה במשפט. 
אף-על-פי שהתיקון לפסד"פ נגע לסמכות נלווית לעונש, הוא מופיע 
במקום בלתי טבעי לכאורה, דווקא בחוק שנושאו "מעצר וחיפוש", בפרק 
שכותרתו "תפיסת חפצים". המחוקק אף נקט לשון "דין צו זה כדין כל 
עונש" – המעוררת תהייה האם ראה בחילוט לפי הפסד"פ "עונש", או 
חלק מנושא הסדרת הטיפול במוצגים ובחפצים שנתפסו תוך כדי ההליך. 
מיקום ההסדר יכול ללמד על אופיו המוגבל מבחינת השלכתו על זכויות 
מהותיות. פלר התייחס לקושי זה בציינו, כי מקומו הראוי של הסדר החילוט 
הוא בחוק העוסק בענישה בדין המהותי ואף הציע לאחד את נורמות 

החילוט המפוזרות בחוקים שונים להסדר אחיד וכולל.23 
הסוג השלישי הוא חוקים פרטניים, הכוללים הסדר מפורט של אכיפה 
כלכלית כחלק מהלחימה בפשיעה חמורה. עם סוג זה נמנים סעיפי 
החילוט בפקודת הסמים המסוכנים,24 בחוק איסור הלבנת הון,25 בחוק 

ראו: תזכיר חוק סדר הדין הפלילי )חילוט תקבולי עבירה(, התשע״ב-2012.  20
הצעת חוק לתיקון דיני עונשין )שכר עבירה( התשכ״ט-1969, ה״ח הממשלה 847,   21

325 )הצעה לתיקון עקיף של ס׳ 32 וס׳ 39 לפקודת סדר הדין הפלילי(.
ב״ש 275/67 חאטים נ׳ מדינת ישראל, )לא פורסם, 1967(.  22

ש״ז פלר ״תיקון קטן-וקושיות מרובות״ הפרקליט כו 421, 435 )1970(.   23
פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל״ג-1973 )להלן: ״פקודת הסמים״(;   24
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )מס׳ 3(, התשמ״ח-1988, ה״ח הממשלה 

.1893
ס׳ 21–23 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס-2000.  25

מאבק בארגוני פשיעה,26 בחוק איסור 
מימון טרור,27 וכן סעיפי החילוט בחוק 
העונשין, בפרק העוסק בסחר בבני 
מאפשרים  אלה  הסדרים   28 אדם.
חילוט רכוש משלוש הזיקות וכוללים 
הסדרים מפורטים של חילוט בהליך 
פלילי ואזרחי, תפיסה זמנית, זכויות צד 
ג' ועוד. הם כוללים גם חזקות ראייתיות, המעבירות את נטל ההוכחה אל 
הנידון בהתקיים תנאים מסוימים, ומטילים רמות הוכחה מופחתות על 
התביעה בשאלת הקשר בין הרכוש לעבירה. חוקים אלה נחקקו כחלק 

ממאבק בינלאומי בפשיעה החמורה ובבסיסה הכלכלי. 
מפאת קוצר היריעה לא נעסוק כאן בהבדלים המהותיים והפרוצדורליים 
בין ההסדרים מבחינת היקף הנכסים, זכויות צד ג' והסעדים הזמניים, 
ובהבדלים בהיקף חילוט התקבולים שבין החוקים השונים, אלא בחילוט 
האמצעים בלבד. הדין לגביו דומה למדי בכל החוקים, בהבדל עיקרי, 
כי בפסד"פ החילוט הינו "רשות" ואילו בהליכי החילוט הפלילי, בפקודת 
הסמים ובשאר החוקים לעיל, החילוט הוא כלל מנדטורי וההימנעות 

ממנו טעונה נימוקים מיוחדים. 

ההצדקות התיאורטיות לחילוט אמצעים
כללית, מקובל לדבר על שלוש הצדקות עיקריות לחילוט רכוש: ההצדקה 
של מניעת רכוש מסוכן מן הציבור, הצדקה המבוססת על שיקולי ענישה, 
כגון הרתעה או גמול, וההצדקה המתקנת, המבוססת על הרעיון של איסור 
התעשרות מפשע ונטילת בלעו של גזלן מפיו והשבתו לבעליו או לציבור.

בית המשפט העליון התייחס בכמה מקרים לתכליות החילוט, לא תמיד 
באופן עקבי. בפרשת ישראל,29 קבע השופט בך, כי חילוט הרכוש על-פי 
פקודת הסמים הוא פעולה עונשית. בפרשת בן שטרית,30 קבע השופט 
כי החילוט על-פי פקודת הסמים אינו עונש, אלא הוצאת בלעו  קדמי, 
של גזלן מפיו; ואילו בפרשת כהן,31 קבעה השופטת חיות, כי תכליתו 

ס׳ 5–30 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג-2003.  26
ס׳ 12–46 לחוק איסור מימון טרור, התשס״ה-2005.  27

ס׳ 377ד–377ה לחוק העונשין.  28
ע״פ 3162/94 מדינת ישראל נ׳ ישראל, פ״ד נ)3( 265 )1996(.  29

ע״פ 7598/95 בן שטרית נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נב)2( 385 )1998(.   30
ע״א 7376/02 כהן נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נז)4( 558 )2003(.   31

"כללית, מקובל לדבר על שלוש הצדקות עיקריות 
לחילוט רכוש: ההצדקה של מניעת רכוש מסוכן מן 
הציבור, הצדקה המבוססת על שיקולי ענישה, כגון 
הרתעה או גמול, וההצדקה המתקנת, המבוססת על 
הרעיון של איסור התעשרות מפשע ונטילת בלעו של 

גזלן מפיו והשבתו לבעליו או לציבור"
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של החילוט לפי פקודת הסמים בעיקרה תכלית הרתעתית, וכן להבטיח 
שלא יצא חוטא נשכר. בפרשת עובדיה,32 קבעה השופט שטרסברג כהן, 

כי חילוט חפץ לפי פסד"פ הינו, בין השאר, אלמנט מניעתי או עונשי.
אני גורסת, כי בחינה תיאורטית מגלה, שתכלית החילוט ואף השאלה 
אם מדובר בעונש – משתנה בהתאם לזיקת הרכוש המחולט לעבירה. 
תכליתו העיקרית של חילוט אובייקט העבירה – רכוש שעצם החזקתו 
אסורה, כגון נשק או סמים – היא מניעה, כאשר בלא קשר למידת האשם, 
לחומרת העבירה, או לדרך שבה הגיע הרכוש לידי בעליו, ראוי לחלט 

רכוש כזה כדי למנוע סכנה מן הציבור.33 
תכליתו העיקרית של חילוט תקבולי עבירה היא מתקנת. העבריין אינו 
יכול לבסס זכות חוקית להחזקה ברכוש שהגיע לידיו שלא כדין. נטילת 
רכוש שהושג בפשע )לרבות רווחיו ופירותיו(, בין אם לשם השבתו לבעליו 
החוקיים, בין אם כחילוט לטובת המדינה המייצגת את כלל הציבור, 
אינה עונשית, שכן אין בה נטילה ממשאביו החוקיים של העבריין, אלא 

בגדר השבה.
באשר לחילוט אמצעים לביצוע עבירה, ההצדקה המתקנת היא חלשה. 
על-פי רוב, מדובר ברכוש שהושג כדין על-ידי העבריין, כאשר היחס בין 
ערכו ובין התועלת שהופקה מן העבירה הוא מקרי. הטיעון כי החפץ 
מוכתם בשל עצם ביצוע העבירה באמצעותו וכי העבריין מאבד את זכותו 
בו, שמקורותיו, כאמור לעיל, במנהג מיסטי קדום, אינו מבוסס רציונאלית. 
ניתן לבסס טיעון מניעתי, שעל-פיו כאשר חפץ או רכוש מסוים שימש 
לביצוע עבירה, קיים יסוד סביר להניח, כי גם בעתיד יעשה בו בעליו 
שימוש, המסכן את החברה. דוגמה לגישה זו מצויה במאמרו של פלר, 
הרואה בחילוט החפצים "אמצעי בטיחות". לדעתו של פלר, יש הצדקה 
לחלט דווקא את הסכין שבה בוצעה העבירה, מתוך שורה של סכינים 
דומות המוחזקות ברשותו של העבריין, כחלק מ"אמצעי הבטיחות", 
למרות שאין כאן עניין של "הסרת מצב מסוכן על-ידי החילוט" על-פי 

בש״פ 6686/99 עובדיה נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נד)2( 464 )2000(.  32
ואכן, חלק מהסעיפים המורים על חילוט רכוש האסור בהחזקה אינם מותנים כלל   33
בהרשעה או בקיום הליך פלילי – ראו: סעיף 31 לפקודת סדר הדין הפלילי וסעיפים 
35–36 לפקודת הסמים. יצוין, כי לאחרונה פסק בית המשפט העליון בבש״פ 4118/14 
גנה נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 13.11.2014(, כי סעיף 31 לפקודת סדר הדין 
הפלילי חל לא רק על חפץ שהחזקתו אסורה משום עצמו, אלא גם על חפץ שהושג 
שלא כדין בגניבה, בשוד וכדומה, והורה על חילוט תכשיטים גנובים מידי המבקשות, 

אף שהתיק הפלילי נגדן נסגר. 

החוש המוסרי של בני הציבור.34 טיעון זה מעורר ביקורת לא מעטה. הוא 
מתחזק כאשר מדובר בחפץ כמו סכין או נשק, שמעצם טיבו משמש 
לביצוע עבירות, או בחפץ שבוצעו בו עבירות חוזרות. ואולם קשה לראות 
כיצד מצדיק הטיעון המניעתי לבדו חילוט חפץ שהחזקתו מותרת, כגון 
רכב, רק משום ששימש פעם אחת להובלת סמים או לביצוע עבירת 
אלימות. מחד גיסא, חילוט הרכב עשוי להקשות, אבל ודאי לא למנוע 
כליל ביצוע עבירות עתידיות כאשר אפשר לבצען באמצעות כלי רכב 
אחר או ללא רכב כלל. ומאידך גיסא – הוא יכול להצדיק חילוט כל רכב 
שבידי העבריין, ולאו דווקא זה ששימש לביצוע העבירה. המלומד אלרידג' 
השווה בין חילוט אמצעים לבין הורה הנוטל מילדו צעצוע שבו עשה 
דבר-מה אסור, באומרו, כי "אם אינך יכול לשחק בו כראוי, לא תשחק 

בו כלל".35 ההצדקה המניעתית תקפה, עם זאת, כנימוק לחילוט חפץ 
שנועד לשמש לעבירה עתידית. 

ההצדקה העיקרית לחילוט האמצעים היא עונשית. תכליות הענישה 
מבוססות על רציונאלים של גמול )או "הלימה", בלשון תיקון 113 לחוק 
העונשין( ועל הרתעה. נראה לכאורה, כי חילוט החפץ שהעבירה בוצעה 
בו הוא בעל תוקף מוסרי מסוים, אשר נכון יותר, לדעתנו, לראותו כהלימה 
מאשר כ"אמצעי בטיחות". יש סוג של צדק סמלי בנטילת החפץ ששימש 
לעבירה מידי העבריין, למען "ילמד לקח" שלא להשתמש בו שלא כראוי. 

פלר, לעיל ה״ש 23, בעמ׳ 435, ה״ש 47.   34
 P. ALLRIDGE, MONEY LAUNDERING LAW, 61 )Hart Publishing, Oxford –  35

.Portland Oregon, 2003(

ואף  החילוט  שתכלית  מגלה,  תיאורטית  "בחינה 
השאלה אם מדובר בעונש – משתנה בהתאם לזיקת 

הרכוש המחולט לעבירה"

בין חילוט אמצעים לבין  "המלומד אלרידג' השווה 
הורה הנוטל מילדו צעצוע שבו עשה דבר-מה אסור, 
באומרו, כי ׳אם אינך יכול לשחק בו כראוי, לא תשחק 
בו כלל׳. ההצדקה המניעתית תקפה, עם זאת, כנימוק 

לחילוט חפץ שנועד לשמש לעבירה עתידית"
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יש אף טעם בטיעון, כי שלילת רכושם יקר הערך ירתיע את העבריינים 
וישמש כתמריץ שלא לעבור עבירות, או שלא למסור רכוש לידי אחרים 

לשם ביצוע עבירות. 
עם זאת, ההתייחסות לחילוט האמצעים כאל עונש ולא כאל אמצעי 
בטיחות או תיקון מחייבת מתן משקל למידתיות היחס שבין חומרת 
המעשה לערך הרכוש, ולאיזון בין החילוט ליתר מרכיבי הענישה. זאת, 
להבדיל מחילוט תקבולי העבירה ואובייקט העבירה, שם אין מקום 

לשיקולי מידתיות.

המבחן לחילוט אמצעים ויישומו בפסיקה הישראלית
בתי המשפט, המתבקשים לעתים קרובות לחלט אמצעים, בעיקר כלי 
רכב ששימשו לעבירה, דנו בקשר הנדרש על-פי החוק בין הרכוש ובין 
העבירה על-מנת לבסס את החילוט. נעמוד על ההתפתחויות בפסיקת 

בית המשפט העליון בהקשר זה.
בפרשת סורני,36 ברשות ערעור שניתנה לשם דיון בפרשנות לסעיף 39 
לפסד"פ, אושר חילוט אקדח בעבירת איומים, שבוצעה מבלי לשלוף את 
האקדח בגלוי. בית המשפט העליון קבע, כי התייחסות ל"מעשה עבירה 
שנעשה בחפץ או לגביו" כוללת לא רק את אובייקט העבירה, אלא גם 
חפץ ששימש כלי לביצוע העבירה. עוד קבע, כי: "ברור בעליל כי האקדח 
שימש כלי עזר לביצוע האיום" בכך שעצם קיומו )בכיסו של המערער(, 
שימש להפיכת האיום מאמירה בעלמא לדבר אפשרי. אף שבית המשפט 
בפרשת סורני לא ניסח מבחן כללי לזיקה בין החפץ לעבירה, נראה כי הוא 
מכיר בזיקה רחבה למדי, הכוללת שימוש פוטנציאלי ואף מרומז בחפץ.
מבחן כללי שכזה, נוסח בפרשת מועד,37 שם נדון חילוט רכב בעבירות 
של חטיפת חייל ודקירתו שבוצעו ברכב. בית המשפט העליון )הנשיא 

שמגר( קבע, כי: 
"אמת המידה היא במהותה ובעוצמתה של הזיקה בין החפץ לבין העבירה 
ובחומרתה של העבירה, היינו במקרה כגון זה שבפנינו עולה השאלה 
באיזו מידה שימש הרכב באופן מהותי לביצוע העבירות שבוצעו. דומה כי 
המקרה שבפנינו הוא דוגמה בולטת לזיקה ברורה וישירה בין העבירות 
לבין הרכב, שהרי השתמשו כאן ברכב לשם פיתויו של אדם לנסוע בו, תוך 
כוונה לתקוף אותו, להרגו בזמן הנסיעה וליטול את נשקו, כפי שאכן אירע, 

פרשת סורני, לעיל ה״ש 8.  36
פרשת מועד, לעיל ה״ש 8, בעמ׳ 3 )ההדגשות הוספו(.  37

למרבה המזל רק לגבי הנשק. הרכב היה כאן כלי ישיר לביצוע העבירות".
"מבחן הזיקה המהותית" שהותווה בפרשת מועד שימש בפסיקה שלאחר 
מכן, אשר יישמה אותו על חילוט מכוח פסד"פ, ולעתים אף מכוח פקודת 

הסמים. 
בפרשת זיתאוי38 התבקש חילוט רכב של מערער, שהעלה לרכב תיירת 
שסברה כי מדובר ברכב הסעות, הסיע אותה למקום מבודד וביצע בה 
עבירות מין בתוך הרכב. בית המשפט העליון )השופט לוי( קבע, כי מבחן 
הזיקה המהותית מתקיים, כאשר המכונית שימשה להוביל את המתלוננת 

למקום המבודד, ובהמשך: 
"הפכה המכונית בעצמה לזירה בה בוצעו העבירות מבלי שאורח לא-

קרוא יוכל להבחין בהן. מכאן המסקנה, שלמכונית נועד תפקיד ראשון 
במעלה במובן זה שהיא אפשרה למערער לבצע את העבירות בהן 

הורשע, ובלעדיה ספק אם היה יכול לעשות זאת".39 
למרות קביעתו כי סמכות החילוט מתקיימת, דחה בית המשפט העליון 
את ערעור המדינה על החלטת המחוזי שלא לחלט את הרכב, בקובעו 
כי מדובר בסמכות שברשות, וכי בית המשפט המחוזי היה רשאי לקבוע 
כי בחילוט גלומה הכבדה מעבר לנדרש )בהילקח בחשבון המאסר 

הארוך שהוטל(. 
בפרשת פלוני40 נדון מקרה דומה מאוד בעובדותיו לעניין זיתאוי, שבו 
עלתה המתלוננת לרכב המשיבים, אשר הסיעו אותה למקום מבודד 
ואנסו אותה ברכב. בדומה לעניין זיתאוי, נמנע בית המשפט מחילוט 
הרכב, אולם ביסס הנמקתו על שיקולים עקרוניים ולא על מידתיות. 
השופטת ברק-ארז ניתחה את תכליות החילוט וקבעה, כי במקרה הנדון 

ע״פ 6234/03 מדינת ישראל נ׳ זיתאוי )פורסם בנבו, 3.5.2005(.  38
שם, פס׳ 6 לפסק דינו של השופט לוי.   39

פרשת פלוני, לעיל ה״ש 9.   40

"הפרשנות הצרה של מבחן הזיקה המהותית בפסק 
דין פלוני אינו תואם, עם כל הכבוד, באופן מלא את 
דין  ואת תכליות החקיקה. הגם שפסק  לשון החוק 
המהותית  הזיקה  מבחן  את  לכאורה  מיישם  פלוני 
שהותווה בפרשת מועד, הרי שבפועל הוא מצמצם 
׳מניעתי׳ של היות החפץ  מבחן זה, בהוסיפו אלמנט 

תנאי שבלעדיו אין לביצוע העבירה"
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זיקת הרכב לעבירה אינה אינהרנטית:
"חילוט כאמור אמור להתבצע על מנת למנוע ביצוען של עבירות 
באמצעות אותו רכוש, למנוע מהעבריין את שכר העבירה, או להבטיח 

תשלומו של קנס".41
בית המשפט יישם את מבחן הזיקה המהותית, וקבע כי אינו מתקיים 

פה, שכן:
"לא ניתן לומר כי העבירה לא יכולה הייתה להתבצע ללא השימוש 
ברכב או שחילוט הרכב הוא הוא זה שימנע מהמשיב 2 ביצוע עבירות 

דומות בעתיד".42
הגם שפסק דין פלוני מיישם לכאורה את מבחן הזיקה המהותית שהותווה 
בפרשת מועד, הרי שבפועל הוא מצמצם מבחן זה, בהוסיפו אלמנט 

"מניעתי" של היות החפץ תנאי שבלעדיו אין לביצוע העבירה. 
עיון בפסיקת ערכאות נמוכות לפני פסק דין פלוני ולאחריו מגלה, כי 
גם כאן יישום מבחן הזיקה המהותית אינו עקבי. כך, למשל, חולט רכב 
ששימש להסעת קורבנות לבנקים שבוצעו בהם עבירות מרמה,43 וקטנוע 
ששימש להגעה לזירת שוד של שליח פיצה, תוך דחיית הטענה, כי אפשר 
היה להגיע לזירת השוד בדרך אחרת.44 כן חולט רכב ששימש להסעת 
גנב רכב אל זירת העבירה ולפתיחת ציר לכלי הרכב הגנובים.45 לעומת 
זאת, הבחין בית המשפט באירוע חטיפה בין רכב שעליו הועלה החטוף 
לרכב ששימש להגעה לזירה, אשר לא חולט.46 במקרה אחר לא חולט 
רכב שעליו הועלה החטוף בפועל, משום שהוחזק בו זמן קצר.47 כן נקבע, 
כי לא מתקיימת זיקה מהותית לגבי רכב ששימש להגעה לזירת הצתה 
ומילוי דלק בבקבוקים, ורכב שממנו ירדו נאשמים לביצוע עבירת סחיטה.48

חוסר עקביות דומה נמצא גם בפסיקת בתי המשפט בחילוט אמצעים 
לפי פקודת הסמים: כך, לדוגמה, נמנע בית המשפט המחוזי מלחלט 
רכב ששימש להגעה למקום מחבוא הסמים, בקובעו כי אין די בכך 

שם, פס׳ 34 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז.  41

שם, פס׳ 35 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז.  42
ת״פ )שלום י-ם( 2226-09 מדינת ישראל נ׳ סטבינסקי )פורסם בנבו, 14.3.2012(.  43

ת״פ )מחוזי ת״א( 83-12 מדינת ישראל נ׳ רומנו )פורסם בנבו, 18.3.2013(, בפרשה   44
זו נדחתה הטענה, כי אפשר היה להגיע לזירת השוד בדרך אחרת.

ת״פ )מחוזי חי׳( 31872-04-12 מדינת ישראל נ׳ חליל )פורסם בנבו, 31.12.2012(.   45
ת״פ )מחוזי חי׳( 59297-11-12 מדינת ישראל נ׳ בדארנה )פורסם בנבו, 8.9.2013(.  46

ת״פ )מחוזי נצ׳( 1124/06 מדינת ישראל נ׳ פואז )פורסם בנבו, 30.1.2007(.  47
ת״פ )שלום י-ם( 29713-08-13 מדינת ישראל נ׳ לוי )פורסם בנבו, 9.4.2014(.  48

כדי לקבוע ששימש כאמצעי לביצוע העבירה.49 בניגוד לכך, קבע בית 
המשפט העליון בפרשת כהן,50 כי רכב אשר הנאשמים השתמשו בו 
להגעה לשביל עפר, שבו הונחה קודם לכן מזוודה עם סמים, שימש 

ואפשר את עבירת ההחזקה. 
מעניין בהקשר זה פסק דינו של השופט עמית, אשר היה אחד משופטי 
ההרכב שהצטרפו לדעתה של השופטת ברק-ארז בפלוני, שניתן בשבתו 
בבית המשפט המחוזי בפרשת תאפל,51 שם הורה על חילוט רכב אשר 
המשיב נסע בו במהלך עסקת סמים, לפני הרכב שהוחזקו בו הסמים 
בקובעו, כי קיימת זיקה חזקה בין שני כלי הרכב ובין עסקת הסמים. 
השופט עמית דחה טענת ההגנה, כי היות שמדובר בפגיעה בזכות הקניין, 
המבחן הראוי לתחולת סעיף 36א)א( לפקודת הסמים הוא "אם ניתן היה 
לבצע את העבירה לולא החפץ הנידון", בקובעו, כי מבחן זה "אינו מעוגן 

בלשונו של החוק ולא בתכליתו" )על נימוקי פסק הדין נרחיב להלן(. 

ת״פ )מחוזי נצ׳( 37/03, מדינת ישראל נ׳ פתאלי )פורסם בנבו, 12.1.2005(.   49
פרשת כהן, לעיל ה״ש 31.  50

ת״פ )מחוזי חי׳( 472/02 מדינת ישראל נ׳ תאפל )פורסם בנבו 16.5.2005(.  51

"עיון בפסיקת ערכאות נמוכות לפני פסק דין פלוני 
ולאחריו מגלה, כי גם כאן יישום מבחן הזיקה המהותית 
אינו עקבי. כך, למשל, חולט רכב ששימש להסעת 
קורבנות לבנקים שבוצעו בהם עבירות מרמה, וקטנוע 
תוך  פיצה,  שליח  של  שוד  לזירת  להגעה  ששימש 
השוד  לזירת  להגיע  היה  אפשר  כי  הטענה,  דחיית 
בדרך אחרת. כן חולט רכב ששימש להסעת גנב רכב 
אל זירת העבירה ולפתיחת ציר לכלי הרכב הגנובים. 
לעומת זאת, הבחין בית המשפט באירוע חטיפה בין 
להגעה  ששימש  לרכב  החטוף  הועלה  שעליו  רכב 
לזירה, אשר לא חולט. במקרה אחר לא חולט רכב 
שעליו הועלה החטוף בפועל, משום שהוחזק בו זמן 
קצר. כן נקבע, כי לא מתקיימת זיקה מהותית לגבי רכב 
ששימש להגעה לזירת הצתה ומילוי דלק בבקבוקים, 

ורכב שממנו ירדו נאשמים לביצוע עבירת סחיטה"
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ביקורת על יישום המבחן בפרשת פלוני
טענתי במאמר זה היא, כי הפרשנות הצרה של מבחן הזיקה המהותית 
בפסק דין פלוני אינו תואם, עם כל הכבוד, באופן מלא את לשון החוק 

ואת תכליות החקיקה. 
מן הבחינה העובדתית אין הבדל בין מידת הזיקה שבין החפץ לעבירה 
בפרשת פלוני, ובין מידת הזיקה במקרים שנדונו בפרשת מועד וזיתאוי, 
שנקבע בהם, כי קיימת זיקה מהותית. בשלושת המקרים שימש הרכב 
להסעה לא רצונית של הקורבן וכזירת העבירות כלפיו. למעשה, קשה 
לחשוב על זיקה מובהקת יותר בין החפץ ובין העבירה מזו שמתגלמת 

בשלושת המקרים.
אין, לדעתי, הצדקה לשונית להעניק למונח "אמצעי לביצועה ]של 
עבירה[" בסעיף 32 לפסד"פ פירוש צר של "אמצעי בלעדיו אין". בפרשת 
תאפל, בהתייחס ללשון סעיף 36א)א( לפקודת הסמים, קבע השופט 

עמית, בדחותו את מבחן הגורם שבלעדיו אין: 
"המחוקק הורה כי בית המשפט יצווה לחלט כל רכוש 'ששימש או שנועד 
לשמש' ודוק: המחוקק נקט לשון 'שימוש' להבדיל מהמילה 'אפשר' על 
נגזרותיה השונות. אילו סבר המחוקק כגרסתו של המשיב, היה מורה כי 
בית המשפט יצווה לחלט כל רכוש ש"אפשר או נועד לאפשר את ביצוע 

העבירה" או בנוסח דומה אחר."52
מהשוואה בין לשון סעיף 36א)א()1( לפקודת הסמים לסעיפים 32 ו-39 
לפסד"פ, עולה, כי הפסד"פ נוקט את הלשון "אמצעי לביצועה ]של 
עבירה[" ללא הפועל "שימש" או "אפשר", ואילו פקודת הסמים כוללת 
לשמש כאמצעי לביצוע העבירה" או  שתי חלופות: "שימש או נועד 
"ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה". מכאן שקיימת 
התאמה בין מונח ה"שימוש" בפקודת הסמים למונח "אמצעי" בפסד"פ. 
הפרשנות הצרה של מבחן הזיקה המהותית אף אינה תואמת את תכלית 
החקיקה. בית המשפט קבע בפרשת פלוני, כי תכליות החילוט הן, כמצוטט 
לעיל: מניעת ביצוע עבירות באמצעות אותו רכוש, מניעת שכר עבירה 
מן העבריין, והבטחת תשלומו של קנס. הבטחת תשלומו של קנס אינה 
רלוונטית כלל, עם כל הכבוד, לתכליות התיאורטיות וההיסטוריות של 
נטילת רכוש הקשור בעבירה מן העבריין. המדובר בדרך של הוצאה 
לפועל, הננקטת על-ידי המדינה בהתאם לסמכויות שבפקודת המסים 

שם, פס׳ 6 לפסק דינו של השופט עמית.  52

– גבייה. בדומה לגבייתו של מס או חוב אזרחי שלא שולמו כדין, קיימת 
סמכות להיפרע מרכושו של החייב. המקור שאליו ראה בית המשפט 
לנכון להפנות לביסוס עמדתו זו אינו ברור.53 שיקול מניעת שכר העבירה 
מן העבריין )הוצאת בלעו של גזלן מפיו(, אף הוא אינו רלוונטי לחילוט 
אמצעים כפי שנדון לעיל. התכלית הרלוונטית בעיני בית המשפט בפלוני 
לחילוט האמצעים על-פי הפסד"פ היא השיקול המניעתי. מכוח זה, ראה 
לצמצם את מבחן הזיקה המהותית ולהופכו למבחן האמצעי בלעדיו אין, 

שחילוטו ימנע באופן מוחלט מן העבריין ביצוע עבירות דומות. 
ניתוח זה אינו מביא בחשבון תכליות נוספות של חילוט האמצעים, כגון 
הרתעה וגמול או הלימה, אשר עליהן עמד אף גבריאל הלוי בספרו, ועליו 
מסתמך בית המשפט בפרשת פלוני.54 מבחן הזיקה המהותית בין החפץ 
ובין העבירה, המביא בחשבון הן את הקשר בין הרכוש לעבירה והן את 

חומרתה, יכול להתיישב עם תכליות אלה. חילוט רכוש בעל ערך ששימש 
לעבירה קלה, או כאשר הקשר בין הרכוש לעבירה אקראי, יכול לעורר 
תחושת אי צדק ושרירותיות שאינה משרתת שום תכלית – בין עונשית, 
בין מתקנת, בין מניעתית.55 לעומת זאת, חילוט רכוש שזיקתו לעבירה 
ברורה מתקבל כצודק באופן סמלי ומהווה אלמנט כלכלי מרתיע כלפי 
מי ששוקל האם לבצע עבירות תוך שימוש ברכושו, או האם לתת רכוש 

זה לאחר, שיבצע עבירות באמצעותו. 
בפרשת תאפל,56 ציין השופט עמית, כי תכלית החילוט בעבירות סמים 

גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ג 881–885 )2010(.   53
שם, בעמ׳ 884, ה״ש 49. הלוי סבור כי חילוט מידתי השקול כנגד הנזק שגרם העבריין   54

יש בו כדי להוות עונש הולם ומרתיע. 
דוגמה לכך, היא המקרה שנדון בבית המשפט העליון בארצות הברית בפרשת   55
אוסטין, בו נדון חילוט אזרחי של מגורון וחנות בהם החזיק אדם 2 גרם סם מסוג 
קוקאין. בית המשפט קבע כי מדובר בעונש וכי זה אינו מתיישב עם התיקון השמיני 
 Austin v. U.S., 509 U.S. 602 :לחוקה האוסר על קנסות מופרזים . ראו, למשל

.)1993(
פרשת תאפל, לעיל ה״ש 51, פס׳ 6 לפסק דינו של השופט עמית.  56

"מבחן האמצעי בלעדיו אין, או המניעה המוחלטת, 
מוביל, לדעתי, לתוצאה אבסורדית. אין כמעט מקרה 
שלא קיימת בו אפשרות חלופית כלשהי לבצע את 

העבירה ללא הרכוש המשמש אמצעי"
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היא כאמצעי הרתעה, שנועד לאיין את הרווח העצום בעבירות סמים, 
וכי המבחן המוצע של "גורם בלעדיו אין" צר ומאיין תכלית זו. אכן, ניתן 
מכוח התכליות של הרתעה או גמול להבחין בין עבירות סמים לעבירות 
אחרות למען מניע כספי, ובין עבירות מין, ולהגיע לאותה תוצאה שאליה 
הגיע בית המשפט בפרשת פלוני בנימוק, כי ענישה כלכלית לא תרתיע 
עבריין מין מביצוע זממו במקרים אחרים, או כי החילוט יש בו הכבדה 
יתרה על מי שלא הפיק רווח מהעבירה. כך עשה למעשה בית המשפט 
העליון בפרשת זיתאוי, מבלי לבסס את ההימנעות מהחילוט באופן מאולץ 

על מבחן הזיקה המהותית. 
מבחן האמצעי בלעדיו אין, או המניעה המוחלטת, מוביל, לדעתי, לתוצאה 
אבסורדית. אין כמעט מקרה שלא קיימת בו אפשרות חלופית כלשהי 
לבצע את העבירה ללא הרכוש המשמש אמצעי. היטיב לנסח זאת 

השופט עמית בפרשת תאפל.
"כמעט אין לך מקרה, שהרכוש ששימש, או נועד לשמש, לביצוע העבירה, 
הוא שאפשר את ביצוע העבירה, ואילולא השימוש בו, ביצוע העבירה 
לא היה מתאפשר. כך לדוגמה, לשיטתו של המשיב, נאשם שהשתמש 
במכוניתו לביצוע עבירה של סחר בסמים, יוכל לטעון, כי ניתן היה לבצע 
את העבירה תוך שימוש במונית ]...[ פשיטא, שתוצאה אינה עולה בקנה 

אחד עם תכליתו של החוק".

"המבחן הראוי צריך להביא בחשבון את מכלול התכליות הרלוונטיות לעניין סוג החילוט הנדון. בעוד ששיקול המניעה גובר 
על שיקולים אחרים כשמדובר בחילוט אובייקט העבירה, ומצדיק לעתים חילוט חפץ מסוכן אף ללא הרשעה, והשיקול 
המתקן הינו הדומיננטי בחילוט תקבולי עבירה, ומצדיק חילוט מלוא הרכוש שהושג בעבירה – הרי שחילוט אמצעים צריך 
להיבחן כעונש, לאור חומרת המעשה, מידת האפקטיביות שתהא לחילוט הרכוש הקונקרטי על הרתעת היחיד והרבים, 
וההלימה בין המעשה ובין חילוט הרכוש. המבחן הצר שנקבע בפרשת פלוני, הדורש קשר של סיבתיות בלעדיה אין ומניעה 
מוחלטת של עבירות עתידיות כתוצאה מהחילוט, עלול להוביל את בתי המשפט למציאות של הימנעות מחילוט אמצעים 

במקרים מובהקים ובמגוון של עבירות, ופגיעה משמעותית בחילוט כאלמנט עונשי הולם ומרתיע"

דברים אלה יפים גם לעניין עבירות מין, שאפשר מן הסתם לבצען גם 
ללא רכב )אמנם, דווקא קשה יותר להסיע את המתלוננת למקום מבודד 
בתחבורה ציבורית, אולם מי שיצרו גובר עליו יכול לבצע עבירת מין גם 

ברחוב, בבית, ואפילו בין כותלי הכלא(. 
לסיכום הדברים, טענתי במאמר זה היא, כי המבחן הראוי צריך להביא 
בחשבון את מכלול התכליות הרלוונטיות לעניין סוג החילוט הנדון. 
בעוד ששיקול המניעה גובר על שיקולים אחרים כשמדובר בחילוט 
אובייקט העבירה, ומצדיק לעתים חילוט חפץ מסוכן אף ללא הרשעה, 
והשיקול המתקן הינו הדומיננטי בחילוט תקבולי עבירה, ומצדיק חילוט 
מלוא הרכוש שהושג בעבירה – הרי שחילוט אמצעים צריך להיבחן 
כעונש, לאור חומרת המעשה, מידת האפקטיביות שתהא לחילוט 
הרכוש הקונקרטי על הרתעת היחיד והרבים, וההלימה בין המעשה 
ובין חילוט הרכוש. שיקולים אלה מתגלמים במבחן הזיקה המהותית 
במובנו הרחב, כפי שנוסח בפרשת מועד, ומאפשרים לבית המשפט 
שיקול דעת בהתאם לתחושות הצדק. לעומת זאת, המבחן הצר שנקבע 
בפרשת פלוני, הדורש קשר של סיבתיות בלעדיה אין ומניעה מוחלטת 
של עבירות עתידיות כתוצאה מהחילוט, עלול להוביל את בתי המשפט 
למציאות של הימנעות מחילוט אמצעים במקרים מובהקים ובמגוון של 

עבירות, ופגיעה משמעותית בחילוט כאלמנט עונשי הולם ומרתיע. 



ים
מר

מא

 51 | 2015 משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר 

פרדיגמה חדשה להבנת הידיעה השיפוטית, 
והשלכותיה בעידן המידע הדיגיטלי

דורון מנשה1

הידוע במשפטנו כ"ידיעה שיפוטית" נקרא באנגלית המשפטית  המונח
כ-Judicial Notice, להבדיל מ-Judicial knowledge. לדעתנו, המינוח 
מרמז ללב השאלה שלפנינו, הנוגעת למהותה של ה"ידיעה" השיפוטית. 
האומנם קיימת ידיעה שיפוטית, שהחלתה אינה מצריכה ראיה )להלן: 
"מודל הפטור מהוכחה"(? האם החלת ידיעה שיפוטית אינה מצריכה 
התראה או אזהרה בדבר החלתה הצפויה? האם מתן אפשרות לצדדים 
להציג טיעונים בדבר נכונות או אי נכונות הידיעה היא דרך הוכחה 
אלטרנטיבית מתאימה יותר בנסיבות העניין שבו מדובר )להלן: "מודל 

ההוכחה בדפוס שתפני" או "המודל השתפני"(.2
נראה, כי בבסיס גישת הפטור מהוכחה עומדת האינטואיציה הבאה: 
ידיעה שיפוטית היא בגדר חריג לרעיון הגדול שעובדות מוכחות במשפט, 
ולפיכך נעשה בו שימוש במשורה במקרים שבהם קיומו של הליך הוכחה 
מלא אינו נחוץ אליבא דכולי עלמא. מקרים אלו הם בבחינת הברור 
מאליו שאינו דרוש הוכחה, וככאלה, נמצאים בידיעתו של כל אדם בעל 
השכלה ממוצעת בת זמננו,3 או ניתנים לבירור מיידי ומדויק על-ידי 
עיון במקורות מוסמכים, אשר אינם שנויים במחלוקת.4 על-פי גישה זו, 

ד״ר למשפטים, מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה. אני מודה   1
לגב׳ אדווה סגמן-ארנון ,למר נחשון שוחט, למר איל גרונר ולגב׳ מורן שלזינגר על 

תרומתם למחקר.
מייצג רעיון הפטור מהוכחה היה המלומד האמריקני Morgan. מייצג העמדה שידיעה   2
שיפוטית מחייבת אזהרה  מוקדמת ופתוחה עקרונית לסתירה על-ידי הצדדים היה 
 Edward ;W.CLEARY, MCCORMICK :שתי העמדות סוכמו בבהירות אצל .Wigmore
 Johan T. McNaughton, Judicial :כן ראו ;ON EVIDENCE 930–934 )3rd ed.1984( 
 Notice – Excerpts Relating to the Morgan-Wigmore Controversy; 14

.VAND. L. REV. 779 )1961(
להבדיל מאדם בעל השכלה רחבה או מקצועית ספציפית, או השכלה בעלת מאפיינים   3
ייחודיים, כגון השכלה תורנית, כל זאת כדי להדגיש כי המידע הנכלל בגדר קטגוריה 

זו הוא בסיסי מאוד ומצוי בידיעתו של כל אדם החי במקום ובתקופה הרלוונטיים. 
ע״א 219/63 קשפיצקי נגד גרבלסקי, פ״ד יח)1( 413, 418 )1964(; ראו, גם: ע״א   4
515/63 נגר נ׳ דהרי, פ״ד יח)2( 169 )1964( לעניין ידיעתו השיפוטית של בית המשפט 

באורחותיהם של סוסים והדיון שם. 

מטרת הפטור מהליך ההוכחה המלא, המייבא לתוך ההליך המשפטי 
מידע בסיסי מוסכם ובלתי שנוי מעצם טיבו במחלוקת של ממש, מתוך 
כוונה לקצר, לפשט ולייעל את ההליך השיפוטי5 ולהתאים את הכרעתו 
לתמונת העולם הבסיסית, המשותפת למרב הציבור והנוהגת באותה 

תקופה ובאותו מקום.6 
עיון בפסיקה הישראלית מגלה, שהנטייה הכללית הייתה מאז ומתמיד 
אימוץ מודל זה של ידיעה שיפוטית.7 עם זאת, בדרך כלל אומץ המודל 
באופן בלתי מפורש ומבלי להניח את היסודות העיוניים להעדפתו על-פני 

מודל, שיחייב הודעה מראש וניסיון סתירה על-ידי הצדדים. 
ברשימה זו נבקש לחשוב מחדש על העמדה שיש לאמץ בנוגע לידיעה 
השיפוטית. נבקש לטעון, שהגיעה העת לנטוש, או לצמצם מאוד את רעיון 
הפטור מהוכחה, ולאמץ, לפחות במידה רבה, את המודל של הוכחה על 
בסיס שתפני, כל זאת מטעמים הקשורים באפיסטמולוגיה משפטית 

ובצורך בהבטחתו של הליך הוכחה ראוי.
הנחת היסוד שלנו נעוצה בתיאוריה של דיני הראיות. לפי הנחה זו, כללי 
הראיות צריכים להיות מעוצבים באופן שיאפשר מקסום אופטימלי של 
הרווח הראייתי המשוקלל מהראיות. רווח זה מבקש למקסם את הפער 
המשוקלל בין התועלת הצפויה בשימוש בראיה/עובדה לנזק המשוקלל 
בשימוש באותה ראיה/עובדה. קריטריון זה הוא כה בסיסי, עד שקשה 

אליהו ארנון ״הפעלת הידיעה השיפוטית – אימתי וכיצד״ עיוני משפט ד)1( 5, 5   5
)1974(: ״פירוש הדבר, בית המשפט קובע ממצא ללא קבלת ראיות כי הדבר הוא 
מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. כלומר, זהו קיצור-דרך המשחרר בעל דין מן 
 Varcoe v. Lee, 180 Cal 338, 344 )1919(:״A :הצורך להגיש ראיות״; ראו גם
 Judicial short-cut, a doing away with the formal necessity of evidence

 .because there is no real necessity for it״
בנוסף, מוסד הידיעה השיפוטית עשוי לתרום לחיזוק הקשר שבין בית המשפט והפרט   6
הבא בשעריו, זאת משום שהוא נשען על קיומו של בסיס מידע מוסכם, המשותף 
לציבור הרחב. אפשר לטעון גם, כי השימוש בידיעה השיפוטית תורם לעקביות 

משפטית ואף לשוויון, בהיותו גוזר התייחסות דומה למקרים דומים.
למשל, ראו הגישה בת״פ )תעבורה י-ם( 3-527722-0 מדינת ישראל נ׳ קז, פ״מ   7
תשמ״ד)3( 177 )1984( לעניין ההכרה הקונקלוסיבית בעיקרון דופלר כידיעה שיפוטית.

"האם החלת ידיעה שיפוטית אינה מצריכה התראה 
או אזהרה בדבר החלתה הצפויה? האם מתן אפשרות 
נכונות  אי  או  נכונות  לצדדים להציג טיעונים בדבר 
הידיעה היא דרך הוכחה אלטרנטיבית מתאימה יותר 
׳מודל ההוכחה  )להלן:  בנסיבות העניין שבו מדובר 

בדפוס שתפני׳ או ׳המודל השתפני׳("
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לחלוק כי הוא אף מתאר במידה רבה את דיני הראיות הנוהגים.8 במסגרת 
זו לא נפרט את אופן פעולתו המלאה של הקריטריון, אלא נידרש ליישומו 
על סוגיית הידיעה השיפוטית תוך שאנו מעירים, אגב כך, הערות לגבי 

אופיו הכללי של הקריטריון.
ראשית, מאחר שהקריטריון כולל מבחן אפיסטמי בלבד יש בו כדי לגזור 
כליה על שיקולי נוחות, אחידות, יעילות ואפילו שוויון, ככל שאלה אינם 
עומדים בתקן מתקבל על הדעת של מהימנות ואמינות. כשם שאי-

אפשר לקבל ראיה שאינה רלוונטית רק בשם האחידות, השוויוניות או 
כל שיקול לא אפיסטמי אחר, כך אין במסגרת הפעלת הידע השיפוטי, 
ובשם שיקולים כגון אלה, לקבל עובדות, הכללות או הנחות עובדתיות, 
שאינן ניחנות במהימנות של ממש. בהקשר של המהפכה הטכנולוגית 
פירוש הדבר, שמקורות מידע נגישים, פשוטים להפעלה ופתוחים לכול, 
כגון מנועי חיפוש, פורומים למיניהם ורשתות חברתיות, לא יוכלו לשמש 
מקור להפקת ידיעה שיפוטית כל עוד בקרת האיכות והמהימנות של 

תוכניהם תהא בלתי מספקת.9
יש ביטויים רבים למבחן זה, חלקם צומחים ומתפתחים במרוצת השנים. כך, לדוגמה,   8
לכלל הפוסל עדות שמיעה נוצרים חריגים למקרים שבהם התועלת האפיסטמית 
המשוערת מקבלת הראיה גבוהה מהנזק האפסיטמי המשוקלל שלה. כלל הראיה 
הטובה ביותר אינו חל ככלל פסלות נוקשה בהליך אזרחי, ובמידה מסוימת ככל 
שמדובר על ראיות משניות מסוג העתקים צילומיים או פלט של ראיות אלקטרוניות, 
מתפקד כאזהרת משקל בלבד: ע״א 6205/98 אונגר נ׳ עופר, פ״ד נ״ה)5( 71 )2001(; 
במשפט הפלילי מתקבלת ראיה הנושאת אפקט משחד, אך כאשר אפקט זה מובס 
על-ידי כוחה ההוכחתי ראו: Boardman v. DPP, [1974] 3 All  ER 887, וזאת כדי 
לבטא את עדיפותו של הערך האפיסטמי המשוקלל של זיכוי חף על-פני זה של 
הרשעת אשם. אדרבא, מקום שבו כלל מנוסח באורח שאינו רגיש לשאלת מאזן 
התועלות האפיסטמיות הוא צפוי שלא לשרוד ככזה - טלו, למשל, את הכלל הפוסל 
עדות סברה, עדות על-אודות מסקנות שאינה חוות דעת מקצועית. אלא הפרשנות 
המיוחסת לכלל, היא מלכתחילה תלוית איזונים ונעוצה בשאלה מה העיקר בעדות 
– האם התיאור שמביא העד לחווייתו או דווקא תוצרי העיבוד של אותה חוויה, כאשר 
ההכרעה, כמו תמיד, רובצת לפתחו של בית המשפט. הכלל אינו פסילה של כל 
סברה, אלא שיקול דעת שיפוטי, המכוון להביא את העדות לדרגת פירוק שבה הרווח 
האפיסטמי המשוקלל מן הראיה יהא האופטימלי יחסית לכל דרגת פירוק אחרת 
 A.A.S.Zuckerman, The PrinciPles of criminal evidence:של אותה עדות, ראו

.59–62 )Clarendon press, Oxford, 1898(
 ,Page Rankדוגמה לכך יכולה להיות האלגוריתם של גוגל, המבוסס על מערכת ה־  9
אשר מסווגת את התוצאות לפי כמות האזכורים של אותה תוצאה ברשת האינטרנט. 
מאחר שקיימים מחקרים המצביעים על כך שגולשים באינטרנט ממילא נוטים לחפש 
באורח מובהק בתוצאות הראשונות בלבד, ברור שהדבר מגביר את כשל הפופולריות 
שעליו עלול להיות מבוסס חיפוש במנוע זה ככל שהוא מכוון לאתר מידע אמין 
ואיכותי – ראו: שיפוט בעידן הדיגיטלי 28–31 )המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה 
למשפטים אוניברסיטת חיפה, שולמית אלמוג ותמר נאות פרי מנחות, מאי 2013(
law.haifa.ac.il/he/Research/ResearchCenters/techlaw/Documents/

 .DigitalEraJudging.pdf

שנית, נראה מובן שקריטריון כזה שולל קביעת סף של "ודאות מעשית" 
לצורכי שימוש בידיעה שיפוטית כתנאי סף לשימוש במידע כלשהו 
לצורכי משפט. האם עדות ראייה, הודאה במשפט פלילי, הודאת בעל 
דין במשפט אזרחי נדרשים לקיים ודאות ביחס לממצא הכלול בהם? 
דרישת הוודאות המעשית נובעת מהנחה, שהידיעה צריכה ליהנות 
מקונקלוסיביות, ומתוך החרדה שבהחרגת ההליך הרגיל, ואולם מובן 
שכלל זה מניח את המבוקש. השאלה היא, אפוא, האם אין מצבים שבהם 
הוויתור על מידע שאינו ניחן בוודאות, אך ניכרת בו מהימנות גבוהה 
לכאורה על-פי מבחני שכל ישר, ייזנח כליל על-ידי שופט, או שראוי 
לנסות לייבאו אל ההליך תוך מתן אזהרה ואפשרות הפרכה על-ידי 
הצדדים? בארצות הברית החליט בית המשפט בטקסס, כי הוויקיפדיה 
אינה בגדר ידיעה שיפוטית בשל אפשרות להעלאת תכנים חופשית 
ובלתי מבוקרת.10 ביחס לכך אפשר לתהות, למשל, האם האפשרות 
להשפעות רטרואקטיביות על-ידי אחרים על זיכרונו של העד, שהן מעין 
העלאת תכנים קוגניטיביים, צריכה להביא לכך שהשימוש בעדי ראייה 
ייפסל כליל? האם הלא כלום עדיף מהלא מושלם? האין זה עדיף לעשות 
שימוש במידע ברמת אמינות גבוהה יחסית, וזאת לאחר מתן אזהרה 

ומתן הזדמנות לצדדים להביא ראיות לסתור?
חשוב לזכור: הוכחת העובדות במשפט מבוססת על זיהוין של "הכללות 
מייצרות ידע" )fact generating generalizations( - אם בבחינה מסדר 
ראשון של מהימנות הטיעון )למשל, אדם הצועד לקראת מעבר החצייה 
עומד לחצות את הכביש(; אם בבחינה מסדר שני לצורך ייחוס מהימנות 
)למשל, עד בלתי מעורב נוטה לשתף פעולה עם בית המשפט ולהעיד 
אמת; ובהתאמה, בהקשר הידיעה השיפוטית – "מידע/נתונים מן הסוג הזה 
נחשבים אמינים ומחייבים"(. ועתה, תוקף ממצאי העובדה במשפט מותנה 
בחשיפת המידע/ההכללה לאפשרות הממצה להפריך או לסתור את 
תחולת ההכללה )או הדיוק של המידע(.11 כאשר הטענה/הכללה נחשפת 
לכלל מבחני ההפרכה וצולחת אותם )אם בגלל שלא מובא כל מידע לסתור 
או לסייג, ואם הניסיון להציע סיבות לדחות את תחולת ההכללה נשלל( – 
אז יש תוקף מלא לתיקוף המסקנה הנובעת מניסיון החיים הרגיל. במילים 

 Flores v. State, )No. 14-06-00813-CR(, 2008 WL 4683960 )Tex. Ct. App  10
.36 Oct. 23, 2008(

 .L.JONATHAN COHEN ,THE PROBABLE AND THE PROVABLE )Clarendon :ראו  11
.press, Oxford, 1977(
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על  אחרות, הביטחון בהיסק מבוסס 
אפשריים  חלופיים  היסקים  שלילת 
גישת  זו  הראיה.  לנוכח  אחרים 
והיא  האינדוקטיבית",  ה"אלימינציה 
ביחס  יסודיות  תובנות  על  נשענת 
באופן  האנושית  ההכרה  של  לטיבה 
כללי.12 ממנה גם מובן עד כמה חשוב 
לאפשר הבאת מידע, הסותר לכאורה 
את ההכללה שביסוד המידע המוצע 
להחלה כידיעה שיפוטית, ולחייב בבחינה 
שיפוטית מדוקדקת עד כמה צלח ניסיון 
קודם  זאת  כל  נכשל,  או  ההפרכה 

להסתמכות על מידע מסוים כאמין במידה גבוהה. 
שלישית, כשמשרטטים את גבולותיו של כלל "הידיעה השיפוטית" יש 
לקחת בחשבון את האפשרות להחלה שיפוטית מוטעית, או לפחות 
ושנויה במחלוקת. הכלל מדבר על פריבילגיה שיפוטית,  בעייתית 
המאפשרת שימוש במידע הניתן לבירור בקלות יחסית תוך עיון ו/או 
לימוד במקורות מידע מוסמכים, דוגמת ידע מדעי, סוציולוגי, תרבותי 
וכו'. השופט יכול לסבור, שספר סוציולוגיה נתון הוא מקור מידע כזה 
בעוד שלמעשה מקור זה שנוי במחלוקת.13 הכלל מדבר על האמונות 
)Beliefs( המשותפות למכלול האנשים בעלי השכלה ממוצעת בת זמננו, 
אך השופטת החילה את שלמדה על-אודות התנהגויות של גברים מכים 

מתוך השכלתה הכללית. 
כלומר: לעתים הבעייתיות אינה בייחוס התוקף של הידיעה השיפוטית, 
אלא מסדר שני – בעצם האבחון וייחוס "הידיעה השיפוטית" לקטגוריית 
ידע כלשהי. למשל: באיזו שעה שקעה השמש בתאריך מסוים, זמן נסיעה 

שם, בעמ׳ 245–248.  12
ראו הוויכוח שעוררה שאלת האמת ההיסטורית בבית המשפט בתיקים שונים ובעניינים   13
שונים, החל מהכחשת השואה וכלה באמירות מקומיות על-אודות ידיעתו או מעשיו 
של ראש ממשלה כזה או אחר – ע״פ 232/55 היועץ המשפטי נ׳ גרינוולד, פ״ד)יג( 
2189, 2312 )1958(: ״דברי ימי עמנו ודברי ימיהם של עמים אחרים משקפים יפה 
עד כמה אין יציבות דעה בשאלות שצביונן הערכתי יותר מאשר עובדתי. האמת של 
אתמול עשויה להיות לשקר של היום, ואין זה נדיר שמחר תחזור ותיהפך להיות 
אמת״; ראו, גם: בג״ץ 2137/98 אליאס נגד יו״ר הועד המנהל רשות השידור )פורסם 
בנבו 5.4.1998(: ״כידוע הרבה פנים והרבה פרשנים יש לאמת היסטורית״; ראו גם: 

ע״א 323/98 שרון נ׳ בנזימן פ״ד נו)3( 245 )2002( על גלגוליו השונים.

"סביר" ממקום א' למקום ב', טווח ראייה 
אפקטיבי של עד, השפעות של מכה 
וכיו"ב.  על מצבו הנפשי של המוכה 
לעתים הבעיה עלולה להיווצר באופן 
יישומו של מידע שהוא כשלעצמו בגדר 
ידיעה שיפוטית על עובדות המקרה. כך, 
למשל, ההנחה ש"גלויה, כמו ששמה 
מעיד עליה, היא גלויה לעין כול, ולפיכך 
דברי העלבון הכתובים בה אינם נקראים 
על-ידי הנמען בלבד",14 נראית כנכונה, 
אך אפשר שאין היא מתאימה להחלה 
על נסיבות מקרה מסוים, שבו הנסיבות 
צמצמו מאוד את האפשרות כי הגלויה תיקרא על-ידי אחרים פרט לנמען. 
בדומה, ייתכן כי אין במדינת ישראל נוהג של העלאה על כתב של הלוואות 
מסוג "גמילות חסדים",15 אך בהקשר ספציפי של הלוואות מסוג זה 

התפתח נוהג מסודר אחר ולו לשם הסדר הטוב והמעקב בלבד.
שוב, אזהרה מוקדמת ומתן אפשרות הפרכה יאפשרו לעתים את איתור 
הטעות ונטרולה. נראה גם, שככל שהטעות תהיה גסה או חמורה יותר 
מבחינת השלכותיה, תגבר ההסתברות שהצדדים יסייעו לבית המשפט 

באיתורה ובנטרול כוחה המזיק.
רביעית, נראה כי על הכלל להיות רגיש לשאלת מידות ההוכחה וסיכוני 
המשגה. הוא שאמרנו: הבדיקה צריכה לעשות אל מול ערכים-תועלת או 
נזק משוקללים; תועלות ונזקים הלוקחים בחשבון את ערכה של החלטה 
נכונה ואת חומרת נזקה של הכרעה שגויה. במובן זה, על כלל הידיעה 
השיפוטית להיות תלוי הליך ולא כללי. לא הרי שימוש בידיעה השיפוטית 
לטובת נאשם בהליך פלילי כהרי שימוש כזה לטובת בעל דין בהליך 
אזרחי, ובוודאי לא לשימוש כזה, הפועל לטובת התביעה בהליך פלילי.

גם בעניין זה המודל השתפני עדיף, אשר רק בו יכולה להתקיים אותה 
גמישות אפיסטמית תלוית הקשר, גמישות היכולה להיות מתועלת 
לשיקוף ההבדלים השונים, הנוגעים לחומרת סיכוני המשגה כפונקציה 

 Huth v. :כלשונו הציורית של השופט זוסמן בעניין קשפיצקי, לעיל ה״ש 4; ראו גם  14
.Huth [1915] 3 K.B 32

ע״א 62/52 דיין נ׳ אבוטבול, פ״ד)ט( 1047 )1955(.   15

כי  בית המשפט בטקסס,  "בארצות הברית החליט 
הוויקיפדיה אינה בגדר ידיעה שיפוטית בשל אפשרות 
להעלאת תכנים חופשית ובלתי מבוקרת. ביחס לכך 
אפשר לתהות, למשל, האם האפשרות להשפעות 
זיכרונו של העד,  רטרואקטיביות על-ידי אחרים על 
שהן מעין העלאת תכנים קוגניטיביים, צריכה להביא 
ייפסל כליל? האם הלא  לכך שהשימוש בעדי ראייה 
זה עדיף לעשות  כלום עדיף מהלא מושלם? האין 
וזאת  יחסית,  גבוהה  שימוש במידע ברמת אמינות 
ומתן הזדמנות לצדדים להביא  לאחר מתן אזהרה 

ראיות לסתור?"
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של השאלה לטובת מי פועלת הידיעה 
השיפוטית.16

חמישית, יש לתת את הדעת גם לשאלת 
החלופות האפיסטמיות. לשם כך נשוב 
לשאלה שהצבנו קודם: האם מוטב שלא 
להיזקק למידע בעל אמינות גבוהה אך 
משום שאין ערובת ודאות הצמודה לו?
גם  למעשה,  קשורה,  התשובה 
העומדים  האפיסטמיים  בתחליפים 
לרשותו של השופט. אם המידע עשוי 
להיות מאומת על-ידי ראיות המצויות 
בהישג ידו של השופט נראה לכאורה 
נכון, שהשופט יפחית את משקל המידע 

שבו הוא רוצה לעשות שימוש כידיעה שיפוטית למדרגה של תנא דמסיע 
בלבד, קרי מידע ששימושו כניסיון החיים והשכל הישר, בעל ערך לבחינת 

מהימנותן של ראיות אחרות.
יותר מכך, שימוש נרחב בסוג מידע בעל אמינות גבוהה זו כידיעה שיפוטית 
עלול להקטין, שלא בצדק, את השימוש במומחים ולשלול מבית המשפט 
את פריזמת המומחה בתחום. כאשר מדובר בעניין שבמומחיות או 
מקצועיות, תתעורר השאלה האם להוסיף ולהסתמך על אותו מידע בעל 
אמינות גבוהה לכאורה, או לאפשר הליך הוכחה המבוסס על מומחים 
המעידים על הנגזר מהשכלתם המדעית או מניסיונם המקצועי ושחוות 
דעתם נבחנת על-ידי בית המשפט בדרכים המקובלות על-ידו.17 בנקודה 
זו יתחייב לדעתנו שיקול דעת שיפוטי לגופם של היתרונות והחסרונות 
בהיזקקות למומחים. מובן שאם המידע שבו מדובר, או הפרוצדורה שבה 
רוצה השופט לעשות שימוש אינם ניחנים ברמה גבוהה של מהימנות, 

 Susan W. Brenner, Internet Law in the Courts, 13 :לגמישות כזו בארה״ב ראו  16
)J. INTERNET L. 30, 30 )2010 שם, נקבע כי בעוד בהליך אזרחי על השופט להנחות 
את חבר המושבעים להתייחס לידיעה שיפוטית כאל עובדה מוגמרת ולצדדים לא 
ניתנת האפשרות לסתור ו/או להפריך את הידיעה, בהליך פלילי עליו להנחות אותם 
לשקול את האפשרות שמדובר בעובדה תוך הותרת ההכרעה הסופית בעניין זה 
בידיהם, ונאשמים זכאים לנסות ולסתור ו/או להפריך את הידיעה השיפוטית. ההנחיה 
האמורה יוצאת מנקודת הנחה, כי קבלת ידיעה שיפוטית כעובדה מוגמרת בהליך 
פלילי מנוגדת לתיקון השישי לחוקה שעניינו בהגנה על זכות הנאשם למשפט הוגן 

בהליכים פליליים. 
לדיון תיאורטי במודלים בבחינת עדויות מומחה ראו: דורון מנשה הלוגיקה של קבילות   17

ראיות פרק ג )2008(.

אין מנוס, ככל שהדבר ניתן מעשית, 
שלא לקבל ממצא שיפוטי עד שיקויים 
הליך הכולל עדויות מומחים. אך מה 
כאשר נראה לשופט כי מדובר במידע 
כי  לנו,  נראה  גבוהה?  אמינות  בעל 
אין להוציא אפשרות של הסתמכות 
על המידע כידיעה שיפוטית, אך זאת 
אך תחת המודל השתפני, שכן קיום 
אזהרה מוקדמת יאפשר לצד המעוניין 
לבקש הבאת ראיות סותרות – ראיות 
מדעיות או עדויות של מומחים הנושאים 
מה  של  שונה  פרשנות  באמתחתם 
שנראה ברור למדי, או שיש בהם לסתור 

לכאורה את מה שנכלל באותו מקור מוסמך.18
מעבר לכל אלה אפשר לטעון, שלמודל השתפני סגולות ההולמות אותו 
יותר ממודל פטור ההוכחה, המתאימות את השימוש בידיעה השיפוטית 

למוסדות הוכחתים קיימים וסוגי ראיות אחרים. נזכיר שני עניינים:
ראשית, כבר הזכרנו קודם את האפשרות שבמידע כלשהו ניתן יהיה 
לעשות שימוש כידיעה שיפוטית במערכת נסיבות אחת, וכניסיון החיים 
או השכל הישר השיפוטי במערכת נסיבות אחרת. הדואליות שבשימוש 
היא המחשה לכך, שהשימוש בידיעה שיפוטית צריך להשתלב בשימושים 
אחרים במידע בעל אופי כללי לא מקצועי, כגון השכל הישר או ניסיון 

מכל מקום, איני סבור שקיומו של מומחה באותו עניין מוליך בהכרח כעניין של נוק   18
אאוט להתאיינות המידע הנכלל לכאורה בידיעה השיפוטית. עדויות מומחים אינן 
נקיות מבעיות של מהימנות ואמינות אישית, ומסקנותיהם אינן צריכות להיות מוחלות 
אוטומטית במשפט בבחינת ציות בית המשפט למומחה. בל נשכח, שעדות מומחה 
היא עדות שכנגדה ניתנת תמורה כספית, ושפעמים רבות להבאת המומחה קדם 
תהליך של איתור המומחה שחוות דעתו רצויה לבעל הדין מתוך כמה מועמדים 
מתחרים. כפי שהיטיב להבחין טיילור: מפתיע לראות כיצד דעתם המקצועית של 
מומחים מתיישרת לעיתים רבות עם ציפיותיהם ורצונותיהם של הצדדים שהביאו 
 JOHN PITT TAYLOR, A TREATISE ON THE LAW OF EVIDENCE )11th :אותם. ראו
)ed., 1931; קיימים גם הבדלים במישור הסוציולוגיה של סוגי השיח העלולים ליצור 
 Sheila Jasanoff, What :קשיים של הבנה, שימוש ופירוש ממצאי מומחים – ראו
 Judges Should Know About the Sociology of Science, 32)3( JurimeTrics
)1992( 345-359. עולה מכל זה, לדעתי, כי המודל השתפני וקיומו של מידע רקע 
או מקור אחר בידי השופט יכול להעשיר את האפשרות שיתקיים תהליך למידה 
פורה של השופט מדברי המומחים ושעדויות מומחה לא אמינות דין לא תשמשנה 

בממצאי בית המשפט.

 Common "לא בכדי הפירוש הפשוט המיידי של 
Sense הינו חוש משותף, קרי קריטריון המפנה לאופן 
ההכרה המשותף של בני-אדם, או למצער של חברי 
קהילה תרבותית נתונה. גם ניסיון החיים השיפוטי או 
האישי של השופט צריך להיות מובן ומקובל בגדרי 
והשכל  ניסיון החיים  בין  ההבדל  אותו חוש משותף. 
הישר הוא אך ברמת הספציפיות של המידע הכלול 
בהם, או ברמת התמיכה האפיסטמית לאותו מידע. 
אין זו הבחנה הנוגעת לאופיו של המידע. לפיכך, אין 
כל סיבה שהכלים החלים על הסתמכות שיפוטית על 
יהיו שונים באורח עקרוני  ניסיון החיים והשכל הישר 

מאלו החלים על הידיעה השיפוטית"
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החיים. לא בכדי הפירוש הפשוט המיידי של Common Sense הינו 
חוש משותף, קרי קריטריון המפנה לאופן ההכרה המשותף של בני-
אדם, או למצער של חברי קהילה תרבותית נתונה. גם ניסיון החיים 
השיפוטי או האישי של השופט צריך להיות מובן ומקובל בגדרי אותו 
חוש משותף.19 ההבדל בין ניסיון החיים והשכל הישר הוא אך ברמת 
הספציפיות של המידע הכלול בהם, או ברמת התמיכה האפיסטמית 
לאותו מידע. אין זו הבחנה הנוגעת לאופיו של המידע. לפיכך, אין כל סיבה 
שהכלים החלים על הסתמכות שיפוטית על ניסיון החיים והשכל הישר 
יהיו שונים באורח עקרוני מאלו החלים על הידיעה השיפוטית. הכללים 
הללו מחייבים, כי השימוש בניסיון החיים והשכל הישר יהא כפרמטרים 
מסדר שני, המיועדים להערכת ראיות, קרי קביעת מהימנותן של הראיות, 
משקלן, דיותן וכיו"ב. במובן מסוים, השכל הישר וניסיון החיים משמשים 
כערובה שיפוטית לכך, שלהסתמכות פלונית על עדות או ראיות לגופו של 
עניין יש על מה להישען. במובן אחר, העדות או הראיות נקראים להליך 
כדי להבטיח לשופט, שניסיון חייו או השכל הישר שבו הוא משתמש 
ניתנים להחלה גם במקרה הנדון. קרי שאין מקרה זה צריך להיות מוחרג 
מההתנהלות הכללית של הדברים בעולם. אם זה כך, ידיעה שיפוטית 
על-פי המודל שהצענו יכולה לפעול לצד ניסיון החיים והשכל הישר באורח 
הגיוני דומה ומשלים. הפעלת הידיעה זקוקה למבחן של ביקורת וניסיון 
הפרכה. מבחן ביקורת זה הוא המאפשר את החלת הידיעה השיפוטית 

כעובדה, כיאה לרמת הספציפיות וחוזק הערובה האפיסטמית שלה. 
שנית, המחשה נוספת לחשיבותו של המודל השתפני ניתן למצוא 
מהפרקטיקה הבאה בהקשר של מבחני קבילות ראיות מדעיות. כך 

מסכם יעקב קדמי את ההלכה: 
"ברבות הימים, כאשר נקיטה בשיטת בדיקה מסוימת הופכת שכיחה 
ומקובלת – שוב אין צורך לחזור ולהביא ראיות בדבר כשרותה המדעית, 
והיא 'זוכה' ב'הכרת' ההלכה הפסוקה, כבדיקה שניתן לסמוך ממצאים 
שיפוטיים על תוצאותיה. 'הכרה' זו - מייתרת את הצורך בהבאת ראייה 

יוצא דופן לעניין זה הוא מוסד הידיעה הפרטית של השופט, להבדיל מניסיון חייו,   19
אפילו הפרטי, של השופט. בעוד המסננת ההכרתית לקבילותם הרעיונית של תכנים 
הנובעים מניסיון חיי השופט היא ההנחה שהם באים בגדרי הכללות מקובלות ותפיסות 
מציאות רווחות, ומכל מקום ניתן לייחסן ללוגיקת ההכרעה השיפוטית היומיומית, הרי 
הידיעה הפרטית נותנת תוקף להתנסות שיפוטית שהיא חלק מן ההיסטוריה הפרטית 
הלא ייצוגית של השופט, ושיש בה ממד של מומחיות או מקצועיות בפרופסיה אחרת 
מזו השיפוטית. ראו: ע״א 248/59 לויתן נ׳ נחמן פ״ד יג)3( 1903 )1959(; ע״א 91/50 

״מדור״ חברה לבנין ולפיננסים בע״מ נ׳ ביק, פ״ד ה 792, 796 )1951(.

לכוחה המדעי של הבדיקה; וזו מתחייבת מן ההלכה הפסוקה העקבית 
בעניינה".20 

ואולם "הכרה" זו אינה אלא בגדר ידיעה שיפוטית, המבוססת על קבלת 
הסמכות המדעית. אם זה כך, אין להתעלם מן האפשרות, שההכרה 
במדעיות הינה, אף אם לא הייתה במקורה, בטעות. מכל מקום, התיאוריה או 
הטכנולוגיה שהן מושאי הכרה זו טעונים בדיקה אל נוכח התפתחויות בעולם 
המדע ובתקניו המקצועיים.21 בדיקה כזו, תוך פתיחות לממצאים שיש בהם 
לסתור ממצאים קודמים בדבר מדעיות התיאוריה או הטכנולוגיה הנתונות, 
מתחייבת מעצם מבחן קבילות הראיות המדעיות והיא אף מתיישבת עם 
התנאים המוקדמים להסתמכות על ידיעה שיפוטית.22 גם בהקשר זה 

עדיף, אפוא, המודל השתפני של הידיעה השיפוטית.
מן המקובץ מוצע, שיש לשקול בכובד ראש את החלפת הפרדיגמה 
לידיעה שיפוטית, כל זאת בדומה ובצדו של המעבר מקבילות לחופש 

שיפוטי בהערכת ראיות.23
המעבר שדיברנו עליו כאן הוא מפעולה שיפוטית סמכותית ונוקשה 
לשיתוף בתהליך קביעת הממצאים הנופלים בגדרי הידיעה השיפוטית. 

יעקב קדמי על הראיות חלק שני 1187–1188 )מהדורה משולבת ומעודכנת, 2003(.   20
ואכן כך מנהגם לפרקים של בתי המשפט, לשוב ולבחון את תוקפה של התיאוריה   21
שכבר התקבלה, וטיבה ותקניה של הטכנולוגיה המיוסדת על תיאוריה כזו. דוגמה 
לכך אפשר למצוא בתנאים שנקבעו בדיעבד להפעלת ה״ינשוף״ כמדיד איכותי של 
כמות אלכוהול בדם, זאת לאחר קבלת התיאוריה ביסוד האלכוהול באוויר הנשוף 
וקבלת הטכנולוגיה הכרוכה במכשיר הינשוף. ראו: הדיון המורחב בת״ת )תעבורה 
י-ם( 11893/07 מדינת ישראל נ׳ עוזרי )פורסם בנבו, 28.2.2008( שם נקבעו ״שולי 
ביטחון״ למדידת אלכוהול המאפשרת העמדה לדין פלילי, תחת ההנחה כי במצבי 
קיצון המכשיר לוקה באי דיוקים, גם כאשר המכשיר מאוכן, מופעל כראוי ובידי מפעיל 

מיומן.
בפסיקה האמריקנית גובשו התנאים להכרה בראיה מדעית בעיקר בהלכת דאוברט:   22
)Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals Inc, 509 U.S 579 )1993. נראה כי 
בתי המשפט בישראל, משנדרשו לעניין אמות המידה לקבלת ראיה מדעית, הסתמכו, 
בין היתר, על הלכת דאוברט, ועל המבחנים שנקבעו בה. ראו: רע״פ 7093/10 מדינת 
ישראל נ׳ דריזין )פורסם בנבו, 1.7.2012(; ע״פ 9724/02 אבו-חמאד נ׳ מדינת ישראל, 
פ״ד נח)1( 71, 79 )2003(; דניאל פיש ״קביעת התנאים להוכחת עניינים מדעיים 
במשפט פילוסופיה ולא מדע״ המשפט טו)1( 275 )2010(. שאלת ההכרה בראיה 
מדעית נעוצה באופייה הפופריאני, ממנו נובע כי קבילות הראיה המדעית ומהימנותה 
חייבים להיות חשופים תמיד לאפשרות של בחינה מחדש והפרכה, כל זאת הן ברמת 
הכלל )עיקרי השיטה והבדיקה( והן ברמת הפרט )הבדיקה הקונקרטית העומדת 
לדיון, אופן עריכתה והתאמתה לשיטה המדעית הנוהגת(. הפעלת רעיון הכרת 
ההלכה הפסוקה בדבר קבילותה המדעית של תיאוריה מדעית היא, אפוא, בגדר 
הפעלת ידיעה שיפוטית במודל הפטור מההוכחה, וככזו היא אינה מתיישבת עם 

מבחן קבילות הראיות המדעיות.
ראו: רע״א 423/83 מדינת ישראל נ׳ עיזבון סילוורמן, פ״ד לז)4( 281 )1983(; פרשת   23

אונגר, לעיל ה״ש 8.
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שיתוף במידע המתחיל מן הציבור ומקורותיו, עובר דרך בעלי הדין 
והעדים המומחים, יתרום דרך כלל להכרעות מהימנות יותר, שקופות 

יותר ומתיישבות יותר עם רעיון ההליך ההוגן.
הערות סיום:

על אף שברשימה זו טענו בזכות אימוץ מודל חדש להכרה בידיעה 
שיפוטית, הוא המודל השתפני, מובן שאין להתעלם מן היבטים הפרקטיים 
של הסוגיה. מעבר לצורך המעשי ביעילות ובניצול הזמן השיפוטי, יש 
בעיה מעשית נוספת, הנוגעת לשלב שבו נזקק בית המשפט ל"ידיעה 
השיפוטית". אפשר שהמצבים האלה יתעוררו לאחר תום שלב שמיעת 

הראיות, במהלך ולצורך כתיבת פסק הדין. 
באותם מקרים שבהם הרעיון לעשות שימוש בידיעה שיפוטית נולד 
אצל השופט בשלב של כתיבה והנמקה של פסק הדין, להבדיל משלב 
שמיעת הראיות, חיוב בהחזרת הדיון לאחור כדי לאפשר מתן אזהרה 
ואפשרות הכרעה עלול להיות בבחינת צעד מרחיק לכת ומיותר. ייתכן 
שאז יבוא המודל השתפני על סיפוקו בכך שתקוים חובת הנמקה במתן 
ביטוי מפורש ופירוט ההיזקקות לידיעה שיפוטית בפסק הדין.24 חובה כזו, 
שאליה מצורפת זכות הערעור, תאפשר את ניסיון ההפרכה מצדם של 
הצדדים המעוניינים ועשויה להוות תחליף אפיסטמי מספק להפעלת 
המודל השתפני בטהרתו. מובן, עם זאת, כי שימוש בידיעה שיפוטית 
בפסק דין בערעור, או בכל הליך או עניין שהוא בגדר סופי או שלגביו לא 

מתאפשר הליך ערעור, הינו בעייתי יותר. 
בהחלט, וכבר הזכרנו זאת, יש מקרים פשוטים, שבהם החלתו של 
המודל השתפני תהא חסרת תועלת ובלתי ראויה – כך שמדובר בידע 
המשמש בעצמו אקסיומטית, בהליך שיפוטי, להפרכה או לאישוש של 
טענות עובדתיות או ראיות ככאלו, ידע אלמנטרי, המשמש לשם הפרכה 
או אישוש של ראיות וטענות עובדתיות. לשם המחשה, החלת העובדה 
כי אי-אפשר להגיע מתל-אביב לחיפה ברכב ב-10 דקות היא ידיעה 
שיפוטית שאינה צריכה כל אזהרה או ניסיון הפרכה קודם להחלתה 
כעובדה. ממילא היא חלק מידע, המשמש להערכה, לאישוש ולהפרכה 
של ראיות אחרות. ממילא ידע זה יכול להיות מוחזק כחסין מפני הפרכה.
מקרים ברורים שבהם המודל השתפני נחוץ הם אלו שבהם הידיעה 
השיפוטית המועמדת להחלה היא בעצם הכללה נסיבתית, הנראית 

לסוגיית חובת הנמקת קביעות עובדתיות והיקפה ראו: דורון מנשה ״תכליתה ומהותה   24
של חובת ההנמקה העובדתית במשפט הישראלי״ עלי משפט 11 399 )2014(. 

לשופט בעלת כוח רב. שימוש כזה בידיעה שיפוטית עלול להיות בעייתי. 
מענה לבעייתיות זו עשוי להינתן באמצעות הפעלת המודל השתפני.25 

בסופו של דבר, "המודל השתפני" לא צריך להיתפס כהכרחי, אלא ככלי 
עבודה חשוב להבטחת הגינות הדיון ומיצוי אפשרויות ההפרכה. לבית 

המשפט שיקול דעת מתי להכיל אותו.

כך גם באשר לשאלת היחס בין חוות דעתו של עד מומחה לבין מסקנות שיפוטיות   25
ראו: לעיל ה׳׳ש 18; עיינו למשל בקביעה השיפוטית לפיה: ״גירסת הנפילה )של הילד- 
ד.מ( בעקבות המעידה היא מאולצת, ובגדרה נדרש צירוף מקרים שאינו מציאותי״, 
ואלו דבריה של השופטת דורנר בע״פ 6359/99 מדינת ישראל נ׳ קורמן, פ״ד נד)4( 
653, 665 )2000(. באותו עניין לא אך שהשופטת דורנר ביססה את קביעתה על בסיס 
הכללה נסיבתית בעניין מקצועי-רפואי, אלא שדבריה אלה היו לאחר שמחוות דעת 
)הראשונה( של המומחה, פרופ׳ היס, עלה שמבחינה רפואית גרידא לא ניתן לשלול 
שהפציעה הקטלנית נגרמה מנפילה; דוגמה אחרת התעוררה בעניין דגון. ראו: תפ״ח 
)מחוזי מר׳( 3815-12-08 מדינת ישראל נ׳ דגון )פורסם בנבו, 12.7.2010(; וכן ראו: 
ע״פ 6427/10 דגון נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 6.8.2013( – טענה של זוויות ירי. 
העד המומחה מטעם המדינה לא שלל אפשרויות נוספות לגרימת מסלול הקליע 
בראשו של המנוח - אפשרויות שיש בהן לשלול את ההנחה, כי הירי בוצע כשהנאשם 
ניצב מעל הקורבן, דבר המתיישב עם ירי מכוון ולא עם תרחיש של פליטת כדור 
כגרסת הנאשם. ההגנה הגדילה לעשות והביאה את העד המומחה לאשר היתכנותו 
של תרחיש מסוים קונקרטי, שאינו ניתן לשלילה. המומחה אישר היתכנות תרחיש 
זה. חרף זאת הרשיע בית המשפט המחוזי את הנאשם בקובעו, כי תנוחת ראש מן 
הסוג המוצג אינה הגיונית והיא בבחינת אפשרות תיאורטית בלבד. קביעה זו היא 
בעצם היזקקות ל״ידיעה שיפוטית״, או הסתמכות על בסיס ניסיון חיים ושכל ישר 
על סברה כללית של חוקר/תובע, וזאת כדי ליתן תוקף חלקי בלבד לממצאי ועדות 
המומחה. כאמור, ההלכה הפסוקה קובעת, כי בית המשפט עשוי להיזקק למסקנות 
משלו מעבר ואף בניגוד למסקנות המומחה. במצבים אלו מתחדד בוודאי הצורך 

לנקוט את המודל השתפני. הלוואי שכך ינהגו שופטינו.

הפרדיגמה  החלפת  את  ראש  בכובד  לשקול  "יש 
לידיעה שיפוטית, כל זאת בדומה ובצדו של המעבר 

מקבילות לחופש שיפוטי בהערכת ראיות.

הוא מפעולה שיפוטית  כאן  עליו  המעבר שדיברנו 
סמכותית ונוקשה לשיתוף בתהליך קביעת הממצאים 
הידיעה השיפוטית. שיתוף במידע  בגדרי  הנופלים 
בעלי  דרך  עובר  ומקורותיו,  הציבור  מן  המתחיל 
יתרום דרך כלל להכרעות  והעדים המומחים,  הדין 
יותר עם  ומתיישבות  יותר  יותר, שקופות  מהימנות 

רעיון ההליך ההוגן"
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“הגוש הגדול” – “נתח נדל”ני עסיסי” – 
מיקרוקוסמוס של תהליכים משפטיים

רינה מיוחס ואבי-טל שלומי 1

ה-11.12.14 הגישה רשות מקרקעי ישראל לבית משפט השלום  ביום
בתל-אביב-יפו תביעה לפינוי חברת "ארקיע" וכל החברות הקשורות 

עמה משדה התעופה דב הוז בתל-
אביב, הידוע בשמו "שדה דב".2 תביעה 
זו, שאותה נכנה להלן "תביעת הפינוי", 
היא צעד דרמטי, אולי אף מכונן, לא רק 
בהתנהלות המדינה ביחסים בינה ובין 
חברת "ארקיע", אלא יש בה כדי לסמן 
מגמה שהיא בגדר מהפכה של ממש, 

המתרחשת לנגד עינינו בשנים האחרונות, בכל הנוגע לפועלה של 
המדינה והתנהלותה בהגנה על נכסיה בכלל, ועל מקרקעי הציבור בפרט.
מתחם שדה דב, אשר ביחס אליו הוגשה תביעת הפינוי, מהווה חלק 
מחטיבת מקרקעין גדולה יותר, המכונה "הגוש הגדול" – שטח מקרקעין 
אשר תכנונו והתפתחותו, העומדים ברקע תביעת הפינוי הנ"ל, שינו 
במרוצת העשורים האחרונים פנים רבות והיוו בסיס להליכים משפטיים 

רבים ושונים.3 
במסגרת מאמר זה ננסה לסקור, ממעוף הציפור, כמה תהליכים, 
הקשורים לחלקה של המדינה, בכובעיה השונים, בהליכים שונים 
הקשורים במתחם "הגוש הגדול", ובאמצעות סקירה זו ללמד על מעט 
מן המגמות המאפיינות תמורות שחלו בשנים האחרונות בהתנהלות 

המדינה בהגנה על קניינה, שאינו אלא קניינו של הציבור.
תביעת הפינוי שהגישה רשות מקרקעי ישראל )להלן: "המינהל"( נגד 
"ארקיע", הוגשה לצד תביעה כספית, המתנהלת בבית המשפט המחוזי 
בתל-אביב-יפו.4 לאחר כישלון הליך גישור ארוך וממושך שהתנהל בין 
רשות שדות התעופה )להלן: "רש"ת"( וחב' "ארקיע" בעניין גובה דמי 
השימוש שעל ארקיע לשלם לרש"ת בגין השימוש שהיא עושה בשדה 

רינה מיוחס היא מנהלת מחלקת מקרקעין בפרקליטות מחוז ת”א )אזרחי(, ושלומי   1
אבי-טל הוא סגן בכיר א’ לפרקליטת מחוז ת”א )אזרחי(. המחברים מטפלים בהליך 

הפינוי הנסקר במאמר.
תא״ק )שלום ת״א(  24152/14 מדינת ישראל נ׳ ארקיע קווי תעופה ישראליים.  2

ה״מ )שלום ת״א( 130248/93 חברת החשמל נ׳ אבוטבול )פורסם בנבו, 5.12.2013(   3
)החלטה בבקשה למתן הוראות( )להלן: ״פרשת חברת החשמל״(; ת״א )מחוזי ת״א( 
1962/99 מדינת ישראל נ׳ חברת הירקון בע״מ )פורסם בנבו, 18.7.2007( )להלן: 
״פרשת חברת הירקון״(; ת״א )מחוזי ת״א( 2869/99 הירקון בע״מ נ׳ מדינת ישראל 

)פורסם בנבו, 17.10.2002( )להלן: ״פרשת הירקון בע״מ״(.
ת״א )מחוזי ת״א( 2385/08 מדינת ישראל-מינהל מקרקעי ישראל נ׳ ארקיע קווי   4

תעופה ישראליים בע״מ )פורסם בנבו, 4.5.2010(.

דב. לצד שאלות עובדתיות לא פשוטות, אשר חלק מהן באו על פתרונן 
רק באחרונה ממש, נשאלה השאלה מהו תוקפו של סיכום ביניים 
שאותו קידמה רש"ת מול חב' "ארקיע" 
בשנות ה-90 באשר לגובה דמי השימוש 
שאותם על חב' "ארקיע" לשלם, סיכום 
שהותנה באישור ובחתימה על הסכם 
משמעות  מהי  כן,  מסודר.  הרשאה 
שסיכום  לאחר  הרשויות  שתיקת 
ולא הבשיל לכדי  הביניים לא אושר 
הסכם הרשאה חתום מחד גיסא, אך הרשויות פעלו במשך שנים על-פיו 
מבלי להביע מחאה על גובה הסכומים המשולמים מכוחו, מאידך גיסא.
שאלה משפטית זו היא שהובילה להגשת התביעה הכספית על-ידי 
המינהל ורש"ת, הטוענים כי מדובר אך ורק בהסכם ביניים, שלאחריו 
צריך היה לבוא ההסכם הכולל. מנגד, הטענה הנישאת בפי חב' ארקיע 
הינה, כי מדובר בהסכם סופי ומחייב, אשר אחריו אין ולא כלום. שאלת 
כוחו המחייב של סיכום ביניים זה ומעמדו היא השאלה החשובה בסכסוך 
והיא שתכריע גם את גורלה של התביעה הכספית. הקשיים המתעוררים 
בהבנת כוונת הצדדים נובעים בעיקר נוכח טענת חב' "ארקיע", כי רש"ת 
החרישה אחריו ולא באה במשך שנים בדרישות נוספות. לדידן של 
הרשויות ברור הוא, כי הכוונה הייתה לערוך הסכם ביניים עד לכריתתו של 
הסכם סופי, אלא שחולשתן של רשויות המדינה במעקב אחר פעולותיהן-

שלהן נגלתה כאן במלוא "תפארתה". רש"ת והמינהל לא עמדו באופן 
איתן על חתימת הסכם הרשאה סמוך לאחר "הסכם הביניים", ורש"ת 
לא התנתה תנאים ברורים להמשך פעילותה של חב' "ארקיע" בשדה 

דב, על אף שכוונתה לעשות כן הייתה ברורה. 
זוהי תופעה שאנו עדים לה, לצערנו, לא מעט. הסבך הבירוקרטי מסרבל 
את עבודת רשויות המדינה ולפרקים אף מכריע אותן, ולעתים קרובות 
מדי המדינה יוצאת נפסדת ממנו, והחוטא – אשר מנצל את נקודות 
התורפה של הדמות הבירוקרטית ושמה מדינת ישראל ואת סרבול 

מנגנוניה – יוצא נשכר.
כשל מובנה זה, שמהותו סרבול המערכות, הגורם לחוסר יעילות באכיפת 
זכויות המדינה, גורר אחריו כשל נוסף, אשר אפיין לאורך השנים את 
התנהלות המדינה, והוא כישלונן של רשויות המדינה לעשות שימוש יזום 
במערכת המשפט על-מנת לעמוד על זכויותיהן ולתבוע את המגיע להן.

"הסבך הבירוקרטי מסרבל את עבודת רשויות המדינה 
ולפרקים אף מכריע אותן, ולעתים קרובות מדי המדינה 
יוצאת נפסדת ממנו, והחוטא – אשר מנצל את נקודות 
התורפה של הדמות הבירוקרטית ושמה מדינת ישראל 

ואת סרבול מנגנוניה – יוצא נשכר"
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התביעה הכספית ולאחריה תביעת הפינוי שהוגשו נגד חב' "ארקיע" 
מסמלות במידה מסוימת תחילה של שינוי מגמה, בבחינת מעבר "מהגנה 

להתקפה". 
כך, לאחר תקופה של כשני עשורים, שבמהלכה לא עמדה המדינה 
באמצעות רשויותיה על זכותה לעיגון כתוב ומחייב של גביית דמי שימוש 
ראויים בהסכם הרשאה סופי, החליטה מדינת ישראל סוף-סוף לעמוד על 
מימוש זכויותיה, והגישה בשנת 2008, כאמור, תביעה ראשונה – כספית 
– לתשלום דמי שימוש ראויים. באחרונה, בעקבות תביעה זו )ובעקבות 
התפתחויות נוספות שעליהן נעמוד בקצרה בהמשך( הוגשה, כאמור, גם 
תביעת הפינוי, המהווה צעד נוסף וחשוב ביישום אותה מגמה של עמידת 
המדינה על זכויותיה. תביעת הפינוי, לצד התביעה הכספית, הוגשה 
אף היא בשל העובדה שחב' "ארקיע" עושה שימוש בנכסים ובשטחים 
שבשדה דב, המצויים בבעלות המדינה ומנוהלים על-ידי המינהל, לצורך 
פעילותה הפרטית למטרות רווח וללא ההסדרה החוזית המתחייבת מכך.

כפי שתואר בקצרה לעיל, ניסיונות המדינה להסדיר את השימוש שעשתה 
ועושה חב' "ארקיע" במקרקעין בהסכמי הרשאה לא צלח, והלכה למעשה, 
לדידה של המדינה, פעולותיה העסקיות של חב' "ארקיע" המתבצעות 
במקרקעי הציבור לשם הפקת רווחים נעשות כיום גם ללא הרשאה, 
לא מפורשת ולא מכללא, תוך הפרת חובת תום הלב ותוך פגיעה קשה 

ובלתי מוצדקת בקופה הציבורית.
ואולם, בצד הפגיעה באינטרס הציבורי מעצם השימוש במקרקעין מבלי 
שניתנה לחב' ארקיע או למי מטעמה רשות מפורשת לעשות כן, מבלי 

שנחתם עימה הסכם הרשאה ומבלי שהיא משלמת דמי שימוש ראויים 
עבור השימוש במקרקעין, קם אינטרס ציבורי נוסף לפינוי חב' ארקיע 
מהמקרקעין והוא – החלטת ממשלה, הקובעת,5 כי שדה דב יפונה עד 
סוף שנת 2018, כאשר לצורך פינוי שדה דב התחייבה רש"ת בהסכם 
מול המינהל להפסיק את הפעילות התעופתית של החברות המסחריות 

עם פקיעת צו הרשות.6
זה המקום להבהיר, כי פינוי שדה דב מהווה נדבך עיקרי וחשוב לקידום 
הפיתוח של החלק המערבי בעתודת הקרקע, המכונה "הגוש הגדול". 
שטח הקרקע המהווה את הגוש הגדול משתרע על-פני כ-1,070 דונם 
מצפון לנחל הירקון וממערבו – הים התיכון. נהוג לחלק את הגוש הגדול 
לשני גושי פיתוח נפרדים – החלק המזרחי, ששטחו כ-460 דונם )ממזרח 
לשד' לוי אשכול ועד לדרך נמיר(, והחלק המערבי, ששטחו כ-610 דונם 
)ממערב לשד' לוי אשכול ועד הים(. אדמות הגוש הגדול נרכשו על-ידי 
מספר רב של גורמים פרטיים, כאשר בשנות ה-30 של המאה הקודמת 
הופקעו חלק מאדמותיהם לצורך הקמת שדה דב. ריבוי הבעלים יצר 
תסבוכות משפטיות רבות ומורכבות, והחל משנות ה-70 של המאה 
הקודמת מתנהלים הליכים משפטיים מגוונים מכל תחומי המשפט 
בעניינו של גוש זה, כשהמדינה צד להם, ומעל לכול מרחפת מטרה 

אחת – לקדם את פיתוחה של עתודת קרקע זו.7 
כנרמז לעיל, במהלך השנים האחרונות אנו עדים לכך, שחל שינוי במצב 
התודעתי של רשויות המדינה, והן הפכו מגוף שבעיקרו מתגונן מפני 
תביעות לגוף שיוזם הליכים לצורך קידום עניינים החשובים למדינה 
מבחינה ציבורית. כך, גם פרקליטות המדינה קבעה לעצמה כיעד 
אסטרטגי להגביר את האכיפה האזרחית באמצעות הגשת תביעות 
יזומות לצורך מימוש ועמידה על זכויות המדינה בנכסיה.8 שינוי גישה 
זו חידד את העמדה והדעה, כי אין לאפשר עוד לחב' "ארקיע" לעשות 
שימוש במקרקעי המדינה ללא רשות בדין וללא תשלום דמי שימוש 

החלטה 5188 של הממשלה ה-32 ״פינוי שדה התעופה בתל-אביב על שם דב הוז״   5
)28.10.2012( )להלן: ״החלטה 5188״(.

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז( )תל אביב(,   6
התש״ן-1989.

פרשת חברת החשמל, לעיל ה״ש 3; פרשת חברת הירקון, לעיל ה״ש 3; פרשת הירקון   7
בע״מ, לעיל ה״ש 3.

ת״א )מחוזי מר׳( 37422/13 מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל נ׳ כפר דניאל   8
מושב שיתופי להתיישבות חלקאית בע״מ )פורסם בפסקדין, 5.2.2014(; ת״א )מחוזי 

מר׳( 29725/15 מדינת ישראל נ׳ גרין )פורסם בנבו, 11.10.2015(.

"במהלך השנים האחרונות אנו עדים לכך, שחל שינוי 
במצב התודעתי של רשויות המדינה, והן הפכו מגוף 
שבעיקרו מתגונן מפני תביעות לגוף שיוזם הליכים 
מבחינה  למדינה  החשובים  עניינים  קידום  לצורך 
ציבורית. כך, גם פרקליטות המדינה קבעה לעצמה 
האזרחית  האכיפה  את  להגביר  אסטרטגי  כיעד 
באמצעות הגשת תביעות יזומות לצורך מימוש ועמידה 

על זכויות המדינה בנכסיה"
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ראויים, וכי על המדינה לעמוד על זכויותיה גם בהקשר זה, לרבות בדרך 
של פינוי חב' "ארקיע" מהמקרקעין. 

מחדלה של המדינה בעמידה על מימוש זכויותיה באמצעות הגשת 
תביעות משפטיות מצטרף למחדלים מוקדמים יותר באי-הסדרה ראויה 
של הזכויות המגיעות למדינה מחב' "ארקיע", עקב שקיעתה ב"בוץ 
הבירוקרטי". ניטול דוגמה בהקשר זה, שיכולה להמחיש את החשיבות 
של "יציאה" מאותו "בוץ בירוקרטי" המתואר על-ידינו והחזרת השליטה 
לידי המדינה והובלה של תהליכים ומהלכים להשגת יעדים ולהגנה על 
נכסיה וקניינה, שאינם אלא קניינו של הציבור. כך, למשל, בשאלה היכן 
ממוקמים המקרקעין שבבעלות חב' "ארקיע" כיום. שערו בנפשכם כי 
שאלה כה פשוטה, ממש פשוטה, הצריכה שנים לבירורה. בעניין זה טענה 
חב' "ארקיע" במשך שנים, כי בשנות ה-60 של המאה הקודמת רכשה מידי 
המדינה קרקע בשטח של כ-3 דונמים, כשעל חלק נכבד מהקרקע הזאת 
הוקם הטרמינל האזרחי בשדה דב. רק לאחרונה, בשלבי הכנת תביעת 
הפינוי, ביקשנו לערוך בירור מקיף של הטענה, ולהפתעת כולם איתרו 
נציגי המינהל מסמכים היסטוריים, המלמדים במידה קרובה לוודאות, כי 
הקרקע שנמכרה לחב' "ארקיע" אינה נמצאת בתחום השדה עצמו, אלא 
מחוצה לו, וכי חלקה אף הופקע בשלב מסוים לטובת עיריית תל-אביב. 
דוגמה נוספת לחולשותיה של המדינה כגוף בירוקרטי, המתקשה לעתים 
לשמור על נכסיו, נגלה בהליכים שניהלה המדינה גם נגד חברת "הירקון" 
בע"מ לביטול רישום שביצעה המדינה בשנת 1996 של חב' "הירקון" 
כבעלים של מקרקעין בשטח של כ-12.5 דונמים המצויים בשדה דב.9 
המדינה טענה בתביעתה לסעד הצהרתי, כי התברר לה, בשלב מאוחר 
לרישום, כי רישום חב' "הירקון" כבעלים של כ-25% משטח השדה 
נעשה בטעות.10 טעות זו התגלתה רק אגב תביעה לתשלום דמי שימוש 
שהגישה חב' "הירקון" נגד המדינה בגין השימוש שאותו עשתה בשטחים 
אלה. בדיקת המדינה לצורכי אותה תביעה העלתה, כי כבר בשנת 1982, 
במסגרת הליכי איחוד וחלוקה במקרקעין הנדונים, העבירה המדינה 
)באמצעות המינהל( קרקע בשטח דומה לבעלותה של חב' "הירקון" 
מחוץ לשטח שדה דב – בצד המזרחי של הגוש הגדול – וכי לאור העברת 
זכויות אלו, אין עוד לחב' "הירקון" זכויות בשדה דב. משכך, הרישום 
שנעשה בשנת 1996, כאילו לחב' "הירקון" זכויות בשטח המקרקעין 

פרשת חברת הירקון, לעיל ה״ש 3.   9
שם, פס׳ 1 לפסק דינו של השופט בנימיני.  10

שבשדה דב, מקורו בטעות ומבלי שהמדינה הייתה ערה לעובדה, כי 
חב' הירקון קיבלה כבר תמורתם של מקרקעין אלה אגב הליך איחוד 
וחלוקה. טענה זו לא נטענה סתם כך, ובידי המדינה היה מסמך המעיד 
על כך. המדינה אחזה בהצהרת החברה למס שבח ובמכתב עורך הדין 
המלווה אותה, המבאר את מקור השטחים שקיבלה. מנגד, טענה חב' 
"הירקון", כי מדובר בתובענה הנגועה בחוסר תום-לב, כזו שכל-כולה 

נועדה להתחמק מתשלום דמי שימוש ראויים.11 
בתום ההליך נדחתה התובענה. בית המשפט המחוזי בתל-אביב לא 
שוכנע, כי המדינה הוכיחה טעות ברישום הזכויות. זאת בעיקר בשל 
קשיים ראייתיים בהוכחת גרסת המדינה לקיומה של אותה טעות ברישום, 
טעות שהתבססה על מידע שגוי וחוסר ערנות לפעולות קודמות שבוצעו 
במקרקעין. הקושי להתחקות אחר נסיבות מתן אותה "תמורה" בקרקע 
לחב' "הירקון" בצד המזרחי של הגוש הגדול )הגם שהוצג, כאמור, טופס 
מש"ח, ששיקף לטענת המדינה את מהות העסקה( עמד בעוכרי המדינה 
וביכולתה להגן על נכסיה.12 ודוק, גם במקרה זה הוגשה התובענה רק 
בעקבות בדיקת הטענות נשוא תביעה שיזמה דווקא המשיבה – חב' 
"הירקון" – לתשלום דמי שימוש בגין אותו חלק קרקע, עובדה המעידה 
גם היא על מחדליה של המדינה בשמירה על נכסיה וזכויותיה. להשלמת 
התמונה נציין, כי בערעור שהוגש לבית המשפט העליון הסתיים ההליך 
על דרך סעיף 79א, והוא שקבע בסופו של דבר את היקף זכויותיה של 
חב' "הירקון" בשדה דב.13 מעניינים מאוד ורלוונטיים ביותר להקשר שבו 
מדובר דברים שנאמרו על ידי בית המשפט העליון מפי השופט רובינשטיין: 
"יש תחושה שאי-הסדר שהיה במנהל יצר מצבים שהובילו לתוצאה כזו 

וכזו. אז יש מחיר לאי-סדר והמדינה תקבל רק חצי".14 
הסוגיות המשפטיות השונות המתעוררות סביב הגוש הגדול במסגרת 
הליכים משפטיים המתנהלים בערכאות המשפטיות מזה עשרות שנים 
בהחלט יכולות להוסיף ולשמש דוגמאות לשינוי המגמה בתפיסת המדינה 
את נכסיה, את זכויותיה ואת החשיבות הציבורית בשמירה עליהם. 
בהקשר זה נאמר, כי ככלל, את ההליכים שהתנהלו בעניין הגוש הגדול 
ניתן לאפיין או כהליכים בעלי אופי טכני, כגון הקמת גוף ניהולי שיוסמך 

שם, פס׳ 10 לפסק דינו של השופט בנימיני.  11

שם, פס׳ 45 לפסק דינו של השופט בנימיני.  12
ע״א 8914/07 מדינת ישראל נ׳ חברת הירקון בע״מ )פורסם בנבו, 18.7.2007(.  13

שם, בעמ׳  3 לפרוטוקול הדיון מיום 28.1.2010.  14



ים
מר

מא

2015 2015 | 61 60 |משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר  משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר 

סביב  המתעוררות  השונות  המשפטיות  "הסוגיות 
הגוש הגדול במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים 
בהחלט  שנים  עשרות  מזה  המשפטיות  בערכאות 
המגמה  לשינוי  דוגמאות  ולשמש  להוסיף  יכולות 
ואת  זכויותיה  את  נכסיה,  את  המדינה  בתפיסת 

החשיבות הציבורית בשמירה עליהם"

לרכז את כל בעלי הזכויות ולנהל את פיתוחו של הגוש הגדול תוך שמירה 
על האינטרסים של כל אותם גורמים פרטיים, יצירת הסכמי שיתוף בין 
בעלי זכויות וכיו"ב, או כהליכים בעלי אופי מהותי מכל תחומי המשפט 
– הליכים קנייניים, תכנוניים, חוזיים, מיסויים וכו', כאשר במקרים רבים 

נדרשה יצירתיות משפטית תקדימית על-מנת להביא למימושן. 
עוד פרשה שממנה אפשר ללמוד על דרך התנהלות המדינה בעשורים 
הקודמים, טרם תחילתו של השינוי האמור, היא הפרשה סביב הקמתו של 
פרויקט "סי אנד סאן" בחלק הצפון-מערבי של הגוש הגדול.15 ראשיתה 
של הפרשה בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת, כאשר חברת 
"הירקון", חברה בבעלות עיריית תל-אביב וגופים ציבוריים שונים, שהוקמה 
במטרה לפתח את אזור עבר הירקון הצפוני, פנתה למינהל וביקשה 
להפקיע 60 דונם מוגדרים בגוש הגדול לצורך הקמת מזח, טיילת ומרכז 
תיירות. מאחר שהקרקע הייתה קרקע במושע )20% קרקע מינהל ו-80% 
בבעלות פרטיים(, נחתם הסכם על מכירת החלקים שבבעלות המינהל 
תוך ייחוד השטח לחב' "הירקון" ומנגד, התחייבה חב' "הירקון" לפצות 
את כל הגורמים הפרטיים שמהם הופקעו השטחים בשטח חלופי, אותו 
רכשה מהמינהל לצורך זה בדיוק. לימים, הוגשה עתירה של בעלי זכויות 
כנגד חב' "הירקון", כאשר הטענה שעלתה הייתה, שחב' "הירקון",16 אשר 
בינתיים עברה לידיים פרטיות, לא העבירה למרבית בעלי הזכויות את 
הקרקע החלופית שאותה התחייבה כלפי המדינה להעביר להם, והיא 
עשתה כן רק למי שפנה מיוזמתו. המדינה, אשר יצאה מן התמונה לאחר 
החתימה על ההסכם ולא עקבה אחר יישום ההסכם שעליו חתמה עם 
חב' "הירקון", כלל לא היתה מודעת לכך שחב' "הירקון" לא מילאה את 

ה״פ )מחוזי ת״א( 000089/97 אחוזה 15 בגוש 6621 בע״מ נ׳ מדינת ישראל )לא   15
פורסם, 2.10.2003( )להלן: ״פרשת אחוזה 15״(.

בש״א )מחוזי ת״א( 61452/99 מינהל מקרקעי ישראל נ׳ אחוזת 15 בגוש 6621 בע״מ   16
)פורסם בנבו, 11.4.2002(.

חלקה ולמעשה, עם הפיכתה לחב' פרטית היא אף מתנערת מאותה 
מחויבות חוזית שניתנה כלפי המדינה. 

המדינה צורפה להליך המדינה ביוזמת בית משפט. רק ערנותו של בית 
המשפט נוכח העוול שנגלה לעיניו כלפי אותם בעלי זכויות, היא ורק 
היא, הביאה את עובדת אי העמידה בתנאי ההסכם לידיעת המדינה. 
המדינה הצטרפה מיד, תוך שהיא נאלצת להתמודד עם טענת התיישנות 
שהעלתה חב' "הירקון" במסגרת בקשה למחוק על הסף את תביעת 
70 בעלי הזכויות. בצעד חריג לאותה עת החליטה המדינה אף ליזום 
הליך נפרד כנגד חב' "הירקון", שבו עתרה להשבת הקרקע בשל הפרת 
התחייבויות חוזיות.17 הליכים משפטיים אלו הניבו, בסופו של יום, הסכם 
פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בשנת 18.2003 על-פי הסכם הפשרה 
מונתה פרקליטת מחוז תל-אביב )אזרחי( דאז, הגב' נעמי שטרן ז"ל, 
כפוסקת שתכריע בתביעות לקבלת פיצוי בקרקע מידי חב' "הירקון", 
כאשר נקבע, כי הקרקע המיועדת לפיצוי הנפקעים תועבר בתקופת 
הביניים בנאמנות למדינה, והיא תדאג לפיצוי אותם בעלי זכויות מאותה 
קרקע. להשלמת התמונה נעיר, כי הפרויקט התיירותי שתוכנן במקור 
ושהמדינה ראתה בו בשעתו ככזה המצדיק יוזמה תכנונית מיוחדת 
להגשמתו, לא יצא אל הפועל. חב' "הירקון", שהפכה, כאמור, לחב' 
פרטית, מכרה את הקרקע ליזם פרטי, שהקים שם פרויקט מגורים – 

הוא ה"סי אנד סאן".
עינינו רואות, בדומה לדוגמה בעניין פרשת ביטול הרישום, כי רק בעקבות 
נקיטת הליכים על-ידי צדדים שלישיים נודע למדינה לראשונה, כי 
ההסכמים שנחתמו עמה מופרים ואינם מקוימים, או כי טוענים נגדה 
לזכויות שאינן מגיעות להם, ורק אז התעשתה המדינה ופעלה כלפי 
המפר למימוש ההתחייבויות שאותן נטל על עצמו המפר ואשר כנגדן 

זכה הוא להטבות ניכרות מן המדינה.
אמנם, עוד כברת דרך משמעותית לפנינו להלך בה להסרת החסמים 
הבירוקרטיים ועוד רחוק היום שבו נוכל להצהיר, כי המדינה למדה 
מטעויותיה וכי תופעות שכאלו לא יחמקו עוד מעיניה. ואולם אין ספק 
שניצבים אנו בפתחו של עידן חדש, עידן שבו המדינה עומדת יותר ויותר 
על זכויותיה ואף יוזמת הליכים משפטיים במידת הצורך לשם הגנה על 

קניינו של הציבור.

פרשת הירקון בע״מ, לעיל ה״ש 3.  17
פרשת אחוזה 15, לעיל ה״ש 15.  18
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לסיום נאמר, כי המהפכה יכולה להתרחש ולהתממש במלואה רק כאשר 
פועלים כל רכיבי המנגנון המדינתי – על מורכבותו האדירה – בהרמוניה 
ובשיתוף פעולה הדדי. אלא שלצערנו, פעולה כזו היא כמעט לא אפשרית. 
לא זו בלבד, אלא שלעתים מוצאים אנו את עצמנו נתקלים בחסמים פנים-

מדינתיים, המנסים להחזירנו לימים שאותם אנו מבקשים להניח מאחור. 
ההליכים השונים שהתנהלו סביב הגוש הגדול מספקים לנו דוגמאות 

רבות גם לכך; לאחר השלמת הפיתוח 
של החלק המזרחי בגוש הגדול אנו 
לתמורות  האחרונות  בשנים  עדים 
משמעותיות לקראת השלמת תכנונו 
בשנת  ופיתוחו.  המערבי  החלק  של 
בית  מטעם  המנהלים  חתמו   2007
המשפט לניהול הגוש הגדול והמדינה 
שבין  המקורי  להסכם  תוספת  על 
הצדדים מיום 1.10.1980, בעניין הליכי 

פירוק השיתוף במקרקעין המהווים את שדה דב והסדרת המחלוקות 
בעניין השימוש בשטחים לצורכי שדה תעופה.

התוספת להסכם, שקיבלה תוקף של החלטה,19 נועדה לקדם את פיתוחה 
של עתודת הקרקע המהווה את שדה דב ואת תכנונה, עתודת קרקע 
שפינויה חיוני להשלמת פיתוחו של הגוש הגדול כמתחם מגורים רב-

ממדים על שפת ימה של העיר תל-אביב, לטובת הציבור ולמען הצורך 
הציבורי ההולך וגדל ליחידות דיור באזור תל-אביב רבתי. בין היתר, נקבע 
בתוספת להסכם, כי שדה התעופה הצבאי לא יפונה כל עוד לא פונה 
השדה האזרחי וכי המדינה תעשה כמיטב יכולתה על-מנת להתחיל 
בפעולות תכנון התב"ע שתחול עם פינוי המקרקעין. עוד נקבע במסגרת 
ההסכם, שהמדינה תקבל 50% מזכויות הבעלים הפרטיים, ושטח זה 

ייתוסף לשטחים שממילא בבעלותה.
במאמר מוסגר יוער, כי תוספת זו להסכם מלמדת על התפקידים 
הרבים אשר היו למדינה, בכובעיה השונים, בהקשרים ובהליכים השונים 
שהתנהלו סביב הגוש הגדול – הן כבעלת חלקים ניכרים מן המקרקעין, 
הן כרשות שלטונית מתכננת, הן בכובעה כצבא ההגנה לישראל האמון 
על האינטרס הביטחוני והמפעיל במתחם בסיס צבאי ושדה תעופה 

ת״א )שלום ת״א( 130248/93 מדינת ישראל נ׳ נאות הפרגים בע״מ )פורסם בנבו,   19
.)16.3.2011

צבאי, ועוד.
בעקבות אותה תוספת להסכם פעלה המדינה לקידום הנושא בשני 
ערוצים מרכזיים – הערוץ האחד נגע להסדרת נושא הפינוי של שדה דב 
מול רש"ת והמינהל, והערוץ השני נגע לתכנון הקרקע ולתחילת קידום 

התב"ע בשטח שדה דב.
"פינוי שדה  5.2.2012 התקבלה החלטת ממשלה בעניין  ביום  כך, 
דב  שם  על  אביב  בתל  התעופה 
יוקם  כי  נקבע,  זו  בהחלטה  הוז".20 
צוות היגוי בינמשרדי בראשות מנכ"ל 
משרד רוה"מ, שמתפקידו לקדם את 
ההסכם, בעיקר לאור הצהרת המדינה 
על כוונתה לקדם את פינוי שדה דב 
"בתוך זמן סביר", וביום 28.10.2012, 
כאמור, אימצה הממשלה בהחלטה 
את המלצות צוות ההיגוי הבינמשרדי, 
שפירטו את הפעולות הנדרשות ולוחות הזמנים לקידום פינוי הפעילות 
האזרחית משדה דב, ובכלל זה פיתוח השטחים המתפנים ובניית תשתיות 
להעתקת הפעילות התעופתית האזרחית המתקיימת בשדה דב לאתר 
חלופי.21 על-פי החלטה זו – הונחה שר התחבורה שלא להאריך את צו 
הרשות, המסתיים ביום 30.6.2016, וכפועל יוצא להפסיק את הפעילות 
התעופתית האזרחית במועד האמור באופן שיאפשר את פינוי השדה 

כולו – עד ולא יאוחר מסוף שנת 2018.
נדמה היה באותה עת, כי מצויים אנו בנקודת ציון חשובה בניהול הפיתוח 
של הגוש הגדול ובפיתוחו. כל העמל של הגורמים המעורבים במלאכה 
נשא פרי, ופינויו של שדה התעופה והגשמת התוכנית לפיתוחו של הגוש 
הגדול סוף-סוף נראו באופק. השופטת פלפל, שדנה בתיק הגוש הגדול 
בראשית שנות ה-90 של המאה הקודמת תיארה זאת באחת מהחלטותיה 

כ"יפהפיה הנמה המתעוררת עתה אט אט משנתה".22 
כצעד משלים לקידום נושא הפינוי, פנתה המדינה למנהלים של הגוש 
הגדול בדרישה להשתתפותם בעלות הפינוי של השדה, שיבוצע על-ידי 

החלטה 4224 של הממשלה ה-32 ״פינוי שדה התעופה בתל אביב על שם דב הוז״   20
.)5.2.2012(

החלטה 5188, לעיל ה״ש 5.  21
פרשת חברת החשמל, לעיל ה״ש 3, בעמ׳ 2.     22

"אמנם, עוד כברת דרך משמעותית לפנינו להלך בה 
להסרת החסמים הבירוקרטיים ועוד רחוק היום שבו 
נוכל להצהיר, כי המדינה למדה מטעויותיה וכי תופעות 
שכאלו לא יחמקו עוד מעיניה. ואולם אין ספק שניצבים 
אנו בפתחו של עידן חדש, עידן שבו המדינה עומדת 
יוזמת הליכים משפטיים  ויותר על זכויותיה ואף  יותר 

במידת הצורך לשם הגנה על קניינו של הציבור"
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רש"ת. לאחר הליך על דרך המרצה ומו"מ בין הצדדים נעתרה המדינה 
לבקשת המנהלים להעמיד את סכום השתתפותם על סך מופחת של 
20 מיליון ש"ח )מתוך סך של 32 מליוני ש"ח, המהווים את חלקם היחסי 
בעלות הכוללת לפינוי, של 230 מיליון ש"ח(. גם בהיעתרות לדרישה זו 
של המדינה היה כדי להאיץ את פינוי שדה דב ואת הליכי התכנון של 
הגוש הגדול, אשר הלכו וקרמו עור וגידים. על החלטה זו, המאשרת 
את ההסכמה בין המנהלים למדינה, הוגש ערעור על-ידי המייצגים של 
הבעלים הפרטיים, המיוצגים בנפרד מהמנהלים, וגם שלב הערעור 
הסתיים בהסכמה, שתוכנה זהה למעשה לפסק הדין שאישר את 

ההוצאה.23
להתקדמות זו לקראת הליך הפינוי הייתה שותפה גם חב' "ארקיע", אשר 
התייצבה בשנת 2011 בפני צוות העבודה מטעם המשרדים הממשלתיים 
וציינה, כי היא "זקוקה להתארגנות של כ-5 שנים לפינוי ומבקשת פתרון 

בנתב"ג לקליטת הטיסות שיעברו משדה דב".24
אלא, שככל שנעשים צעדים משמעותיים נוספים בקידום הנושא – פינוי 
הקרקע בחלק המערבי של הגוש הגדול לצורך תכנונה ופיתוחה, תוך מתן 
הצהרות שלאורן גם נקבעו קביעות משפטיות בסוגיית לוחות הזמנים 

תל״א )שלום ת״א( 130248/93 המנהלים מטעם בית המשפט לניהול שטח הגוש   23
הגדול )6869(  נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 17.7.2013(.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בחינת משמעויות הפסקת הפעלתו של שדה   24
התעופה דב הוז 14 )ינואר 2011(.

לפינוי השדה, בין היתר בהסתמך על אותן החלטות ממשלה ברורות וחד 
משמעיות, כמו גם הסכמים שנחתמו בין הרשויות הציבוריות הרלוונטיות 
תוך התחייבות להעברת תקציבים למימון הפינוי – החלו לנשב רוחות 
אחרות מגורמים שונים במדינה, המנסים בכל דרך להביא לשינוי החלטות 
הממשלה וההתחייבויות המשפטיות שניתנו בעניין זה במטרה אחת – 

לדחות את הקץ של פינוי השדה במועדים הנקובים. 
מהלכים אלו מגיעים במקרים רבים מגורמים פוליטיים כאלו ואחרים 
ואף "זלגו" לאחרונה גם לוועדת המשנה לכלכלה לתשתיות התעופה 
הבין-לאומית והפנים-ארצית האזרחית בישראל הדנה בנושא. כך, באחת 
הישיבות נשמעו לפתע קולות אחרים, על כי החלטות ממשלה כבודן 

במקום מונח אך אין הן חזות הכול.25
הנה כי כן, הדרך עוד ארוכה, והמכשולים מבית ומחוץ עוד רבים. ובכל 
זאת, מסתמן שינוי מגמה, שלפיו החלה המדינה סוף-סוף לעמוד על 
זכויותיה כנאמן הציבור במקרקעי הציבור, ויש לקוות כי בסופו של יום 
יירתמו למאמץ כל הגורמים הנוגעים בדבר, והמנגנון המדינתי המסורבל 

יפעל כמכונה משומנת, בתיאום בין כל חלקיו הרבים, לטובת הכלל.

פרוטוקול ישיבה מס׳ 2 של ועדת הכלכלה, הכנסת ה-19 )1.12.2014(. ראו: דבריו   25
של יצחק וקנין: ״אין לי בעיה עם החלטת הממשלה. הרבה דברים מחליטים ולא 
יודעים מה מחליטים״. ראו גם: דבריו של מאיר יצחק הלוי: ״אני רק אומר שלא עושים 
דבר טוב ומחסלים משהו אחר. ההחלטה של פינוי שדה דב ממקומו העכשווי היא 

חיסול התיירות לעיר אילת״. 

"הדרך עוד ארוכה, והמכשולים מבית ומחוץ עוד רבים. 
ובכל זאת, מסתמן שינוי מגמה, שלפיו החלה המדינה 
סוף-סוף לעמוד על זכויותיה כנאמן הציבור במקרקעי 
הציבור, ויש לקוות כי בסופו של יום יירתמו למאמץ כל 
הגורמים הנוגעים בדבר, והמנגנון המדינתי המסורבל 
יפעל כמכונה משומנת, בתיאום בין כל חלקיו הרבים, 

לטובת הכלל"
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שחרור על תנאי ממאסר – מי מפחד 
מהאינטרס הציבורי?

גיא אברס1

הקדמה
גזירת דינו של אדם היא פעולה מורכבת בעלת השלכות הרות גורל על 
הנאשם, על עתידו ועל יכולת השיקום שלו. לצד השלכות אלו יש בענישה 
היבטים הנוגעים לחברה בכללותה ובהם תגמול למעשיו הרעים של 

הנאשם ומסר מרתיע הן לנאשם עצמו, הן לחברה בכללותה.
בעוד שגזירת הדין מצויה באור הזרקורים הציבורי והיא במרכז תשומת 
הלב הפנולוגית, הרי שהרחק מעיניו הבוחנות של הציבור פועלת ועדה 
מינהלית בעלת השפעה רבה על משך הזמן שירצה אדם בפועל מאחורי 

סורג ובריח – היא ועדת השחרורים. 
לאורך השנים נהגו ועדות השחרורים שדנו בשאלת שחרורם של אסירים 
לשקול אך ורק שיקולים, הנוגעים לסיכון הצפוי לחברה משחרורו של 
אסיר, לצד סיכויי שיקומו, תוך דחייה מפורשת של שיקולי הרתעת הכלל. 
שיקולים של אמון הציבור נשקלו רק במקרים של שחרור בשל חולניות 
מתמדת והפקעת רישיון אסיר.2 בשנת 2001 קבע בית המשפט העליון 
בפרשת שקולניק,3 כי ועדת השחרורים היא חלק מהמנגנונים המגשימים 
את מטרת הענישה בפלילים וכי אין זה ראוי, שאת שביקשה שיטת 
המשפט להגשים באמצעות גזר דין תסכל ועדת השחרורים. לפיכך קבע 
בית המשפט העליון, שיש מקרים חריגים, שאין להסתפק בהם בהרתעה 
שבגזר הדין, ועל ועדת השחרורים להתחשב בהחלטתה באופן משמעותי 
גם בשיקולים הנוגעים לאינטרס הציבורי, בהם שיקולי הרתעת הרבים 
ושיקולי הפגיעה בתחושת הצדק של הציבור ואמונו במערכת המשפט.

במאמר זה אטען, כי חרף קביעתו החשובה של בית המשפט, הרי שהלכה 
למעשה היא הולכת ומאבדת מחשיבותה, הן בשל הימנעותן של ועדות 
השחרורים לעשות בה שימוש במקרים מתאימים, הן בשל העדר קיומם 
של קווים מנחים פסיקתיים שיהא בהם כדי לתת לוועדת השחרורים 

כלים לעשות שימוש ראוי בהלכה זו.
עוד אטען, כי עיון בהחלטות ועדות השחרורים מצביע על נטייה ברורה 
לעשות שימוש בהלכת שקולניק רק במקרים שבהם ההחלטה מבוססת 
על אותם שיקולים "ישנים", והנימוק בדבר האינטרס הציבורי מהווה 

שיקול משנה, שבפועל הזכרתו נעשית למעלה מן הדרוש.

ממונה פלילי בפרקליטות מחוז מרכז, רכז תחום ועדות שחרורים בפרקליטות מחוז   1
מרכז בין השנים 2000–2013.

בג״צ 89/01 הועד הציבורי נגד עינויים נ׳ ועדת השחרורים, פ״ד נה)2( 838 )2001(   2
)להלן: ״פרשת שקולניק״(.

שם.  3

חרף אימוצה של הלכת שקולניק לתוך חוק שחרור על תנאי ממאסר,4 
ב-15 השנים שעברו עשתה ועדת השחרורים שימוש בסעיף זה במקרים 

מעטים,5 וכנימוק יחיד במקרים בודדים עוד יותר. 
יתרה מזאת, בתי המשפט נמנעו מלקבוע כללים ותנאים, שבמסגרתם 
יידונו אותם מקרים חריגים, עובדה שהובילה לחוסר אחידות בהחלטות 
ועדות השחרורים השונות ולנטייה שלא לעשות שימוש בסעיף זה גם 

במקרים שראוי היה לעשות כן.

הרקע ההיסטורי לחקיקת סעיף 10)א( לחוק שחרור על 
תנאי ממאסר

החל משנות ה-70 של המאה הקודמת ועד שנת 2001, היו לוועדת 
השחרורים שני מקורות נורמטיביים בחוק: סעיף 49 לחוק העונשין וסעיף 
28 לפקודת בתי הסוהר.6 סעיפים אלו כמעט שלא התייחסו לשיקול 
הדעת של ועדת השחרורים, ובתי המשפט הם שקבעו את עקרונות 
המסגרת של הפעלת שיקול הדעת של ועדת השחרורים ואת הקווים 

המנחים במסגרת אותם עקרונות. 
2001, שקלה ועדת השחרורים, שדנה בשאלת שחרורו  עד לשנת 
המוקדם של אסיר לאחר ריצוי שני שלישים מתקופת מאסרו, שיקולים 

חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס״א-2001 )להלן: ״החוק״(.  4
למעט המקרים שבהם ביקש אסיר להשתחרר שחרור על תנאי לאחר ריצוי מחצית   5

מתקופת עונשו, ועל כך אדון בהמשך.
חוק העונשין, התשל״ז-1977; פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ התשל״ב-1971.  6

"בעוד שגזירת הדין מצויה באור הזרקורים הציבורי 
והיא במרכז תשומת הלב הפנולוגית, הרי שהרחק 
ועדה מינהלית  מעיניו הבוחנות של הציבור פועלת 
בעלת השפעה רבה על משך הזמן שירצה אדם בפועל 
ועדת השחרורים. בשנת  – היא  ובריח  מאחורי סורג 
2001 קבע בית המשפט העליון בפרשת שקולניק, 
להתחשב  השחרורים  ועדת  על  בהם  מקרים  שיש 
בהחלטתה באופן משמעותי גם בשיקולים הנוגעים 
הרבים  הרתעת  שיקולי  בהם  הציבורי,  לאינטרס 
ושיקולי הפגיעה בתחושת הצדק של הציבור ואמונו 

במערכת המשפט"
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במקרים בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות שבהם סברה הועדה 
כי שחרורו של האסיר על-תנאי יפגע במידה חמורה באמון 
הציבור במערכת המשפט, אכיפת החוק ובהרתעת הרבים, 
משנוצר יחס בלתי סביר בין חומרת העבירה, נסיבותיה והעונש 
שנגזר על האסיר לבין תקופת המאסר שיישא האסיר בפועל 
אם ישוחרר, רשאית הועדה להביא בחשבון גם נתונים אלה 
בהחלטתה, נוסף על הנתונים המפורטים בסעיף 9; משקלם 
של הנתונים לפי סעיף קטן זה בהחלטת הועדה יפחת ככל 

שיגדל החלק מעונש המאסר שהאסיר כבר נשא.

הנוגעים לפרט בלבד, תוך שהיא בוחנת את התנהגותו בין כותלי הכלא, 
את המסוכנות הצפויה ממנו היה וישוחרר ואת סיכויי שיקומו. שיקולים 
כהרתעת הציבור ופגיעה באמונו סווגו כשיקולים זרים ולא רלוונטיים.7 
באותם מקרים שבהם ביצע אדם עבירות קיצוניות בחומרתן, עבירות 
מעוררות שאט נפש, או עבירות בעלות השלכה על הציבור בכללותו, 
התייחסה ועדת השחרורים לחומרת העבירות אך ורק בהיבט מסוכנותו 
של האסיר לציבור, תוך הימנעות מדיון בשאלת ערכיות השחרור ועמידתו 

בקנה אחד עם אינטרסים ציבוריים.8 
בשנת 1999 התייחס בית המשפט לסוגיה זו באמרת אגב וקבע, שוועדת 
השחרורים צריכה לשקול במקרים מתאימים וחריגים שיקולי הרתעת 
היחיד והרתעת הכלל, שיקולים בדבר הצורך בכיבוד נורמות התנהגות, 

הפגיעה בקורבן ועוד.9 

בג״ץ 281/61 שם טוב נ׳ ועדת השחרורים שליד שירות בתי הסוהר, פ״ד טו 2060   7
)1961(; פרשת שקולניק, לעיל ה״ש 2; בג״ץ 4681/97 היועץ המשפטי לממשלה נ׳ 

ועדת השחרורים – גוש צפון, פ״ד נא)4( 679 )1997(.
פרשת שם טוב, שם; רע״ב 694/97 נג׳ר נ׳ ועדת השחרורים )פורסם בנבו, 19.2.1997(.  8

בג״ץ 3959/99 התנועה למען איכות השלטון נ׳ הוועד לעיון בעונש, פ״ד נג)3( 721   9
 .)1999(

שנתיים לאחר מכן, בפרשת שקולניק, דן בית המשפט העליון בראשונה 
באופן מפורש בסוגיה זו. יורם שקולניק רצח מחבל כפות ונידון לעונש 
מאסר עולם. ארבע שנים בלבד לאחר תחילת ריצוי מאסרו קצב נשיא 
המדינה את עונשו והעמידו על 15 שנות מאסר. בהמשך, קצב נשיא 
המדינה את העונש פעם נוספת והעמידו על 11 שנים ושלושה חודשים. 
שחרורו המוקדם של יורם שקולניק העלה על סדר היום את השאלה 
האם ועדת השחרורים צריכה לשקול שיקולים הנוגעים לאינטרס הציבורי 
ולתפיסת הצדק הציבורית. בית המשפט העליון שדן במותב של שבעה 
שופטים קבע ברוב דעות, שוועדת השחרורים רשאית לשקול שיקולים של 
אינטרס הציבור. עוד נקבע, כי במצב רגיל המשקל שיש ליתן לשיקולים 
אלה הוא מועט. עם זאת, יש מקרים חריגים, שבהם על ועדת השחרורים 
להתחשב בהחלטתה באופן משמעותי יותר בשיקולים של אינטרס 
הציבור. המייחד מקרים אלה הוא, שמכלול נסיבות המקרה, לרבות היחס 
בין חומרת העבירה לעונש שנגזר על האסיר, יוביל לידי כך, ששחרור 
מוקדם של אסיר לאחר שהשלים לרצות שני שלישים מתקופת מאסרו 

יפגע פגיעה קשה באינטרס הציבור. 
בעקבות פסק הדין בפרשת שקולניק התקין השר לביטחון פנים תקנות, 
בהן פורטו השיקולים שצריכה ועדת השחרורים לשקול בעת דיון בבקשת 
אסיר להשתחרר שחרור מוקדם. בתקנה 2 לתקנות העונשין )נתונים 

לצורך החלטת ועדת השחרורים(, התשס"א-2001 נקבע:
"במקרים בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות שבהם סברה ועדת השחרורים 
כי שחרורו של האסיר ברישיון יפגע במידה חמורה באמון הציבור במערכת 
המשפט ואכיפת החוק ובהרתעת הרבים, משנוצר יחס בלתי סביר בין 
חומרת העבירה ונסיבותיה לבין תקופת המאסר שיישא האסיר בפועל, 
אם ישוחרר, רשאית ועדת השחרורים להביא בחשבון גם נתונים אלה 
בהחלטתה, נוסף על הנתונים המפורטים בפסקה )1(; משקלם של 
נתונים אלה בהחלטתה יפחת ככל שיגדל החלק מעונש המאסר שהאסיר 

כבר נשא".
תקנה זו אומצה בחוק שחרור על תנאי ממאסר. דברי ההסבר של החוק 
ציינו, כי מטרת החוק היא עיגון הלכת בית המשפט העליון בפרשת 

שקולניק.10

דברי הסבר להצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס״א-2001, ה״ח 2979.  10

סעיף 10)א( לחוק שחרור על תנאי ממאסר
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הפסיקה מאז פרשת שקולניק
פסק הדין בעניינו של שקולניק ניתן לפני 14 שנים. בשנים הספורות 
הראשונות שלאחריו, נעשה שימוש נרחב יחסית בסעיף 10)א( לחוק 
ביחס לאסירים שעלו לוועדת השחרורים לאחר ריצוי מחצית מתקופת 
מאסרם. למעשה, חוק שחרור על תנאי ביטל את הוראת החוק שניתנה 
כשלושה חודשים קודם לכן ואשר אפשרה שחרור מוקדם לאחר מחצית 
מתקופת המאסר.11 השארת הוראת המעבר בתוקף הובילה למצב שבו 
חלק קטן מהאסירים, שהתמזל מזלם, זכו להטבה מופלגת, שלא תחול 
על אסירים בעתיד ואשר בתי המשפט לא היו מודעים לה בעת גזירת 
עונשם. לפיכך נטתה ועדת השחרורים לעשות שימוש במקרים אלה 

בסעיף 10)א( לחוק.
מעבר לחריג האמור של אסירים שניתן היה לשחררם לאחר מחצית 
מתקופת מאסרם, השימוש בסעיף זה כשיקול יחיד או עיקרי לדחיית 

שחרור מוקדם נעשה במקרים נדירים ביותר.
הלכה למעשה, מתוך אלפי אסירים אשר התייצבו בפני ועדת השחרורים, 
רק במקרים בודדים ביותר נטענה טענה, שלפיה אי-אפשר להורות על 
שחרור אסיר בטעמים של אינטרס ציבורי, ורק במקרים בודדים עוד 

יותר התקבלה הטענה. 
במאמרו של גיל ברינגר "מלחמת השחרור" נטען, שנעשה שימוש מופרז 
בשיקול האינטרס הציבורי.12 במסגרת מאמר זה מוזכר מחקרו של 
נתנאל דגן, שבחן כ-800 החלטות של ועדת השחרורים והגיע לממצא 
מפתיע, ולפיו ב-61 מקרים טען ב"כ היועץ המשפטי לממשלה לקיומו של 
הסעיף. חרף זאת, רק ב-18 מהם אימץ בית המשפט טיעון זה. מחקרו 
המקיף של דגן מבוסס על בחינת כל ההחלטות של ועדת השחרורים 
שפורסמו בין השנים 2001-2009 באתרי הרשות השופטת ובמאגרי 

הפסיקה הקיימים.13 
אקדים ואומר, שספק אם 18 מקרים מתוך 800 אסירים )המהווים כ-2% 

חוק שחרור על תנאי ממאסר, שפורסם שלושה חודשים בלבד לאחר החוק לשחרור   11
מוקדם של אסירים )תיקוני חקיקה(, התשס״א-2001 )להלן: ״חוק לשחרור מוקדם 
של אסירים״(, ביטל את האפשרות להשתחרר לאחר מחצית מתקופת המאסר, אך 
קבע הוראת מעבר שאפשרה המשך שחרור לאחר מחצית מתקופת המאסר למי 
שנגזר עונשו לפני פרסום החוק, ושהעבירה אותה ביצע לא הוחרגה בתוספת לחוק 

העונשין. 
גיל ברינגר ״מלחמת השחרור״ מקור ראשון – צדק משפט, דין והלכה 1 )6.4.2012(.  12

נתנאל דגן ״שיקולי אינטרס הציבור בהליך השחרור המוקדם״ עלי משפט יא 619   13
.)2014(

בלבד(, מהווה נתון המצביע על שימוש רב בסעיף, לא כל שכן כאשר חלק 
ניכר מההחלטות הן החלטות שדי בהן לכאורה בשיקולים של מסוכנותו 
של האסיר על-מנת לדחות את בקשת שחרורו ממאסר, והשיקול של 

האינטרס הציבורי מוזכר כשיקול נוסף.
יתרה מזאת, בשל העובדה שהרוב המכריע של החלטות ועדת השחרורים 
אינו מפורסם, הרי שנתון זה אינו משקף באופן סטטיסטי את שיעור 
המקרים שנעשה בהם שימוש בסעיף זה. ועדות השחרורים דנות באלפי 
אסירים בכל שנה. רובם המכריע של המקרים אינו מפורסם. ניסיון החיים 
מלמד, שדווקא מקרים חריגים שבהם עשתה ועדת השחרורים שימוש 
בסעיף זה נוטים להגיע לבחינת ערכאות שיפוטיות, ולכן מפורסמים 
במאגרי המידע המשפטיים. לפיכך, בחינת המקרים שפורסמו במאגרי 
משפט בלבד אינה יכולה להוות אינדיקציה סטטיסטית למידת השימוש 
בסעיף 10)א( לחוק. המציאות במחוז מרכז ובפרקליטות בכלל שונה 
בתכלית מזו המופיעה במחקר. לאורך 15 שנים שבהן הופעתי בפני 
ועדות השחרורים וריכזתי את התחום בפרקליטות מחוז מרכז, המקרים 

שבהם נעשה שימוש בסעיף זה היה חריג בצורה קיצונית.
כך, למשל, בשנת 2014 ניתנו במחוז מרכז 1,340 החלטות לעניין שחרור 
מוקדם של אסירים. בפחות משלושה מקרים התייחסה ועדת השחרורים 

לאינטרס הציבורי.14 
במהלך השנים פניתי מספר רב של פעמים לכלל הפרקליטים וביקשתי 
שיעבירו לי פסקי דין העוסקים בסעיף זה, ונמצאו רק כ-25 מקרים 
שנעשה בהם שימוש מובהק בסעיף זה, ברובם השימוש בסעיף 10)א( 
לחוק נעשה מעבר לדרוש, ורק לאחר שוועדת השחרורים נימקה את 

למעשה, בידי הח״מ אין ולו החלטה אחת, אלא שמטעמי זהירות ומתוך ״זיכרון כללי   14
של פרקליטים ומנהלת המחלקה״ נקטתי במספר זה.

"הלכה למעשה, מתוך אלפי אסירים אשר התייצבו 
ביותר  בודדים  ועדת השחרורים, רק במקרים  בפני 
נטענה טענה, שלפיה אי-אפשר להורות על שחרור 
במקרים  ורק  ציבורי,  אינטרס  של  בטעמים  אסיר 
בודדים עוד יותר התקבלה הטענה כך, למשל, בשנת 
2014 ניתנו במחוז מרכז 1,340 החלטות לעניין שחרור 
מוקדם של אסירים. בפחות משלושה מקרים התייחסה 

ועדת השחרורים לאינטרס הציבורי"



ים
מר

מא

2015 2015 | 67 66 |משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר  משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר 

החלטתה באותם שיקולים "היסטוריים", הנוגעים למסוכנותו של האסיר.15 
ככל שהדבר נוגע להחלטות "טהורות", שבהן השיקול של דחיית בקשת 
האסיר מנומק אך ורק בפגיעה באינטרס הציבורי, או לכל הפחות מדובר 

בשיקול העיקרי והמוביל, הרי שמדובר רק בכשבעה מקרים. 
פרשת אנג'ל,16 עסקה באסיר שביצע עבירות מרמה בארצות הברית 
בהיקף של 115 מיליון דולרים ונידון ל-136 חודשי מאסר. בשל אזרחותו 
הישראלית ובשל הסגרתו לארצות הברית )לאחר שמלכתחילה ברח 
לישראל עם היוודע דבר המרמה(, לאחר מתן גזר הדין בעניינו הוא הוחזר 
לישראל על מנת לרצות את עונשו. לפי הוראת סעיף 10 לחוק העונשין, 
לפני תיקונו, הרי שמשהועבר האסיר לרצות עונשו בארץ, הוא יכול היה 
לרצות עונש שלא יהיה חמור מהעונש המרבי שניתן להטיל עליו במדינת 
ישראל בשל אותה עבירה. מכיוון שהעבירה שביצע האסיר הינה עבירת 
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הרי שמרגע שהוסגר לארץ, 
עונש המאסר שלו שונה לחמש שנות מאסר – תוצאה שהצדיקה את 
דחיית בקשתו להשתחרר לאחר פחות משלוש שנים וחצי רק בהסתמך 

על האינטרס הציבורי.
שימוש בסעיף זה נמצא גם במקרים של מי שהיה מעורב בפיגוע ביטחוני 
משמעותי. כך בעניין מסיע המחבלת למסעדת "מקסים", שנידון ל-10 
שנות מאסר בשל הסעת המחבלת למסעדה, שם נרצחו 21 קורבנות.17 
גם בעניין האסיר עיסא נאיף מתקאל דחתה ועדת השחרורים את שחרור 
האסיר,18 שריצה חמש שנות מאסר בגין כניסה לישראל שלא כדין 
וביצוע שוד מזוין, הן בשל סעיף 10)א( לחוק, הן בשל העדר יכולת פיקוח 

דוגמה יפה לטענה זו מצויה בתיקים של עופר גמליאל ממחתרת בת עין ושל אתי   15
אלון. בשני המקרים, שאינם קשורים זה לזה, בקשת האסירים להשתחרר נדחתה 
בשל מסוכנותם ובשל קיומו של אינטרס ציבורי. מאוחר יותר הם שוחררו, והחלטת 
ועדת השחרורים בוטלה בבית משפט בהסתמך על שיקולי מסוכנות בלבד – ללמדך 
שהאינטרס הציבורי במקרים אלו היה נלווה ושולי ביחס לשיקול המסוכנות. ראו, 
למשל: רע״ב 541/08 עבדאללה נ׳ ועדת השחרורים בית סוהר כרמל )פורסם בנבו, 
20.1.2008(, חרף החלטת ועדת השחרורים, שהתייחסה לסעיף 10)א( לחוק העונשין, 
קבע בית המשפט העליון כי ההחלטה סבירה, תוך שהוא מתייחס לשיקולי המסוכנות 

בלבד.
רע״ב 6803/04 אנג׳ל נ׳ בית משפט המחוזי בת״א, פ״ד נט)2( 176 )2004(.  16

עע״א )מחוזי נצ׳( 39/10 מחאג׳נה נ׳ ועדת השחרורים )פורסם בנבו, 18.2.2010(;   17
עע״א )מחוזי נצ׳( 1022/09 נאדי נ׳ ועדת השחרורים )פורסם בנבו, 25.5.2010(.

עת״א )מחוזי חי׳( 15827-03-09 מתקל נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 2.4.2009(.  18

אפקטיבי לאחר שחרורו.19 ובעניין האסיר קוביאקוב טימור, השתמשה 
הוועדה בסעיף זה במקרה של הריגה בתאונת דרכים שגבתה חייהם 

של ארבעה קורבנות ופציעתם של שלושה קורבנות נוספים.20
בשאר המקרים שבהם נקטה ועדת השחרורים שימוש בשיקול המוזכר, 
נעשה הדבר נוסף לשיקולים הקלאסיים, ודומה שההחלטה על דחיית 
בקשת האסיר להשתחרר שחרור על תנאי הייתה מתקבלת גם ללא 

ציון נימוק זה. 

הסיבות לאי-שימוש מספיק בסעיף 10)א( לחוק 
נראה כי יש מתנגדים רבים לשימוש בסעיף 10)א(, וכי בתי המשפט 
אינם נוטים לאשר החלטות הנסמכות בעיקר על סעיף זה אלא במקרים 
נדירים. במאמרם של נתנאל דגן, אורי תימור ונתי רונאל,21 ראיונות 
שנערכו עם יושבי ראש ועדות השחרורים הראו, כי לדעתם מדובר 
בהוראת חוק חשובה. לצד זאת נשמעה ביקורת מצד יושבי הראש על 
כך, שבית המשפט אינו עושה די שימוש בסעיף 10)א( בין היתר משום 

שבית המשפט נסמך על דו"חות כתובים בלבד.22
נשאלת, אם כן, השאלה, מדוע השימוש בהוראת חוק כה חשובה, כסיבה 
מרכזית לדחיית שחרור מוקדם של אסיר, נעשה במקרים כה נדירים 

ומהיכן נובעת ההתנגדות?
דעת מיעוט השופטים בפסק הדין בעניין שקולניק סברה, ששיקולים 
של טובת הכלל והאינטרס הציבורי הם שיקולים שעומדים בבסיס גזר 
הדין נגד שקולניק, ועל כן ועדת השחרורים שתדון בשיקולים אלו תמצא 
עצמה כגורם המעביר, הלכה למעשה, ביקורת על גזר הדין שהטיל את 
העונש המקורי. לדברי שופטי המיעוט, תפקיד ועדת השחרורים מתמצה 
בבחינת הנסיבות הרלוונטיות לסיכויי האסיר לשוב למוטב ולהשתלב 

בחיי החברה ללא שיהא בכך משום סיכון לציבור.
טיעון נוסף שהשמיעו שופטי המיעוט הוא, ששקילת שיקולים של אינטרס 
הציבור תפגע בערך החינוכי הרב הטמון בתקוותו של אסיר לזכות 

החלטה זהה נתנה בוועדת השחרורים בעניין האסיר סליימה תאופיק- שותפו לביצוע   19
העבירה. אם כי מההחלטה ניתן ללמוד בהחלט שהטיעון המרכזי הוא מסוכנותו של 

האסיר.
ע״פ 8266/06 קוביאקוב נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 6.11.2007(.  20

נתנאל דגן, אורי תימור ונתי רונאל ״מתיר אסורים: מטרות חוק שחרור על תנאי   21
ממאסר בעיני ראשי ועדת השחרורים ושיקול הדעת בישומו״ צוהר לבית הסוהר 

.)2013( 62 ,15
שם, בעמ׳ 73.  22
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להורדת שליש ממאסרו אם ינהג כשורה ואם ישקם עצמו. 
השופט אור אף קבע, כי יש חשיבות לקביעת כללים ברורים ומוגדרים 
מראש בנוגע לשחרורו של אסיר ברישיון, כללים צופים פני עתיד, שלאסיר 
מוקנית האפשרות לדעתם. שימוש בשיקולי הרתעת הרבים יפגע בקביעת 

כללים אלו.
משנה תוקף לעמדות אלה ניתן בסקר שנערך בקרב יושבי ראש ועדות 
שחרורים. המשתתפים אמנם ראו בסעיף 10)א( לחוק סעיף שחשיבותו 
רבה, אך בה בעת סברו, כי יש להגבילו למקרים חמורים בלבד. לדברי 
אחד מהשופטים, הסעיף נותן לוועדה סמכות לא פורמלית להעביר 
ביקורת על גזרי דין, ובהם גזרי דין של בית המשפט המחוזי, וששיקול 
הדעת המופעל על-ידי הוועדה עת היא דנה בסעיף 10)א( לחוק עולה 
עד כדי התערבות בשיקולי בית המשפט שגזר את הדין. עוד עולה, כי 
לטענת השופטים, הפך סעיף זה לסעיף סל שתמיד אפשר לעשות בו 
שימוש. כן נטען, שהסעיף עמום ואין פסיקה מנחה באשר לאמות המידה 

שיש להחילן בעת השימוש בסעיף.23 
חרף כובד משקלם של טיעונים אלה, הרי שיש לזכור, כי דעת הרוב 
בפרשת שקולניק גרסה אחרת, ואף קיבלה משנה תוקף עת אומצה 

לתוך החוק.
באשר לטענה כי ועדת השחרורים עלולה למצוא עצמה מעבירה ביקורת 
על החלטת בית המשפט שגזר את דינו של האסיר – הרי שוועדת 
השחרורים היא אחד מהמרכיבים של ההליך הפלילי, וככזו היא חייבת 
לסייע בהגשמת המטרות של גזר הדין. כחלק מההליך הפלילי היא צריכה 
להתחשב באינטרס הציבור, למנוע פגיעה בשלטון החוק ובתחושת הצדק 
של הציבור ולמנוע זלזול בחוק ופגיעה באמון הציבור במערכת המשפט.24
גזר הדין אינו טומן בחובו הנחת מוצא, שלפיה ישוחרר אסיר לאחר 

שם.  23
פרשת שקולניק, לעיל ה״ש 2, פס׳ 29 לפסק דינו של הנשיא ברק.  24

ריצוי שני שלישים ממאסרו באופן אוטומטי, ועל כן ועדת השחרורים 
אינה מתערבת בגזר הדין של בית המשפט. אי שחרורו של אסיר שנידון 
ל-15 שנות מאסר לאחר כתשע שנים וחצי בלבד אינו מהווה ביקורת על 
גזר הדין, אלא לעתים כלי עזר להגשמתו. יתרה מזאת, לא ברור מדוע 
מקום שבו בתי המשפט מציינים לא אחת בגזרי הדין את חשיבותם של 
אינטרסים ציבוריים נוספים לאינטרס ההלימה, תוקפם של שיקולים 
אלה פג בעת שהאסיר מגיע לוועדת השחרורים ומבקש קיצור של יותר 

משליש מעונשו. 
ויודגש: בשנת 2012 תוקן חוק העונשין בכל הנוגע להבניית שיקול הדעת 
השיפוטי בענישה. המחוקק מצא לנכון לקבוע באופן מפורש, שהעיקרון 
המנחה בענישה הוא עקרון ההלימה בין חומרת העבירה, נסיבותיה ומידת 
אשמת העבריין ובין העונש שייגזר עליו.25 המחוקק התייחס בתיקון זה 
אף לעקרון השיקום, אולם הגבילו ככל שהדבר נוגע לעבירות בעלות 

חומרה יתרה.26 

קיצור עונשו של אדם, מטבע מהותו, פוגע בעקרון ההלימה. לפיכך, 
בחינת פעולת ועדת השחרורים לאור תיקון חוק העונשין מלמדת, כי יש 
מקום ליתן משקל של ממש לשיקולי אינטרס ציבורי במקרים מתאימים, 
ושדווקא שחרור מוקדם, המקצר את עונש המאסר בצורה משמעותית 

באותם מקרים, יהווה התערבות של ועדת השחרורים בגזר הדין.
באשר ליסוד החינוכי שבהחלטות הוועדה ולתקוותו של אסיר שעונשו 
יקוצר אם יתנהג כשורה – הרי ששיקול זה יאוזן עם השיקולים בדבר 
האינטרס הציבורי. מקום שבו אחד השיקולים יהיה בעל משקל מכריע, 

ס׳ 40ב לחוק העונשין.  25
ס׳ 40ד)ב( לחוק העונשין.  26

"ועדת השחרורים היא אחד מהמרכיבים של ההליך 
וככזו היא חייבת לסייע בהגשמת המטרות  הפלילי, 
צריכה  היא  הפלילי  מההליך  כחלק  הדין.  גזר  של 
להתחשב באינטרס הציבור, למנוע פגיעה בשלטון 
החוק ובתחושת הצדק של הציבור ולמנוע זלזול בחוק 

ופגיעה באמון הציבור במערכת המשפט"

"קיצור עונשו של אדם, מטבע מהותו, פוגע בעקרון 
ההלימה. לפיכך, בחינת פעולת ועדת השחרורים לאור 
תיקון חוק העונשין מלמדת, כי יש מקום ליתן משקל 
של ממש לשיקולי אינטרס ציבורי במקרים מתאימים, 
ושדווקא שחרור מוקדם, המקצר את עונש המאסר 
יהווה התערבות  בצורה משמעותית באותם מקרים, 

של ועדת השחרורים בגזר הדין"
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הרי שהוא יגבר, ובכל מקרה – ככל ששיקומו של אסיר יהיה מוצלח הרי 
שגם במקרים המתאימים שבהם האינטרס הציבורי באי שחרורו יגבר, 
עדיין הוא יכול לזכות בשחרור מוקדם. ובכל אופן, טובת הנאה זו אינה 

חייבת לחול על כל תקופת השליש ויכולה לחול גם על חלק ממנה. 
לטעמי, הבעיה העיקרית עם סעיף 10)א( לחוק היא תחושת השרירותיות 
וחוסר האחידות שבו. נכון להיום מדובר בסעיף סל, הנעדר קווים מנחים 
באשר לאופן הפעלתו, ועל כן שיקול הדעת של ועדות השחרורים ובתי 
המשפט משתנה בהתאם ליושבים בדין. כל מקרה נדון באופן נפרד, 
ובחינת ההחלטות מלמדת, כי יש מקרים שבהם במקום אחד תקבע 
ועדת השחרורים קיומו של אינטרס ציבורי המונע שחרורו של אסיר, 

בעוד שוועדה אחרת, באותם נתונים, תתעלם משיקול זה.27
יתרה מזאת, ראוי לה לוועדת השחרורים שהחלטותיה יתאפיינו בבהירות 
ובקווים מנחים, על-מנת שאסירים ועורכי-דין יוכלו לצפות במידה מסוימת 
את הטיעונים שיטענו בפניהם ואת החלטות הוועדה, וכי האסירים לא ישהו 
בחוסר ודאות כה מוחלט במשך כל תקופת מאסרם. בהעדר מדיניות 
אחידה וקווים מנחים, יש חוסר אחידות באשר להפעלת הסעיף, שמוביל 

בסופו של יום, לדעתי, לשימוש חסר בסעיף. 

ועדות השחרורים בעניינם של נאיף מתקל ועיסא תאופיק לא ציינו נסיבות מיוחדות   27
לחומרה בביצוע השוד, מעבר לעובדה שמדובר בתושב הרשות הפלשתינית, שביצע 
את העבירות בתחומי מדינת ישראל. אולם יש עשרות רבות של אסירים שעונים 
להגדרה זו, ובאף לא אחד מהם לא נטען שאין לשחררם בשל קיומו של אינטרס 

ציבורי. 

קביעת קווים מנחים
העדר קיומם של קווים מנחים מוביל לחוסר אחידות ולאי-בהירות 
בפסיקה של ועדות השחרורים ובתי המשפט. מעבר לפגיעה ביכולת 
לקיים מסגרת נורמטיבית קבועה עם כללים מנחים, הרי שתחושת 
השופטים כי מדובר בסעיף סל שאין לעשות בו שימוש מובילה אף 

לשימוש בחסר שנעשה בו.
בסופו של יום, המצב העובדתי הוא, שהן הפרקליטות, הן ועדות השחרורים 
ממעטות לעשות שימוש בסעיף זה כשיקול עיקרי לאי שחרורו של אסיר, 
עד כי הלכה למעשה הוא הופך לאות מתה, המבליחה מפעם לפעם 

במקרים זועקים לשמים.
לפיכך מוצע לקבוע קווים מנחים לשימוש בסעיף 10)א( לחוק. קביעת 
קווים מנחים תאפשר מחד גיסא לעשות שימוש הולם בסעיף זה, תוך 
הפעלת שיקול דעת רוחבי דומה בין כל המחוזות בפרקליטות המדינה, 
ומאידך גיסא תאפשר כלים טובים יותר לביקורת ציבורית ושיפוטית על 

השימוש בסעיף זה. 

איני מתיימר במאמר זה לקבוע רשימה סגורה ומחייבת של כללים 
מנחים, אולם דומה שיש כללים שאפשר וראוי לכלול אותם ככללי בסיס:

1. שינוי הנסיבות מאז גזר הדין
סוג אחד של מקרים הוא כשחל שינוי נסיבתי לאחר גזר הדין, שיוצר 
יחס בלתי סביר בין העבירה, חומרתה ונסיבותיה ובין תקופת המאסר 

שהאסיר ירצה בפועל.
כך בפרשת אנג'ל, קיצור תקופת המאסר בשל תחולת החוק הישראלי 
יצרה תחושת אי-צדק. גם בעניינו של שקולניק, קיצורו של מאסר עולם 
11 שנים ושלושה חודשים היוו נסיבות  על-ידי חנינה והעמדתו על 

שהצדיקו אי קיצור עונש נוסף.

"ראוי לה לוועדת השחרורים שהחלטותיה יתאפיינו 
בבהירות ובקווים מנחים, על-מנת שאסירים ועורכי-

דין יוכלו לצפות במידה מסוימת את הטיעונים שיטענו 
בפניהם ואת החלטות הוועדה, וכי האסירים לא ישהו 
בחוסר ודאות כה מוחלט במשך כל תקופת מאסרם. 
חוסר  יש  מנחים,  וקווים  אחידה  מדיניות  בהעדר 
אחידות באשר להפעלת הסעיף, שמוביל בסופו של 

יום, לשימוש חסר בסעיף"

"בסופו של יום, המצב העובדתי הוא, שהן הפרקליטות, 
הן ועדות השחרורים ממעטות לעשות שימוש בסעיף 
זה כשיקול עיקרי לאי שחרורו של אסיר, עד כי הלכה 
למעשה הוא הופך לאות מתה, המבליחה מפעם לפעם 

במקרים זועקים לשמים"
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באותו אופן פירשו בתי המשפט את החוק לשחרור מוקדם של אסירים 
כמשנה את המצב המשפטי שחל בעת מתן גזר הדין,28 לא כל שכן כאשר 
החוק בוטל זמן קצר לאחר פרסומו, וחל הלכה למעשה רק על קבוצת 
אסירים קטנה, שריצתה מאסר לפני פרסום חוק שחרור על תנאי ממאסר. 
קבוצה נוספת של שיקולים רלוונטיים מתייחסת לנתונים שלא הובאו 
בפני בית המשפט, בין אם משום שניתן להוכיחם בראיות מינהליות בלבד 
ובין אם משום שהנסיבות אירעו לאחר גזר הדין. כך, אפשר לדמיין מקרה 
של אדם, שביצע עבירה, הורשע ונגזר דינו, ורק לאחר מכן אפשר היה 

להבין את גודל הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירה שביצע.
לפיכך החלת האינטרס הציבורי על מקרים שבהם העונש שונה הלכה 
למעשה לאחר גזר הדין, או שהנסיבות והנזק שגרמה העבירה לא היו 
במלואם בפני בית המשפט שגזר את הדין, אינה מהווה התערבות בגזר 

הדין ומצדיקה אי הענקת טובת הנאה בדמות קיצור תקופת מאסר. 

2. מקרי קיצון בעבירות מין ואלימות 
האלימות הגואה בחברתנו מצדיקה התגייסות של כל גורמי המשפט 
להילחם בתופעה. למאבק בתופעות אלו שותפים המשטרה, הפרקליטות 
ובתי המשפט וכך גם ועדת השחרורים, בהיותה חלק ממרכיבי ההליך 
הפלילי. אומנם על פי רוב חלקה של הועדה בא לידי ביטוי בבחינת שיקולי 
מסוכנותו של אסיר ושיקומו, אלא שפעמים רבות גזר הדין מבקש להעביר 
מסר מרתיע לאסיר בפרט ולכלל ציבור העבריינים בכלל.29 מכיוון שועדת 
השחרורים מהווה אחד מהמרכיבים של ההליך הפלילי וככזו היא חייבת 
לסייע בהגשמת המטרות של גזר הדין, הרי שיש מקום לכך שבמקרים 

המתאימים המסר המרתיע לא יסתיים בגזר הדין בלבד.
יתרה מזאת, באותם מקרים בעלי חומרה יתרה, שחרורו של העבריין 
זמן רב לפני המועד שנקצב לו בגזר הדין יפגע בעקרון ההלימה, שהנחה 

את בית המשפט בעת מתן גזר הדין. 
לפיכך, ועדת השחרורים, שצריכה לשקול במקרים מתאימים גם את 
האינטרס הציבורי, חייבת לקחת חלק במאבק זה ולקבוע במקרי הקיצון 
בעבירות אלו, שהאינטרס הציבורי מחייב אי מתן טובת הנאה בדמות 
שחרור מוקדם שנים רבות לפני התקופה שאותה קבע בית המשפט 

בגזר דינו.

חוק לשחרור מוקדם של אסירים.  28
ס׳ 40ז לחוק העונשין.  29

בעוד שאין מקום לטעון, שכל עבירת אלימות מצדיקה שימוש בסעיף, הרי 
שבמקום שבו מעשה האונס או האלימות גרמו לנכות קשה לצמיתות, או 
שהיה בהם ביטוי מובהק לאכזריות יוצאת דופן, או שאופיינו בהתעללות 

קשה וארוכת זמן, יש מקום לבחון את קיומו של האינטרס הציבורי.
לפיכך מוצע לקבוע, כי במקרים הקיצוניים בתוך אותן עבירות אלימות 
ומין יש מקום לשקול גם שיקולים של אינטרס ציבורי, המצדיקים דחיית 
שחרורו של האסיר, ולאזנם אל מול סיכוי השיקום והמסוכנות העולה 

מהאסיר.

3. מקרים בעלי השלכות רוחב על הציבור בכללותו
יש עבירות שבהן למעשי העבריין יש השלכה ציבורית רחבת היקף, 
עבירות שבהן הקורבן הוא הציבור הרחב או חלק ניכר ממנו. מקרים אלו 
מסוקרים בהרחבה על-ידי התקשורת, והם נוגעים לציבור הרחב בכללותו.
באותם מקרים שמעשי העבריין משפיעים על חיי הציבור בכללותו, 
בין אם כתוצאה ישירה ממעשה העבירה ובין אם כתוצאה מהשפעתה 
העקיפה, שחרורו של אדם שפגע ברבים יוביל לכך שאותם רבים שנפגעו 
יאבדו אמון במערכת המשפט. יש לציין, שבכל אותם מקרים, ריבוי נפגעי 
העבירה מוליד עניין ציבורי רב, שמוביל לפרסומה של החלטת ועדת 
השחרורים בעיתונות הכתובה ולהעצמת פוטנציאל הפגיעה באמון 

הציבור במערכת המשפט. 
לפיכך מוצע לקבוע קו מנחה, שלפיו כאשר למעשי העבריין יש השלכה 
ציבורית רחבת היקף, כשקורבן העבירה הוא הציבור הרחב או חלק ניכר 
ממנו, אפשר לטעון כי שחרור אסיר יפגע באמון הציבור במערכת המשפט. 
דוגמה מובהקת לכך אפשר למצוא במעשי טרור המובילים להרוגים 
ולפצועים רבים, שהשלכותיהם על חיי היום-יום אינן מתמצות בפגיעה 
בקורבנות בלבד, אלא בהתנהגות הציבור בכללותו, ויש בהן להשליך גם 

על ביטחון הציבור בכללותו.

"מוצע לקבוע קו מנחה, שלפיו כאשר למעשי העבריין 
יש השלכה ציבורית רחבת היקף, כשקורבן העבירה 
הוא הציבור הרחב או חלק ניכר ממנו, אפשר לטעון כי 

שחרור אסיר יפגע באמון הציבור במערכת המשפט"
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סיכום
מאז פסק הדין בעניין יורם שקולניק, נמנעו בית המשפט וועדות השחרורים 
לדון באופן מעמיק בסוגיית אי שחרורו של אסיר מטעמים של אינטרס 
ציבורי. בתי המשפט לא קבעו קווים מנחים ולא גיבשו עקרונות מתי יש 

לעשות שימוש בסעיף זה.
פועל יוצא של אי קביעת עקרונות מנחים הוביל לתוצאה כפולה: ראשית, 
חוסר אחידות בכל הנוגע לשימוש בסעיף ושנית, אי-שימוש בסעיף כגורם 

עיקרי למניעת שחרור אסירים.

הרצון להימנע מדיון אמתי בסוגיה, מחריף בשנים האחרונות, עד כי גם 
במקרים שבהם יש הזדמנות לקיים דיון אמתי בסוגיה בית המשפט בוחן 
את השיקולים הרגילים ואינו מקיים דיון של ממש באינטרס הציבורי. כך 

בפרשיית אסירי מחתרת בת עין וכך בעניין האסירה אתי אלון.
נראה כי הגיעה העת לקבוע קווים מנחים, שיסייעו לתחם את שיקול 
הדעת של ועדת השחרורים גם בנושא זה, וכך ליצור שוויון בהתייחסות 
הוועדות השונות בתחום, לקבוע מידה מסוימת של ודאות משפטית 

ולהוביל לשימוש ראוי בסעיף במקרים המתאימים לכך.

"מוצע לקבוע קווים מנחים לשימוש בסעיף 10)א( לחוק. קביעת קווים מנחים 
תאפשר מחד גיסא לעשות שימוש הולם בסעיף זה, תוך הפעלת שיקול דעת 
רוחבי דומה בין כל המחוזות בפרקליטות המדינה, ומאידך גיסא תאפשר כלים 

טובים יותר לביקורת ציבורית ושיפוטית על השימוש בסעיף זה"
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תיקון 113 – כתב הגנה )חלקי(
יוני לבני1

לתיקון 113 לחוק העונשין ידע תמורות בשלוש השנים מאז נכנס  היחס
לתוקף.1בעוד שבתחילת הדרך נדמה היה, שחרף ביקורות מסוימות, 
השלימו בתי המשפט עם החובה לתחום את שיקול דעתם במסגרת 
מובנית יחסית של קריטריונים, נראה כי בעת האחרונה הולכת וגוברת 
ההסתייגות מן התיקון, במישרין2 או בעקיפין,3 ונשמעים קולות לתיקונו. 
רתיעה זו, שהייתה בתחילה מנת חלקם של בתי המשפט הדיוניים, 
המופקדים על מלאכת הענישה כעניין שבשגרה, חלחלה בהמשך גם 
לבית המשפט העליון, בין אם בדרך של הצבעה על חסרונות התיקון, 
מתן פרשנות מרחיבה במיוחד לתנאיו, או אף התעלמות ממנו.4 תופעה 
אחרונה זו מעניינת במיוחד בשים לב לביקורת שמתח בית המשפט 
העליון על הערכאות הדיוניות כשאלה לא החילו את התיקון בפסיקתם.5 
הביקורת נגד התיקון כוללת רכיבים מהותיים ודיוניים כאחד. מבחינה 
מהותית נטען, שהבנייה אינה הולמת את מלאכת הענישה, המחייבת 

פרקליט במחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת“א )מיסוי וכלכלה(. אבקש להודות   1
לפרופ‘ יורם רבין על הערותיו הטובות לרשימה זו.

ראו, למשל: ת״פ 47301-01-14 רשות המסים, היחידה המרכזית אזור מרכז ותיקים   2
מיוחדים נ׳ פ.מ.מ  בע״מ )פורסם בנבו, 16.6.2014(, שם מתח בית המשפט המחוזי 
ביקורת נוקבת על ״הנוקשות שבמתחם והיעדר כמעט מוחלט של “נתיבי מילוט׳״ 

וכינה אותו ״מיטת סדום״.
ראו, למשל: ת״פ )שלום ת״א( 10037-07-11 מדינת ישראל נ׳ פטלביץ )פורסם בנבו,   3
12.9.2013(, שבו קבע השופט עוזיאל, בניגוד להוראות התיקון, כי שיהוי בהגשת כתב 
אישום עשוי לשמש שיקול לעניין עצם קביעת המתחם ולא לתנועה בתוך המתחם 
עצמו; ת״פ )שלום ת״א( 5760/09 מדינת ישראל נ׳ טפר )פורסם בנבו, 2.12.2013(, 
שבו חרגה השופטת שריזלי ממתחם העונש ההולם בציינה, בניגוד לתיקון, כי ״בית 
המשפט רשאי לחרוג ממתחם העונש ההולם, לכאן, או לכאן, מתוך שיקולים שעיקרם 

שיקום העבריין, או הגנה על שלום הציבור, ועוד שיקולים״.
ראו, למשל: ע״פ 4040/14 פלוני נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 26.1.2015(, שבו   4
הפחית בית המשפט מהמתחם שנקבע בנוגע למערער על-ידי הערכאה הדיונית, 
״כדי לעודדו להתמיד בהתנהגות טובה ולצמצם חשיפתו לעבריינות״; ע״פ 5718/14 
מדינת ישראל נ׳ אלחלבי )פורסם בפדאור, 17.12.2014(, שבו החמיר בית המשפט 
בעונשו של נאשם בשים לב לחומרת העבירות שביצע, וקיבל את טענת המדינה, כי 
המתחם נמוך מדי, אך נמנע מלקבוע מתחם חדש תחתיו; ע״פ 7100/13 סגלטיצי נ׳ 
מדינת ישראל )פורסם בנבו, 29.1.2015(, שבו הפחית בית המשפט מהעונש בשל 
נסיבות אישיות, תוך אי אזכור התיקון, ולמעשה דחייה של העקרונות העומדים 
בבסיסו; ע״פ 6761/14 מדינת ישראל נ׳ רכאב )פורסם בנבו, 8.2.2015(, שבו קיבל 
בית המשפט ערעור על קולת העונש, אך נמנע מלהתייחס לתיקון; ע״פ 6589/13 
טרודי נ׳ מ״י )פורסם בפדאור, 3.3.2015(, שבו הפחית בית המשפט מעונשו של שב״ח 

בשל ״מדיניות הענישה הנהוגה״, ללא החלת התיקון.
ראו, למשל: ע״פ 6461/11 פלוני נ׳ מדינת ישראל )פורסם בתקדין, 22.1.2014(, שבו   5
מתח בית המשפט ביקורת נוקבת על הערכאות הדיוניות המתעלמות מהתיקון, 
וציין שהדבר פוגע באמון הציבור. מנגד, לעיתים אפשר היה ללמוד על עמדתו של 
בית המשפט העליון בנוגע לתיקון חרף הביקורת על אי החלתו. כך, בע״פ 2148/13 
ד.א נ׳ מדינת ישראל, פס׳ טז לפסק דינו של השופט רובינשטיין )פורסם בפדאור, 
16.12.2014(, צוין כי ״מצוות המחוקק היא לקבוע מתחם ענישה, וגם אם בית המשפט 

אינו מתלהב מכך, עליו למלא את מצוות המחוקק״. 

גמישות ובחינת הנסיבות של כל מקרה. לפי הטענה, התיקון פגע 
באינדיווידואליזציה בענישה, בקובעו מתחם ענישה, שאינו מתחשב 
בשיקולים אישיים הנוגעים לנאשם, דבר המביא לענישה בלתי מידתית 
וגורר אי צדק. במסגרת זו הועלו הצעות להגדיר בחקיקה עילה נוספת, 
שתאפשר חריגה ממתחם העונש ההולם ותתמקד בשיקולי צדק.6 טענה 
אחרת שהועלתה באותו הקשר גרסה, שהיות שרוב השיקולים לקולא 
הם שיקולים אישיים, הגבלת כוחם של אלה גורמת להחמרה בענישה.7 
מבחינה דיונית נטען, שהתיקון מאריך את גזרי הדין שלא לצורך,8 אף 

שלא פעם אין להפעלתו השפעה על התוצאה הסופית.9 
לגישתי, הביקורת נגד תיקון 113 לוקה, לא אחת, בהכללת יתר, שכן 
הדיכוטומיה שהיא מציבה בין התיקון לעקרון האינדיווידואליות בענישה 
ובפשרה  יותר, שמצייר התיקון,  אינה מתחשבת בתמונה מורכבת 
שבבסיסו. אף במקומות שבהם מצביעה הביקורת על קשיים אמתיים 
בהסדרים שבתיקון, היא אינה מתמודדת עם הקשיים שאפיינו את 
המצב שקדם לו, ושהתיקון ביקש לפתור. כפי שאסביר להלן, בצורתו 
הנוכחית, התיקון משקף, לטעמי, איזון ראוי בין ענישה אינדיווידואלית לבין 
סטנדרטיזציה ואחידות. הוספת הסדרים שיאפשרו חריגה מן התיקון, 
לרבות משיקולי צדק, עלולה להפר את האיזון ולהשיב על כנן את הבעיות 

שקדמו לתיקון ושבעטיין נחקק.
דומה שכמעט אין תחום במשפט, שקיימת בו הסתייגות גדולה יותר 
מהצבת מגבלות על שיקול הדעת השיפוטי, כתחום הענישה. אכן, 
התפיסה המקובלת היא, שגזירת העונש אינה נמדדת ב"פלס מדויק"; 
אינה נעשית לפי "מידות ומשקלות המובילים לתוצאה עונשית אחת 

ראו, למשל: יובל ליבידרו ״חריגה ממתחם העונש ההולם מטעמי צדק״ הסניגור 197,   6
4 )2013(; אורן גזל-אייל ״מתחמים לא הולמים: על עקרון ההלימה בקביעת מתחם 

העונש״ משפטים על אתר ו, 1 )תשע״ג(.
ראו, למשל: ת״פ )מחוזי ת״א( 10291-01-12 מדינת ישראל נ׳ צ׳רני, פס׳ 13 לפסק   7

דינו של השופט רוזן )פורסם בנבו, 13.5.2014( )להלן: ״פרשת הולילנד״(.
כך, למשל, ציין השופט עמית בע״פ 2362/14 עווד נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 9 לפסק   8
דינו של השופט עמית )פורסם בנבו, 28.1.2015(, כי ״גזר דינו של בית משפט קמא 
משתרע על פני 38 עמודים, ודומני כי הדבר משקף עד כמה נעשתה מלאכת גזירת 

הדין מסורבלת בעקבות תיקון 113״.
ראו, למשל: ע״פ 6395/13 אלסלאם נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 22.7.2014(, שם   9
צוין, כי ״הערכאות הדיוניות מחויבות לקיים את מצוות המחוקק ולגזור את העונש 
על פי המתווה שנקבע בתיקון 113 ]...[ גזר דין שאינו כתוב על פי מתווה זה הינו 
גזר דין שנפל בו פגם. עם זאת כבר הוספנו ופסקנו כי פגם זה אינו מוביל בהכרח 
לביטול גזר הדין או להחזרת הדיון אל בית המשפט קמא על מנת שיגזור את הדין 

בהתאם למתווה האמור״.
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ויחידה"; והיא עניין ל"מחשבה אנושית".10 
לא פעם ביטאו שופטים את ייסורי הנפש 
שחוו כשנדרשו לתרגם עבירות לשנות 
מאסר.11 לאור אלה, ומתוך התפיסה 
במקרה  והגינות  צדק  הגשמת  כי 
קונקרטי הם ביטוי ל"נשמה היתרה" של 
המשפט;12 וכי "הרשות השופטת אינה 
אך חבר שופטים וספר חוקים ושולחן 
וכיסא ומנורה ]...[ בית המשפט הוא 
צדק ויושר, ערכים ומנהגות, מוסכמות 
ומושכלות, עקרונות ועיקרים",13 ברור 
מדוע שופטים יבכרו שיטה, המאפשרת 
להם גמישות לגבש תוצאה ראויה בתיק 

שלפניהם, על פני כזו, שבה עומדים הם בפני מגבלות השוללות מהם 
מרחב תמרון.14 

אפשר להבין את הצורך בשיקול דעת רחב בתחום הענישה בשל התפיסה 
האינדיווידואליסטית של גזירת הדין, הדוגלת בבחינה פרטנית של כל 
מקרה לפי נסיבות המעשה ומאפייני העושה, ושוללת שיבוץ מקרי 
אבטיפוס לקטגוריות. הדבר נגזר הן משיקולי צדק קנטיאניים, הדוחים 
שימוש בנאשם למטרות החורגות ממנו עצמו – לא כל שכן כשהשימוש 
מתבטא בשלילת חירות; הן משיקולים הרתעתיים-תועלתניים, המחייבים 

קשר רציונאלי בין מעשה לסנקציה.
ואולם גם המצדדים בשיקול דעת שיפוטי רחב מסכימים לרוב, שענישה 
אינה יכולה להיעשות על בסיס אינטואיטיבי או לפי התרשמות כללית. 
אפילו ער השופט למלוא השיקולים הרלוונטיים, היעדר אמות מידה בנוגע 
לדרך האיזון ביניהן, למשקל היחסי של כל שיקול ולהיררכיה ביניהם, 

ע״פ 10715/05 פלוני נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 6 לפסק דינה של השופטת ארבל )פורסם   10
בנבו, 4.9.2007(; ע״פ 8445/11 קם נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 2 לפסק דינו של השופט 

סולברג )פורסם בנבו, 31.12.2012(.
דב לוין ״גוזרים את הדין״ המשפט א 185 )1993(.  11

אהרן ברק פרשנות במשפט כרך שני - פרשנות החקיקה 456–457 )1993(.  12
רע״א 6339/97 רוקר נ׳ סלומון, פ״ד נה)1( 199, 265 )1999(.  13

 Yoram Shachar, Sentencing as :לתפיסה המבכרת אינטואיציה בענישה, ראו  14
 .Art, 25 IS. L. REV 638 )1991(

עלול לצייר את התוצאה כשרירותית.15 
מכאן, הדרך לפערים ניכרים בעונשים 
שגוזרים שופטים שונים ועד להקטנת 
הוודאות ולשחיקת יכולתה של מערכת 
קצרה.   – התנהגות  לכוון  הענישה 
אמנם, פערים מסוימים בין פסקי דין, 
הנגזרים מזהות השופט היושב בדין, הם 
הכרח בל יגונה מעצם מבנה השיטה 
המשפטית,16 אך בתחום הענישה יוצר 
הדבר קושי, היורד לשורש המשפט 

הפלילי.17
פוגעים  שכאלה  פערים  ראשית, 
המהותי.  במובן  החוקיות  בעקרון 
אמנם, העונשים הנפסקים על-ידי שופטים שונים אינם חורגים מעונשי 
המקסימום המוטבעים לכל עבירה, אך בשים לב לטווח הענישה הרחב 
המוצמד לכל עבירה, העומד לרוב בין אפס לעונש המקסימום, הופכת 
רמת הענישה בפועל – ולא עונש המקסימום – לדין הנוהג, המקים אצל 
הנאשם הפוטנציאלי ציפייה בת הגנה.18 פערים בענישה פוגעים בציפייה 
זו ועלולים לגרום לתחושה של אי צדק ושרירות, הפוגעת באמון הציבור 

שם. ראו גם: חיים כהן ״ענישת ׳צדק׳ - הרהורים שלאחר השפיטה״ פלילים א 9, 21   15
)1990(: ״מסימני ההתנשאות הוא אמונתם של רבים מן השופטים שכדי לגזור דין 
צודק, די באינטואיציה שחנן אותם אלוהים. אין מן הצורך לבזבז זמן שיפוטי יקר על 
שיקולים ושקילות ולהעמיק חשוב וחקור: טביעת עינם מגלה להם מיד מזה צודק 
ומה איננו צודק. מידת העונש היא עניין לתחושה בלבד והתחושה הקולעת נחה על 

השופט, מכוח תפקידו, כמו רוח הקודש״. 
ראו: אהרן ברק שיקול דעת שיפוטי 194 )תשמ״ז(; אהרן ברק שופט בחברה דמוקרטית   16
44–45 )2004(. לגישת ברק, במצבים מסוימים המשפט אינו מכתיב פתרון אחד, 
ולשופט יש חלופות חוקיות שניתן לבחור ביניהן ולממש את שיקול דעתו השיפוטי. 
לרוב, שיקול הדעת מתנהל לפי אמות מידה אובייקטיביות, שאינן מתחשבות בהעדפות 
הפרטיות של השופט, אך לעתים, כשהשופט ניצב מול קשת של אפשרויות משפטיות 
כשרות, אין מנוס מ״סובייקטיביזציה מסוימת של האובייקטיבי״, )ש(״משקפת את 
מבנה אישיותו של השופט ואת תגובתו לסובב אותו״ )ברק שופט בחברה דמוקרטית, 

שם(.
ראו: דו״ח הוועדה לבחינת דרכי ההבניה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין   17
)1997( 7–9 )להלן: ״ועדת גולדברג״, או ״דו״ח ועדת גולדברג״(; יורם רבין ויניב ואקי 

דיני עונשין כרך ג 1458–1459 )מהדורה שלישית, 2014(.
זה הביטוי ה״מהותי״ לס׳ 5 לחוק העונשין. אף כשיש להחמיר בענישה בהשוואה   18
לרף הנוהג, נעשה הדבר בהדרגה, כדי להטמיע את השינוי בלי לפגוע בציפייה של 
הנאשם; ראו: ע״פ 2247/10 ימיני נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 85 לפסק דינו של השופט 

עמית )פורסם בנבו, 12.1.2011(.

113 לוקה, לא אחת, בהכללת  "הביקורת נגד תיקון 
יתר, שכן הדיכוטומיה שהיא מציבה בין התיקון לעקרון 
האינדיווידואליות בענישה אינה מתחשבת בתמונה 
ובפשרה שבבסיסו.  יותר, שמצייר התיקון,  מורכבת 
אף במקומות שבהם מצביעה הביקורת על קשיים 
מתמודדת  אינה  היא  שבתיקון,  בהסדרים  אמתיים 
עם הקשיים שאפיינו את המצב שקדם לו, ושהתיקון 
בין ענישה  ראוי  איזון  ביקש לפתור. התיקון משקף 
אינדיווידואלית לבין סטנדרטיזציה ואחידות. הוספת 
הסדרים שיאפשרו חריגה מן התיקון, לרבות משיקולי 
כנן את  ולהשיב על  צדק, עלולה להפר את האיזון 

הבעיות שקדמו לתיקון ושבעטיין נחקק"
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במערכת הענישה הפלילית. שנית, פערים כאלה פוגעים בצורה קשה 
בשוויון בין נאשמים. נוכח עוצמת הנזק הכרוך בסנקציה הפלילית – על 
כל יום מאסר הנגזר במסגרתה – גם פער מינורי יחסית בעונשים הנגזרים 
מפר בצורה קשה את עקרון השוויון. שלישית, פערים שכאלה מקשים על 
שימוש בענישה הפלילית כדי לזקק אמירה נורמטיבית בנוגע לעוצמת 
הגינוי החברתי להתנהגות מסוימת, ופוגעים ביכולתה לקדם ערכים, 

שהחברה חפצה ביקרם. 
ביטוי מרכזי של הפעלת שיקול דעת שיפוטי, ומה שנראה כמקור משמעותי 
לפערים בין גזרי דין ולטשטוש אמות המידה, מקורו בשיקולים האישיים 
הנוגעים לנאשם.19 נראה שאין כשיקולים האישיים – ויהיו אלה שיקולים 
הנוגעים לחסד ולרחמים כלפי נאשם שענישה מחמירה עלולה להסב 
לו נזק מיוחד; או כאלה המתייחסים להתנהגותו או לפועלו של הנאשם 

לפני ביצוע העבירה או אחריה20 – כדי 
להצביע על קשיי הכימות המאפיינים 
את הענישה הפלילית, ועל אי הדיוק 
הכרוך בה.21 אכן, מעצם טיבם, ומעצם 
ניתוקם מן המעשה הפלילי שעל הפרק 
וממידת אשמתו של הנאשם בעשייתו, 

נבדלים שיקולים אישיים בין נאשם לנאשם. כך, הן לגבי כל שיקול בנפרד, 
הן לגבי מצרף השיקולים ומשמעותם המצטברת, הן לגבי יחסי הגומלין 
שבין שיקולים אלה לחומרת העבירה. הבדלים אלה מקשים על שרטוט 
מראש של אמות מידה וקריטריונים ברורים לכימות העונש במקרה נתון 
ולהשוואה בינו לבין זה הנגזר במקרים אחרים. ודוקו: מה המשקל שיינתן 
לעבר צבאי מפואר בעונש של עבריין מין? מה ייעשה עם קשיש שהרג? 
ומה היחס בין עונשו של זה לעונשו של עבריין צעיר שהרג, אך מצבו 
הבריאותי לקוי? קשיי כימות העמידו לא אחת גזרי דין בלתי מנומקים, 
שהתמקדו בסקירת השיקולים, להבדיל מניתוח משקלם המוחלט והיחסי. 
אמנם, גם חומרתה המושגית של העבירה, וחומרתה בנסיבות קונקרטיות, 
אינה קלה לאומדן, אך לגבי אלה נתן המחוקק כלי כימות בסיסיים בדמות 

השימוש במונח ״שיקולים אישיים״ ברשימה זו מתייחס לשיקולים שאינם קשורים   19
בביצוע העבירה, ומוגדרים בס׳ 40יא לחוק העונשין. 

רבין וואקי, לעיל ה״ש 17, בעמ׳ 1501–1507.  20
בשל אופיים העמום ואי האחידות שבהם, נאסרה בכמה שיטות משפט התחשבות   21
בחלק ניכר מהנסיבות האישיות; ראו: רות קנאי ״הבניית שיקול הדעת בענישה 

בעקבות דו״ח ועדת גולדברג״ מחקרי משפט טו 147, 170 )1999(.

עונשי מקסימום, ובכמה עבירות גם רמות ענישה שונות לפי הנסיבות.22 
מעבר לכך, הקשר הישיר בין נסיבות ביצוע העבירה לחומרתה ולמידת 
אשמתו של הנאשם בביצועה, מקל על הצבת טור אורדינלי של חומרה 
יחסית,23 ועל מיקום עבירה בנסיבות קונקרטיות על אחד משלבי הסולם 
שמתחת לעונש המקסימום, כשמוצמד לו תג מחיר מספרי מדויק יחסית. 
לבסוף, חומרת העבירה, אף בנסיבות נתונות, כוללת יסוד נורמטיבי 
כללי, שהוא עיוור במידה רבה לזהות הנאשם ובעל השלכות רוחב על 
תיקים אחרים. משכך, נראה ששופטים נוטים לאמץ לגביה גישה זהירה, 
המתיישבת לרוב עם המדיניות הקיימת ונרתעת מליצוק לה תוכן חדש 

בכל תיק.24 
אם כן, קברניטי תיקון 113 עמדו בפני מערכת שיקולים נוגדים: כיצד 
להתמודד עם הקשיים שברקמה הפתוחה, נעדרת הכללים ועמומת 
הסטנדרטים, המאפיינת את שיקול 
בבד  ובד  בענישה,  השיפוטי  הדעת 
לשמר את טבעה האינדיווידואליסטי? 
מהביקורת  בשונה  שאסביר,  כפי 
שנמתחה, תיקון 113 בחר פתרון שקול 
ומידתי בסך הכול, המבקש להדק את 
מידת הרציונאליות של הענישה ולהתמודד עם כאוס השיקולים שקדם 

לו, תוך פגיעה מינימלית ככל שניתן באופייה הפרטני.
ראשית, נפתח במה שהוחלט לא לעשות. מחוקק תיקון 113 דחה את 
הצעת ועדת גולדברג, כי ועדת מומחים תקבע "עונשי מוצא" הולמים 
למקרה השכיח של כל עבירה, וקבע מודל ייחודי, המותיר את שיקול 
הדעת לשופט, הבוחן את המקרה הקונקרטי הבא לפניו.25 אפשר, 
אמנם, שעונשי מוצא היו מצרים את פערי הענישה, אך הניתוק בינם 
לבין העבריין הספציפי ונסיבות ביצוע העבירה, וההחמרה השרירותית 

ראו, למשל: העבירות של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות )ס׳ 274 לחוק העונשין(;   22
חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות )ס׳ 335 לחוק העונשין(; וקבלת דבר במרמה 

בנסיבות מחמירות )ס׳ 215 לחוק העונשין(. 
קנאי, לעיל ה״ש 21, בעמ׳ 178–179.  23

ראו, למשל: בתחום העבירות הכלכליות, ע״פ 6799/14 אופיר נ׳ מדינת ישראל )פורסם   24
בנבו, 16.3.2015(; ע״פ 4666/12 גורבץ׳ נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 8.11.2012(.

ראו, לעניין זה: רע״פ 3677/13 אלהרוש נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 37–40 לפסק דינו של   25
השופט ג׳ובראן )פורסם בנבו, 9.12.2014(.

113 בחר פתרון  "בשונה מהביקורת שנמתחה, תיקון 
שקול ומידתי, המבקש להדק את מידת הרציונאליות 
של הענישה ולהתמודד עם כאוס השיקולים שקדם 
לו, תוך פגיעה מינימלית ככל שניתן באופייה הפרטני"
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בענישה שהייתה עלולה להיגרם, בניגוד לתכלית התיקון,26 היו מותירים 
על כנם את חוסר האיזון בין אחידות ושיטה לבין ענישה אינדיווידואלית, 

גם אם עתה בכיוון ההפוך. 
שנית, בשונה ממודלים נוקשים שאומצו 
בקריטריונים  ולוו  שיטות,  בכמה 
מספריים מדויקים שגובו בטבלאות 
מורכבות, אימץ תיקון 113 מודל גמיש, 
הסוקר את השיקולים הבסיסיים ואת 
המדרג ביניהם, תוך הותרת שיקול דעת 
להכרעה במקרה הקונקרטי והימנעות 

מכללים דווקניים.27 
שלישית, לא זו בלבד שהתיקון מציב 
בין שיקולי הענישה  היררכיה ברורה 
וזונח את הערבוביה ששררה קודם 
אלא  ביניהם,  האיזון  דרך  לגבי  לכן 
דווקא  בוחר  הוא  השיקולים  שמבין 

כשיקול המוביל.28 שתי החלטות אלה, המשרתות בבירור  בהלימה 
את הרצון באחידות ובסטנדרטיזציה, לא רק שאינן פוגעות בתפיסה 
האינדיווידואליסטית של הענישה ובשיקולי הנאשם הבודד, אלא אף 
מקדמות אותה: הגדרת ההיררכיה – באמצעות חיזוק רמת הוודאות של 
הנאשם ומתן מענה לתחושת השרירותיות והאפליה שקיננה בו; וחיזוק 
ההלימה – באמצעות התמקדות באחריותו המוסרית של הנאשם עצמו, 
תוך החלשת משקלם של שיקולים תועלתניים, כדוגמת הרתעה, הרואים 

ראו: אורן גזל-אייל ורותי לזר ״ההשלכות הצפויות לעונשי מוצא״ חוקים ג 41, 58–66   26
)2011(; בועז סנג׳רו ״מי מעוניין במאסרים מרובים וממושכים יותר?״ עלי משפט ה 

.)2006( 247
רבין וואקי, לעיל ה״ש 17, בעמ׳ 1461–1462. למצער, מודל זה מספק מענה לחלק   27
מהחשש שהועלה בדבר הפרת מאזן הכוחות תביעה-בית משפט, בשל כבילת 
שיקול דעתו של האחרון לעונשי מוצא מחמירים; ראו: גזל-אייל ולזר, שם. בהקשר 
זה נזכיר, כי גם לאחר תיקון 113 חזר בית המשפט על ההלכה שנקבעה בע״פ 
1958/98 פלוני נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נז)1( 577 )2002(, אשר הציבה מגבלות על 
יכולת התביעה לחרוג מהעונש ההולם בהסדר טיעון; ראו: ע״פ 512/13 פלוני נ׳ 
מדינת ישראל )פורסם בנבו, 4.12.2013( )להלן: "פרשת פלוני"(. אפשר שחיזוק 
שיקול ההלימה בעקבות תיקון 113 צמצם את יכולת החריגה מעונש זה עוד יותר; 
ראו: מיכל טמיר ויוני לבני ״הסדר טיעון הוא הסדר טיעון: עבר הווה ועתיד״ חוקים ו 

 .)2014( 104–103 ,49
במסגרת רשימה זו, אין בכוונתי לדון בהצדקה העניינית לבחירה דווקא בהלימה   28

כשיקול המוביל, סוגיה שנדונה בהרחבה במקומות אחרים.

בנאשם סוכן חברתי, ובענישתו כלי לקידום תכליות החורגות ממנו עצמו. 
רביעית, בין שני קוטבי הקצה: זה הקובע כללי ענישה קשיחים מכאן, וזה 
הבוחן כל מקרה לגופו ללא קריטריונים אחידים מנגד, בחר תיקון 113 
בדרך ביניים. דרך ביניים זו מתחשבת 
במידה מלאה בנסיבות הקונקרטיות 
רכיב  שהן  העבירה,  בוצעה  שבהן 
אינדיווידואלית,  ענישה  של  מרכזי 
עונש טיפוסי לעבירה  ואינה קובעת 
בתור שכזו. דרך ביניים זו מתחשבת 
גם, כבר בעת קביעת מתחם העונש 
הנוגעים  אישיים  בשיקולים  ההולם, 
לנאשם, כשיש באלה כדי להשליך על 
מידת אשמתו.29 דרך ביניים זו אף אינה 
מניחה שקיים עונש הולם אחד ויחיד, 
ובשל כך היא מותירה מתחם שיקול 
משמעותי,30  שרוחבו  שיפוטי,  דעת 
לקביעת עונש הולם במקרה קונקרטי. לבסוף, מעניקה דרך ביניים זו 
מקום משמעותי לשיקולים שאינם קשורים בביצוע העבירה, ובכלל אלה 
שיקולים אישיים הנוגעים לנאשם. הסייג היחיד לכך הוא שבמסגרת האיזון 
בין השיקולים, מוגבל משקלם של אלה – בצד השיקולים התועלתניים 

– לתנועה בתוך מתחם הענישה.31 
ספק אם פתרון אחר מזה שנמצא בתיקון, שהיה משווה בין מעמדם 
של השיקולים הנוגעים לעבירה לשיקולים הנוגעים לנאשם, או מאפשר 
חריגה מהמתחם משיקולים אישיים, לרבות שיקולי צדק, היה מעמיד 
תשובה אפקטיבית לחוסר האחידות ולגמישות היתר של הקריטריונים, 
שהולידה את הצורך בתיקון מלכתחילה. כבר כיום, לא אחת נעשים 
בפסיקה ניסיונות לפרש את התיקון בהרחבה באופן שיאפשר חריגה 

ראו: סעיפים 40ט)א()6(–)9( לחוק העונשין.  29
ע״פ 7655/12 פייסל נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 7–8 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן )פורסם   30
בנבו, 4.4.2013(; ע״פ 1323/13 חסן נ׳ מדנית ישראל, פס׳ 8 לפסק דינה של השופטת 

ארבל )פורסם בנבו, 5.6.2013(. 
גישה זו נוטה, למעשה, לעמדתו המעורבת של נורבל מוריס, הרואה בגמול שיקול,   31
הקובע את גבולו העליון והתחתון של מתחם הענישה האפשרית, תוך התחשבות 
 NORVAL :בכל יתר השיקולים לשם קביעת העונש המדויק בין שני גבולות אלה. ראו
 MORRIS, DESERT AS A LIMITING PRINCIPLE IN PRINCIPLED SENTENCING,

.201-206 )Andrew von Hirsch & Andrew Ashwoth eds., 1992(

"ספק אם פתרון אחר מזה שנמצא בתיקון, שהיה משווה 
בין מעמדם של השיקולים הנוגעים לעבירה לשיקולים 
מהמתחם  חריגה  מאפשר  או  לנאשם,  הנוגעים 
משיקולים אישיים, לרבות שיקולי צדק, היה מעמיד 
תשובה אפקטיבית לחוסר האחידות ולגמישות היתר של 
הקריטריונים, שהולידה את הצורך בתיקון מלכתחילה. 
כבר כיום, לא אחת נעשים בפסיקה ניסיונות לפרש את 
התיקון בהרחבה באופן שיאפשר חריגה שכזו, והגדלת 
הפתח לעשות כן עלולה להפר את האיזון העדין העומד 

בבסיס התיקון ולשחוק את תכליותיו"
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שכזו,32 והגדלת הפתח לעשות כן עלולה להפר את האיזון העדין העומד 
בבסיס התיקון ולשחוק את תכליותיו.

ספק גם אם פתרון אחר מזה שנמצא בתיקון היה מאפשר זיקוק של 
אמירה נורמטיבית כללית, בעלת משמעות חינוכית, החורגת מ"כיבוי 
שריפות" נקודתי.33 יכולתו של המתחם לשמש ייצור נורמטיבי נגזרת 
מההגדרה העונשית שהוא מעניק לפגיעה בערכים מוגנים בעוצמה 
מסוימת, קרי לחומרת מעשה העבירה. שיקולים אישיים לרוב אינם 
משליכים על חומרה זו, והתחשבות בהם כבר בשלב הראשון תצמצם 

את יכולתו של התיקון לשדר מסר ערכי. 
אמנם, לחלק מהנסיבות האישיות יש השפעה גם במונחי גמול. כך, 
למשל, אפשר להניח שהסבל הסובייקטיבי שייגרם לנאשם קשיש וחולה 
משהות במאסר עולה על זה של אדם צעיר ובריא, ומכאן שמבחינה 
גמולנית אפשר, לכאורה, להסתפק לגביו בעונש חמור פחות.34 ואולם 
נוכח שיקולים פרקטיים – חלקם ראייתיים, חלקם נוגעים לקשיי כימות 
אובייקטיביים – אין מנוס מהגבלת משקלם של שיקולים אלה, שמעצם 
טבעם גוררים עמימות ואי אחידות. נזכיר, כי במקומות שבהם התאפשר 
כימות מדויק של מידת הפגיעה הסובייקטיבית בנאשם, הכיר תיקון 113 

בשיקול זה כחלק משיקולי ההלימה הקובעים את המתחם.35
חמישית, בשונה מהחשש המוקדם שהדים לו הוזכרו גם בפסיקה,36 תיקון 
113 לא ביקש להחמיר בענישה,37 וכפי שמראים מחקרים – הוא אף לא 

ראו, למשל: ת״פ )שלום ב״ש( 36886-09-12 מדינת ישראל נ׳ נבאהין )פורסם בנבו,   32
6.1.2013(; ת״פ 106/12 )מחוזי מר׳( מדינת ישראל נ׳ פוקיוקו )לא פורסם, 2.1.2013(, 
שבו פירש בית המשפט בהרחבה יתרה את מושג השיקום כדי לאפשר חריגה 

משיקולי צדק. 
ראו, למשל: פרשת פלוני, לעיל ה״ש 27, פס׳ 14, 16–17 לפסק דינו של השופט   33

מלצר.
קנאי, לעיל ה״ש 21, בעמ׳ 170; ראו גם: רות קנאי ״היחס בין מטרות הענישה ושיקולי   34
הענישה לשיקול הדעת של השופט בקביעת העונש״ מחקרי משפט י 39, 46–48 
)1993(; ליישום: ת״פ )מחוזי ת״א( 32224-01-15 מדינת ישראל נ׳ מורגן, פס׳ 18 

לפסק דינו של השופט כבוב )פורסם בנבו, 1.4.2015(. 
כך לגבי מצבו הכלכלי של נאשם בעונשי קנס, סעיף 40ח לחוק העונשין; ראו: רבין   35

וואקי, לעיל ה״ש 17, בעמ׳ 1485.
ראו: ע״פ 8641/12 סעד נ׳ מדינת ישראל, פסק דינו של השופט רובינשטיין )פורסם   36

בנבו, 5.8.2013(.
דו״ח ועדת גולדברג, לעיל ה״ש 17, בעמ׳ 10, קובע בבירור כי ״אין מטרתו של עקרון   37
ההלימה להביא להחמרה לשם החמרה בענישה״. גם המחוקק נמנע מלראות 
בהחמרה בענישה משום מטרה של התיקון; ראו: חגית לרנאו וישי שרון ״שמונה 
הכרעות ערכיות בחקיקת חוק הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה״ הסנגור 183 

.)2012(

עשה כן בפועל.38 אכן, אף שלכאורה נחלש מעמד השיקולים האישיים 
בתיקון 113, היחלשות זו לא פסחה גם על שיקולים אישיים שהביאו 
בעבר להחמרה בעונש, כדוגמת עבר פלילי. בנוסף, במסגרת התיקון 
נקבע השיקום כשיקול שני במדרג החשיבות,39 לאחר ההלימה, והוא 
מאפשר חריגה מהמתחם. הבחירה בשיקול השיקומי דווקא, שמטבעו 
מביא להקלה בעונש, היא החלטה ערכית שאינה מובנת מאליה, בפרט 
לאור ספקות שעלו בספרות בנוגע למידת האפקטיביות שלו. אמנם, 
גם הגנה על הציבור מאפשרת חריגה מהמתחם, אך זו מוגבלת יותר 
בהיקפה, וממילא השימוש שנעשה בעילה זו לשם חריגה מהמתחם 
הוא מצומצם ביותר. חשוב מכל אלה, התיקון החליש במידה ניכרת 
את מעמדו של השיקול ההרתעתי, המביא מטבעו להחמרה בענישה, 

ובחלק מהעבירות אף משמש טעם מרכזי להצדקת החמרה בעונש.40
שישית, אף אם התיקון סרבל במעט את גזרי הדין, כפי שציין השופט עמית, 
נראה שיתרונותיה של ההנמקה הכתובה והמפורטת עולים בהרבה על 
חסרונותיה. כך, הן לאור ההנחה, כי עצם כתיבתה של הנמקה שיטתית 
וסדורה מסייעת בקבלת החלטה רציונאלית, שאינה פרי "תחושת בטן";41 
הן לעניין תחושתו של הנאשם האינדיווידואלי, כי מקרהו נבחן באופן 
פרטני על בסיס מאפייניו, וענישתו אינה אקראית; הן, כפי שעולה ממחקר 

בנושא, ככלי עצמאי לצמצום פערי ענישה.42
נסכם ונאמר כך. תיקון 113 נועד לטפל באי האחידות ובהיעדר הסטנדרטיזציה 
בענישה. הטיפול בבעיה כרוך, מעצם טיבו, במחיר מסוים בהיבטים אחרים. 
השאלה אינה אם שולם מחיר, אלא אם המחיר ששולם ראוי, ואם אפשר 
לפתור את הבעיה במחיר נמוך יותר. לדידי, המבנה העדין שנקבע בתיקון 
113 מייצר איזון סביר ובלתי נמנע בין אחידות לפרטנות ובין כללים לשיקול 

קרן וינשל-מרגל וענבל גלון השפעת תיקון החוק בעניין הבנית שיקול הדעת השיפוטי   38
בענישה על גזירת מאסרים )מחלקת המחקר של הרשות השופטת, אפריל 2014(.

לרנאו ושרון, לעיל ה״ש 37, בעמ׳ 17–18.  39
כך למשל העבירות הכלכליות, שמבצעיהן נחשבים לרציונאלים ומשכך עונש מרתיע   40

צפוי לפעול עליהם ביעילות.
ראו: בע״פ 5653/13 ביידון נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 14 לפסק דינו של השופט זילברטל    41
)פורסם בנבו, 2.1.2014(: ״כל העוסק בשפיטה יודע כי לעיתים תוך כדי ניסוח ההנמקה 
והעלאתה על הכתב ]...[ מתחוור כי קיים פגם בנימוק כלשהו, או כי עניין מסוים לא 
הובא בחשבון, באופן שיש בכך כדי לשנות את התוצאה, במיוחד כשמדובר בתוצאה 

הנתונה במידה רבה לשיקול דעתו של בית המשפט, כגזירת עונש״.
וינשל-מרגל וגלון, לעיל ה״ש 38, בעמ׳ 49. לפי הכותבות, ניתוח גזרי דין שנכתבו   42
אחרי תיקון 113 העלה כי למרביתם מאפיינים מבניים החוזרים על עצמם, עובדה 

היכולה לתרום להקטנת השונות בין גזרי הדין.
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דעת. לעתים ההבניה משרתת אף את שני הקטבים גם יחד. 
אמנם, כפי שצוין בספרות,43 קיימים מקרי קצה, שבהם התיקון אינו מעניק די 
משקל לשיקולים אישיים חריגים. לגישתי, כדי לא לפתוח פתח רחב לסטייה 
מהתיקון, שאמות המידה שלו יהיו קשות להגדרה, יש לבחון מקרים אלה 
מחוץ למסגרת התיקון ולא כחלק מאיזוניו, באמצעות הדוקטרינה של הגנה 
מן הצדק.44 השימוש בהגנה מן הצדק, הנחשבת לטענה מקדמית, שאינה 
חלק אינהרנטי משלב הטיעונים לעונש, לא רק שימנע שחיקה של הרציונאל 
שביסוד תיקון 113, אלא גם יבטיח שההתחשבות בשיקולים האישיים תוגבל 
למקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתאם לקריטריונים המחמירים שנקבעו 

להחלתה של דוקטרינה זו בפסיקה. 45

לעיל ה״ש 6.  43
דוקטרינה זו אמנם מכוונת לרוב לפגמים דיוניים, הנוגעים להתנהגות הרשויות, אך   44
כפי שנקבע בע״פ 4855/02 מדינת ישראל נ׳ בורוביץ, פ״ד נט)6( 775, 807–808 
)2005(, אין לשלול אפשרות שהיא תוחל במצבים הפוגעים בתחושת הצדק גם 
כשמדובר ב״נסיבות שאינן תלויות ברשויות״. באותה פרשה נקבע עוד, כי פעולתה 

של הדוקטרינה יכולה להתבטא גם בהפחתה בעונש.
ואכן, שיקולים מסוימים, המאפשרים סטייה מתוך המתחם, ובראשם זה של חלוף   45

הזמן, מאפשרים כבר היום הפחתה בענישה במסגרת הגנה מן הצדק. 

"נסכם ונאמר כך. תיקון 113 נועד לטפל באי האחידות 
בענישה. הטיפול בבעיה  ובהיעדר הסטנדרטיזציה 
טיבו, במחיר מסוים בהיבטים אחרים.  כרוך, מעצם 
השאלה אינה אם שולם מחיר, אלא אם המחיר ששולם 
ראוי, ואם אפשר לפתור את הבעיה במחיר נמוך יותר. 
113 מייצר איזון  לדידי, המבנה העדין שנקבע בתיקון 
ובין כללים  ובלתי נמנע בין אחידות לפרטנות  סביר 
לשיקול דעת. לעתים ההבניה משרתת אף את שני 

הקטבים גם יחד"
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תפקיד הפרקליטות בשלב חקירת המשטרה 
מבט חוזר על פרשת אייכמן

שיחות עם גבריאל בך
יונתן קרמר1

בריאל בך נולד בגרמניה בשנת 1927. בשנת 1938, שבועיים לפני ג
"ליל הבדולח", עבר עם משפחתו להולנד. בשנת 1940, ערב פלישת 
הנאצים להולנד, העפילו בך ובני משפחתו לישראל, על סיפון אוניית 
המעפילים "פאטריה". בך חגג בר-מצווה על סיפון האונייה. במחצית 
הראשונה של שנות ה-40 של המאה הקודמת למד בך בתיכון בית 
1951, לאחר סיום לימודי  הכרם בירושלים ושירת ב"הגנה". בשנת 
משפטים בלונדון, שב בך לארץ והתגייס לפרקליטות הצבאית, אשר 
הייתה בשלבי הקמתה. היה זה אות הפתיחה לקריירה מפוארת בשירות 
הציבורי המשפטי: עם סיום השירות כתובע צבאי, שירת בך בפרקליטות 
המדינה במשך כ-30 שנה, וב-12 מהן שימש כפרקליט המדינה. לאחר 

מכן כיהן בך כשופט בבית המשפט העליון במשך כעשור ומחצית.
בתקופתו בפרקליטות טיפל בך בתיקים רבים בעלי חשיבות ציבורית 
מיוחדת. בין היתר, היה בך אמון על הכנת ערעור המדינה במשפטו 
של מלכיאל גרינוולד, אשר הועמד לדין בגין לשון הרע שפרסם נגד 
ישראל קסטנר. הייתה לו זו חשיפתו המשמעותית הראשונה למוראות 
השואה ולתפקידו המרכזי של אדולף אייכמן במנגנון ההשמדה הנאצי. 
כמו כן, בך ייצג את המדינה במשפטים ביטחוניים רגישים והגן על 
אנשי קהילת המודיעין אשר נעצרו בחו"ל. כפרקליט המדינה היה 
בך שותף לעיצוב הכללים המשפטיים החלים על הפקעת קרקעות 
בשטחי יהודה ושומרון. לצד אלה, החליט בך על העמדתם לדין של 
עברייני "צווארון לבן", מבכירי עובדי הציבור בארץ, אשר נתפסו בזמנו 

כחסינים מפני החוק. 
לצד כל אלה מתבלט משפטו של אייכמן. לאחר הבאתו של אייכמן 
לישראל היה בך אמון על הליווי המשפטי של חקירת המשטרה, על 
הקשר עם אייכמן ועל הכנת המשפט. בהמשך הצטרף אליו למשימה 
זו יעקב בר-אור ז"ל, אשר שימש בעת ההיא כפרקליט מחוז תל-אביב. 
את צוות התביעה במשפט הוביל גדעון האוזנר ז"ל, היועץ המשפטי 
לממשלה דאז. כל אחד מן השלושה – האוזנר, בך ובר-אור – היה אמון 
על הוכחת מאורעות השואה במדינות מסוימות, ועל הוכחת חלקו של 
אייכמן בהשמדת היהודים במדינות אלה. בין היתר, הביא בך בפני בית 
המשפט את סיפורה של יהדות הונגריה, אשר הייתה לו חשיבות מיוחדת 

לשם הרשעתו של אייכמן בעבירות שיוחסו לו. 

פרקליט במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. תודות לדן אלדד, מנהל המחלקה   1
הכלכלית, אשר רעיונותיו והערותיו תרמו מאוד להכנת השיחות עם בך ולעריכתן.

מבין שלל האפשרויות, ביקש בך להקדיש את השיחות עמנו למשפט 
אייכמן. אין להתפלא על כך. חשיבותו של משפט זה הרי חורגת לאין 
שיעור ממשמעויותיו כהליך פלילי. בעיני רבים היה המשפט נקודת 
מפנה באשר לתודעת השואה בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט. 
המשפט סימל את סיומה של "תקופת השתיקה" של הניצולים והביא 
לחשיפת סיפוריהם בפני עשרות מיליוני אנשים. המשפט גם תרם לשיפור 
האופן שבו הוערכו הניצולים על-ידי סביבתם ולחשיבות שיוחסה למפעל 
ההנצחה. לא בכדי כתב נשיא המדינה לשעבר, שמעון פרס, כי התביעה 
במשפט מילאה "שליחות יהודית, אנושית ומשפטית שאין נעלה ממנה".2 
בך סבר, כי שליחות זו שהוא מילא היא הנושא הראוי ביותר להביאו בפני 

ציבור הפרקליטים במסגרת כתב העת.
למותר לציין, כי לא היה אפשר להקיף בפגישות הספורות שקיימנו 
עם בך את ההיבטים השונים של עבודת התביעה בהליך הפלילי, את 
הלבטים ואת הקשיים שליוו אותה. בעצה אחת עם בך, כיוונו את מוקד 
השיחות עמו לשלב ליווי חקירת המשטרה. זאת מתוך מחשבה, שנושא 
זה מתוחם באופן יחסי, מוכר פחות אולי, והוא מאפשר התעמקות גם 

בשאלות מקצועיות, אשר הולמות את אופיו של כתב העת.3 

שיחות עם מר בך
שאלה: מה היה תפקידך בפרקליטות בשנת 1960, ערב לכידתו של אייכמן?

תשובה: החל משנת 1953 עבדתי בפרקליטות המדינה. אהבתי כל רגע. 
נהניתי מהפן המקצועי של עבודתי כפרקליט ומהאווירה בפרקליטות. 
בשבע השנים עד לכידתו של אייכמן, שבהן שימשתי כפרקליט, צברתי 
ניסיון רב בטיפול בתיקים מסוגים שונים. בין היתר, הכנתי את הודעת 
הערעור בפרשת ישראל קסטנר. במסגרת הטיפול בפרשה זו התוודעתי 
לזוועות שעוללו הנאצים ליהדות הונגריה, ועוד אז התגבשה אצלי ההבנה, 

גדעון האוזנר משפט אייכמן בירושלים - הקדמה מאת נשיא המדינה שמעון פרס   2
)2011( )להלן: ״משפט אייכמן בירושלים״(. יצוין כי פרס התייחס בדברים אלה לגדעון 

האוזנר, אך ברי כי דבריו נכונים ביחס לכל צוות התביעה.
יצוין כי אין זו השיחה הראשונה שמקיים בך אודות משפט אייכמן. חלק נכבד מן   3
הרעיונות שהציג בך בשיחה עמנו הוצגו על-ידו, באופן זה או אחר, בראיונות קודמים. 
להשוואה ולהרחבה ראו: יעל רוזמן גבריאל בך: פרקליט, שופט, ג׳נטלמן פרק שישי 
)2011(; אורלי בך ומיכאל בך ״ראיון עם השופט גבריאל בך״ ספר גבריאל בך 29, 
96–131 )דוד האן, דנה כהן-לקח ומיכאל בך עורכים, 2012(;  כמו כן, ספרים נוספים 
עסקו במשפט אייכמן, תוך תיאור קורותיהם של המשפטנים הישראלים שנטלו בו 
חלק. כך למשל, מיכל שקד משה לנדוי – שופט – ביוגרפיה )2012(; משפט אייכמן 

בירושלים, לעיל ה״ש 2.
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"כאשר מדובר בחקירה מורכבת, יש יתרון משמעותי 
למעורבות פרקליטים החל משלביה הראשונים. ככל 
האפשר במגבלות ניהול הזמן. ברור שחוקרי משטרה 
יש לאסוף. עם זאת, אין  יודעים אילו ראיות  מנוסים 
תחליף לניסיון של ניהול תיקים בפועל כדי להבין אילו 
וכדי לחזות את הסוגיות  יעלו במשפט  טענות הגנה 

שבית המשפט עתיד לייחס להן משקל"

שלאייכמן היה חלק משמעותי מאוד ברצח השיטתי של בני עמנו. בשנת 
1960 כבר שימשתי כמנהל המחלקה הפלילית, אשר מנתה בעת ההיא 

פרקליטים ספורים.   

שאלה: ביום 23 במאי 1960 הכריז דוד בן גוריון בכנסת, כי אדולף אייכמן 
נתגלה על-ידי שירותי הביטחון, כי הוא נמצא בישראל, וכי הוא יעמוד בקרוב 
למשפט בישראל. מה הרגשת עת שמעת את הודעתו של בן גוריון, ומתי 

התחלת לטפל בתיק? 
תשובה: להודעתו של דוד בן גוריון הייתה השפעה מחשמלת. בשל 
העיסוק המוקדם שלי בפרשת קסטנר, היו לי הכלים להעריך את 
משמעותם של הדברים. הבנתי כי ההליך שיתנהל נגד אייכמן טומן 
בחובו חשיבות היסטורית, פוליטית ומשפטית יוצאת דופן. חלפה בראשי 
המחשבה, כי נוכח ידיעת השפה הגרמנית ונוכח העיסוק הקודם שלי 
בפרשת קסטנר, יפנו אלי בעניין. ואכן, יומיים לאחר הבאתו של אייכמן 
לארץ פנה אלי פנחס רוזן ז"ל, שר המשפטים דאז. הוא יידע אותי שכנראה 
אהיה חלק מצוות התביעה במשפט, ושאל אם גם אהיה מוכן לשמש 
כיועץ המשפטי של "לשכה 06", המחלקה הייעודית במשטרה שהוקמה 
במיוחד לצורך עריכת החקירה בעניינו של אייכמן. הוא בירר עמי סוגיה 
זו, ולא קבע שאני אלווה את החקירה, משום שהייתי ירושלמי, והוא כבר 

ידע כי לשכה 06 תתמקם באזור קיבוץ יגור.  

שאלה: התלבטת? חששת מכובד האחריות? 
תשובה: לרגע לא. ילדיי היו פעוטות אמנם, זה עתה התמקמנו בדירת 
מגורים בירושלים, והבנתי שהמשימה תדרוש ניתוק ממשפחתי למשך 
תקופה ארוכה. אולם, כאמור, הכרתי בחשיבות העניין. הייתי גם גאה 
מאוד על כך שפנו אלי. מיד לאחר השיחה עם רוזן דיווחתי לממונים עלי 
בפרקליטות כי מוניתי לתפקיד. בהמשך שבתי לביתי ושוחחתי בעניין עם 

רותי, אשתי. למחרת התחלתי לטפל בתיק.
עניין זה מזכיר לי, כי בתקופת החקירה הייתי חוזר הביתה רק בסופי שבוע. 
בתי הבכורה, אורלי, אשר הייתה בת שנתיים וחצי, התגעגעה אליי מאוד. 
היא דרשה לדעת מדוע איני נמצא בבית במהלך השבוע. לא ידעתי מה 
לומר לה, אז אמרתי שאני נוסע לחיפה "להרוויח לחם". מאז היא הייתה 

אומרת לאנשים, שאבא נסע לחיפה לקנות לחם...

שאלה: כיצד התנהלה החקירה בפועל? 
תשובה: פינו לטובת החקירה מחנה צבאי ליד קיבוץ יגור. שם התמקמה 
לשכה 06, ושם אייכמן היה עצור. מונה חוקר משטרה אחראי על כל 
מדינה שממנה נלקחו יהודים להשמדה. לצד זאת, החוקר אבנר לס גבה 
את הודעותיו של אייכמן. עבדתי מבוקר עד ערב, ובהמשך קראתי חומר 
לתוך הלילה במלון בחיפה שבו השתכנתי. משימה מרכזית הייתה לקבוע 
אילו מסמכים, מבין אלפי המסמכים שהוצגו לי-על ידי חוקרי המשטרה, 
רלוונטיים, ולוודא שאפשר להגישם כראיה קבילה. משימה מרכזית אחרת 
הייתה להתמודד עם הגרסאות שמסר אייכמן. בערבים נהגתי להיפגש 
עם אבנר לס, לעבור עמו על עיקרי הגרסאות של אייכמן ולעצב יחד עמו 

את החקירה הבאה. 

שאלה: מה היו המטרות המקצועיות של ליווי החקירה?
תשובה: לא היה נהוג שפרקליטים ילוו חקירות משטרה, אולם נוכח 
ייחודיותו של ההליך מוניתי לתפקיד. לנגד עיניי היו כמה מטרות: ראשית, 
חשוב היה מאוד, שמיון החומר הרב יהא קפדני, ושכל הראיות המפלילות 
ייכנסו לתיק החקירה. אסור היה לפספס דבר; שנית, הייתי צריך לזהות 
מראש את הבעיות המשפטיות בתיק ואת טענות ההגנה שיעלה אייכמן 
במשפט. תוך כדי החקירה כיוונתי את החוקרים לחפש מסמכים ולחקור 
את אייכמן באופן שיאפשר להתמודד עם טענות הגנה אלה ולהפריכן; 
שלישית, היינו בדעה שצריך לסיים את המשפט מהר ככל האפשר. בין 
היתר, משום שלא ידענו אילו השלכות בינלאומיות יהיו להבאתו של אייכמן 
לארץ ולשפיטתו כאן. אחת מהמשימות המרכזיות בזמן החקירה הייתה, 

אפוא, הכנת התיק לקראת המשפט.
באופן כללי אני חושב, כי כאשר מדובר בחקירה מורכבת, יש יתרון 
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משמעותי למעורבות פרקליטים החל משלביה הראשונים. ככל האפשר 
במגבלות ניהול הזמן. ברור שחוקרי משטרה מנוסים יודעים אילו ראיות 
יש לאסוף. עם זאת, אין תחליף לניסיון של ניהול תיקים בפועל כדי להבין 
אילו טענות הגנה יעלו במשפט וכדי לחזות את הסוגיות שבית המשפט 

עתיד לייחס להן משקל.

שאלה: שימשת גם כאיש הקשר מטעם המדינה מול אייכמן בימיו הראשונים 
במעצר?

תשובה: כן. בטרם מונה לאייכמן ייצוג משפטי, נאלצתי להיות זה שמקבל 
את בקשותיו השונות. עם זאת, לא הסכמתי לדבר עם אייכמן על העבירות 
לגופן, שכן רציתי להופיע במשפט. לא רציתי להיקרא לעדות כמי ששמע 

את גרסתו של אייכמן מפיו. 
לא אשכח את הפגישה הראשונה עמו פנים מול פנים. קראתי את 
האוטוביוגרפיה של רודולף הס, מפקד מחנה ההשמדה אושוויץ. אחד 
הקטעים המזעזעים בספר נגעו לאייכמן. הס כתב, כי היו ימים שבהם 
הוכנסו כאלף ילדים יהודים לתאי הגזים. לעתים, כאשר צריך היה לדחוף 
את הילדים לתאי הגזים חש הס פיק ברכיים. אולם לאחר ששוחח בנושא 
עם אייכמן הוא בוש בתחושותיו. זאת משום שאייכמן הבהיר לו, כי הילדים 
הם דור של נוקמים, אשר יקימו מחדש את הגזע היהודי. דקות ספורות 
לאחר שקראתי דברים מזעזעים אלה הודיע לי אחד מן החוקרים שאייכמן 
מבקש לראות אותי בעניין כלשהו. זה היה רגע מטלטל. על אף שאייכמן 
ביקש להיוועץ בי בנושא די טריוויאלי באשר לייצוגו המשפטי, קשה היה לי 
לשמור על פנים חתומות ולא להסגיר את סערת הרגשות שבה הייתי מצוי. 

שאלה: העומס הנפשי במהלך החקירה היה בוודאי עצום.
תשובה: כפי שאמרתי, עבדתי שעות ארוכות, וסיפוריהם של הקורבנות 
רדפו אותי גם בחלומותיי. היה תרחיש שחזר על עצמו במהלך תקופת 
החקירה - תיקי החומר שהגיעו מגרמניה היו מסודרים על-פי תאריכים, 
מן המוקדם אל המאוחר. לעתים חוקר משטרה היה מציג לי פנייה כתובה 
אל אייכמן בבקשה כי יחוס על חייו של יהודי. בחלומותיי הופיעו אנשים 
אלה, ודמיינתי כי אייכמן אכן חס על חייהם, או כי הם ניצלו בדרך אחרת. 
זמן-מה לאחר מכן היה מציג לי חוקר המשטרה את תשובתו של אייכמן 
לפנייה, אשר בינתיים אותרה בחומר החקירה. בכל המקרים, ללא יוצא 
דופן, תשובתו הייתה שלילית. אביא דוגמה שתמחיש עד כמה אייכמן היה 

קיצוני: הוא קיבל פנייה מגנרל בצבא הגרמני, מפקדה של העיר פריז, 
ביחס למומחה לרדאר יהודי, אשר הצבא היה זקוק לידע שלו. הגנרל 
דרש שהמומחה לא יישלח לאושוויץ. גם במקרה זה אייכמן סירב לפנייה 
בתקיפות והבהיר שאינו מוכן לדחות את הגירוש אפילו ביום אחד. בהמשך, 

אייכמן וידא כי המומחה אכן נשלח למחנה ההשמדה.
     

שאלה: מה היו האתגרים המקצועיים המרכזיים בחקירה?
תשובה: אתגר משמעותי היה להתייחס לחקירה יוצאת דופן זו כאל כל 
חקירה אחרת. כלומר לקיים הליך של בירור עובדתי מקצועי, ענייני והוגן, 
חרף העובדה שניצב מולנו רוצח זדוני, שהשמיד המונים מבני עמנו. למשל, 
כאשר נתקלתי בחומר חקירה שיכול היה לסייע להגנה - העברתי אותו 
לידיהם. בא כוחו של אייכמן, ד"ר סרווציוס, סיפר לי שאייכמן עיין בחומר 
שהעברתי והתפלא כיצד סרווציוס איתר אותו. כאשר שמע אייכמן שאנשי 
התביעה הם אלו שהעבירו את החומר, הוא כמעט התעלף. כך הנחינו 
את התובעים בשירות המדינה לנהוג באופן כללי, ולא סטינו מההנחיות 

הרגילות גם במקרה זה.

שאלה: באמת אפשר היה להתייחס לחקירתו של אייכמן כאל חקירה 
רגילה, אשר מטרתה היא לאשר או להפריך את החשדות? הרי על הפרק 
עמד גם "כתב אישום" היסטורי נגד הצורר הנאצי ומשתפי הפעולה עמו 

ונגד האנטישמיות כתופעה.

"אתגר משמעותי היה להתייחס לחקירה יוצאת דופן 
זו כאל כל חקירה אחרת. כלומר לקיים הליך של בירור 
והוגן, חרף העובדה שניצב  ענייני  עובדתי מקצועי, 
מולנו רוצח זדוני, שהשמיד המונים מבני עמנו. למשל, 
כאשר נתקלתי בחומר חקירה שיכול היה לסייע להגנה 
ד"ר  אייכמן,  כוחו של  לידיהם. בא  אותו  - העברתי 
עיין בחומר שהעברתי  לי שאייכמן  סרווציוס, סיפר 
שמע  כאשר  אותו.  איתר  סרווציוס  כיצד  והתפלא 
אייכמן שאנשי התביעה הם אלו שהעבירו את החומר, 
הוא כמעט התעלף. כך הנחינו את התובעים בשירות 
מההנחיות  סטינו  ולא  כללי,  באופן  לנהוג  המדינה 

הרגילות גם במקרה זה"
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תשובה: אנו אכן רצינו לנהל משפט כמה שיותר רחב, בעל ממדים 
תודעתיים וחינוכיים. רצינו שפסק הדין שיינתן בסוף ההליך ישקף, ככל 
האפשר, את מאורעות השואה וינחיל אותם ואת לקחיה לקוראיו. עם זאת, 
מתוך היכרותנו עם בית המשפט הישראלי ידענו, שיוטלו עלינו מגבלות 
קפדניות. ידענו, שהשופטים לא יחרגו מגבולותיו של דיון שמטרתו לברר 
את שאלת אשמתו או חפותו של אייכמן. האתגר היה למצוא את האיזון 
הנכון בין השאיפה לספר את הסיפור האנושי הלא נתפס הזה ובין הקפדה 
מלאה על כללי סדרי הדין וכללי הראיות הרגילים של קבילות ורלוונטיות.

שאלה: מהי תשובתך לטענה, כי יש להותיר מחוץ להליך המשפטי סוגיות 
היסטוריות ומוסריות, אשר חורגות משאלת האשמה או החפות של הנאשם, 

ולהשאירן לטיפולם של חוקרים, הוגי דעות, סופרים וכיוצא בזה?  
תשובה: לגבי משפט אייכמן חשוב להבין, כי לאייכמן היה תפקיד רוחבי 
ומרכזי מאוד  במנגנון ההשמדה הנאצי. ממילא אפשרה הוכחת אשמתו 
הצגה של תמונה ראייתית רחבה. באופן כללי יותר אומר, כי אני בהחלט 
מסכים לכך, שמשימתו העיקרית של בית משפט היא להכריע במחלוקת 
הקונקרטית שמובאת בפניו. בהליך פלילי - לקבוע האם הנאשם ביצע את 
העבירות שמיוחסות לו. על כן, נכון להגביל את נקודת המבט המשפטית 
לתמונה שאפשר להציגה באמצעות ראיות שהן רלוונטיות להכרעה 
זו. הלגיטימציה של ההכרעה השיפוטית מבוססת על העיסוק במקרה 
הקונקרטי. לצד זאת, תפיסתי היא, כי למערכת אכיפת החוק יש גם 
תפקיד חינוכי, וחובה עליה להשמיע, במקרים המתאימים, אמירה ערכית. 
רבדים אלה של פעולת מערכת אכיפת החוק הם בעיניי חלק מעשיית 
הצדק במובן הרחב של המושג. כל עוד נשמרת המגבלה שעליה עמדתי 
לעיל, חתירה לעשיית צדק במובן הרחב אינה פוגעת בענייניות ההליך 

ובמקצועיותו.

ראו, במהלך המשפט יצרו עמי קשר מחנכים, אשר סיפרו לי שתלמידיהם 
אינם רוצים לשמוע על השואה. זאת משום שהם אינם מוכנים להשלים 
עם העובדה, שמיליונים נטבחו ללא התנגדות. בחקירה ביקשנו מהחוקרים 
לשים לב למסמכים המדגישים את דרכי הטלת האימה וההטעיה הכמעט 
מדעיות שבהן נקטו הנאצים. אחרי המשפט שמעתי ממורים, שחל שינוי 
ביחס התלמידים לנושא זה. אני גאה על כך שנפלה בחלקנו ההזדמנות 

להשפיע, לטובה, לדעתי, על תפיסותיהם של בני הנוער הישראלים. 

שאלה: תוכל לתת דוגמה לאופן שבו הקפדתם על המסגרת המקצועית 
של החקירה? 

תשובה: אתן דוגמה ביחס לאופן הדקדקני שבו בחנו את השאלה אילו 
מסמכים נגיש כראיה. דוגמה זו היא סיפור מרגש בפני עצמו: ממשלת פולין 
לא שיתפה עמנו פעולה וסירבה להעביר לידינו מסמכים. פולנים עלומים 
שלחו אלינו טבלה, המפרטת את מספר היהודים שהגיעו בכל יום נתון 
לאושוויץ ואת המספר שקועקע על ידיהם. הטבלה הגיעה מודפסת, ללא 
כל חתימה או חותמת. עלתה השאלה כיצד נוכיח שהנייר קביל ומהימן, הרי 
אין בנמצא עד שיעיד על יצירת הטבלה, ולא התכוונו להגיש נייר שאנו לא 
בטוחים לגמרי שהוא עומד בכללי דיני הראיות. זימנתי את כל החוקרים 
להתייעצות בנושא זה. הצעתי שנוכיח את מהימנות הנייר על-ידי פנייה 
לניצולים שהגיעו לאושוויץ בתאריכים המופיעים בטבלה ושנגיש אותו 
באמצעותם. לפתע, הפשיל החוקר מיקי גולדמן, אשר ישב סביב השולחן, 
את שרוולו וחשף את זרועו ואת המספר שהיה מקועקע עליה. הוא אימת 
את נכונות הטבלה באמצעות המספר שעל זרועו. על החדר נפלה דממה 
שנמשכה דקות מספר. מה שהדהים אותי הוא, שכלל לא ידעתי שגולדמן 

עלה לארץ מפולין, ובוודאי שלא ידעתי שהוא ניצול אושוויץ. 

שאלה: אם כן, יש מקרים שבהם קבעתם שראיות מסוימות לא ייכנסו 
לתיק החקירה, אף-על-פי שהן נראו לכם חשובות במיוחד לשם מימוש 

השאיפה להציג את סיפור השואה? 
תשובה: בהחלט. היו מקרים שבהם נאלצנו לוותר. למשל, בחקירה נתקלנו 
במכתב מאת מנהל משרד הבריאות הגרמני לשר הממונה. המנהל תיאר 
בפני השר מקרה, שבו אישה שהיא רבע יהודייה תרמה חלב אם לבנק 
החלב מבלי שהצהירה על יהדותה. המנהל כתב שתחילה הוא חשב שיש 
לקיים משפט לדוגמה, כדי שהיהודייה תקבל את עונשה על מעשה הנבלה 

"הלגיטימציה של ההכרעה השיפוטית מבוססת על 
העיסוק במקרה הקונקרטי. לצד זאת, תפיסתי היא, 
כי למערכת אכיפת החוק יש גם תפקיד חינוכי, וחובה 
עליה להשמיע, במקרים המתאימים, אמירה ערכית. 
רבדים אלה של פעולת מערכת אכיפת החוק הם 
בעיניי חלק מעשיית הצדק במובן הרחב של המושג"
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ולשם יצירת הרתעה. אולם בהמשך, כך 
הוא כתב, הוא הבין שמהלך שכזה יוביל 
לפגיעה במורל של האימהות שילדיהן 
"זוהמו", ולכן כדאי שהעבריינית פשוט 
תיעלם. דוגמה אחרת היא מסמך, שבו 
מומחה נאצי תיאר בפני הממונה עליו את 
מנגנון הפעולה של משאיות הגז. לאחר 
שסיים את הפירוט הטכני, הוסיף שהוא 
גם מרגיש צורך להביא בפני הממונה 
הצעה שאותה כינה הצעה "מטעמים 
הומניטריים". הייתי משוכנע שהוא מכוון 
להקלת סבלם של הקורבנות. אולם 
המציאות הייתה שונה בתכלית - הוא 
חשב שראוי להתקין מאחורי מושבם 
ממסך  קיר  המשאיות  מפעילי  של 
מהמפעילים  לחסוך  כדי  זאת  רעש. 

ה"מסכנים" את זעקות הנרצחים, "שנעשו יותר ויותר רכות". רצינו מאוד 
לנצל את ההזדמנות ההיסטורית שניתנה לנו כדי לחשוף מקרים אלה 
באופן הפומבי ביותר. אולם ניהלנו משפט פלילי כהלכתו והיינו מוגבלים 

בכללי הרלוונטיות הרגילים.

שאלה: במשפט העדתם עדי תביעה רבים, יותר ממאה. מקובל לחשוב 
שהבחירה להעיד ניצולי שואה, ולמעשה לתת להם לראשונה במה לספר 
את הטרגדיה שלהם, היא שהפכה את המשפט לאירוע היסטורי. האם 
העדת כל אותם עדים נדרשה לשם הוכחת אשמתו של אייכמן? האם לא 

די היה במסמכים מזמן אמת? 
תשובה: בזמן החקירה והכנת המשפט התלבטנו חבריי ואני בשאלה זו. 
חלק מחבריי היו בדעה שיש לקצר את המשפט כמה שיותר, ועל כן יש 
להתמקד בבניית התיק על בסיס מסמכים ולהעיד עדים ספורים. אני 
חשבתי שזו טעות. בסופו של דבר סוכם, כי  נעיד לפחות עד אחד מכל 
מדינה, ויותר עדים ממדינה כמו הונגריה, שבה אייכמן פעל באופן אישי. 
אני סבור שזו הייתה החלטה קריטית מבחינה משפטית. אני כרגע כלל 
לא מתייחס למשמעויות התודעתיות, החברתיות והמוסריות שנבעו מכך 

שניצולי השואה סיפרו את סיפורם.

שאלה: מה הייתה החשיבות המשפטית 
של שמיעת עדויות? 

תשובה: ייתכן, כי אפשר היה להרשיע 
את אייכמן גם בלא העדת מספר כזה 
של עדים. אולם שמיעת העדים הייתה 
נחוצה עבור שלב גזירת העונש. חשוב 
מכך, בן אנוש - ושופט הוא "רק" בן 
אנוש - אינו יכול לקלוט את הטרגדיה 
האנושית הבלתי נתפסת שבה עסק 
המשפט, ובוודאי שלא מתוך מסמכים. 
השכל האנושי לא מסוגל להתמודד 
ולתרגמם  העצומים  המספרים  עם 
לכדי הבנה. הסיפור האישי ממחיש 
את הטרגדיה, את הסבל, את המציאות 
לשומע,  ומאפשר  אפשרית,  הבלתי 
בנעלי  עצמו  לשים  מסוימת,  במידה 
הקורבן. אני יכול להעיד על עצמי, שהסיפורים האישיים של הניצולים 
השפיעו עלי עמוקות, הם אלה שחדרו לתודעתי והם אלה שנחקקו בזיכרוני 

לעד. אני מניח שהייתה להם השפעה דומה על השופטים.
למשל, נחרתה בזיכרוני לעד עדותו של פרופ' ג'ורג' ולר, רופא יהודי שניצל 
מאושוויץ. ולר כתב ספר על הילדים היהודים במחנה הריכוז דראנסי, 
ששכן מצפון לפריז. זהו העד שבחרתי להביא באמצעותו את סיפורם של 
יהודי צרפת. ולר פגש בדראנסי קבוצה גדולה של ילדים, חלקם פעוטות, 
שהוחזקו במחנה, בעוד הוריהם כבר נשלחו למזרח. הילדים היו מוזנחים, 
מפוחדים, בוכיים ומוכי געגועים. ולר וכמה אסירות נוספות, שהיו מיועדות 
לשילוח גם הן, טיפלו בילדים כמיטב יכולתם. אחד הילדים, ז'אק שטרן, 
בן שבע או שמונה, צד את עינו של ולר במיוחד. ז'אק היה טוב מראה, 
פיקח ועליז. ז'אק שאל את ולר האם יתאחד עם הוריו לאחר שיעזוב את 
המחנה. ולר, מחוסר ברירה, שיקר לז'אק, ואמר לו שהוא יצטרף לאמו. אז 
הוציא ז'אק מכיס מעילו ביסקוויט אכול למחצה וסיפר לולר שהוא שומר 
אותו עבור אמו. באותו רגע ז'אק, שהיה עליז קודם לכן, פרץ בבכי גדול. 
נראה, כי ברגע שבו הציג ז'אק את הביסקוויט בפני ולר הוא איבד תקווה.4

לקריאת עדותו המלאה של ולר ראו את הפרוטוקולים הרשמיים של המשפט, כרך   4
א׳, ישיבה מס׳ 32, עמ׳ 469.

כי אפשר היה להרשיע את אייכמן גם בלא  "ייתכן, 
העדת מספר כזה של עדים. אולם שמיעת העדים 
הייתה נחוצה עבור שלב גזירת העונש. חשוב מכך, בן 
אנוש - ושופט הוא ׳רק׳ בן אנוש - אינו יכול לקלוט את 
הטרגדיה האנושית הבלתי נתפסת שבה עסק המשפט, 
ובוודאי שלא מתוך מסמכים. השכל האנושי לא מסוגל 
ולתרגמם לכדי  להתמודד עם המספרים העצומים 
הבנה. הסיפור האישי ממחיש את הטרגדיה, את הסבל, 
לשומע,  ומאפשר  אפשרית,  הבלתי  המציאות  את 
במידה מסוימת, לשים עצמו בנעלי הקורבן. אני יכול 
להעיד על עצמי, שהסיפורים האישיים של הניצולים 
השפיעו עלי עמוקות, הם אלה שחדרו לתודעתי והם 
אלה שנחקקו בזיכרוני לעד. אני מניח שהייתה להם 

השפעה דומה על השופטים"
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אגב, כאשר ביקשתי מולר לספר בעדותו על-אודות ז'אק שטרן, קטעו 
השופטים את הדיון וביקשו לברר האם זוהי סוגייה רלוונטית לשם הוכחת 
אשמתו של אייכמן. הבטחתי להם שמיד הדברים יקשרו. הצגתי מברק 
ששלח אייכמן למפקד דראנסי, שבו הוא כתב שהוא שמח להודיע על 
כך שמשלוחים של ילדים לאושוויץ יכולים להתחיל לנוע. למחרת נשלחו 

ילדי דראנסי, וז'אק בהם, לאושוויץ. 

שאלה: לפני שהתחלנו את השיחה אמרת, כי היו כמה אירועים במהלך 
החקירה והמשפט שהותירו אותך המום, משותק כמעט. אנו מניחים 

שהתכוונת לעדויות מסוג זו של ולר.
תשובה: בדיוק. הביטו לרגע בתמונה הזאת שלי מתקופת המשפט.5 ראו 
את פניי, עד כמה אני המום. אסביר לכם - במהלך המשפט העיד אחד 
הניצולים מאושוויץ וסיפר, שכילד הוא הוכנס לתאי הגזים יחד עם מאתיים 
ילדים אחרים. לאחר שהילדים הוכנסו לתאי הגזים נסגרה הדלת והשתרר 
חושך מוחלט. הילדים החלו לשיר כדי לטעת בעצמם אומץ. לאחר שבמשך 
כמה רגעים לא התרחש דבר, החלו הילדים לצעוק ולבכות. אז נפתחה 
הדלת ועשרים מן הילדים הוצאו החוצה. הילדים שנותרו בתאים נרצחו 
מיד. הסתבר שהגיעה למחנה רכבת משא, ומפקדי המחנה הורו לאותם 
עשרים ילדים לפרוק מטען של תפוחי אדמה. אחד מן המפקדים סבר 
שהעד גרם לנזק כלשהו למשאית, והורה כי טרם שיישלח לתאי הגזים 
הוא יולקה בשוט. עבור העד היה זה נס במסווה. איש האס-אס שהלקה 
את העד פיתח אהדה כלפיו והשאיר אותו לשמש כשרת שלו. כך ניצל 
העד. יתר הילדים שפרקו עמו את מטען הרכבת נרצחו. ייתכן שעד זה הוא 
האדם היחיד שהוכנס לתאי הגזים, ונותר חי לספר על כך! המחזה הזה 
של ילדים שרים בתאי הגזים כדי להתעודד פוקד אותי שוב ושוב. לאחר 
שעדות זו נשמעה בבית המשפט התיישבתי בכיסאי. הייתי מזועזע. ברגע זה 
צילמו אותי. גם השופטים היו המומים. היה שקט מוחלט באולם, והשופטים 
הורו על הפסקה. אני חושב שסיפור זה ממחיש את עוצמתן של העדויות. 

שאלה: טענת הגנה מרכזית של אייכמן הייתה, כי לא התקיים אצלו היסוד 
הנפשי הדרוש לשם עבירת רצח. זאת משום, שהוא פעל בהתאם להוראות 
הממונים עליו, תוך הגשמת "רצון המדינה" וחוקי הרייך השלישי. מתי הבנתם 

בך מפנה אל תמונה ממסוגרת, אשר שמורה בסלון דירתו. בתמונה נראה בך יושב   5
על ספסל התביעה באולם המשפט ועל פניו נסוכה ארשת פנים טרודה במיוחד. 

את חשיבותה של טענה זו וכיצד התמודדתם עמה? 
תשובה: טענה זו נשמעה בכל משפטי הנאצים הקודמים. הבנו מיד שזו 
תהיה טענה מרכזית של ההגנה. גם הערכנו, שבית המשפט ייחס חשיבות 
לטענה זו וידרוש מאיתנו תשובה מנומקת. התלבטנו אם יש ממש בטענה 
זו ושוחחנו על-אודותיה עם חוקרי המשטרה מעת לעת. כאשר עברתי 
על החומר שהובא לעיוני לאורך תקופת החקירה, חיפשתי ראיות באשר 

לסוגיה זו, ומצאנו שאייכמן הלך הרבה יותר רחוק ממילוי הוראות.  
חשוב לי להבהיר - גם אם טענה זו הייתה מוכחת, ואייכמן אכן "רק" מילא 
הוראות, נכון היה מבחינה משפטית להרשיעו בעבירות שיוחסו לו. טענה 

זו רלוונטית בעיניי במישור העונש. 

שאלה: אם היה ממש בטענה זו, האם הייתם נמנעים מלדרוש עונש מוות? 
תשובה: לדעתי לא. בכל מקרה היה ראוי לבקש מבית המשפט לגזור 
על אייכמן עונש מוות. זאת, נוכח היקף מעשי הזוועה שבהם הוא היה 
מעורב. עם זאת, כאשר אתה מתעתד לטעון לעונש החמור ביותר הקיים 
בספר החוקים, אתה שואף להיות כמה שיותר שלם עם עצמך. לטעון 

ללא צל של ספק.

שאלה: מה היו בעיניך הראיות המרכזיות שהפריכו את טענת מילוי 
ההוראות? 

תשובה: יש ראיות רבות כאלה. מובן שלא אוכל להציג את כולן. אביא 
כמה דוגמאות: היו לנו ראיות לכך, שלקראת תחילת שנת 1945 אמר 
אייכמן לחבריו, שהוא יודע שהמלחמה אבודה, אבל הוא ב"מלחמה שלו" 
עוד יזכה. אמר ועשה - הוא הגיע לאושוויץ במטרה לדרבן את המפקדים 
שם להגדיל את כמות הנרצחים מעשרת אלפים ביום לשנים-עשר אלף. 
כמו כן התברר לנו, שאייכמן הורה למפקדי אושוויץ לכפות על היהודים 
הראשונים שהגיעו לתאי הגזים לכתוב גלויות לקרוביהם. הוא הורה 
שבגלויות ייכתב שהם הגיעו למחנה שבו העבודה קלה, שיש בו טיולים 
נהדרים, אבל אין הרבה מקום אז כדאי להגיע בהקדם. זאת כדי שמקבלי 
הגלויות לא יתנגדו למשלוחים. כלומר הוא חשב על דרכים יצירתיות, אשר 
חורגות ממילוי הוראות, כיצד לזרז את משימת השמדת העם היהודי. 
כבר דיברנו על כך, שאייכמן הבהיר למפקד אושוויץ, רודולף הס, כי יש 
להשמיד את הילדים היהודים משום שהם יקימו מחדש את הגזע היהודי. 

הוא היה מזוהה לחלוטין עם פרויקט השמדת העם היהודי. 
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שאלה: חנה ארנדט טענה, כי יש כשל בעמדה, שלפיה הזדהותו המלאה 
של אייכמן עם משימת השמדת העם היהודי שומטת את הקרקע תחת 
טענת ההגנה. לשיטתה, לתפיסתו של אייכמן, הוא היה "אזרח שומר חוק". 
זאת משום שבקוד החברתי שעל-פיו הוא פעל, משמעותה של שמירה 
על החוק אינה מתמצה במילוי הוראות, אלא דורשת מן האדם לזהות את 
רצונו-שלו עם העיקרון שמאחורי החוק ועם המקור שממנו הוא נובע.6 

תוכל, בבקשה, להתייחס לעמדה זו? 
תשובה: עוד בתחילת המשפט הצעתי לארנדט לפגוש את צוות התביעה, 
אך מטעמים שאינם ידועים לי היא סירבה. אומר בכלליות, כי לדעתי, 
לארנדט הייתה תזה מגובשת עוד לפני תחילת המשפט, והיא דבקה בה 

למרות שנסתרה בעובדות שהתגלו במשפט. 
מכל מקום, גם לשיטתה של ארנדט החוק העליון ברייך השלישי היו 
הוראותיו של היטלר. אנו הצגנו במשפט ראיות שהוכיחו, כי השמדת העם 
היהודי הפכה לאג'נדה אישית של אייכמן. הראיה המובהקת לכך היא, 
שהוא היה כה קיצוני, עד שפעל בניגוד להוראות של היטלר עצמו. אמחיש 
לכם את הדברים באמצעות דוגמה מובהקת; אנו קיבלנו מממשלת גרמניה 
תכתובת בין שגריר גרמניה בהונגריה ובין שר החוץ הגרמני, ריבנטרופ. 
תכתובת זו גוללה את הסיפור הבא: לאורך מרבית מלחמת העולם השנייה 
נלחמה הונגריה לצד מדינות הציר. בשנת 1944 ביקש מיקלוש הורטי, 
עוצר הונגריה, להגיע להסכם עם מדינות המערב. היטלר נפגש עם 
הורטי ולחץ עליו שלא להפר את הברית עם גרמניה. הורטי הסכים תחת 
תנאים. אחד התנאים היה, שהגרמנים יאפשרו ל-8,700 משפחות יהודיות 
להגיע לארצות נייטרליות. היטלר, בלית ברירה, הסכים. השגריר הגרמני 
בהונגריה כתב לריבנטרופ, שהוא חייב להפנות את תשומת לבו לתגובתו 
של נציג האס-אס, אייכמן. אייכמן נדהם מהסכמתו של היטלר. אייכמן 

חנה ארנדט אייכמן בירושלים: דין וחשבון על הבנאליות של הרוע פרק 8 )2000(;   6
בתזה הנודעת שלה על-אודות ״הבנאליות של הרוע״ סברה ארנדט, שפסק הדין 
לא נתן את הדעת לכך שאייכמן היה ״פושע מסוג חדש״. קרי פושע יציר המדינה 
הטוטליטרית, אשר היווה חלק מהמנגנון הבירוקרטי של מכונת ההשמדה ללא מניע 
סובייקטיבי, ללא שנאה מיוחדת כלפי העם היהודי וללא יכולת להבדיל בין טוב 
לרע. כן, סברה ארנדט, שפסק הדין התעלם מכך, שהקוד החברתי ברייך השלישי 
היה ״פעל בצורה כזו שהפיהרר, אילו ידע על פעולתך, היה תומך בה״. שם, בעמ׳ 
145–146 וההפניות שם. לעמדתה של ארנדט, הופעתו של סוג חדש זה של פושע 
הצריך שינוי בכללי המשפט הפלילי. לניתוח מעמיק ובהיר של טענותיה של ארנדט 
כלפי ההליך בעניינו של אייכמן ראו: שקד, לעיל ה״ש 3; כמו כן, ראו: ליאורה בילסקי 
www. :״כעוף החול: ארנדט בירושלים, אלפיים״ בשביל הזיכרון 41 16 )2001(. ראו גם
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חשב ש-8,700 משפחות הן "חומר ביולוגי חשוב", ויהודים אלה עשויים 
להגיע מהארצות הנייטרליות  לארץ ישראל ולהקים את הגזע היהודי 
מחדש. אייכמן נתן הוראות להחיש את הגירוש מבודפשט במידה כזו, 
שעד שניתן יהיה לסדר את הוויזות - יושמדו היהודים. איך אפשר לדבר 

על אדם שפעל באופן הזה כעל מי שרק מילא הוראות? 
אגב, בספרה על משפט אייכמן עיוותה ארנדט את העובדות. היא כתבה, 
שמכתב זה מוכיח שאייכמן פעל בניגוד להוראה של הימלר. אבל להימלר 

לא היה קשר לעניין זה. הסיכום היה בין היטלר להורטי.7 

שאלה: כידוע, אנו מייחסים בדרך כלל חשיבות מיוחדת, הן ראייתית והן 
מוסרית, להודאה באשמה מצדו של הנאשם ולגילוי חרטה. האם כיוונתם 
את החקירה כדי להשיג הודאה באשמה מצדו של אייכמן והבעת חרטה?

תשובה: כפי שאמרתי קודם לכן, אנו רצינו לנהל משפט כמה שיותר רחב, 
להציג כמה שיותר מסיפור השואה. לכן, מבחינה מסוימת, העדפנו שלא 
תהיה הודאה באשמה. שלא תצומצם גדר המחלוקת, כך שנוכל להביא 

את מירב הראיות.
לגבי חרטה - אייכמן אמנם אמר במשפט, שרצח העם היהודי היה אחד 
מן הפשעים החמורים בהיסטוריה, אולם אני לרגע לא חשבתי, שזהו 
גילוי חרטה אמתי. קודם כול, הכרנו את מסמך זאסן והצגנו אותו בבית 
המשפט. כזכור, מדובר בשיחות שקיים אייכמן עם העיתונאי הפשיסט 
ההולנדי וילם זאסן בשנת 1956 בארגנטינה. בשיחות אלה, יותר מעשור 
מאז סיום המלחמה, אמר אייכמן, כי הוא מצטער על כך שלא היה נוקשה 

במידה מספקת ולא מנע את הקמת הגזע היהודי מחדש. 
במהלך המשפט התרחש אירוע שמיטיב להמחיש את העובדה, שאייכמן 
כלל לא התייסר בגין עברו; רצינו להציג בפני השופטים סרט דוקומנטרי. 
במשך שלושה ימים ולילות צפיתי בסרטים אפשריים. אלה היו ימים 
קשים במיוחד. לבסוף בחרתי סרט בן 45 דקות. חשבנו שיהא זה הגון 
לאפשר להגנה לראות את הסרט טרם שיוצג לשופטים. התקיימה הקרנה 
בנוכחותו של אייכמן, ההגנה, התביעה ועיתונאים. משום שהכרתי את 
הסרט, התמקדתי במהלך ההקרנה באייכמן, בהבעות פניו ובתגובותיו. 

להרחבה על-אודות העמדה, שלפיה התזה של ארנדט אינה עולה בקנה אחד עם   7
העובדות שהוכחו במשפט אייכמן, ראו את ספרו של המשפטן יעקב רבינסון העקוב 
למישור: יהודי אירופה בפני השואה לאור האמת ההיסטורית ומשפט אייכמן בירושלים 

לפי הנוהג הבינלאומי )1965(.  
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במהלך הסרט אייכמן היה אדיש. לפתע ראיתי שהוא נסער, והוא דיבר 
באופן נרגש עם השומר. לאחר ההקרנה שאלתי את השומר ממה אייכמן 
התרגש. הסתבר שאייכמן כעס על כך, שהביאו אותו להקרנה עם החליפה 
האפורה, למרות שהבטיחו לו שבפני קהל הוא יובא עם חליפתו הכחולה. 
הוא אמר שהוא חייב למחות על כך, ושהוא מבקש שלא יבטיחו לו הבטחות 

ובסופו של דבר יפרו אותן. 

שאלה: האם תרצה לומר דבר-מה לסיום?
תשובה: אני אשמח לחלוק עם ציבור הפרקליטים עוד אחד מזיכרונותיי. 
אני לא אשכח את הרגע הראשון של המשפט. השופטים נכנסו לאולם, 
מעליהם סמל ישראל, והאיש  אשר ביקש להשמיד את עמנו קם ועמד 
דום בפניהם, בפני בית משפט ישראלי סוברני. זהו הרגע המזוקק ביותר 
שהמחיש לי, יותר מכל רגע אחר, יותר מכל הפגנה, מאמר או גילוי דעה, 

את החשיבות שבהקמת מדינת ישראל. 
משפטו של אייכמן כמעט ואינו בר-השוואה להליכים משפטיים אחרים 
שנוהלו בישראל ובכלל, חשובים ככל שיהיו. מדובר באירוע היסטורי, 
בעל משמעויות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות. בוודאי ובוודאי שכך 
בכל הנוגע ליחסה של החברה הישראלית לטראומת השואה בכלל 
ולניצולי השואה בפרט. בין היתר, בשל חריגותו של משפט אייכמן 

והעיסוק הרב בו בעבר, חששנו להקדיש את השיחות עם בך לנושא זה. 
העדפנו לשוחח עמו על אחד משלל המשפטים האחרים בעלי החשיבות 

הציבורית שבהם הוא טיפל. בדיעבד אנו שמחים כי בך סבר אחרת.
תובנה מרכזית אחת שהפנמנו היא, שמשפט אייכמן העמיד את מערכת 
אכיפת החוק הישראלית, אשר הייתה בראשית דרכה, תחת מבחן 
קשה. חוקרי משטרה, אנשי התביעה והשופטים שנטלו חלק בהליך 
הבינו עוד בזמן אמת, במידת בהירות כזו או אחרת, את המשמעויות 
רחבות ההיקף שהוא טומן בחובו. נגזר עליהם לנווט את ההליך במסלול 
התנגשות בין השאיפה לספר את הטרגדיה של העם היהודי באופן 
הרחב ביותר ובין הצורך בקיום משפט פלילי כהלכתו, תוך בלימת 

אפשרות הפיכתו למשפט ראווה.
בחירותיהם המקצועיות והערכיות של התובעים, בין היתר בשלב 
ליווי חקירת המשטרה שבו התמקדנו, השפיעו עמוקות על הצלחת 
מורשת,  הפרקליטות.  במורשת  חשוב  פרק  וכתבו  המשפט, 
 המדגישה את ההקפדה הלא מתפשרת על קיום הליך מקצועי, ענייני 
והוגן, בכל מצב, קיצוני ככל שיהיה. לצד זאת, כך למדנו, התובעים 
בשירות הציבורי מחויבים להכיר בכוחו החברתי של ההליך המשפטי, 
ובכך שצדק, במובנו הרחב של המושג, עשוי לחרוג מגבולותיהן של 

השאלות המשפטיות. 

"אני לא אשכח את הרגע הראשון של המשפט. השופטים נכנסו לאולם, מעליהם סמל 
ישראל, והאיש  אשר ביקש להשמיד את עמנו קם ועמד דום בפניהם, בפני בית משפט 
ישראלי סוברני. זהו הרגע המזוקק ביותר שהמחיש לי, יותר מכל רגע אחר, יותר מכל 

הפגנה, מאמר או גילוי דעה, את החשיבות שבהקמת מדינת ישראל"
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עילה לערר
בעקבות הצעת חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ )עררים(, התשע”ה-2015

יוסי אלון ונחמה זוסמן1

"השם הטוב של אדם הוא נכס יקר, חשד פלילי שהועלה נגד אדם הוא 
כתם שהוטל בשם הטוב. וכי מי לא ירצה להסיר כתם זה? לעניין זה, יש 
הבדל בין סגירת תיק בשל חוסר ראיות לבין סגירת תיק בשל חוסר אשמה, 
גם אם לא ניתן לכך פרסום ברבים. אפשר להבין לליבו של אדם, המשוכנע 
שהוא חף מפשע, כאשר הוא דורש כי חשד שהועלה נגדו יימחק לחלוטין, 

ובתיק שנפתח נגדו ירשם כי נסגר כיוון שהתברר כי אין הוא אשם".2

פתח דבר
מקובל לחשוב כי ההחלטה המשמעותית היחידה, הן עבור האינטרס 
הציבורי, הן עבור החשוד, היא ההחלטה בדבר העמדת החשוד לדין. 
אלא שכאשר מחליטה התביעה שלא להעמיד את החשוד לדין, מתקבלת 
על-ידה החלטה נוספת, בעלת משמעות רבה מאד עבור החשוד, העילה 

שעל-פיה נגנז התיק.3
סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי קובע, כי "ראה תובע שהועבר אליו 
חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, 
זולת אם היה סבור שאין במשפט עניין לציבור".4 מהוראת חוק זו עולה, כי 
אפשר לסגור תיק חקירה נגד אדם באחת משלוש עילות: חוסר בראיות 
מספיקות, העדר עניין לציבור והעדר אשמה.5 באחרונה הוספה בסעיף 
67ו לחסד"פ עילת סגירה נוספת ורביעית במספר – "סגירה בהסדר", 
כאשר התיק הפלילי הופנה לאכיפה מינהלית באמצעות הסדר מותנה. 
יובהר, כי על-פי הפרקטיקה קיימות עילות סגירה נוספות, כגון התיישנות 
עבירה, עבריין לא נודע, רשות אחרת מוסמכת לחקור, ועוד, אולם עילות 

אלו הן למעשה רק פירוט והרחבה של עילות הסגירה הפורמליות.
בקצרה נציין, כי תיק ייסגר מחוסר ראיות כאשר סבור התובע כי חומר 

יוסי אלון ונחמה זוסמן הם פרקליטים במחלקת עררים, פרקליטות המדינה. הכותבים   1
מודים למנהל מחלקת עררים, ד”ר יניב ואקי על סיועו בכתיבת הרשימה.

בג״צ 4539/92 קבלרו נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד נ)3(, 50, 53–54 )1996(.  2
עילת הסגירה יכולה לטמון בחובה השלכות משמעותיות על פרנסתו של אדם, על   3

שמו הטוב ועל כבודו בעיני הציבור ובתפיסת האדם את עצמו.
חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמב-1982 )להלן: ״חוק סדר הדין הפלילי״   4

או ״החסד״פ״(.
העילות לא קבועות במפורש בחוק, אך כך משתמע מהוראת סעיפים 62)ב( ו-64   5
לחסד״פ. להרחבה ולפירוט מעמיק בנושא עילות הסגירה והצעה לשינוי ביחס שבין 
העילה של ״חוסר ראיות לבין זו של ״חוסר אשמה״, ראו: יניב ואקי ״עילה לביטול? 
עיון מחודש בעילות לסגירת תיק פלילי״ ספר אדמונד לוי )אליקים רובינשטיין, אסתר 
חיות, יצחק עמית ואוהד גורדון עורכים, צפוי להתפרסם ב-2016(. )להלן: ואקי ״עילה 

לביטול״(.

הראיות אין בו די להוכחת אשמתו של החשוד וממילא גם לא להעמדתו 
לדין, כאשר המבחן שעל התובע להפעיל הוא האם חומר הראיות 
מבסס "סיכוי סביר להרשעה".6 תיק ייסגר מחוסר עניין לציבור כאשר 
לדעת התובע התועלת שתצמח מההחלטה להעמיד את החשוד לדין 
היא פחותה מהנזק העלול להיגרם בגין העמדתו לדין. בין השאר, על 
התובע לשקול ולעמת שיקולים בעד ונגד העמדה לדין, תוך התחשבות 
בחומרת המעשה, בנסיבותיהם האישיות של החשוד ושל נפגע העבירה, 
באינטרסים חיוניים של המדינה )כגון שיקולים ביטחוניים או מדיניים, 
העלולים להיפגע מהעמדת החשוד לדין(, וכן בשיקולים מוסדיים של 
התביעה ובתי המשפט )בשל המחסור במשאבים ובזמן השיפוטי הנדרש 

לניהול תיק פלילי בבית המשפט(.7 

יובהר, כי ההחלטה על עילת סגירת התיק היא החלטה מינהלית, אשר 
אינה כפופה לדיני הראיות הרגילים,8 או לכללי פסלות וקבילות הראיות 

וכי מדובר בראיות מינהליות, אשר אדם סביר היה סומך עליהן.9
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-10,1981 מבחין בין שני 
סוגים של מאגרי מידע המנוהלים בידי המשטרה. האחד הוא המרשם 

טיבו ומידתו של רף ראייתי זה טרם הובררו עד תום, אולם מקובל לומר, כי מדובר   6
ברף של ״מאזן הסתברויות״, דהיינו הסיכוי להרשעה רב יותר מאשר הסיכוי לזיכוי. 
ראו: יניב ואקי ״מרחב שיקול הדעת בהחלטה על העמדה לדין״ משפט מפתח 1, 14 

)2014( וההפניות המובאות שם )להלן: ואקי ״מרחב שיקול הדעת בהחלטה״(.
להרחבה על השיקולים לסגירת תיק בשל חוסר בראיות מספיקות או העדר עניין   7
לציבור ראו: ״שיקולים לסגירת תיק בשל העדר עניין ׳לציבור׳״ הנחיות פרקליט 
המדינה 1.1 )תשס״ג(; ״סגירת תיקים בעילת ׳חוסר ראיות׳ ובעילת ׳העדר אשמה׳״ 

הנחיות פרקליט המדינה 1.3 )תשס״ג(; ואקי מרחב שיקול הדעת בהחלטה, שם.
דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך א 444 )2010(.  8

כך אפשר לציין, כי בדיקת פוליגרף ואף מידע מודיעיני יכולים להוות ראיה מינהלית.   9
וגם התקנות שהותקנו מכוח החוק, כגון תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים,   10
התשמ״ו-1986; וכן תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים )אמות מידה לביטול 

רישומי משטרה(, התשס״ט-2009. 

"מקובל לחשוב כי ההחלטה המשמעותית היחידה, 
היא  החשוד,  עבור  הן  הציבורי,  האינטרס  עבור  הן 
ההחלטה בדבר העמדת החשוד לדין. אלא שכאשר 
לדין,  מחליטה התביעה שלא להעמיד את החשוד 
נוספת, בעלת משמעות  מתקבלת על-ידה החלטה 
רבה מאד עבור החשוד, העילה שעל-פיה נגנז התיק"
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הפלילי )להלן: "המרשם הפלילי"( ובו פרטי רישום לעניין כל אדם שניתנו 
לגביו הרשעה או החלטה אחרת.11 מאגר המידע השני כולל רישומים 
הדרושים לצרכיה של המשטרה )להלן: "המרשם המשטרתי"(.12 המרשם 
המשטרתי כולל, בין השאר, מידע בנוגע להחלטות שלא לחקור או שלא 
להעמיד לדין בתיקי חקירה שנסגרו בשל חוסר בראיות מספיקות או 

בשל העדר עניין לציבור.13
מכאן, שלעילת סגירת התיק יש חשיבות רבה, שכן רק במצב שבו 
נסגר תיק החקירה בעילה של העדר אשמה, לא מתועד התיק במרשם 
המשטרתי. אמנם, על-פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מעט גופים 
זכאים לעיין במידע שבמרשם המשטרתי, אולם על אף זאת יש ברישום 
הפלילי כדי להשליך על שמו הטוב של אדם )שעדיין נותר בו כתם החשד 
של ביצוע עבירה פלילית(, על כבודו ועל תפיסתו את עצמו,14 וכן להשפיע 

סעיף 1)א( לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים.  11
סעיף 1)ג( לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מסדיר את סמכות המשטרה לנהל   12
מרשם פלילי שכזה. הסיבה לקיומו של המרשם המשטרתי הינה לצורך שימור מידע 
שהוא בעל חשיבות לגורמי אכיפת החוק במסגרת תפקידם למיגור הפשיעה וההגנה 
על הציבור. כן יש למידע זה חשיבות לגופים הזכאים לעיין בו, שכן מידע זה מאפשר 
להם להפעיל נכון יותר את שיקול דעתם בעת שהם נדרשים לקבל החלטה בעניינו 
של האדם שאליו מתייחס המידע, זאת  על בסיס מידע רחב יותר על-אודות האדם 

הנדון.
סעיף 11 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים.  13

המרשם המשטרתי מתייג את האדם בסטיגמה של עבריין. ראו: בג״צ 1027/02 פריד   14
נ׳ משטרת ישראל, פס׳ 14 לפסק דינו של השופט עדיאל )פורסם בנבו 30.7.2006(: 
״סגירת תיק מחוסר ראיות ]...[ משאירה ספק בחפותו של חשוד ]...[ הוא תלוי 
כחטוטרת על גבו ]...[. קיומו של תיק סגור במרשם המשטרה פוגע בשמו הטוב של 

אדם״.

על אפשרות קבלתו לעבודה במגוון רחב של עיסוקים,15 ולעתים אף על 
קבלתו ללימודים במקצועות מסוימים.

פניית החשוד בבקשה לשינוי עילת סגירת התיק
בשל המשמעויות הרבות שעלולות לנבוע מקיומו של רישום פלילי 
בעניינו של אדם, ובשל הרצון לאפשר לאדם לטהר את שמו ולמנוע 
מצב שעברו ישפיע לרעה על עתידו, מאפשר סעיף 62 לחוק סדר הדין 
הפלילי לחשוד לפנות אל הגורם שסגר את התיק בבקשה מנומקת 

לשנות את עילת הסגירה.16 
אך מה קורה אם גם לאחר פניית החשוד נותר הגוף הסוגר בעמדתו 

הראשונית ואינו מוכן לשנות את עילת סגירת התיק?

ערר על החלטת הגוף הסוגר שלא לשנות את עילת סגירת 
התיק

64-65 לחסד"פ - שכוללים את ההוראות לגבי עררים על  סעיפים 
החלטות גופי התביעה - מתייחסים רק לזכותו של המתלונן לערור 
על סגירת התיק שבו הגיש תלונה. כך נקבע, כי המתלונן זכאי לערור 
על ההחלטה שלא להעמיד את החשוד לדין, וכי הגוף המחליט בערר 
צריך להיות ברמת היררכיה גבוהה מהרמה שהחליטה לסגור את התיק 
מלכתחילה. בקצרה נבהיר, כי בערר על החלטות של תובע משטרתי, או 
של תובע אחר שהוסמך על-ידי היועץ המשפטי, הגורם המוסמך להחליט 
בערר הוא מנהל מחלקת עררים, או פרקליט מפרקליטות המדינה 
בדרגה שאינה פחותה מסגן בכיר א', שהוסמך על-ידי פרקליט המדינה, 
ובהחלטות שהתקבלו על-ידי פרקליטות המחוז או המחלקות השונות 
בפרקליטות המדינה )כגון המחלקה הכלכלית או המחלקה לחקירת 
שוטרים(, הגורם המוסמך להחליט בערר שאליו הואצלה סמכות זו הם 

המשנים לפרקליט המדינה. 
אולם מה בדבר אפשרותו של החשוד לערור על ההחלטה שלא לשנות 

את עילת סגירת התיק נגדו?
החוק במתכונתו הנוכחית אינו מעניק לחשוד זכות לערור על ההחלטה 

להרחבה, ראו: ואקי עילה לביטול, לעיל ה״ש 5.  15
וזו לשונו של סעיף 62)ב( לחסד״פ: ״על החלטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד   16
הודעה בכתב שבה תצוין עילת סגירת התיק והחשוד יהיה רשאי לפנות לתובע שסגר 

את התיק בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה״.

"לעילת סגירת התיק יש חשיבות רבה, שכן רק במצב 
שבו נסגר תיק החקירה בעילה של העדר אשמה, לא 
מתועד התיק במרשם המשטרתי. אמנם, על-פי חוק 
זכאים  גופים  ותקנת השבים מעט  המרשם הפלילי 
לעיין במידע שבמרשם המשטרתי, אולם על אף זאת 
יש ברישום הפלילי כדי להשליך על שמו הטוב של 
אדם )שעדיין נותר בו כתם החשד של ביצוע עבירה 
פלילית(, על כבודו ועל תפיסתו את עצמו, וכן להשפיע 
על אפשרות קבלתו לעבודה במגוון רחב של עיסוקים, 
ולעתים אף על קבלתו ללימודים במקצועות מסוימים"
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שלא לשנות את עילת סגירת התיק נגדו, ולפרקליטות אין כל חובה לטפל 
בפנייה שכזו אם היא מוגשת. 

עם זאת, ובשל החשיבות הרבה שיש לעילת סגירת התיק, הונהגה 
על-ידי פרקליטות המדינה כבר לפני שנים רבות מעין "זכות" לערור על 
החלטה, הדוחה בקשה לשינוי עילת סגירת התיק. פרקטיקה זו נוהגת 
עד כה, והמדינה אף הצהירה עליה בפני בית המשפט העליון בבג"צ 
פישלר17 באמירה חד-משמעית, שלפיה "כל אזרח המעוניין להשיג על 
כך שהתיק נגדו נגנז מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור, והמבקש 
לשנות את עילת הגניזה לחוסר אשמה, רשאי הוא לערער על החלטת 
הדחייה בפני הגורם הממונה על הגורם שסגר את התיק. היינו, כאשר 
פרקליט סגר את התיק ניתן להפנות את הערעור לפרקליט המדינה או 
משנה, וכאשר גורם במשטרה סגר את התיק, ניתן לפנות לקצין החקירות 

המחוזי האחראי על הגורם שסגר את התיק".18
בהתאם לפרקטיקה שהונהגה נקבע, כי ערר לשינוי עילה על תיקי 
משטרה יטופל על-ידי הגורם במשטרה הממונה על הגורם שסגר את 
התיק, ואילו ככל שמדובר בתיק שנסגר על-ידי הפרקליטות, ההחלטה 
בערר נתונה למשנים לפרקליט המדינה. בכך, למעשה, נשמר המנגנון 
ההיררכי שלפיו הגורם המחליט בערר הוא הגורם הממונה על הגורם 

אשר קיבל את ההחלטה שעליה משיגים.
ואולם בשל כך שהנושא לא הוסדר בחוק, לא נקבעו סדרי הדין להגשת 
הערר, ובכלל זה לא נקבעה מגבלת זמן להגשתו. כך נוצרה אנומליה 
מסוימת, שכן בעוד שאת העררים על ההחלטה שלא להעמיד לדין נדרש 

בג״צ 7256/95 פישלר נ׳ מפכ״ל המשטרה, פ״ד נ)5( 1 )1996(.  17
שם, פס׳ 12 לפסק דינו של השופט גולדברג.  18

"החוק במתכונתו הנוכחית אינו מעניק לחשוד זכות 
לערור על ההחלטה שלא לשנות את עילת סגירת התיק 
נגדו, ולפרקליטות אין כל חובה לטפל בפנייה שכזו 
אם היא מוגשת. עם זאת, ובשל החשיבות הרבה שיש 
לעילת סגירת התיק, הונהגה על-ידי פרקליטות המדינה 
כבר לפני שנים רבות מעין ׳זכות׳ לערור על החלטה, 
הדוחה בקשה לשינוי עילת סגירת התיק. פרקטיקה 
זו נוהגת עד כה, והמדינה אף הצהירה עליה בפני בית 
המשפט העליון בבג"צ פישלר באמירה חד-משמעית"

המתלונן להגיש תוך 30 יום מהמועד שבו נמסרה לו ההחלטה לסגור 
את התיק, הרי שלגבי ערר על שינוי עילת הסגירה אין לחשוד כל מגבלת 
זמן, ולא פעם מוגשים עררים כאלו גם שנים לאחר מתן ההחלטה על 

סגירת התיק ולעיתים אף לאחר שהתיק בוער.
אחד ההסברים מדוע, אף בחלוף הזמן, יש מקום לבחון בקשה לשינוי 
עילת סגירה הוא, שלעתים במועד ההחלטה על סגירת התיק, לא הפריע 
לחשוד קיומו של רישום במרשם המשטרתי, ולעתים אף לא הייתה 
לחשוד הבנה באשר למשמעות הרישום. לעתים יכול לחלוף זמן רב עד 
שהרישום  במרשם המשטרתי מעורר בעיה עבור חשוד – לדוגמה, כאשר 
הוא מתבקש להמציא מה שקרוי בלשון העם "תעודת יושר" לשם קבלה 
לעבודה במקצוע או בעיסוק מסוים, בעת בקשה להתקבל לעבודה  או 

בעת בקשה ללמוד תחום לימודים מסוים. 

תזכיר החוק המעגן את הזכות לערר
באחרונה נעשה על-ידי מחלקת עררים בפרקליטות המדינה19 מהלך 
משלים,  שנועד לעגן בחוק את האפשרות לערור על שינוי עילת הסגירה.20 
תזכיר החוק בעניין שפורסם לאחרונה מסביר את החשיבות שיש 
לאפשרות לערור על החלטה הדוחה בקשה לשינוי עילת סגירת התיק, 

ומציג את הפרקטיקה הנוהגת כדרך הרצויה. 
על-פי תזכיר החוק, התקופה שבמהלכה אפשר יהיה להגיש ערר שכזה 
תוגבל ל-45 ימים לאחר שנמסרה לחשוד הודעה על  ההחלטה, הדוחה 

את בקשתו לשינוי עילת הגניזה. 
הגבלה שכזו היא מחויבת המציאות. כאמור לעיל, על הפנייה הראשונה 
לשינוי עילת הסגירה אין כל הגבלה בזמן והיא יכולה להיות מוגשת 
גם שנים לאחר סגירת התיק, וברגע שהתעוררה הסיבה לכך. אולם 
מרגע שהפנייה לשינוי עילת הסגירה סורבה על-ידי הגוף הסוגר, הרי 
שאין כל הצדקה להשתהות בהגשת הערר. סמיכות זמנים כזו גם 
מאפשרת לגוף הסוגר, אשר דחה אך זמן קצר קודם לכן את הפנייה 
לשינוי עילת הסגירה, להיות מעודכן בפרטי התיק ולהעביר חוות דעת 

מהירה למחלקת עררים.

למידע נוסף בקשר לערר בכלל ולערר על שינוי עילה, ראו באתר מחלקת עררים   19
.http://index.justice.gov.il :באתר משרד המשפטים, זמין ב

הצעת חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ )עררים(, התשע״ה-2015. נציין, כי מדובר   20
בתיקון חקיקה, פרי יוזמה של פרקליטות המדינה, אשר הובאה בפני מחלקת ייעוץ 

וחקיקה )פלילי( וקודמה יחדיו לכדי תזכיר ממשלתי. 
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סיכום
המרשם המשטרתי, שנועד לשמר מידע בעל חשיבות לגורמי אכיפת 
החוק, כולל, בין השאר, מידע בנוגע לחשודים שהתיק נגדם נסגר מחוסר 

בדי ראיות, או מהעדר עניין לציבור.
אל מול האינטרס הציבורי בפעולתם התקינה של גורמי אכיפת החוק 
עומדת זכותו של האזרח לכבוד ולשם טוב. במסגרת האיזונים בין 
האינטרסים הנוגדים נראה, כי נעשה מאמץ לשמור על זכותו של האזרח 
לכבוד ולשם טוב מבלי לפגוע באינטרס הציבורי, המצדיק את הרישום 

על-אודות עילת הסגירה. 
הכרה בקיומה של זכות זו הניתנת לחשוד, ועיגונה בחוק מאפשרים 
לנפגע הפוטנציאלי מהחלטת הרשות לטעון את טענותיו בפניה ולהשיג 
על החלטתה במסגרת ערר, ובכך מוגשמים וממומשים למעשה כללי 

הצדק הטבעי וכללי ההליך ההוגן.

"אל מול האינטרס הציבורי בפעולתם התקינה של 
גורמי אכיפת החוק עומדת זכותו של האזרח לכבוד 
ולשם טוב. במסגרת האיזונים בין האינטרסים הנוגדים 
נראה, כי נעשה מאמץ לשמור על זכותו של האזרח 
הציבורי,  באינטרס  לפגוע  טוב מבלי  ולשם  לכבוד 
המצדיק את הרישום על-אודות עילת הסגירה. הכרה 
ועיגונה בחוק  זו הניתנת לחשוד,  זכות  בקיומה של 
הרשות  מהחלטת  הפוטנציאלי  לנפגע  מאפשרים 
החלטתה  על  ולהשיג  בפניה  טענותיו  את  לטעון 
וממומשים למעשה  ובכך מוגשמים  במסגרת ערר, 

כללי הצדק הטבעי וכללי ההליך ההוגן"
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בחינה מחדש של ההגנה על בני נוער 
בעבירות מין והצעה לתיקון חקיקתי

נורית קורנהאוזר פיילס1

מבוא
העונשין  לחוק  ה'  לסימן  שונים  תיקונים  נעשו  השנים  במהלך 
התשל"ז-1977, שעניינו עבירות מין, וכן נחקקו חוקים שעוסקים בפגיעות 
מיניות, אשר עיון בהם מלמד על חוסר קוהרנטיות בין הוראות החוק 
השונות, שמצריך בחינה כוללת וניסוח מחדש של פרק עבירות המין.  

ברשימה זו אבקש להדגים היבט אחד של חוסר הקוהרנטיות כאמור 
והקשיים שהוא מעורר בחיי המעשה בעבודתנו, והוא התייחסות הוראות 
החוק לעבירות מין המבוצעות בקטינים, בגילים 14-16, ואציע פתרון 

המחייב תיקון חקיקה.
כפי שאפרט בהמשך בהרחבה, חוסר הקוהרנטיות בא לידי ביטוי בגילאי 
הסף השונים של נפגעי עבירות מין, אשר מתחת להם הסכמה אינה 
פוטרת מאחריות פלילית. בעבירה של מעשים מגונים בהסכמה, קבע 
המחוקק הגנה סטטוטורית על קורבנות עבירה אך ורק עד גיל 14, בעוד 
שבעבירות מין אחרות, בין אם חמורות יותר ובין אם קלות יותר, נקבעו 

גילאי 15 ו-16 כגיל הסף.  

בני נוער כקורבנות של פגיעה מינית
כמו במדינות רבות בעולם, פגיעה מינית בקטינים במדינת ישראל היא 
תופעה שכיחה. מדינות רבות בעולם המערבי נאבקות בתופעה של 
עבריינות מין כנגד קטינים, אחת מהדרכים היא עדכון הוראות החוק מעת 
לעת, כדי לשפר את ההגנה על קטינים מפני עבירות מין.2 בבואו לקבוע 
את החלוקה הפנימית של עבירות המין, יצר המחוקק מדרג נורמטיבי בין 
עבירות אלו, כשהוא רואה אל מול עיניו כמה פרמטרים, ביניהם שאלת 
גיל הקורבן, ובהתאמה – המשקל שיש לייחס להסכמה של הקורבן, אשר 
יש בהם כדי לקבוע אם  התנהגות מסוימת מהווה התנהגות פלילית וכן 

את רף חומרת ההתנהגות, המתבטא בענישה. 
המחוקק הבחין בין קבוצות הגילים השונות, על בסיס יכולתו של הקטין 
להבין את המעשים המבוצעים ואת השלכותיהם, ובשים לב לאוטונומית 
ההסכמה המתגבשת של הקטינים. היחס הספקני כלפי הערך המוסרי 
נובע מכך שהאוטונומיה של הקטין  והמשפטי של הסכמת הקטין 

מנהלת מחלקה מחוזי )פלילי( בפרקליטות מחוז מרכז. בין שאר תפקידיה, ממונה   1
על עבירות המין בפרקליטות המחוז.

אורלי לוטן אמצעים למאבק בעבריינות מין בקטינים )הכנסת, מרכז מחקר ומידע,   2
.)2007

מתפתחת עם התבגרותו וכך גם הכשירות המשפטית שלו. מסוגלותו 
של הקטין לקבל החלטות משמעותיות הנוגעות לחייו משתכללת במהלך 

הזמן, עד שהיא הופכת לעצמאית ממש, ומתגבשת לרצון אמיתי.
הילדות המאוחרת ותקופת הנעורים הן השנים הקריטיות ביותר מבחינת 
גיבוש הזהות, ההתנהגות המינית והמיניות. השילוב בין תמימותם של בני 
הנוער, ששיקול דעתם אינו מגובש עדיין, לבין סקרנותם ביחס להתנסויות 

מיניות, הופך אותם ליעד לניצול מיני ופגיעה מינית על ידי אחרים. 
מנתוני איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית עולה כי כשליש מהפונים 

אליהם דיווחו על פגיעה מינית בקטינים בין הגילים 3.13-18 
יפים לכאן דבריו של הנשיא  שמגר: "ההיגיון של נערה בגיל ארבע-עשרה 
וחצי אינו בהכרח זה של אדם בגיר ושקול, וכך יש לבחון זאת. אוסיף רק, 
כהערת אגב, כי הניסיון השיפוטי מצביע על כך שדווקא זו דרך ההידרדרות 
של נערות לא מעטות בגיל העשרה, המתאהבות בנבל, אשר לו כוונות 
סרסרות או טפילות, שאחר כך מבקש אותן לשכב עם אחר 'רק זו הפעם', 

ומוליכן לבסוף לזנות".4
זאת ועוד, בשנים האחרונות התרבו עבירות המין המבוצעות באמצעות 
הפלטפורמה האינטרנטית, בין היתר ברשתות חברתיות, בחדרי "וידיאו 

31% פגיעה בנפגע/ת עד גיל 12; 33% בין הגילים 18-13; 36% בוגרים. ראו איגוד   3
מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל ״דו״ח שנתי 
2014״ איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל – 

עבודה מטרידה 11, 12 )2014(.
ע״פ 5612/92 מדינת ישראל נ׳ בארי, פ״ד מח)1( 302, 321–322 )1994(.  4

"כמו במדינות רבות בעולם, פגיעה מינית בקטינים 
ישראל היא תופעה שכיחה. מדינות רבות  במדינת 
בעולם המערבי נאבקות בתופעה של עבריינות מין 
כנגד קטינים, אחת מהדרכים היא עדכון הוראות החוק 
מעת לעת, כדי לשפר את ההגנה על קטינים מפני 
עבירות מין. בבואו לקבוע את החלוקה הפנימית של 
עבירות המין, יצר המחוקק מדרג נורמטיבי בין עבירות 
אלו, כשהוא רואה אל מול עיניו כמה פרמטרים, ביניהם 
שאלת גיל הקורבן, ובהתאמה – המשקל שיש לייחס 
להסכמה של הקורבן, אשר יש בהם כדי לקבוע אם  
התנהגות מסוימת מהווה התנהגות פלילית וכן את רף 

חומרת ההתנהגות, המתבטא בענישה"
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ועוד, בשנים האחרונות התרבו עבירות המין  "זאת 
האינטרנטית,  הפלטפורמה  באמצעות  המבוצעות 
צ’ט׳  ׳וידיאו  בחדרי  חברתיות,  ברשתות  היתר  בין 
ובאפליקציות בסמארטפונים. עבור בני הנוער, המרחב 
הקיברנטי מהווה מרחב מחייה משמעותי, בו הם מבלים 
וניצול.  רב, בהיותם עדיין קלים להשפעה  יחסי  זמן 
שכבת הגיל המדוברת פגיעה וחשופה, אפוא, יותר מכל 
שכבת גיל אחרת לעבירות מין מסוג זה. דברים אלה 
מקבלים משנה תוקף בנתוני איגוד מרכזי הסיוע, לפיהם 
בקרב בני הנוער קיים אחוז הפגיעות הגבוה ביותר, ביחס 

לשאר הגילים, בפגיעות שנעשו באינטרנט"

צ'ט" ובאפליקציות בסמארטפונים. עבור בני הנוער, המרחב הקיברנטי 
מהווה מרחב מחייה משמעותי, בו הם מבלים זמן יחסי רב, בהיותם עדיין 
קלים להשפעה וניצול.5 שכבת הגיל המדוברת פגיעה וחשופה, אפוא, 
יותר מכל שכבת גיל אחרת לעבירות מין מסוג זה. דברים אלה מקבלים 
משנה תוקף בנתוני איגוד מרכזי הסיוע, לפיהם בקרב בני הנוער קיים אחוז 
הפגיעות הגבוה ביותר, ביחס לשאר הגילים, בפגיעות שנעשו באינטרנט.6
בית המשפט נתן דעתו לעבירות המין בקטינים במרחב הוירטואלי 
"הזמינות המידית, האנונימיות והיכולת ליצור קשר עם קורבנות רבים, כמו 
גם הסיכון המועט להיתפס, הופכים את עבירות המין בזירה האינטרנטית 
למסוכנות אף יותר מבעולם המציאות, והכמות הגדולה של ילדות ונערות 
צעירות שהמערער לכד ברשתו – תוכיח. זו מציאות בעייתית מאוד ההופכת 
קטינים וקטינות ל"טרף קל" לשוחרי רע מסוג המערער".7 עוד נאמר, 
"נדגיש כי ביצוען של עבירות מין באמצעות האינטרנט אינו מהווה נסיבה 
לקולה נוכח הנגישות הרבה של רשת האינטרנט; החשיפה הגדולה של 
קטינים לרשת; הקלות בביצוע עבירות מין והיכולת לפגוע במספר גדול 
יותר של קורבנות באמצעותה; כמו גם הפגיעה הקשה בנפגעי העבירה 

שהעבירות מבוצעות בהם שעה שהם מצויים בביתם שהוא מבצרם".8 
בנוסף לאמור לעיל, אין עוררין כי פגיעותם של קטינים רבה יותר. קיים 
פוטנציאל לנזק משמעותי, ארוך טווח, העלול להיגרם למתבגר או 
מתבגרת, הנמצאים בתקופה של גיבוש זהותם העצמית. מתסקירים 
בעניין קטינים נפגעי עבירות מין עולים, לעיתים תכופות, נזקים מתמשכים, 
מצב נפשי קשה, פגיעה משמעותית בתפקוד וסבל הממשיך להתקיים 
ברמה היומיומית, וכן קשיים לשקם את חייהם אף שנים רבות לאחר מכן. 
עמד על כך בית המשפט העליון "אומנם עבירות מין מסבות נזק, פיזי 

חן קצביץ׳ פרסלר ״פגיעות מיניות ברשת: דור ה-׳S׳״ איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות   5
תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל - רשת ללא ביטחון – תופעת האלימות 
www.1202. )2015( 33 2015 המינית ברשת האינטרנט ובמדיה החדשה בישראל

 .org.il/centers-union/publications/reports/328-violence-online
נערים ונערות בגיל 18-13. ראו איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי   6
תקיפה מינית בישראל ״נתוני תקיפה מינית לשנת 2014״ איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות 
תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל - רשת ללא ביטחון – תופעת האלימות 
www.1202. )2015( 31 ,14 2015  המינית ברשת האינטרנט ובמדיה החדשה בישראל

.org.il/centers-union/publications/reports/328-violence-online
ע״פ 707/14 פלוני נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 19 לפסק דינו של השופט מזוז )פורסם   7

בנבו, 6.7.2015(.
ע״פ 538/13 סבח נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 7 לפסק דינו של השופט פוגלמן )פורסם   8

בנבו, 26.12.2013(.

ונפשי, לכלל הנפגעים והנפגעות, אך אין ספק שפגיעה מינית בגיל צעיר 
יש בה כדי להשפיע בצורה קשה ומקיפה יותר על אישיותו של הנפגע ועל 
עולמה הפנימי של הנפגעת. אל לנו לשכוח כי בשלב זה בחייו של הפרט 
יש למרבית החוויות שהוא נחשף להן פוטנציאל לגבש ולעצב עוד נדבך 
ועוד פן באישיותו המתפתחת, והדברים הם בבחינת מקל וחומר כאשר 

החשיפה היא לחוויות טראומטיות ואלימות, כדוגמת תקיפה מינית".9
לא בכדי קבע המחוקק ענישה מחמירה יותר כאשר נפגע העבירה הוא 
קטין, מתוך הכרה בפגיעותו. כך, למשל, סעיף 345 לחוק העונשין, העוסק 
בעבירת האינוס, קובע עבירה של "אונס סטטוטורי" בגין בעילת קטינה 
מתחת לגיל 14, אף בהסכמתה, לצידן של עבירות האינוס האחרות. 
זאת, "לא רק בהתייחס ליכולת ההסכמה של הקטין אלא גם בהתייחס 
לפוטנציאל הגדול של הנזק העלול להיגרם אצל מתבגרים הנמצאים 
בתקופה של גיבוש זהותם העצמית בכלל. מערכות היחסים בין המינים, 
נוגעות למערך איזונים עדין בנפש שכל פגיעה בו עשוי ליצור קרע של 
ממש, ומכאן המחויבות לנקיטת זהירות מרובה". כך, גם מייחס המחוקק 
חומרה יתרה לעבירת אינוס בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים, שלא 
בהסכמתה החופשית, ותחת העונש הרגיל של 16 שנות מאסר קבע 
המחוקק ענישה מחמירה יותר, של 20 שנות מאסר. כל זאת, כאמור, 
מאחר שהפגיעה הנגרמת לקטינים וקטינות כקורבנות של עבירות מין 
היא קשה ביותר, "כשלא פעם מדובר בנזק שרק כפסע בינו ובין נטילת 

ע״פ 6092/10 פלוני נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 6 )פורסם בנבו, 18.7.2012(.  9
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נפש הקורבן עצמה",10 וכי בשל הגיל הצעיר של נפגעת העבירה "הפצע 
שנפער בנפשה של המתלוננת בהיותה נערה צעירה עתיד ללוותה כל 

ימי חייה".11
על כן, ראוי כי הדין יספק הגנה מירבית ומיטבית על בני נוער מפני 

פגיעות מיניות. 
אסקור בקצרה את הדין הנוהג ביחס לחלוקה לקבוצות הגילים השונות 
בעבירות המין, ואף אראה כי חלוקה על בסיס קבוצות הגיל השונות קיימת 
גם בשיטות משפט אחרות ואינה ייחודית לשיטתנו המשפטית, אך שם 
ההגנה על קטינים רחבה יותר. לאחר מכן, אדגים כי הדין בישראל אינו 
קוהרנטי מאחר שלעבירות שונות נקבעו ספי גיל הסכמה שונים, שלא 
על פי רעיון מסדר אחיד, באופן הפוגע בהגנה הדרושה לקטינים. לבסוף, 
אציע הצעה קונקרטית לתיקון פרק י' סימן ה' לחוק העונשין, אשר תמלא 

את החלל הנורמטיבי בתוכן משפטי מנומק ורציונלי. 

העדר הקוהרנטיות בחקיקה בחלוקה לעבירות ולקבוצות 
גיל שונות 

בהתייחסו לעבירות המין השונות, המבוצעות "בהסכמת" הקורבן, בחוק 
העונשין ובחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998, בחר המחוקק 
בגיל הקורבן כפרמטר דיפרנציאלי, לפיו העונש שיושת על הנאשם יגזר 

בהתאם לגילו של קורבן העבירה, כמתואר להלן:

ע״פ 7461/05 דדוש נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 23 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן )פורסם   10
בנבו, 3.4.2006(.

ע״פ 3897/03 פלונים נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נז)6( 175, פס׳ 5 לפסק דינה של השופטת   11
)כתוארה דאז( ביניש )2003(.

הטרדה 
מינית בהעדר 

התנגדות 

מעשה מגונה 
בפני קטין, 

בכל מקום, אף 
בהסכמה 

מעשה מגונה 
בהסכמה

בעילה/
מעשה סדום 

בהסכמה 

מתחת 
לגיל 

14

שנתיים 
מאסר12 

 שלוש שנות 
מאסר13

שבע שנות 
מאסר14

שש עשרה 
שנות 

מאסר15

בין 
גילאי 
14 עד 

16

שנתיים 
מאסר )עד 

גיל 15 
בלבד(16

שלוש שנות 
מאסר17

לא מהווה 
עבירה 
פלילית

חמש שנות 
מאסר18

מסקירת המצב הנורמטיבי הקיים, עולה כי בעוד שהחוק אינו מעניק הגנה 
לקטינים בגילאי 14–16 שבוצעה בהם עבירת מעשה מגונה בהסכמתם, 
הרי שהוא  מעניק הגנה לילדים בטווח גילים זה מפני עבירות בעילה 
אסורה בהסכמה, מעשה מגונה בפני אדם בהסכמה והטרדה מינית 

בהסכמה.  
לצורך המחשת הקושי, אתאר ארבעה אירועים שונים לפי מדרג החומרה 

שלהם: 
מקרה א': גבר בן 50 פונה בצ'ט באינטרנט לקטינה בת 14.5 ומתכתב 

איתה, בהסכמתה, בנוגע לנושאים הקשורים במיניותה. 
מקרה ב': גבר בן 50 חושף מתערטל בפני קטינה בת 14.5, בהסכמתה. 
מקרה ג': גבר בן 50 נוגע באיבר מינה של קטינה בת 14.5, בהסכמתה.  

ס’ 3)א()6()א( וס’ 5)א( לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח-1998, ובלבד שהמטריד   12
אינו קטין.

ס’ 349)ב( לחוק העונשין.  13
ס’ 348)א( בנסיבות ס’ 345)א()3( לחוק העונשין.  14

עבירת אינוס ס’ 345)א()3( לחוק העונשין; עבירת מעשה סדום בנסיבות אינוס  ס’   15
347)ב( יחד עם ס’ 345)א()3( לחוק העונשין.

ס’ 3)א()6()א( וס’ 5)א( לחוק למניעת הטרדה מינית.  16
ס’ 349)ב( לחוק העונשין.  17

עבירת בעילה אסורה בהסכמה ס’ 346)א()1( רישא לחוק העונשין; עבירת מעשה   18
סדום ס’ 347)א()1( רישא לחוק העונשין. ס’ 353 לחוק העונשין קובע סייג לאחריות 
פלילית לעבירות אלה, לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש 
שנים, אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים 

וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

"נמצא כי המחוקק מעניק הגנה לקטינים שגילם פחות 
מ-16 מפני ספקטרום רחב של עבירות מין המבוצעות 
בהם בהסכמתם, הן כשמדובר בעבירות חמורות יותר 
והן כשמדובר בעבירות  מעבירה של מעשה מגונה 
אינו  אך  המגונה,  המעשה  מעבירת  פחות  חמורות 
מעניק הגנה מפני עבירת המעשה המגונה עצמה. כך, 
למעשה, נוצר חלל משפטי לא הגיוני בנוגע לעבירות 

מעשה מגונה בגילים שבין 14 ל-16"
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מקרה ד': גבר בן 50 מחדיר את אצבעותיו לאיבר מינה של קטינה בת 
14.5, בהסכמתה. 

במקרים א ו-ב', אשר נמצאים במדרג הנמוך של עבירות המין, המחוקק 
אינו מייחס חשיבות להסכמת הקטינה, ומתוך רצון להגן עליה קובע, כי 
מדובר בעבירה, על אף הסכמתה. גם במקרה ד', הנמצא ברף החומרה 
הגבוה של עבירות המין, המחוקק אינו מייחס חשיבות להסכמת הקטינה, 
ומתוך רצון זהה להגן עליה קובע כי מדובר בעבירה, על אף הסכמתה. 
דא עקא, כשמדובר במעשה לשם גירוי, ביזוי או סיפוק מיני, שנמצא ברף 
החומרה הבינוני ולעיתים אף הגבוה של עבירות המין, במקרים בהם יש 
הסכמה, המחוקק אינו קובע שמדובר בעבירה. ניתן לראות כי נוצר מצב 
דברים אבסורדי, לפיו כאשר גבר ניגש לקטינה, מציע לה הצעות מיניות, 
חושף בפניה את איבר מינו ונוגע באיבריה המוצנעים, הכל ללא התנגדות 
ובהסכמה מצידה – המעשים המתונים יותר, אף שאין בהם מגע פיזי עם 
הקורבן, מהווים עבירה פלילית ואילו המעשים החמורים ביותר, שחוצים 
את המימד הוורבלי או הוויזואלי ועוברים למימד הפיזי אינם זוכים לביטוי 
הולם בחוק העונשין. הדעת נותנת כי מקל וחומר המעשים האחרונים 

יהוו, וביתר שאת, איסור פלילי. 
נמצא כי המחוקק מעניק הגנה לקטינים שגילם פחות מ-16 מפני 
ספקטרום רחב של עבירות מין המבוצעות בהם בהסכמתם, הן כשמדובר 
בעבירות חמורות יותר מעבירה של מעשה מגונה והן כשמדובר בעבירות 
חמורות פחות מעבירת המעשה המגונה, אך אינו מעניק הגנה מפני עבירת 
המעשה המגונה עצמה. כך, למעשה, נוצר חלל משפטי לא הגיוני בנוגע 

לעבירות מעשה מגונה בגילים שבין 14 ל-16.  

משפט משווה
השוואה לחקיקה זרה במדינות שונות, מעלה כי מדינות רבות מעניקות 
הגנה על קטינים, שטרם מלאו להם 16 שנים, מפני עבירות של מעשים 
מגונים, אף בהסכמתם, וכי ההגנה עליהם רחבה יותר מזו הקיימת 

בשיטת המשפט בישראל.
בארצות-הברית קבע המחוקק, בסעיף 130 לחוק העונשין של מדינת ניו 
יורק,19 כי עבירות מין )Sex offenses( מתגבשות כאשר אין הסכמה של 
הקורבן. בהמשך הסעיף נקבע, בין השאר, כי אדם אינו כשיר משפטית 

.N.Y. Penal Law § 130.05 )McKinney 2009(  19

למתן הסכמה כשהוא מתחת לגיל 17 שנים. לכך נקבע סייג לאחריות 
פלילית  כאשר גיל הקטין הוא בין גילאי 14 עד 17 שנים, ופער הגילים 
בין הנאשם לבין הקטין אינו עולה על חמש שנים או כשהנאשם נשוי 
לקורבן. בצד זאת, עבירת מין שנעשתה בקטין מתחת לגיל 14 מוגדרת 

כעבירה חמורה יותר בהיבט העונשי.
Sexual Offences Act,20 קובע כי גיל 16 הוא  גם באנגליה, 2003 
"גיל ההסכמה" וכי כל פעילות מינית של בגיר מעל גיל 18, המעורבת 
בהסכמה של קטין מתחת לגיל 16, מהווה עבירה פלילית. במקרים 
שבהם העבירה בוצעה בקטין בין הגילים 13 עד 16, תהיה לנאשם הגנה 

במקרה בו סביר לטעות ולחשוב שהקטין בן למעלה מגיל 16. הגנה זו 
לא חלה לגבי קורבנות שהם קטינים מתחת לגיל 13.

אף בקנדה נקבע, בסעיף Canaidan Criminal Code 151,21 כי מעשה 
מגונה בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים, מהווה עבירה פלילית. לפי סעיף 
150.1 לקוד הפלילי הקנדי, לא תהיה זו הגנה כאשר אדם מבצע עבירת 
מין בקטין, מתחת לגיל 16, גם כאשר המעשה נעשה בהסכמה. עוד נקבע 
כי לא תהיה הגנה לנאשם אשר יטען שטעה בחושבו שגיל המתלונן 
הוא למעלה מ-16 שנים, ואם לא וידא בכל האמצעים האפשריים כי גיל 
הקטין עולה על גיל 16. בנוסף, נקבע סייג לאחריות פלילית, כשהבדל 

.Sexual Offences Act, 2003, c.42, §9 )Eng.(  20
.Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, s 150.1)1(, 150.1)4(, 151  21

"החוק הפלילי בארצות אלה התייחס בצורה מפורשת 
למתבגרים צעירים כשכבת ביניים, בין ילדים לבוגרים. 
לשכבת ביניים זו אין כשירות משפטית למתן הסכמה, 
המחוקק  כן  ועל  סביר,  גילים  פער  של  סייג  למעט 
מעניק להם הגנה מיוחדת. היבט נוסף שבא לידי ביטוי 
זו, הוא קביעת  בהתייחסות המחוקק לשכבת ביניים 
מדרג עונשי לעבירות מין שבוצעו בהסכמת הקורבן, לפי 
שכבת הגיל אליה הוא משתייך ויכולתו לגבש הסכמה 
חופשית. נמצא, שגם במדינות משפט מקובל מרכזיות 
ההגנה על קטינים מפני מעשים מגונים, אף בהסכמתם, 
היא לכל הפחות עד גיל 16 )גיל 17 בארה”ב( ולא 14, 

כמו בישראל"
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הגילים בין הנאשם לבין הקורבן אינו עולה על חמש שנים ובלבד שלא 
נעשה ניצול של יחסי המרות.

מהאמור לעיל, יש כדי ללמד שהחוק הפלילי בארצות אלה התייחס 
בצורה מפורשת למתבגרים צעירים כשכבת ביניים, בין ילדים לבוגרים. 
לשכבת ביניים זו אין כשירות משפטית למתן הסכמה, למעט סייג של 
פער גילים סביר, ועל כן המחוקק מעניק להם הגנה מיוחדת. היבט נוסף 
שבא לידי ביטוי בהתייחסות המחוקק לשכבת ביניים זו, הוא קביעת מדרג 
עונשי לעבירות מין שבוצעו בהסכמת הקורבן, לפי שכבת הגיל אליה הוא 
משתייך ויכולתו לגבש הסכמה חופשית. נמצא, שגם במדינות משפט 
מקובל מרכזיות ההגנה על קטינים מפני מעשים מגונים, אף בהסכמתם, 

היא לכל הפחות עד גיל 16 )גיל 17 בארה"ב( ולא 14, כמו בישראל.

השלכות מעשיות והתמודדות בפרקטיקה
החלל המשפטי האמור יצר קשיים מעשיים בעבודתו של הפרקליט. 

פעמים רבות אנו נתקלים במצבים בהם שאלת ההסכמה אינה ברורה 
ויוצרת "שטחים אפורים". אלו מתעצמים כאשר מדובר בקטין, שכאמור 
עצם יכולתו לגבש הסכמה מוגבלת כפועל יוצא של גילו, מצבו הקוגניטיבי, 
יכולת השיפוט שלו וכיוצא באלה. לא אחת הקטינים עצמם תופסים את 
הסכמתם באופן אמביוולנטי. מקור האמביוולנטיות אינו בהכרח בהעדר 
אמינות, אלא בדיוק באותם טעמים שמלכתחילה הביאו את המחוקק 
שלא לייחס משקל להסכמה של קטין שגילו 14–16 שנים בעבירות מין 
אחרות. דברים אלה עלולים ליצור קושי בהוכחת מודעותו של הנאשם 
להעדר ההסכמה החופשית, הנדרשת במצב המשפטי ד'היום. להלן 

יובאו מספר מקרים הממחישים את הקושי שבמצב המשפטי הקיים:
העמדה לדין בגין מעשה מגונה בפני קטין – בפרשה זו הייתה היכרות 
מוקדמת בין קטין בן 14 ובין הנאשם בן ה-57 על רקע יחסי שכנות. 
מדי פעם, נתן הנאשם לקטין סכומי כסף קטנים, ממתקים וסיגריות. 
בהזדמנויות רבות, במשך כשנה, הזמין הנאשם את הקטין לדירתו, ביצע 
בו וגרם לו לבצע מעשים מיניים, שכללו שפשוף איבר המין ומציצת 
פטמות. הסתבר שהנאשם ביצע את המעשים בעת שהיה תלוי ועומד 
נגדו כתב אישום נוסף, בגין מעשים דומים, בקטין אחר בן 15. בשל המצב 
החוקי, לא ניתן היה לייחס לנאשם ביצוע עבירת מעשה מגונה בקטין, 
לאור העובדה כי בתקופה הרלוונטית היו הקטינים בגילים שבין 14-16 
והמעשים נעשו בהסכמתם. הוא הואשם בעבירת מעשה מגונה בפני 

קטין, לפי סעיף 349)ב(, הגם שאינו נותן מענה מלא לערך המוגן של 
שמירה על גופם של הקטינים ולפגיעה העיקרית אלא המשנית בלבד 

שנגרמה להם.22  
העמדה לדין בעבירת הטרדה מינית ובעבירת דין לקוחו של קטין – במקרה 
זה הנאשם, בן 41, יצר קשר עם קטינים באמצעות אתרים ורשתות 
חברתיות שונות באינטרנט. הוא שוחח איתם בתוכנת Skype ושכנע 
אותם לאונן תוך כדי שיחה עמו, כשמצלמת הרשת של הקטינים שידרה 
את המעשים והנאשם צפה בהם ממחשבו. תמורת מעשיהם של הקטינים, 
העביר הנאשם "כסף וירטואלי" אליהם. באופן זה פגע הנאשם בלמעלה 
מ-15 קטינים, חלקם מתחת לגיל 14 וחלקם בגילים 16-14. בגין המעשים 
שביצע הנאשם בקטינים מתחת לגיל 14 הוא הואשם בביצוע מעשים 
מגונים בהסכמה, ואילו לגבי הקטינים שהיו בגילים 16-14 לא ניתן היה 
לייחס עבירה של מעשה מגונה, מאחר שהמעשים נעשו בהסכמה. על 
כן, יוחסו לנאשם עבירות של הטרדה מינית כלפי קטין בן פחות מ-15 
בהסכמתו, לפי החוק למניעת הטרדה מינית,  ועבירת "דין לקוחו של 
קטין", לפי סעיף 203ג לחוק העונשין. ההאשמה בעבירת קבלת שירות 
של מעשה זנות של קטין בעייתית, שכן היא טומנת בחובה את תיוגו של 

הקטין כנותן שירותי זנות ומכתימה אותו. 

הצעה לתיקון החוק 
לאור האמור לעיל, משיקולי קוהרנטיות פנימית של החקיקה הפלילית 
ובעיקר משיקולי הגנה על שלומם הגופני והנפשי של הקטינים, אציע 
לבצע שינויים במספר סעיפי חוק בפרק י' סימן ה' של חוק העונשין 

כדלקמן:  
1. לסעיף 348 יוסף ס"ק )ג2(: "העושה מעשה מגונה באדם שמלאו 
לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, אף בהסכמתו, 
דינו - מאסר ארבע שנים". העונש המוצע מציע ענישה מדורגת בהתאם 
לדרגת חומרת העבירות ומתיישב עם עקרון ההלימה המנחה בקביעת 
הענישה: הטרדה מינית- שנתיים מאסר; מעשה מגונה בפני קטין – שלוש 
שנים; מעשה מגונה בהסכמה – ארבע שנים; בעילה אסורה בהסכמה 

– חמש שנים.

ראו ע״פ 1867/00 מדינת ישראל נ׳ גוטמן, פ״ד נד)3( 145 )2000(; ע״פ 8296/05   22
פלוני נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 10 לפסק דינו של השופט )כתוארו אז( גרוניס )פורסם 

בנבו, 1.9.2009(.



קה
קי

בח
ת 

מו
מג

2015 PB | 2015 94 |משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר  משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר 

2. לאחר סעיף 353 יוסף סעיף 353א: "באישום בשל עבירה לפי סעיף 
348)ג2(, תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו ובין הקטין אינו עולה 
על חמש שנים, אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך 
יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם". בהמשך לסייג שנקבע 
בסעיף 353 ביחס לעבירת בעילה אסורה בהסכמה אשר קובע פער 
גילים של שלוש שנים בין הנאשם לקטין, מוצע לקבוע סייג דומה לעבירת 
מעשה מגונה בהסכמה. בשל היות עבירת המעשה המגונה מתונה יותר, 
מוצע כי הסייג יהיה רחב יותר ויחול כשפער הגילים בין הנאשם לקטין 

גדול יותר ואינו עולה על חמש שנות מאסר.
3. סעיף 348)ד()1( יתוקן כך : "העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין 
שמלאו לו שש עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, 
עבודה או שירות, דינו - מאסר ארבע שנים". כיום, הסעיף חל על קטין 
שמלאו לו 14 שנים, אולם על פי הרציונל של התיקון שהוצע לעיל יש 
לשנותו לגיל 16. תיקון זה אף מתכתב עם קבוצות הגילים שנקבעו 
בסעיף 346)א()1( לחוק העונשין בענין בעילה אסורה בהסכמה23 ומבטא 
את ההדרגתיות בהבשלת יכולתם של קטינים להביע הסכמה חופשית 

לקיום מעשים מיניים. 
4. סעיף 354)א()2()ד( יתוקן כך: "ד( מעשה מגונה - לפי סעיף 348)א(, 
)ב(, )ג1(, )ג2( או )ד(". החלת סעיף ההתיישנות המיוחדת בגין עבירות 

מין שנעברו בקטין.
לסיכום, ישנו היגיון בתיקון הפער הלא מוסבר בין סעיפי החוק השונים וכן 
ביציקת תוכן משפטי מנומק ורציונלי בחלל הנורמטיבי שתואר ברשימה. 
אולם חשוב מכך, מטרת תיקון החקיקה המוצע היא להגן על ערך 
משמעותי בדיני העונשין והוא שמירה על שלום גופם ונפשם של הקטינים. 
כך, תתאפשר הגנה מיטבית גם על מתבגרים צעירים מפני עבירות מין, 
באופן מדורג ומידתי, בהתאם לגילם, מצב התפתחותם, הבשלתם עד 
להתבגרותם ויכולתם לגבש אוטונומית הסכמה חופשית. להלן טבלה 

המדגימה את סעיפי החוק והיחס ביניהם בהתאם לתיקון המוצע:

ס׳ 346)א()1( לחוק העונשין, קובע כי: ״הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים   23
וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה 
שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, 
חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים״. ישנה 

עבירה מקבילה בגין מעשה סדום בהסכמה לפי ס׳ 347)א()1( לחוק העונשין.

הטרדה 
מינית 

בהעדר 
התנגדות 

מעשה מגונה 
בפני קטין, 

בכל מקום, אף 
בהסכמה 

מעשה 
מגונה 

בהסכמה

בעילה/
מעשה 
סדום 

בהסכמה 

מתחת 
לגיל 

14

שנתיים 
מאסר 

 שלוש שנות 
מאסר

שבע שנות 
מאסר

שש 
עשרה 
שנות 
מאסר

בין 
גילאי 
14 עד 

16

שנתיים 
מאסר 

מעל גיל 
15 לא 
מהווה 
עבירה 

שלוש שנות 
מאסר

ארבע שנות 
מאסר24

חמש 
שנות 
מאסר

מוצע סייג לאחריות פלילית לעבירה זו לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו   24
עולה על חמש שנים, אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי 

רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

ערך  על  להגן  היא  המוצע  החקיקה  תיקון  "מטרת 
שלום  על  שמירה  והוא  העונשין  בדיני   משמעותי 
גופם ונפשם של הקטינים. כך, תתאפשר הגנה מיטבית 
באופן  מין,  עבירות  מפני  צעירים  מתבגרים  על  גם 
התפתחותם,  מצב  לגילם,  בהתאם  ומידתי,  מדורג 
הבשלתם עד להתבגרותם ויכולתם לגבש אוטונומית 

הסכמה חופשית"
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שינויים בהרגלי הצריכה 
בעקבות תיקון מס’ 118 לחוק העונשין – הפללת צרכני תכנים פדופיליים

חיים ויסמונסקי1

במהלך העשור האחרון חל שינוי באופן שבו נצרכים תכנים באינטרנט. 
 )Download( בעבר, תהליך הצריכה של התכנים היה דו-שלבי: הורדה
אל מחשב הקצה של המשתמש ורק לאחר מכן טעינה של המידע 
מתוך מחשב הקצה. טכנולוגיית ה-Streaming )סטרימינג(, אשר הלכה 
והתפתחה בעשור האחרון, מאפשרת למשתמש האינטרנט לצרוך את 
התכנים על-ידי צפייה ישירה, מבלי להוריד תחילה את התכנים למחשבו 
האישי. טכנולוגיית הסטרימינג התפתחה בזכות שיפור הולך ומתמיד במה 
שמכונה "רוחב הפס", קרי קצב הורדת הנתונים באמצעות האינטרנט. אם 
בראשית ימי האינטרנט נהוג היה להמתין זמן רב עד להשלמת ההורדה 
של קובץ ממוצע, כיום, נוכח הכפלת קצב ההורדה באלפי אחוזים, 
הופכת הצפייה הישירה ליעילה וכדאית מבחינת משתמש הקצה. זאת 
כיוון שאינו נאלץ להסתמך עוד על שטחי אחסון גדולים במחשבו האישי 

לצורך צריכת התכנים. 
עבור צרכני התכנים הפדופיליים- החוששים מטבע הדברים מחשיפה, הן 
על-ידי סביבתם, הן על-ידי רשויות אכיפת החוק – טכנולוגיית הסטרימינג 
מזמנת אפשרות לשפר את הסוואת פעילותם המקוונת. צריכת התכנים, 
על דרך של הורדתם אל המחשב וצפייה מתוכו, סיכנה את הצרכנים, 
שכן התכנים האסורים הוחזקו במחשביהם. לעומת זאת, צפייה ישירה 
מותירה מעט שרידים ראייתיים במחשב הקצה, וקל יותר לטשטשם או 
להעלימם. מכאן, שהתמריץ לצרכני התכנים הפדופיליים לשנות את 

הרגלי הצריכה שלהם, מהורדת התכנים לצפייה ישירה בהם – גבר. 
ביום 25.11.2014 נכנס לתוקף תיקון מס' 118 לחוק העונשין, המתקן את 
סעיף 214)ב3( לחוק העונשין, התשל"ז-1977 )להלן – "חוק העונשין"(, על 
דרך של הוספת איסור על צריכת פרסומים פדופיליים, לצד האיסורים 
הקיימים על פרסום, החזקה, הצגה, ארגון, הפקה או ייצור של תכנים 
אלה.2 תיקון זה נולד, למעשה, כתוצאה משינויים בהרגלי הצריכה של 
תכנים פדופיליים במרחב הסייבר, כפי שתיארתי לעיל. כתוצאה מן 
השינויים האמורים נוצר מצב, שההתנהגות החדשה לא נכללה בגדר 

וטכנולוגיה בפרקליטות  ידע, חקיקה, משפט  דוקטור למשפטים, ראש תחום   1
המדינה. האמור במאמר מבטא את עמדתו האישית של הכותב. תודה לעו”ד שירי 
רום מפרקליטות מחוז תל-אביב )פלילי( ולסטודנטית גב’ מור שחר על הערותיהן 

המועילות למאמר.
ראו, הצעת חוק העונשין )תיקון מס׳ 118( )איסור על צריכת פרסום תועבה ובו דמותו   2
של קטין(, ה״ח הממשלה התשע״ד 384. יצוין כי מדובר בתיקון חקיקה, פרי יוזמה 
של פרקליטות המדינה, אשר הובאה בפני מחלקת ייעוץ וחקיקה )פלילי( וקודמה 

יחדיו לכדי הצעת חוק ממשלתית. 

האיסורים שבסעיף 214 לחוק העונשין. תיקון החקיקה האחרון, על אף 
לשונו הנייטרלית לטכנולוגיה, נועד למעשה לגשר על הפער המשפטי-

טכנולוגי שנוצר. 
המקרה של תיקון מס' 118 לחוק העונשין מדגים באופן מובהק את סוגיית 
הפער – שלא לומר הפיגור – המתמיד בין המשפט לבין הטכנולוגיה. רבות 
נכתב על פיגור זה.3 על חלק מהפיגור מגשר בית המשפט, אולם לגבי 
חלק אחר – אין מנוס מלהידרש לתיקוני חקיקה.4 מרדף סיזיפי זה, של 
המשפט אחר הטכנולוגיה, מחייב תהליך מעמיק של מירוק ערכי היסוד 

ראו, להמחשה בלבד: בג״ץ 5785/03 גדבאן נ׳ משרד הבריאות, פ״ד נח)1( 29, פס׳   3
10 לפסק דינו של השופט חשין )2003(: ״המשפט משתרך-הולך לו בעקבות חידושי 
המדע והטכנולוגיה. כך היה בעבר, כך הוא בימינו וכך יהיה בימים יבואו. פיגור זה 
3782/12 מפקד מחוז תל-אביב-יפו  שבזמן טבוע במהותם של דברים״; עע״מ 
במשטרת ישראל נ׳ איגוד האינטרנט הישראלי, פס׳ 23 לפסק דינו של השופט 
סולברג )פורסם בנבו, 24.3.2013( )להלן: ״פרשת איגוד האינטרנט הישראלי״(: ״ידוע, 
כי המשפט מדדה בעצלתיים אחר חידושי העולם, וכי החקיקה אינה מדביקה את 
קצב התקדמות המדע ויישומיו ]...[ זו אקסיומה״. ראו, גם: רע״פ 1201/12 קטיעי נ׳ 
מדינת ישראל, פס׳ 1 לפסק דינו של השופט דנציגר )פורסם בנבו, 9.1.2014(: ״בשל 
הקצב המואץ של ההתפתחויות הטכנולוגיות, לעיתים מתקָשה החקיקה להדביק את 
הפער״; ראו, עוד: תב״מ 16/01 סיעת ש״ס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי 
תורה נ׳ ח״כ פינס-פז, פ״ד נה)3( 159, 165 )2001(; דנ״א 6407/01 ערוצי זהב ושות׳ 
נ׳ Tele Event Ltd, פס׳ 31 לפסק דינו של השופט חשין )פורסם בנבו, 16.6.2004(; 
רע״א 4447/07 מור נ׳ ברק אי.טי.סי ]1995[ החברה לשירותי בזק בינלאומיים בע״מ, 
פס׳ ט׳ לפסק דינו של השופט רובינשטיין )פורסם בנבו, 25.3.2010(; ע״א 1622/09 
גוגל ישראל בע״מ נ׳ ברוקרטוב, פסק דינו של השופט הנדל )פורסם בנבו, 1.7.2010(; 
נמרוד קוזלובסקי המחשב וההליך המשפטי: ראיות אלקטרוניות וסדרי דין )2000(, 

דברי ההקדמה לספר של השופט מישאל חשין. 
ביחס לסוגיית החשיפה של מעוולים אנונימיים באינטרנט, ראו, למשל: עניין מור,   4
שם: נקבע כי אין סמכות בתקנות סדר הדין האזרחי להורות בצו על חשיפת זהותו 
של מפרסם לשון הרע לכאורה אשר הסווה את זהותו; ראו, גם: עניין ברוקרטוב, 
שם, בו הּוחלה הלכת מור גם ביחס לחשיפת פרטי מעוול בתחום הקניין הרוחני; 
להסדרת הנושא פורסם תזכיר חוק חשיפת פרטי מידע של משתמש ברשת תקשורת 
אלקטרונית, התשע״א-2011; כן הוגשה הצעת חוק פרטית של ח״כ זבולון אורלב: 
הצעת חוק איסור לשון הרע )תיקון – חשיפת פרטי מעוול(, התש״ע-2010, פ/2476/18. 
סוגיה נוספת, משפטית-טכנולוגית באופייה, שבה נוצר הצורך בתיקון חקיקה, היא   
סוגיית החסימה של גישה לאתרים הכוללים הימורים, הגרלות או משחקים אסורים. 
ראו: פרשת איגוד האינטרנט הישראלי, שם, בית המשפט העליון פסק, ברוב דעות, 
כי הוראת סעיף 229)א( לחוק העונשין, המתירה למפקד מחוז במשטרת ישראל 
להורות על סגירתו של מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים, 
אינה יכולה לכלול גם סמכות להורות לספקיות הגישה לאינטרנט לחסום גישה 
לאתרי הימורים, הגרלות או משחקים אסורים. הנשיא גרוניס כתב במפורש, כי 
בסוגיה זו ״למחוקק הפיתרונים״, ואכן, זמן קצר קודם לפרסום פסק-הדין של בית-

המשפט העליון, פורסם תזכיר חוק הגבלת שימוש במקום למניעת ביצוע עבירות, 
התשע״ג-2012. התזכיר הבשיל לכדי הצעת חוק ]הצעת חוק הגבלת שימוש במקום 
לשם מניעת ביצוע עבירות )תיקון מס׳ 2(, התשע״ד-2014, ה״ח הממשלה 338[, 
אשר עברה קריאה ראשונה והחל דיון בה בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת 

כהכנה לקריאה שנייה ושלישית טרם פיזור הכנסת ה-19. 
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הֶמַטה-טכנולוגיים וניסוח מחדש של הוראות החוק בהתאם לאותם 
ערכים,5 באופן ש"יכסה" את כלל המופעים הטכנולוגיים של ההתנהגות, 
שאותה מבקש המשפט להסדיר מחד גיסא, אך יימנע מהכללת יתר 
של התנהגויות מותרות מאידך גיסא. מקרה המבחן של תיקון מס' 118 
לחוק העונשין מדגים את התהליך האמור היטב, כפי שאפרט להלן 
ברשימה קצרה זו. כמו כן, אציג כמה שיקולים נדרשים ביחס להעמדה 

לדין וענישה בעבירה זו. 

אילו ערכים נועד לשרת האיסור על צריכת תכנים 
פדופיליים?

האיסור על צריכת תכנים פדופיליים הוא חלק מקבוצה של איסורים, 
הבאים להתמודד עם התנהגויות, שבהן יש שני צדדים המעורבים בעסקת 
העבירה: מצד אחד ניצבים הגורמים המספקים את ההיצע, ומצד שני 
ניצבים הצרכנים המייצרים את הביקוש. כאלה הן עבירות הסמים, הזנות, 
ההימורים, ההגרלות והמשחקים האסורים, עבירת פרסומי התועבה, 
עבירות המסחר בנשק, המסחר ברכוש גנוב ועוד. ביחס לכל העבירות 
האלה, הפועלים בצד ההיצע מופללים תמיד, ואילו הפועלים בצד 
הביקוש אינם מופללים תמיד. כך, למשל, צרכני הסמים מופללים,6 אך 

 Joseph H. Sommer, Against Cyberlaw, 15 Berkeley Tech. L.J. 1145, :ראו, עוד  5
 . 1159 )2000(

ראו: ס׳ 7)א( ביחד עם ס׳ 7)ג( סיפא לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[,   6
התשל״ג-1973. 

צרכני הזנות, להוציא צריכת שירותי זנות קטינים, אינם מופללים.7 בכל 
הנוגע לפרסומי תועבה, קיימת הבחנה בין פרסומי תועבה בהשתתפות 
בגירים ובין פרסומי תועבה ובהם דמויות של קטינים )קרי פרסומים 
פדופיליים(. לגבי פרסומי תועבה בהשתתפות בגירים, רק הפועלים 
בצד ההיצע הופללו, ואילו צרכני הפרסומים הללו – התנהגותם אינה 
מקימה עבירה.8 לעומת זאת, האינטרסים שבבסיס ההפללה של תעשיית 
הפרסומים הפדופיליים מובילים לצורך בהפללת הצרכנים ולא רק 
בהפללת הפועלים בצד ההיצע. קודם לתיקון מס' 118 לחוק העונשין 
הופללו, בצד הצרכנים, מחזיקי התכנים הפדופיליים בלבד.9 הפללת 
המחזיק אינה הפללה ישירה של הצרכן, זאת כיוון שה"מחזיק" נחלק 
לשניים: מחזיק לצריכה עצמית ומחזיק שלא לצריכה עצמית. עתה, 
תיקון מס' 118 מגלם את ההכרה בכך, שצרכני התכנים הפדופיליים 
ראויים להפללה, במנותק משאלת ההחזקה של התכנים, ובכך הוא 
קולע במישרין לסוגיית ההפללה של הצרכנים, מתוך הכרה בחשיבותה. 
מה הן התכליות המצדיקות הפללה של צרכני התכנים הפדופיליים? 

אמנה להלן ארבע תכליות: 
לצורך תעשיית הפרסומים  מינית  על קטינים המנוצלים  הגנה   .1

ראו: הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה )תיקוני חקיקה(, התשס״ח-2008,   7
פ/3992/17. הצעה בנוסח דומה הונחה על שולחן הכנסת ה-18. ראו: הצעת חוק 
איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה )תיקוני חקיקה(, התש״ע-2010, פ/2580/18. 
הצעה זהה הוגשה מחדש על שולחן הכנסת ה-19, הצעת חוק איסור צריכת זנות 
וטיפול בקהילה )תיקוני חקיקה(, התשע״ג-2013, פ/893/19. להפללת לקוחות של 

זנות קטינים בדין הקיים, ראו: ס׳ 203ג לחוק העונשין. 
ראו: ס׳ 214)א( לחוק העונשין.  8

ראו: ס׳ 214)ב3( לחוק העונשין.  9

"במהלך העשור האחרון חל שינוי באופן שבו נצרכים 
תכנים באינטרנט. בעבר, תהליך הצריכה של התכנים 
היה דו-שלבי: הורדה )Download( אל מחשב הקצה 
המידע  של  טעינה  מכן  לאחר  ורק  המשתמש  של 
 Streaming-ה טכנולוגיית  הקצה.  מחשב  מתוך 
)סטרימינג(, אשר הלכה והתפתחה בעשור האחרון, 
מאפשרת למשתמש האינטרנט לצרוך את התכנים 
על-ידי צפייה ישירה, מבלי להוריד תחילה את התכנים 

למחשבו האישי"

"ביום 25.11.2014 נכנס לתוקף תיקון מס' 118 לחוק 
214)ב3( לחוק העונשין,  העונשין, המתקן את סעיף 
על  איסור  הוספת  של  דרך  על   ,1977 התשל"ז-
צריכת פרסומים פדופיליים, לצד האיסורים הקיימים 
ייצור  או  הפקה  ארגון,  הצגה,  החזקה,  פרסום,  על 
נולד, למעשה, כתוצאה  זה  של תכנים אלה. תיקון 
פדופיליים  תכנים  של  הצריכה  בהרגלי  משינויים 

במרחב הסייבר"
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הפדופיליים.10 על-פי טעם זה, האיסור על צריכת תכנים פדופיליים 
מגן באופן עקיף מפני הפגיעה הנגרמת לקטינים, שכן הצריכה היא 
שמעודדת את יצירתם של התכנים האמורים והפצתם, המגלמים 
במיצגים  המופיעים  בקטינים  המבוצעות  חמורות  מין  עבירות 

המתועבים. 
הגנה על קטינים העתידים להיפגע מעבירות מין על-ידי צרכני התכנים   .2
הפדופיליים. אפשר לחלק טעם זה לטעמי משנה: האחד, שימוש 
בתכנים כאמצעי לשכנוע ועידוד קטין לקיים עמו מגע מיני )על-
ידי יצירת לגיטימציה, כביכול, לקיום יחסי מין בין בגיר ובין קטין(.11 
השני, שימוש בתכנים כאמצעי של הפדופיל לגירוי ולעידוד עצמי 
בטרם יתקוף מינית קטין.12 גם כאן אפשר לחדד את הטעם האמור 
על-ידי הבחנה בין שני טיעונים: האחד, טיעון שלפיו צריכה, בוודאי 
צריכה אינטנסיבית, של תכנים פדופיליים עלולה לגרום להפנמת רצון 
לנצל קטינים באופן מיני ולהפיכת אדם נורמטיבי לפדופיל אקטיבי. 
השני, טיעון שלפיו צריכה של תכנים פדופיליים תשמש פדופיל פעיל 

כאמצעי לעידוד עצמי בטרם ביצוע עבירות מין בפועל בקטינים. 
בכל הנוגע לטיעון בדבר שימוש בתכנים כאמצעי של הפדופיל   
לגירוי ולעידוד עצמי בטרם יתקוף מינית קטין קיימת מחלוקת ברמה 
האמפירית בדבר תקפות הטיעון, וכן קיימת טענת נגד, כי צריכת 
התכנים מהווה למעשה סובלימציה של החוויה המינית הפדופילית 
המלאה, ויש בה כדי לספק את יצריהם של פדופילים שאינם מעוניינים 

תכלית זו מופיעה בהצעת חוק העונשין )תיקון מס׳ 58( )עבירות זנות, מין ותועבה(,   10
התשנ״ז-1997, ה״ח 463. כן, ראו: רע״פ 3890/09 מור נ׳ מדינת ישראל, תק-על 09)2( 
1797 )2009(; ת״פ )שלום ת״א( 5174/06 מדינת ישראל נ׳ מיל, תק-של 06)4( 27461, 
 )Convention on 27464 )2006(. ראו גם ס׳ 34 לאמנת האו״ם בדבר זכויות הילד

)the Rights of Children, 1989, שנחתמה ואושררה על-ידי מדינת ישראל.
 Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103 ניתן למצוא עיגון פסיקתי לתכלית זו בפרשת  11
)1990(, שם נדרש בית המשפט העליון של ארצות-הברית לשאלת חוקתיותו 
של איסור על החזקת חומרים פדופיליים, שנקבע במדינת אוהיו. נפסק שם כי – 
evidence suggests that pedophiles use child pornography to seduce״ 
״other children into sexual activity. הדברים אמנם נכתבו ביחס לעבירה של 
החזקת חומרים פדופיליים, אך נוסחם יפה גם לענייננו בעבירת הצריכה; ראו, גם: 

עניין מיל, שם.
טעם זה מופיע בפרשת )R v. Sharpe, 2001 S.C.C. 2 )2001, שם פסק בית-המשפט   12
העליון של קנדה – Laws against publication and distribution of child״ 
 pornography cannot catch the private viewing of child pornography,
 yet private viewing may induce attitudes and arousals that increase

.the risk of offence״

לתקוף מינית קטינים.13 עם זאת, בכל הנוגע לטיעון בדבר שימוש 
בתכנים כאמצעי לשכנוע ועידוד קטין לקיים עמו מגע מיני )על-ידי 
יצירת לגיטימציה, כביכול, לקיום יחסי מין בין בגיר לבין קטין(, נראה 

כי הטענה מקובלת וזוכה לקונצנזוס רחב יותר. 
הגנה על כבודם ומעמדם של קטינים כקבוצה בחברה. על-פי טיעון   .3
זה, החפצת הקטינים במסגרת המיצג המתועב מטמיעה בקרב קהל 

הצרכנים יחס משפיל ומבזה כלפי ציבור הקטינים בכללותו.
הגנה על פרטיותם של הקטינים המשתתפים במיצג המתועב. על-פי   .4

ראו, למשל: אסף הרדוף ״החזקת פורנוגרפיית ילדים אלקטרונית – האם ניתן להרשיע,   13
והאם ראוי, או: היכן מעדיפה החברה את הפדופילים שלה?״ הסניגור 149–150, 4, 8–9 
)2009(; לפירוט סוגים שונים של צרכני תכנים פדופיליים ברשת, המונעים ממוטיבציות 
 Tony Krone, Combating online child pornography in Australia, :שונות, ראו
 in VIEWING CHILD PORNOGRAPHY ON THE INTERNET: UNDERSTANDING THE
 OFFENCE, MANAGING THE OFFENDER, HELPING THE VICTIMS 17 )Ethel Quayle

.& Max Taylor ed., 2005(

חלק  הוא  פדופיליים  תכנים  צריכת  על  "האיסור 
מקבוצה של איסורים, הבאים להתמודד עם התנהגויות, 
יש שני צדדים המעורבים בעסקת העבירה:  שבהן 
ניצבים הגורמים המספקים את ההיצע,  מצד אחד 
ניצבים הצרכנים המייצרים את הביקוש.  ומצד שני 
כאלה הן עבירות הסמים, הזנות, ההימורים, ההגרלות 
והמשחקים האסורים, עבירת פרסומי התועבה, עבירות 
המסחר בנשק, המסחר ברכוש גנוב ועוד. ביחס לכל 
העבירות האלה, הפועלים בצד ההיצע מופללים תמיד, 

ואילו הפועלים בצד הביקוש אינם מופללים תמיד. 

 האינטרסים שבבסיס ההפללה של תעשיית הפרסומים 
הפדופיליים מובילים לצורך בהפללת הצרכנים ולא 

רק בהפללת הפועלים בצד ההיצע.

תיקון מס' 118 מגלם את ההכרה בכך, שצרכני התכנים 
משאלת  במנותק  להפללה,  ראויים  הפדופיליים 
ההחזקה של התכנים, ובכך הוא קולע במישרין לסוגיית 

ההפללה של הצרכנים, מתוך הכרה בחשיבותה"
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טיעון זה, המיצג הפדופילי משעתק את הפגיעה הקשה בקטין, בעת 
שבוצע בו האקט המיני, על-ידי תיעוד והפצה של דבר עבירת המין 

שבוצעה בו. 
התכנים  צרכני  של  בהפללה  התומכים  הערכיים  הטיעונים  לצד 
הפדופיליים, מן הראוי לציין את אחד הטעמים, אשר מקובל לקשור אותם 
בהפללה של צרכני תכנים פדופיליים ולשלול אותו. כוונתי לטיעון, שלפיו 
צרכני התכנים הפדופיליים עלולים להפוך כתוצאה מצריכת התכנים 

לפדופילים פעילים, אף אם קודם לכן לא היו כאלה. 

הפגת החשש מהכללת יתר של התנהגויות מותרות
בקביעת האיסור החדש במסגרת תיקון מס' 118 לחוק העונשין נקבעו שני 
גדרים לאיסור, שנועדו למנוע הכללת יתר ו"לכידה" ברשת הפלילית של 
התנהגויות שאינן ראויות להפללה: ראשית, הפעולה האסורה שנקבעה 
היא "צריכה" של תכנים פדופיליים )"המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו 
דמותו של קטין, או הצורך פרסום כאמור אף בלי להחזיק בו"(, ולא רק 
"צפייה" בהם. המילה "צורך" מגלמת פעולה אקטיבית יותר מאשר "צופה", 
שכן ב"צופה" מגולמת התנהגות מחדלית יותר, שיכולה להתקיים כמעט 
באפס מעשה מצד החשוד, בלי תכנון מוקדם ובלי יוזמה. שנית, העבירה 
כוללת יסוד שלילי, שעל התביעה להוכיח, והוא, שהצריכה נעשתה שלא 
"באקראי או בתום לב". ודוק, אין לראות בתנאי של "באקראי או בתום 
לב" משום טענת הגנה, שעל הנאשם נטל הבאת הראיות להוכחתה, 

אלא מדובר ביסוד שעל התביעה להוכיח במסגרת האישום. 
כדי להמחיש את הדברים אביא טענה אפשרית של החשוד, הנשמעת 
לעתים בתיקים מסוג זה, כי הלה ביקש לצפות בתוכן פורנוגרפי לגיטימי, 
כאשר בטעות ובתום לב הגיע אל תוכן פדופילי. על התביעה לשלול, 
ראייתית, טענה פוטנציאלית זו, ואת זאת אפשר להשיג, למשל, באופנים 
הבאים )רשימה לא ממצה(: ראשית, על-ידי שחזור מילות החיפוש 
שהקליד החשוד בטרם צרך את התכנים הפדופיליים, המעידות על כך 
שהתכוון לאתר תכנים פדופיליים ולא תכנים פורנוגרפיים רגילים. שנית, 
על-ידי איתור כמות התכנים הפדופיליים שנצרכה, כאשר כמות גדולה 

של תכנים שכאלה עשויה לשלול מקריות או תום לב. 

על שיקולי העמדה לדין וענישה בעבירת הצריכה של 
תכנים פדופיליים

בכל הנוגע לעבירת הצריכה של תכנים פדופיליים, מן הראוי לשקול – 
נוסף על השיקולים הכלליים בנוגע למכלול נסיבות העניין המצדיקות 
העמדה לדין – גם את השיקולים הייחודיים הבאים: )א( כמות התכנים 
הפדופיליים שנצרכו; )ב( תדירות הצריכה של התכנים הפדופיליים; 
)ג( סוג התכנים הפדופיליים שנצרכו – אפשר לסמן מדרג של חומרה 
מבחינת טיב התכנים הפדופיליים )עירום חלקי, עירום מלא, אקט מיני 
עצמי, אקט מיני עם בגיר, וכך הלאה(. ככל שהתוכן הפדופילי "קשה" 
ופוגעני יותר, כן גובר האינטרס הציבורי בהעמדה לדין; )ד( מידת הקרבה 
לתנאים של אקראיות ותום לב, גם אם נסיבות המקרה אינן נכנסות 
במלואן לגדרי המונחים "אקראי" ו"בתום לב". ככל שנסיבות המקרה 
מתקרבות לתנאים הללו, אך אינן חוצות את סף הכניסה אליהם, כך 
יש לשקול ביתר שאת האם ראוי להגיש כתב אישום נגד החשוד; )ה( 
גיל הקטינים המופיעים בחומר המתועב – העבירה הפלילית מתייחסת 
לפרסום תועבה ובו דמותו של "קטין", כאשר ההגדרה הכללית של "קטין" 
חלה על כל גיל למן הלידה ועד גיל 18. ככל שגיל הקטין המופיע במיצג 
המתועב נחזה כקרוב יותר לגיל 18, כך הפרסום המיני יתקרב במהותו 
לפרסום פורנוגרפי רגיל, אשר אינו אסור בפרסום או בהחזקה. מנגד, 
ככל שגיל הקטין המופיע במיצג המתועב צעיר יותר, כך אפשר לראות 
מימד מוגבר של חומרה בהחזקה או בפרסום של התכנים הפדופיליים.

עוד בהקשר של העמדה לדין בגין העבירה החדשה, מן הראוי להבהיר 
את היחס בינה ובין העבירה של החזקת התכנים הפדופיליים. העבירה 

 118 "בקביעת האיסור החדש במסגרת תיקון מס' 
לחוק העונשין נקבעו שני גדרים לאיסור, שנועדו למנוע 
הכללת יתר ו׳לכידה׳ ברשת הפלילית של התנהגויות 
ראויות להפללה: ראשית, הפעולה האסורה  שאינן 
׳צריכה׳ של תכנים פדופיליים ולא רק  שנקבעה היא 
׳צפייה׳ בהם. המילה ׳צורך׳ מגלמת פעולה אקטיבית 
׳צופה׳, שכן ב׳צופה׳ מגולמת התנהגות  יותר מאשר 
מחדלית יותר, שיכולה להתקיים כמעט באפס מעשה 
יוזמה. שנית,  ובלי  מצד החשוד, בלי תכנון מוקדם 
יסוד שלילי, שעל התביעה להוכיח,  העבירה כוללת 
והוא, שהצריכה נעשתה שלא ׳באקראי או בתום לב׳"
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של החזקת תכנים פדופיליים תיכלל בכתב האישום, כשהיא לעצמה, 
בנסיבות שבהן תוכח החזקת הקבצים הפדופיליים שלא באקראי או 
בתום לב, ולא תוכח הצפייה בקבצים בפועל. העבירה של צריכת 
התכנים הפדופיליים תיכלל בכתב האישום, כשהיא לעצמה, בנסיבות 
שבהן תוכח הצריכה של התכנים שלא באקראי או בתום לב, אך לא 
יימצאו הקבצים הפדופיליים במחשב ולא תהיה ראיה מספקת אחרת 
לכך שהקבצים הוחזקו בפועל במחשב על-ידי הנאשם. ייתכן, כמובן, 
גם מצב של העמדה לדין הן בגין החזקת התכנים הפדופילים והן 
בגין צריכתם, וזאת כאשר תוכח גם ההחזקה בפועל וגם הצריכה 
בפועל, שניהם שלא באקראי או בתום לב. מכאן, שחרף הקרבה בין 
שני האיסורים, המשרתים ערכים דומים, ניתן להעמיד לדין בגין עבירה 

על שניהם בנסיבות המתאימות. 
אשר לענישת הנאשמים בעבירות של צריכת התכנים הפדופיליים, יש 
לזכור, כי על בית המשפט לקבל הערכת מסוכנות מינית עובר לשלב 
הטיעונים לעונש. זאת, לנוכח העובדה, שעבירות אלה נכללות בגדר 
"עבירת מין" כהגדרתה לאחר תיקון מס' 2 )משנת 2011( לחוק הגנה 
על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006. יש לשים לב לכך, שעל-פי 
הגדרת "הערכת מסוכנות" בסעיף 1 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני 

מין, הערכת המסוכנות לא תתייחס לסיכון להישנות עבירה של החזקה או 
צריכה של תכנים פדופיליים, אלא לביצוען של עבירות מין אחרות. זאת 
מתוך ההכרה, כי אין לראות באופן מיידי כל צרכן של תכנים פדופיליים 
כפדופיל אקטיבי, אלא יש לראות בתופעת הצריכה של תכנים פדופיליים 
משום אינדיקטור לגבי הפוטנציאל לתקיפה מינית של קטינים. מכאן 
הצורך בהערכת מסוכנות מינית, אך זו תתמקד בפוטנציאל הפגיעה 

הממשית בקטינים בלבד. 
על בסיס הערכת המסוכנות המינית, נכון לגבש את עמדתה העונשית 
של המדינה על יסוד כלל הנסיבות הרלוונטיות ובשים לב, בין היתר, 
לנתונים אלה: מניעי הנאשם לביצוע העבירה, ככל שהם ידועים; מידת 
התמכרותו לתכנים פדופיליים )על-סמך הערכות שירות המבחן ועל-סמך 
ממצאי הכרעת הדין בדבר כמות התכנים הפדופיליים שצרך הנאשם 
ותדירות הצריכה(; האפשרות לקיומה של סטייה מינית פדופילית )בכפוף 
למגבלות יכולת האבחון של שירות המבחן בעניין זה(; ומידת הפנמתו 

את חומרת העבירה.

סיכום – מה מלמדנו מקרה המבחן של תיקון מס' 118 
לחוק העונשין? 

מרחב הסייבר גדל ומתפתח, וקצב ההשתנות שלו אף הוא גובר. המשפט 
מנסה למשול במרחב על-ידי החלת הדין הקיים על הסיטואציות 
המקוונות. יכולת המתיחה של לשון החוק, בוודאי כשעסקינן במשפט 
פלילי, מוגבלת. על כן נדרש לזהות את ה"אתרים" שבהם נוצר פער 
בין הדין הקיים ובין ההתנהגויות שאותן ראוי שהדין הפלילי יפליל, 
ואשר הדין כיוון להפלילן בתצורתן הלא-מקוונת. בתהליך ההמרה של 
האיסור מהתצורה הפיזית לתצורה המקוונת תתחייב עלייה מסוימת 
ברמת ההפשטה, אל ליבת הערכים המוגנים שבבסיס האיסור הפלילי 
הנדון, והתהליך יוביל להשחזת הערכים המוגנים וחידודם כתנאי לניסוח 
האיסור העדכני יותר. דומה שתהליך זה התבצע במסגרת תיקון מס' 
118 לחוק העונשין. הצורך באיסור נבע משינוי טכנולוגי, שהוביל לזניחת 
פעולת ה"החזקה" ומעבר, תחתיה, לפעולה של "צפייה" ישירה. שינוי 
זה חייב התמודדות ישירה עם השאלה, האם נכון וראוי להפליל את 
צופי התכנים הפדופיליים על עצם הצפייה, והוביל לתוצאה, שפעולת 
הצריכה היא הפעולה שראוי להפלילה, כחלק מן המאבק למיגור 

תופעת הפדופיליה המקוונת. 

"מרחב הסייבר גדל ומתפתח, וקצב ההשתנות שלו 
אף הוא גובר. המשפט מנסה למשול במרחב על-

ידי החלת הדין הקיים על הסיטואציות המקוונות. 
יכולת המתיחה של לשון החוק, בוודאי כשעסקינן 
לזהות את  נדרש  כן  על  מוגבלת.  במשפט פלילי, 
ובין  הקיים  הדין  בין  פער  נוצר  שבהם  ה׳אתרים׳ 
יפליל,  הפלילי  שהדין  ראוי  שאותן  ההתנהגויות 
כיוון להפלילן בתצורתן הלא-מקוונת.  ואשר הדין 
הפיזית  מהתצורה  האיסור  של  ההמרה  בתהליך 
עלייה מסוימת ברמת  לתצורה המקוונת תתחייב 
שבבסיס  המוגנים  הערכים  ליבת  אל  ההפשטה, 
להשחזת  יוביל  והתהליך  הנדון,  הפלילי  האיסור 
לניסוח האיסור  וחידודם כתנאי  הערכים המוגנים 
העדכני יותר. דומה שתהליך זה התבצע במסגרת 

תיקון מס' 118 לחוק העונשין"
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מה בין ריבוי אירועים לריבוי עבירות 
בעקבות חוק העונשין )הבניית שיקול הדעת השיפוטי 

בענישה – תיקונים שונים(, התשע”ו-2015
דיקלה ואקי1

פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק העונשין )הבניית  באחרונה,
שיקול הדעת השיפוטי בענישה – תיקונים שונים(, התשע"ו-2015 )להלן: 
"תזכיר החוק" או "התיקון המוצע"(. תזכיר החוק מצהיר על מטרתו – לענות 
על הקשיים שעלו מאז כניסת תיקון 113 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 
)להלן: "תיקון 113"(, תיקון אשר הוסיף לפרק דרכי הענישה שבחלק 
הכללי של חוק העונשין את סימן א'1 – "הבניית שיקול הדעת השיפוטי 

בענישה". 
ברשימה זו אבקש למקם את הזרקור על הקשיים שביישומו של סעיף 
החוק הקיים, וכן להצביע על התיקונים המוצעים בתזכיר החוק החדש, 
אשר מבקש להבנות את מלאכת גזירת הדין במקרים של ריבוי עבירות. 
בטרם נצלול לבחינתו של התיקון המוצע, נזכיר את שכבר ידענו ונעמוד 

בקצרה על הוראות החוק הקיים:
)א( הרשיע בית המשפט נאשם בכמה עבירות המהוות אירוע  "40 יג. 
אחד, יקבע מתחם עונש הולם כאמור בסעיף 40ג)א( לאירוע 

כולו, ויגזור עונש כולל לכל העבירות בשל אותו אירוע.
)ב( הרשיע בית המשפט נאשם בכמה עבירות המהוות כמה   
אירועים, יקבע מתחם עונש הולם כאמור בסעיף 40ג)א( לכל 
אירוע בנפרד, ולאחר מכן רשאי הוא לגזור עונש נפרד לכל אירוע 
או עונש כולל לכל האירועים; גזר בית המשפט עונש נפרד לכל 

אירוע, יקבע את מידת החפיפה בין העונשים או הצטברותם.
)ג( בגזירת העונש לפי סעיף זה, יתחשב בית המשפט, בין השאר,   
במספר העבירות, בתדירותן ובזיקה ביניהן, וישמור על יחס הולם 
בין חומרת מכלול המעשים ומידת אשמו של הנאשם לבין סוג 
העונש, ואם גזר עונש מאסר – לבין תקופת המאסר שעל הנאשם 

לשאת".
במסגרת סעיף זה טופלו מקרים, שבהם הורשע נאשם בכמה מעשים 
במשפט אחד. ככל שמעשיו של הנאשם הולידו כמה עבירות, המהוות 
"אירוע אחד" – סעיף החוק מורה לבית המשפט לגזור את הדין בדומה 
למקרה שבו נאשם מורשע בעבירה אחת בודדת, בהתאם למסלול 
שמתווה הוראת סעיף 40ג)א( – קביעת מתחם ענישה הולם למעשה 
העבירה שביצע הנאשם בהתאם לעיקרון המנחה, ולאחר מכן גזירת 

עונש כולל בתוך מתחם הענישה ]סעיף 40יג)א([. 

עוזרת משפטית בבית המשפט העליון.  1

ואולם, וזה עיקר החידוש שבסעיף, ככל שמעשיו של הנאשם הולידו כמה 
עבירות, המהוות "כמה אירועים" – סעיף החוק מורה לבית המשפט לקבוע 
מתחם ענישה הולם לכל אירוע בנפרד. לאחר מכן מוענק לשופט שיקול 
דעת לבחור האם להטיל על הנאשם עונש כולל בגין כל האירועים, או 
להטיל עונש נפרד בגין כל אירוע. כך אף הושארה הבחירה בידי השופט 
בין קביעת עונשים באופן מצטבר או באופן חופף, ולא נקבעה היררכיה 

או עדיפות בין המסלולים ]סעיף 40יג)ב([. 
לבסוף קובע הסעיף הוראה מיוחדת ומהותית לגזירת הדין במקרה של 
ריבוי עבירות ]סעיף 40יג)ג([. הוראה זו מבקשת להבטיח את קיומו של 
עקרון ההלימה בענישה – קיומו של יחס הולם בין חומרת מכלול מעשי 

הנאשם ומידת אשמתו ובין סוג העונש המוטל עליו ומידתו.2 

תכלית החוק
כידוע, תכליתו הכללית של תיקון 113 הינה להכווין את שיקול דעתו של 
השופט בגזירת הדין, כדי לקדם את האחידות בענישה ולעגן את עקרון 
ההלימה, תוך הותרת שיקול דעת בידיו של השופט בקביעת העונש 
הסופי.3 מדברי ההסבר לתזכיר החוק המוצע עולה,4 כי מטרת סעיף 
ריבוי העבירות היא לשקף את חומרתו של כל אירוע עברייני באופן נפרד: 
"כל אחד מהמעשים אותם מבצע הנאשם הוא בעל חומרה עבריינית 
נפרדת. החלוקה לאירועים נועדה לשקף חומרה זאת ובה בעת לקבוע 
את האיזונים הנדרשים בגזירת הדין במקרים של ריבוי מעשים, בהתאם 

לעקרון ההלימה".
מן הפסיקה אפשר ללמוד על-אודות כמה תכליות ספציפיות העומדות 
בבסיסו של סעיף 40יג, אשר אף משתלבות בתכלית הכללית של תיקון 
113, ובהן "תכלית פונקציונלית", שלפיה "מטרתו של הסעיף היא לאפשר 
לבית המשפט המבקש לגזור את עונשו של הנאשם לתור אחר מקרים 
אחרים שנסיבותיהם דומות כדי ללמוד מן העונשים שהושתו שם ]...[ 

בעניין זה, ראו: ע״פ 2626/13 אל צופי נ׳ מדינת ישראל, פסק דינה של הנשיאה נאור   2
)פורסם בנבו, 6.1.2015(.

ראו גם: הצעת חוק העונשין )תיקון מס׳ 92( )הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה(,   3
התשס״ו-2006, ה״ח הממשלה 241 )להלן: ״הצעת החוק לתיקון 113״ או ״הצעת 

החוק המקורית״(. 
דברי ההסבר לתזכיר חוק העונשין )הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה - תיקונים   4

שונים, התשע״ו-2015( )להלן: ״דברי ההסבר לתזכיר החוק״(.
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השוואה מעין זו תקדם את האחידות בענישה".5 נוסף על כך, ניתן להצביע 
על "תכלית נורמטיבית" )משיקולי הלימה ומשיקולי הרתעה(, ולפיה יש 
חשיבות נורמטיבית להבחנה בין אירועים שונים ולקביעת מתחם נפרד 
לכל אחד מהם. "כך מובהר לנאשם ולאחרים שכמותו כי עבירות המהוות 
כמה אירועים, אינן 'נבלעות' בענישה העיקרית, הן עומדות לעצמן, שוברן 
בצידן, ועונשן יכול לבוא בנפרד לכל אירוע, ובמצטבר".6 ובלשון אחרת, 
ההוראה לקבוע מתחמי ענישה נפרדים היא-היא המשמיעה לנו את 
מטרת הסעיף – להנחות את בית המשפט להעניק משקל ראוי לכל 

אירוע עברייני בנפרד.

הקשיים ביישום החוק הקיים 
מפסיקת בתי המשפט אנו למדים על קשיים משמעותיים שנבעו מיישומו 
של החוק הקיים. הקשיים הם מושגיים פרשניים, אך גם פרגמטיים. 
הקושי הראשוני שהתעורר נגע להעדר הגדרה חקיקתית למונח "אירוע". 
בעקבות זאת נולד קושי פרשני להבחין בין המושגים "אירוע אחד" ו"כמה 
אירועים", כפי שהם מופיעים בחוק. נוסף על כך, נותר חוסר בהירות 
באשר ליחס בין המונחים "עבירות", "אירועים" ו"מעשים" אשר שימשו 

ע״פ 4910/13 ג׳אבר נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 1 לפסק דינו של השופט פוגלמן )פורסם   5
בנבו, 29.10.2014( )להלן: ״עניין ג׳אבר״(.

ע״פ 1261/15 מדינת ישראל נ׳ דלאל, פס׳ 20 לפסק הדין )פורסם בנבו, 3.9.2015(   6
)להלן: ״עניין דלאל״(, ההדגשות במקור. 

בערבוביה את חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט עובר לתיקון 7.113 יתרה 
מזאת, המקרים שהגיעו לפתחו של בית המשפט הולידו גם קושי מעשי, 
אשר הצריך מתן משקל גם להיבטים פרגמטיים של יעילות שיפוטית, 
בייחוד במצבים שבהם נאשם הורשע בביצוע עבירות רבות הדומות אחת 
לרעותה. אבקש לפתוח את הדיון בקשיים המושגיים שתיארתי לעיל, 
ולאחר מכן אפרט על-אודות הקושי הפרקטי שנבע מן החוק במקרים 

של עבירות חוזרות ודומות. 

מוואקום חקיקתי – להגדרה פרשנית 
כפי שעולה מלשון הוראת הסעיף, מלאכת גזירת הדין תלויה בסיווג 
העבירה ל"אירוע אחד" או ל"כמה אירועים". מדובר בשלב המצריך 
בחינה פרשנית מורכבת, מקום שהחוק עצמו, כאמור, אינו מגדיר את 
הביטוי "אירוע". נראה, כי לא בכדי התלבטו בתי המשפט בסוגיה זו רבות 
והתקשו ליישם את הוראות החוק כלשונן. אף מלומדים ראו בנושא 
קביעת העונש ההולם וגזירת הדין במקרים של ריבוי עבירות את הבעיה 

הקשה ביותר בתיקון 8.113 
חשוב לציין, כי גם מן ההיסטוריה החקיקתית בנושא זה אי-אפשר לאסוף 
מידע רב. בהצעת החוק המקורית,9 שהפכה לימים לתיקון 113 לחוק 
העונשין, אין כלל התייחסות לסוגיה זו. ההצעה המקורית ביקשה להוסיף 
את סעיף 40יא, אשר נשא את הכותרת: "ענישה בכמה עבירות".10 סעיף 
זה כלל לא יצר הבחנה בין "אירוע אחד" ל"כמה אירועים", וממילא לא 
נדונה הסוגיה של "מתחמים נפרדים". הנה כי כן, תיקון 113 חידש בעניין 
זה מבלי שיתלוּו לחידוש זה דברי הסבר. אמנם, אפשר להתחקות אחר 
ההשתלשלות החקיקתית בעניין זה מפרוטוקולי הדיונים שנכתבו בוועדת 

פרוטוקול ישיבה מס׳ 410 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-18 )20.6.2011(;   7
פרוטוקול ישיבה מס׳ 442 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-18 )2.8.2011(; 
פרוטוקול ישיבה מס׳ 475 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-18, )21.11.2011(; 
ראו גם: ע״פ 1605/13 פלוני נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 27.8.2014( )להלן: ״עניין 

פלוני״(. 
ראו: יניב ואקי ויורם רבין ״הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב   8
והרהורים על העתיד לבוא״ הפרקליט נב 413, 441 )2013(; עמי קובו ״פירוש לתיקון 
113 לחוק העונשין בעניין הבניית שיקול הדעת בענישה״ עלון השופטים ע״ש השופט 

ברוך ז״ל 14 )2012(.
הצעת החוק לתיקון 113, לעיל ה״ש 3.   9

סעיף 40יא)א( להצעת החוק המקורית נוסח כך: ״הרשיע בית המשפט נאשם בכמה   10
עבירות, רשאי הוא לגזור עונש נפרד לכל עבירה או לגזור עונש כולל לכל העבירות 

או לחלקן״.

עבירות,  כמה  הולידו  הנאשם  של  שמעשיו  "ככל 
לבית  מורה  החוק  סעיף   – אירועים׳  ׳כמה  המהוות 
אירוע  לכל  הולם  ענישה  מתחם  לקבוע  המשפט 
בנפרד. לאחר מכן מוענק לשופט שיקול דעת לבחור 
האם להטיל על הנאשם עונש כולל בגין כל האירועים, 
או להטיל עונש נפרד בגין כל אירוע. כך אף הושארה 
הבחירה בידי השופט בין קביעת עונשים באופן מצטבר 
או באופן חופף, ולא נקבעה היררכיה או עדיפות בין 

המסלולים ]סעיף 40יג)ב(["
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החוקה, חוק ומשפט )אשר קדמו לתיקון 113(, אולם ניכר, כי הועדה לא 
הגיעה למסקנות ממצות בעניין זה, ואף ראתה בהבניית שיקול הדעת 
השיפוטי במקרים של ריבוי עבירות כסוגיה סבוכה, המגלמת בתוכה 
קשיים אינהרנטיים, אשר לא ברור אם אפשר יהיה לעגנה באופן סדור 
בחקיקה. כך נותרה שאלת הגדרת המונח "אירוע" כשאלה פתוחה ללא 
מענה, ואליה הצטרפה עמימות באשר להבחנה בין "אירוע אחד" ובין 

"כמה אירועים".11
במצב דברים זה נוצר וואקום חקיקתי בולט במיוחד בסוגיה הקשה 
ביותר להבניית שיקול הדעת השיפוטי. בתי המשפט נכנסו לוואקום 
המשפטי באין ברירה ונאלצו לאחוז את השור בקרניו ולהידרש לעניין 
מבלי שהייתה הכוונה חקיקתית מספקת. זה כמה שנים, ומעת שנכנס 
תיקון 113 לתוקף, נדרשה הפסיקה לשוב ולחקור בפרשנותו של המונח 
"אירוע", ונדונה תדיר השאלה איזו מערכת עובדתית של מעשי עבירה 
מגבשת "אירוע אחד" לעומת "כמה אירועים", ומה הם הקריטריונים 

המשמשים להבחנה זו.
נדמה, כי בראשית הדרך ביקשה הפסיקה לאמץ את המבחנים שפותחו 
והשתרשו בפסיקת בית המשפט העליון לעניין סעיף 186 לחוק סדר הדין 

לדיון נרחב ראו: עניין ג׳אבר, לעיל ה״ש 5, פס׳ 19–21 לפסק דינו של השופט  דנציגר;   11
עניין פלוני, לעיל ה״ש 7, פס׳ 16 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן. 

הפלילי,12 אשר עוסק במצב של ריבוי עבירות שיש להן רכיב התנהגותי 
משותף – מצב שבו אדם מבצע "מעשה אחד", המצמיח "כמה עבירות". 
במקרה כזה, קבע המחוקק, כי אפשר להעמיד אדם לדין ולהרשיעו בגין 
כל אחת מן העבירות בנפרד, ואולם אין להשית עליו יותר מהעונש המרבי 
הקבוע לעבירה החמורה ביותר.13 המונח "מעשה" שבסעיף 186 לחוק 
סדר הדין הפלילי הוביל לדיון ער בפסיקה אשר להבחנה בין מקרים, 
שבהם המסכת העובדתית היוותה "מעשה אחד" )הגם שהצמיח אישום 
בכמה עבירות(, המצדיק הטלת עונש אחד, ובין "כמה מעשים", המגבשים 

כמה עבירות והמאפשרים הטלת כמה עונשים. 
המבחנים שהתפתחו בפסיקה בהקשר זה הינם: האחד, מבחן צורני-

עובדתי )מבחן פיסי(, שבמסגרתו יש לבחון האם התנהגותו העבריינית 
של הנאשם הינה בגדר פעולה פיסית אחת שאי-אפשר לפצלה, או שמא 
מדובר בשרשרת פעולות עוקבות, שאפשר לחלקה לקטעים שאפשר 
להבחין ביניהם. המבחן השני הוא מבחן מהותי-מוסרי )מבחן נורמטיבי(, 
ולפיו יש לבחון את הנזק שהסבה התנהגותו של הנאשם, את חומרת 
האשם הפלילי, את אופי הפגיעה בנפגע העבירה ואת חומרתה. מבחן 
זה מבכר את האינטרסים של קורבנות העבירה ומעניק משקל לערכים 
החברתיים המוגנים שנפגעו. על-פי מבחן זה, שאלת "ריבוי הנפגעים" 
במקרה מסוים תשפיע על הסיווג הראוי.14 כך גם, כאשר האינטרס 
החברתי המוגן בעבירה הוא אינטרס רב עוצמה, תהיה הצדקה חזקה 

חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ״ב-1982 )להלן: ״חוק סדר הדין הפלילי״(;   12
בעניין זה ראו, למשל: עניין ג׳אבר, שם, פס׳ 24–26 לפסק דינו של השופט דנציגר, 

והפסיקה המובאת שם; עניין פלוני, שם, פס׳ 15 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן. 
לפירוט על אודות סעיף 186 לחוק העונשין, ראו: יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרך   13

א 367–377 )מהדורה שלישית, 2014( )להלן: ״רבין וואקי״(.
ע״פ 1742/91 פופר נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נא)5( 289 )1997(; ע״פ 9804/02 שר נ׳   14

מדינת ישראל )פורסם בנבו, 21.4.2004(.

זה מבלי שיתלוּו לחידוש  113 חידש בעניין  "תיקון 
אחר  להתחקות  אפשר  אמנם,  הסבר.  דברי  זה 
מפרוטוקולי  זה  בעניין  החקיקתית  ההשתלשלות 
הדיונים שנכתבו בוועדת החוקה, חוק ומשפט )אשר 
113(, אולם ניכר, כי הועדה לא הגיעה  קדמו לתיקון 
בהבניית  ראתה  ואף  זה,  בעניין  ממצות  למסקנות 
עבירות  ריבוי  של  השיפוטי במקרים  שיקול הדעת 
כסוגיה סבוכה, המגלמת בתוכה קשיים אינהרנטיים, 
יהיה לעגנה באופן סדור  אשר לא ברור אם אפשר 
׳אירוע׳  נותרה שאלת הגדרת המונח  כך  בחקיקה. 
כשאלה פתוחה ללא מענה, ואליה הצטרפה עמימות 

באשר להבחנה בין ׳אירוע אחד׳ ובין ׳כמה אירועים׳"

את  לאמץ  הפסיקה  ביקשה  הדרך  "בראשית 
המבחנים שפותחו והשתרשו בפסיקת בית המשפט 
הדין הפלילי,  לחוק סדר   186 סעיף  לעניין  העליון 
ריבוי עבירות שיש להן רכיב  אשר עוסק במצב של 
׳מעשה  – מצב שבו אדם מבצע  התנהגותי משותף 

אחד׳, המצמיח ׳כמה עבירות׳"
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יותר להפריד כל עבירה לאירוע בפני עצמו.15
עם זאת, בהמשך הדרך, ניתן פסק-הדין בעניין ג'אבר, אשר קבע, בדעת 
רוב, כי את תחומיו של המונח "אירוע" יש לקבוע בהתאם למבחן חדש 
ולא בהתאם למבחנים שנקבעו בעבר בפסיקה לצורך יישומו של סעיף 
186 לחוק סדר הדין הפלילי. השופטת ברק-ארז התוותה מבחן, שלפיו 
כמה מעשי עבירה יוגדרו כ"אירוע אחד" אם יימצא בין העבירות "קשר 
ענייני הדוק". בהתאם למבחן זה, "קשר הדוק" בין פעולות עברייניות 
יתקיים אם העבירות התבצעו בסמיכות זמנים, או כחלק מאותה "תוכנית 
עבריינית" – וזאת אף כאשר העבירות בוצעו לאורך תקופה ממושכת. 
בעיקרו של דבר, השופטת ברק-ארז לא נקטה הגדרה קשיחה למושג 
"אירוע", וקבעה, כי התשובה לשאלה מה הם גדרי "האירוע" תיגזר מניסיון 
החיים, והמובן שיינתן למונח "קשר הדוק" יתפתח ממקרה למקרה.16 
השופט פוגלמן הצטרף לגישתה העקרונית של השופטת ברק-ארז, 
אך הדגיש, כי להשקפתו התיבה "אירוע אחד" רחבה דיה כדי לכלול 
גם פעולות עברייניות שבוצעו על-פני רצף זמן וכללו מעשים שונים, 
במקומות שונים, וביחס לקורבנות שונים – כל  עוד הם מהווים מסכת 

עבריינית אחת.17
נראה היה, כי עד מהרה מבחן ״הקשר ההדוק" יקנה לו שביתה ואכן 
אפשר למצוא פסקי דין רבים שהלכו לאורו ויישמו אותו בדווקנות.18 

ראו גם: רות קנאי ״ריבוי עבירות ועונשים באירוע פלילי אחד״ מחקרי משפט ג 247   15
.)1984(

עניין ג׳אבר, לעיל ה״ש 5, פס׳ 5 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז.  16
שם, פס׳ 2 לפסק דינו של השופט פוגלמן.  17

ראו, למשל: ע״פ 5643/14 עיסא נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 23.6.2015( )להלן:   18
״עניין עיסא״(; ע״פ 9308/12 איסלאם נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 30.7.2015(; 
רע״פ 4760/14 קיסלמן נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 7.5.2015( )להלן: ״עניין 

קיסלמן״(.

ואולם במקביל ואף לאחר מכן נשמעו קולות שונים בבית המשפט 
העליון, ובפסקי הדין הוצגו עמדות, הקוראות לשינוי המבחן, או להוספת 
קריטריונים בצדו. כך, למשל, קבע השופט סולברג בעניין דלאל, כי ייתכנו 
מצבים חריגים, שבהם בחינת הנסיבות העובדתיות לא תוביל למסקנה 
ברורה האם הקשר בין המעשים הדוק דיו, ובמצבים אלו ראוי לבית 
המשפט לקיים בקרה נוספת, נורמטיבית.19 השופט סולברג אמנם מיישם 
את עיקרי מבחן "הקשר ההדוק", אך מאמץ לצדו מבחן נוסף, נורמטיבי. 
היחס בין המבחנים מנוסח כך: "ככל שעוצמת הקשר בין העבירות על 
פי נסיבותיהן העובדתיות רבה, תידרש הצדקה נורמטיבית משמעותית 
יותר כדי לראותן כאירועים נפרדים, ולהיפך". למסקנה זו הגיע השופט 
סולברג לאחר דיון בדבר התוחלת הפרגמטית של סעיף 40יג לחוק 
העונשין ובחינת התכלית העומדת בבסיסו, כפי שעמדתי על עיקריה לעיל. 
דוגמאות נוספות לעמדות שונות, המביעות הסתייגות מהמבחן שנקבע 
בעניין ג'אבר, אפשר למצוא בפסיקותיו של השופט הנדל. כך, למשל, 
בחוות דעתו בעניין ג'סאר נאמרו הדברים הבאים: "לנוכח ההסכמה 
לתוצאה בערעור, אין מקום להרחיב בסוגיית הגדרת המונח 'אירוע'. אולם 
הואיל ומדובר בכלי שיצר המחוקק למצב של ריבוי עבירות – באירוע 
אחד או במספר אירועים – לא ניתן להתעלם לגמרי מסוגיה זו. לדעתי, 
מבחינה עובדתית, מוסרית ומשפטית – לא ניתן לקבוע כי מדובר באירוע 
אחד". באותו עניין, ממשיך השופט הנדל וקובע: "מוטב היה לו המחוקק 
היה מגדיר את המונח 'אירוע'. אך משלא עשה כן, הוטלה משימה זו על 
בית המשפט. גישה לפיה 'תכנית כללית' של עורך-דין לרמות לקוחות, 
ואף דפוס דומה של מעשים, די בהם כדי להפוך את כל העבירות לאירוע 
אחד ללא קשר לפרמטרים של נפגעי העבירה, מועד ביצוע העבירה 

עניין דלאל, לעיל ה״ש 6, פס׳ 25 לפסק הדין.  19

ג’אבר, אשר  ניתן פסק-הדין בעניין  "בהמשך הדרך, 
קבע, בדעת רוב, כי את תחומיו של המונח ׳אירוע׳ יש 
לקבוע בהתאם למבחן חדש ולא בהתאם למבחנים 
 186 שנקבעו בעבר בפסיקה לצורך יישומו של סעיף 
לחוק סדר הדין הפלילי. השופטת ברק-ארז התוותה 
יוגדרו כ׳אירוע אחד׳  מבחן, שלפיו כמה מעשי עבירה 

אם יימצא בין העבירות ׳קשר ענייני הדוק׳"

"נראה היה, כי עד מהרה מבחן ׳הקשר ההדוק׳ יקנה 
לו שביתה ואכן אפשר למצוא פסקי דין רבים שהלכו 
ואף  במקביל  ואולם  בדווקנות.  אותו  ויישמו  לאורו 
לאחר מכן נשמעו קולות שונים בבית המשפט העליון, 
ובפסקי הדין הוצגו עמדות, הקוראות לשינוי המבחן, או 

להוספת קריטריונים בצדו"
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ואופני תכנון שונים – נראית לי מרחיקת לכת".20 אף בפרשת אבו קיעאן21 
השמיע השופט הנדל את הדעה, כי המבחן להגדרת המושג "אירוע" 
צריך להיות ברור, מובן וקל ליישום. בנוסף, הביע הנדל בחוות דעתו את 
התקווה, כי הניסיון הפסיקתי יעשה את שלו, ואפשר יהיה לנסח מבחן 
קונקרטי, להבדיל ממבחני עזר של "השכל הישר" או של "ניסיון החיים". 
לשיטתי, מגמה זו, המביעה חוסר שביעות רצון מהמבחן שהותווה בעניין 
ג'אבר, או, לחלופין, מאמצת לקרבה מבחנים נורמטיביים, מבקשת לחזור 
למבחנים שהשתרשו בפסיקה מקדמת דנא, הם המבחן הצורני-עובדתי 
והמבחן המהותי-מוסרי, או לכל הפחות לעיקרם. במחלוקת חכמים זו 
הטה התזכיר את הכף לטובת הגישה, המבכרת בחינה מהותית של 
מעשי העבירה, גישה המעלה על נס את האינטרסים החברתיים המוגנים 

ואת נפגעי העבירה. 

בשולי הדברים אציין, כי על אף המחלוקת הובעה בפסיקה הדעה, כי 
מדובר בדיון שהינו אקדמי בעיקרו, היות שבמרבית המקרים התוצאה 
המעשים  אם  שאף  משום  היתר,  בין  זאת,  זהה.22  תהיה  העונשית 
המתוארים בכתב האישום מהווים "אירוע אחד" ובין אם הם מגבשים 
"כמה אירועים" – בית המשפט רשאי לגזור בסופו של יום "עונש כולל", 

וזאת בהתאם להוראת סעיף 40יג)ב( לחוק.23 

ע״פ 1082/14 ג׳סאר נ׳ מדינת ישראל, פסק דינו של השופט הנדל )פורסם בנבו,   20
.)23.7.2015

ע״פ 2519/14 אבו קיעאן נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 29.12.2014(.  21
ראו: ע״פ 4289/14 חנונה נ׳ מדינת ישראל, פס׳ 38 לפסק דינו של השופט דנציגר   22

)פורסם בנבו, 21.1.2015(. 
ראו: ע״פ 4316/13 מדינת ישראל נ׳ חג׳אמה )פורסם בנבו, 30.10.2014(.   23

לדידי, המחלוקת משקפת גישות שונות של ממש, שדווקא במקרים 
הקשים, במקרי הגבול, תבוא לידי ביטוי ההבחנה המעשית ביניהן. ואולם 
אף אם אצא מנקודת הנחה, כי במקרים רבים התוצאה העונשית אכן 
תהיה זהה, עדיין סבורה אני, כי חשיבות ההבחנה בין "אירוע אחד" ובין 
"כמה אירועים" עומדת איתנה בעינה, זאת כיוון שעצם פעולת ההבחנה 
מובילה לקביעת מתחמי ענישה – קביעת מתחם אחד, או כמה מתחמים 
– אשר הם המסייעים העיקריים בהבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה 
ובהכוונתו, כמו גם תורמים לשיפור האחידות והשוויון בגזירת הדין. 
במילים אחרות, פעולת ההבחנה האמורה חשובה באשר היא תואמת 
את התכלית העומדת בבסיס תיקון 113 ומקדמת אותה, ובפרט את 

תכליתו של סעיף 40יג לחוק.

הקושי בקביעת מתחמי ענישה נפרדים
על אף החשיבות הרבה שבפעולת הבחירה בין "אירוע אחד" לבין "כמה 
אירועים", כפי שעמדתי עליה לעיל, הבחנה זו אינה חפה מקשיים. במקרים 
מסוימים, שבוצעו בהם מעשים רבים ודומים באופן חוזר, על-פני תקופה 
ממושכת, שלב זה של סיווג העבירות מערים קושי מעשי לא מבוטל 
על בתי המשפט. אבקש כעת לפנות לתיאור קושי זה, כפי שהוא עולה 

מהוראת החוק. 
סעיף 40יג)ב( מורה, באופן גורף, כי משקבע בית המשפט כי התגבשה 
מערכת עובדתית, המהווה "כמה אירועים", על בית המשפט לקבוע 
מתחמי ענישה נפרדים לכל אירוע ואירוע. במקרים של ריבוי מעשים 
דומים, אשר בוצעו באופן חוזר, לאורך תקופת זמן – סיווגם של המעשים 
כאירועים נפרדים בהתאם להוראת החוק יחייב את בית המשפט לקבוע 
לעתים עשרות רבות של מתחמי ענישה נפרדים )למשל בעבירות מס,24 
המתבצעות לאורך תקופה ממושכת, וחוזרות בכל חודש או בכל שנה( 
– נראה כי תוצאה כזאת אינה עולה בקנה אחד עם עקרון ההלימה ואף 
דורשת זמן שיפוטי ומשאבים רבים. בעניין עיסא, הביע השופט זילברטל 
את גישתו, כי "ראוי לאפשר פרשנות רחבה דיה להגדרת המונח 'אירוע 
אחד' אשר תשאיר מתחם להפעלת שיקול דעתו של בית המשפט, וזאת 
הן בשל שיקולי יעילות עבודתו של בית המשפט והן לשם הגשמת תכליתו 

ראו גם: נתנאל דגן ורות קנאי ״ריבוי עבירות: אתגרים והצעת פתרונות לאור עיקרון   24
ההלימה )בעקבות סעיף 40יג לחוק העונשין(״ ספר אדמונד לוי )אליקים רובינשטיין, 

אסתר חיות, יצחק עמית ואוהד גורדון עורכים, צפוי להתפרסם ב-2016(.

רצון  שביעות  חוסר  המביעה  זו,  מגמה  "לשיטתי, 
מהמבחן שהותווה בעניין ג’אבר, או, לחלופין, מאמצת 
לקרבה מבחנים נורמטיביים, מבקשת לחזור למבחנים 
שהשתרשו בפסיקה מקדמת דנא, הם המבחן הצורני-

הפחות  לכל  או  המהותי-מוסרי,  והמבחן  עובדתי 
את  התזכיר  הטה  זו  חכמים  במחלוקת  לעיקרם. 
הכף לטובת הגישה, המבכרת בחינה מהותית של 
מעשי העבירה, גישה המעלה על נס את האינטרסים 

החברתיים המוגנים ואת נפגעי העבירה"
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113 לחוק".25 במה דברים  של תיקון 
אמורים? אמנם קביעת כמה מתחמי 
ענישה נפרדים עלולה להכביד על בית 
המשפט במקרים מסוימים ובכך להעיב 
על היעילות השיפוטית, אך אין זו הסיבה 
הבלעדית שבגינה יש הצדקה לקבוע 
מתחם ענישה הולם אחד, במקרים 
המתאימים לכך )כמו, למשל, בעבירות 
מס או בעבירות מרמה והונאה(. אפרט.

נראה, כי מקום שבו עסקינן במקרים שיש בהם חזרה על אותם מעשים 
ואותן עבירות, לאורך תקופה ארוכה, אף מתחמי הענישה שייקבעו לכל 
אירוע יהיו זהים. זהות המתחמים תיווצר מהדמיון הרב בין האירועים. 
במקרים כאלה יהיה זה מלאכותי לקבוע מתחמים נפרדים, ויש הצדקה 
לקבוע מתחם אחד של עונש הולם,26 זאת בכפוף לכך, שבית המשפט 
נתן דעתו לחומרת האירועים ולמהותם. מתחם אחד של עונש הולם 
יוביל לפישוט הליך גזירת הדין במקרים של ריבוי עבירות וישקף בפני 
בית המשפט תמונה נכונה של חומרת העבריינות של הנאשם. כך למשל, 
מידת אשמו של עבריין, אשר ביצע מעשים רבים במסגרת אותו דחף 
עברייני אחד, היא פחותה ממידת אשמו של עבריין, אשר בחר שוב ושוב 
לבצע מעשים שונים, באופן נפרד, ולפגוע בערך המוגן.27 לכן "קביעת 
מתחם אחד של עונש הולם באותם מקרים שיש חזרה על אותן עבירות 
לאורך תקופה תמנע הטלת עונשים חמורים שאינם הולמים את מכלול 

העבריינות של נאשמים אלה".28 

תזכיר החוק המוצע
בעקבות הקשיים שביישום הוראת החוק הקיימת, שבעיקרם דנתי לעיל, 
פרסם משרד המשפטים את תזכיר החוק, המציע, בין היתר, לתקן את 
סעיף ריבוי העבירות. לגישתי, על אף שסוגיה זו עוד תמשיך להדיר שינה 
מעיני העוסקים בדבר, והדרך לגיבוש עקרונות ברורים ואיתנים עודנה 
ארוכה, התזכיר המוצע עונה על מרבית הקשיים שבתי המשפט התמודדו 

עניין עיסא, לעיל ה״ש 18, פס׳ 11 לפסק הדין.   25
דגן וקנאי, לעיל ה״ש 24, בעמ׳ 35.  26

שם, בעמ׳ 15.   27
שם, בעמ׳ 35.  28

עמם בהקשר זה באופן הולם.  
תזכיר החוק מציע לתקן את סעיף 40יג 
ראשית,  עיקריים.  בשלושה מוקדים 
הסעיף  להגדרת  המשמש  המונח 
"ריבוי עבירות" יוחלף בביטוי המדויק 
יותר לעניין זה – "ריבוי מעשים". שנית, 
מוצע להגדיר בחוק את המושג "אירוע" 
שלישית,  מבחנים.  שני  באמצעות 
במקרים של עבירות חוזרות ודומות 
המהוות אירועים נפרדים מוצע, כי אפשר יהיה לקבוע מתחם ענישה 
הולם אחד בלבד. נעמוד על השינויים המוצעים, כפי שהם מובאים 

בתזכיר גופו. 
נפתח בהחלפת המונח "ריבוי עבירות" במונח "ריבוי מעשים". השינוי 
בביטוי זה יסייע להבחין בין המונחים ולהדגיש, כי סעיף זה מטפל אך 
ורק במקרים של ענישה במצב של ריבוי מעשים. וזאת מדוע? במקרים 
שנאשם ביצע כמה עבירות שמגבשות מעשה אחד, אי-אפשר לגזור עליו 
יותר מעונש אחד )כמצוות סעיף 186 לחוק סדר הדין הפלילי(,29 וכלל 
אין צורך בהכוונת שיקול הדעת השיפוטי באשר ליחס בין העונשים. "רק 
כאשר בית המשפט מוצא שהנאשם ביצע מספר מעשים נפרדים, שבגין 
כל אחד מהם צריך בית המשפט לגזור עונש נפרד, מתעוררת שאלת 

היחס בין העונשים, אליה מתייחס סעיף זה".30
מוקד נוסף שמבקש התזכיר המוצע לבאר ולתקן הוא בהשלמת הוואקום 
החקיקתי בעניין הגדרת המונח "אירוע". תזכיר החוק תוחם את הגדרת 
המושג באמצעות שני מדדים: המדד הראשון הוא מבחן טכני, ולפיו יש 
לבחון האם מעשי העבריין בוצעו בקרבת זמן ומקום. המדד השני מהווה 
בחינה מהותית, המסייגת את המדד הטכני ומאפשרת פיצול לאירועים 
שונים, למרות קיומה של סמיכות בזמן ובמקום. במדד זה מוצע להתחשב 
בשני פרמטרים – זהות האינטרסים המוגנים בעבירה, ומספר הקורבנות. 
לפי מבחן מהותי זה, "גם אם המעשים בוצעו בקרבת זמן ומקום, ככל 
שהמעשים פוגעים באינטרסים מוגנים שונים יותר וככל שמדובר בפגיעות 

סעיף 186 לחוק סדר הדין הפלילי, הנושא את הכותרת: ״הרשעה בעבירות אחדות״   29
קובע כך: ״בית המשפט רשאי להרשיע נאשם בשל כל אחת מן העבירות שאשמתו 
בהן נתגלתה מן העובדות שהוכחו לפניו, אך לא יענישנו יותר מפעם אחת בשל אותו 

מעשה״.
דברי ההסבר לתזכיר החוק, לעיל ה״ש 4, בעמ׳ 5.   30

"נראה, כי מקום שבו עסקינן במקרים שיש בהם חזרה 
על אותם מעשים ואותן עבירות, לאורך תקופה ארוכה, 
יהיו זהים.  אף מתחמי הענישה שייקבעו לכל אירוע 
זהות המתחמים תיווצר מהדמיון הרב בין האירועים. 
זה מלאכותי לקבוע מתחמים  יהיה  במקרים כאלה 
ויש הצדקה לקבוע מתחם אחד של עונש  נפרדים, 
נתן דעתו  המשפט  שבית  לכך,  בכפוף  זאת  הולם, 

לחומרת האירועים ולמהותם"
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בקרבנות שונים, תגבר ההצדקה לקבוע 
שמדובר בשני אירועים שונים".31

עינינו הרואות, כי המדדים המוצעים 
דמיון  דומים  החוק  תזכיר  במסגרת 
שהותוו  הפסיקתיים  למבחנים  רב 
קדמו  אשר  במחוזותינו,  והשתרשו 
למבחן שנקבע בעניין ג'אבר. מדובר, 
כאמור, במבחן הצורני-עובדתי, שבגדרו 
נבחנות הפעולות העברייניות על רצף 

של זמן ומקום; ובמבחן המהותי-מוסרי, שבמסגרתו נלקחים בחשבון 
הנזקים שנגרמו לנפגעי העבירה והאינטרס החברתי שנפגע כתוצאה 
מביצוע העבירה. בשל כך, לדעתי, יש מקום ללמוד ממבחנים אלו 
ומהקריטריונים שהם מפרטים בבואנו ליישם את הוראות התזכיר המוצע. 
כך, למשל, יש מקום להבחין ביישום המבחנים על עבירות המתה, עבירות 
מין ועבירות אלימות, ובין יישומם של המבחנים על עבירות רכוש. כך 
תישמרנה ההצדקות הנורמטיביות שפותחו בפסיקה, ואשר מעניקות 
משקל רב לשיקולים מהותיים בשמירה על ערכם של חיי אדם, כמו 
גם בשמירה מפני פגיעה בגופו של אדם. כך, למשל, נקבע בפרשה 
המפורסמת של התמוטטות אולמי "ורסאי", כי יש להרשיע את הנאשמים 
בגין גרימת מותו ברשלנות של כל קורבן וקורבן בנפרד.32 הנה כי כן, יש 
אינטרסים שפגיעה בהם אינה מאפשרת לאחדם לאינטרס אחד כולל, 
אלא ראוי לפצלם – והדברים פורסים את תחולתם גם על פגיעה בגוף.33

יש לציין בהקשר זה, כי בדברי ההסבר לחוק המוצע מושמעת ביקורת 
כלפי המבחן הרחב שנקבע בעניין ג'אבר, אשר חותר תחת מטרת הסעיף; 
מגדיר כ"אירוע" מעשים שמן הראוי היה להתייחס אליהם כאל אירועים 
נפרדים; מפחית ממשקלם של המעשים השונים, ואף מותיר את בית 
המשפט "חסר הכוונה חקיקתית באשר לדרך בה יש לגזור את עונשו של 

נאשם במקרים מעין אלה".34
עניין נוסף ואחרון המוצע לתיקון במסגרת סעיף זה נוגע לסוגיה של קביעת 

שם, בעמ׳ 6.  31
ע״פ 9815/07 רון נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 26.11.2008(.  32

ראו למשל: ע״פ 6867/06 עזאם נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 12.10.2008(; ע״פ   33
2213/00 מדינת ישראל נ׳ פלוני, פ״ד נד)3( 180 )2000(; ע״פ 1899/04 ליבוביץ נ׳ 

מדינת ישראל, פ״ד נט)5( 934 )2005(. 
דברי ההסבר לתזכיר החוק, לעיל ה״ש 4, בעמ׳ 5.  34

מתחמים נפרדים – וזאת כאשר הנאשם 
הורשע בכמה עבירות )שאינן בגדר 
מעשה אחד(, המהוות "כמה אירועים". 
עמדתי קודם על הקושי המעשי שסעיף 
זה מטיל על בית המשפט, אך טמונים 
בו גם קשיים מהותיים בהקשר של ריבוי 
עבירות דומות וחוזרות. תזכיר החוק 
מציע תיקון לסעיף זה, שהוא בבחינת 
חידוש: "מקום שהמעשים מהווים כמה 
אירועים נפרדים, אך מדובר באירועים דומים אשר בוצעו באופן חוזר לאורך 
תקופת זמן, יהיה רשאי בית המשפט, לאחר ששקל את טיב האירועים 

וחומרתם, לקבוע מתחם עונש הולם אחד בלבד לכל האירועים".35
הנה כי כן, התיקון המוצע מבקש לשמר את ההבחנה בין "אירוע אחד" 
ל"כמה אירועים", אולם מאפשר, במצבים מסוימים של חזרתיות ודמיון 
בין המעשים שבוצעו, לקבוע להם מתחם ענישה אחד. נראה, כי מדובר 
בפתרון ראוי ביותר, העונה על הצורך לשקול ענישה אחודה במקרים 
מסוימים על אף היותם של אירועים נפרדים. מדברי ההסבר לתזכיר 
עולה בבירור ההיבט הפרקטי הכרוך בעניין זה, אך לטעמי מדובר גם 
בהיבט מהותי. ודוקו, אפשרות הבחירה שהתזכיר מבקש להעניק – במתן 
שיקול דעת לשופט האם לקבוע מתחם אחד בלבד לכל האירועים, 
או לקבוע מתחמים נפרדים לכל אירוע )במקרים של עבירות חוזרות 
ודומות( – נובעת מהמסקנה, שאין בהכרח בקביעת מתחם נפרד לכל 
אירוע במצבים אלו כדי להכווין ולהבנות את שיקול הדעת השיפוטי 
ולתרום לענישה צודקת יותר. ובלשון אחר, במקרים של מעשים חוזרים 
ודומים, העמדה העונשית הראויה תשקיף על המעשים שבאותו אירוע 
במבט כולל. יתרה מזאת, קביעת מתחם אחד של עונש הולם במקרים 
של עבירות דומות שנעברו לאורך תקופה ממושכת, לבד מכך שהיא 
תעניק לבית המשפט תמונה נכונה של חומרת העבריינות של הנאשם, 
היא תאפשר לבית המשפט להתחשב בחזרה ובריבוי של העבירות, ובכך 

תשקף את עקרון ההלימה במובנו המהותי.36 
ראוי לציין בהקשר זה, כי ההסתכלות על עבירות חוזרות כעל "אירוע אחד" 

שם, בעמ׳ 6.  35
דגן וקנאי, לעיל ה״ש 24, בעמ׳ 35.  36

דומים  החוק  תזכיר  במסגרת  המוצעים  "המדדים 
והשתרשו  רב למבחנים הפסיקתיים שהותוו  דמיון 
במחוזותינו, אשר קדמו למבחן שנקבע בעניין ג’אבר. 
שבגדרו  הצורני-עובדתי,  במבחן  כאמור,  מדובר, 
נבחנות הפעולות העברייניות על רצף של זמן ומקום; 
ובמבחן המהותי-מוסרי, שבמסגרתו נלקחים בחשבון 
הנזקים שנגרמו לנפגעי העבירה והאינטרס החברתי 

שנפגע כתוצאה מביצוע העבירה"
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אינה נתפסת כראויה,37 ולדעתי אף אינה נכונה – הן מבחינה עובדתית, 
הן מבחינה משפטית. התזכיר המוצע מדקדק בעניין זה ומסביר, כי 
קביעת מתחם אחד לכמה אירועים אין משמעה שב"אירוע אחד" עסקינן. 
האפשרות המוצעת בתזכיר החוק, שלפיה יינתן לבית המשפט שיקול 
דעת לקבוע מתחם ענישה אחד לאירועים נפרדים למעשה "משמרת 
את ההכרה בדבר הפעולה העבריינית המובחנת ובה בעת מאפשרת דרך 

קלה ונכונה יותר לגזירת הדין, נוכח הדמיון והחזרתיות".38
עם זאת, התזכיר המוצע מורה לבית המשפט – בהחליטו האם לקבוע 
מתחם ענישה אחד לכל האירועים או כמה מתחמים נפרדים – לשקול 
גם את "טיב האירועים וחומרתם". בדברי ההסבר לתזכיר מבואר, כי בעוד 
שבעבירות מין לא יהיה זה מן הראוי לקבוע שעבירות חוזרות שבוצעו 
כנגד קרבנות שונים מהוות אירוע אחד, יהיה הדבר אפשרי במקרים של 
עבירות חמורות פחות, כדוגמת המקרה שנדון בעניין קיסלמן.39 נראה, כי 
דברים אלו תואמים עמדות של שופטים, לאחר תיקון 113 לחוק העונשין, 
לפני שהותווה מבחן "הקשר ההדוק", אך גם לאחריו. אביא דוגמאות 
מבארות. בעניין פלוני40 )אשר ניתן טרם עניין ג'אבר( קבע השופט ג'ובראן, 

שם.  37
דברי ההסבר לתזכיר החוק, לעיל ה״ש 4, בעמ׳ 6.  38

עניין קיסלמן, לעיל ה״ש 18. באותו עניין המבקשים הורשעו בעבירות של קשירת   39
קשר לביצוע פשע, הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה 

בנסיבות מחמירות ועוד. 
עניין פלוני, לעיל ה״ש 7, פס׳ 18 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן.   40

כי כאשר בפני בית המשפט כמה מעשי עבירה, באישומים שונים, כלפי 
קורבנות שונים, אף אם יש ביניהם קווי אפיון דומים – מדובר ב"כמה 
אירועים", שיש לקבוע להם מתחמי ענישה הולמים באופן נפרד. ודוקו – 
"אישומים המופנים כלפי קורבנות שונים מהווים אירועים שונים במובנו 
של סעיף 40יג לחוק העונשין, אף שהעבירות בהם ומאפייניהם דומים".41

דוגמה נוספת היא פסק הדין בעניין פלוני42 )אשר ניתן לאחר עניין ג'אבר(, 
שם קבעה השופטת ברק-ארז, ביישמה את מבחן "הקשר ההדוק", כי 
עבירות המין שביצע המערער בשני קורבנותיו מהוות שני אירועים שונים: 
"בין העבירות שביצע המערער בשני קורבנותיו לא היה 'קשר הדוק' – הן 
בוצעו בנפרד וכל אחת משתי הקורבנות אף לא הייתה מודעת לעבירות 
שנעברו באחרת".43 ואולם בין העבירות שביצע הנאשם בכל קורבן בנפרד 
נקבע כי התקיים "קשר הדוק". זאת, כיוון שעל אף שהעבירות התמשכו 
לאורך כמה שנים, הן התבצעו בצורה שיטתית, באופן שחזר על עצמו 
פעמים רבות ובנסיבות דומות, ולכן, כך נקבע, יש לראות בהן כחלק 

מ"אירוע אחד".
זו עולה מהתזכיר מגמה שונה וראויה. בדברי ההסבר יש  בנקודה 
הסתייגות מפורשת ממצב שבו יקבע בית המשפט מתחם עונש אחד 
למקרים שבהם בוצע רצף של עבירות כנגד אותו קורבן: "כך, למשל, 
יתכנו מקרים בהם לאור חומרת האירועים או העובדה שניתן להבחין 
ביניהם באופן ברור, יהיה זה נכון לקבוע מתחמים נפרדים, למרות שמדובר 

בעבירות דומות שבוצעו נגד קורבן אחד".
נראה שדברים אלה עולים בקנה אחד עם הפסיקה הרווחת, עוד טרם 
שנחקק תיקון 113 לחוק העונשין,44 וראוי שמגמה זו תישמר. כך, למשל, 
בעניין פלוני45 דוּבר בנאשם שהורשע בביצוע עבירות מין רבות במשך 
תקופה ארוכה בקורבן יחיד. השופטת נאור )כתוארה אז( יישמה את 
המבחנים הפסיקתיים )המבחן הצורני-עובדתי והמבחן המהותי-מוסרי( 
על-מנת לקבוע האם מעשי הנאשם מהווים "אותו מעשה" )בהקשר של 
סעיף 186 לחוק סדר הדין הפלילי(. לפי המבחן הראשון, המבחן הפיסי 
)המקביל למדד הראשון בתזכיר(, קבעה השופטת נאור, כי על אף שמעשי 

שם; וראו גם: ע״פ 8798/12 נבון נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 30.7.2013(.  41
ע״פ 5834/13 פלוני נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 20.11.2014(.  42

שם, פס׳ 37 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז.   43
ע״פ 9265/96 אברמוב נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נג)3( 481 )1999(; ע״פ 3503/01 תפאל   44

נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נח)1( 865 )2003(; רבין וואקי, לעיל ה״ש 13, בעמ׳ 354.
רע״פ 5978/04 פלוני נ׳ מדינת ישראל, פ״ד ס)4( 594 )2006(.  45

"הנה כי כן, התיקון המוצע מבקש לשמר את ההבחנה 
מאפשר,  אולם  אירועים׳,  ל׳כמה  אחד׳  ׳אירוע  בין 
בין המעשים  ודמיון  במצבים מסוימים של חזרתיות 
שבוצעו, לקבוע להם מתחם ענישה אחד. נראה, כי 
מדובר בפתרון ראוי ביותר, העונה על הצורך לשקול 
ענישה אחודה במקרים מסוימים על אף היותם של 
אירועים נפרדים. מדברי ההסבר לתזכיר עולה בבירור 
ההיבט הפרקטי הכרוך בעניין זה, אך לטעמי מדובר 
גם בהיבט מהותי. במקרים של מעשים חוזרים ודומים, 
המעשים  על  תשקיף  הראויה  העונשית  העמדה 

שבאותו אירוע במבט כולל"
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העבריין חזרו על עצמם שוב ושוב לאורך שנים, אפשר לבודדם לחוליות, 
וכל חוליה היא עבירת מין בפני עצמה. עוד נקבע, כי בין המעשים חלפו 
פרקי זמן, ולנאשם הייתה היכולת להפסיק את ביצוע העבירות בכל 
שלב, והמשך כל מעשה עבירה בודד נובע מבחירה מודעת ונפרדת. 
השופטת נאור הדגישה עניין זה בקובעה, כי "אין מדובר אפוא במעשה 
מגונה אחד, רצוף וממושך, אלא ענייננו הוא במעשים רבים אשר ניתן, 

בלי כל מלאכותיות, להפרידם ולגדרם".46 
בהמשך לכך קבעה השופטת נאור בפרשה הנזכרת, כי לפי המבחן 
המבחן הנורמטיבי )אשר מקביל למדד השני בתזכיר(, יש  השני, 
לבחון האם האינטרס הנפגע הוא אחד וכולל, או שמא לכל אינטרס 
יהיה ביטוי נפרד בגזר הדין. במסגרת בחינה זו דחתה נאור את 
טענת סניגורו של הנאשם, שלפיה העבירות נעשו בקורבן אחד ולא 
בקורבנות רבים, ולכן מדובר ב"אותו מעשה". בהקשר זה קובעת 
נאור, כי: "המבקש פגע בבתו יום יום, במשך למעלה מ-22 שנה. כתב 
האישום מתייחס למעשים שנעשו במשך כשש שנים – תחילה יום 
יום ואחר כך שבוע שבוע. המקרה שלפנינו רחוק, רחוק עד למאוד, 
ממקרה שבו יכולנו לומר כי על המעשים לחסות תחת 'אותו מעשה'". 
ובהמשך: "ריבוי הקרבנות הוא אינדיקציה לריבוי המעשים – אך לא 

אינדיקציה מכרעת".47
מפסיקה זו אפשר ללמוד באופן ברור על-אודות הפרמטרים המהותיים 
שיש לקחתם בחשבון בעת ההבחנה בין "אירוע אחד" ובין "כמה אירועים" 
גם לאחר תיקון 113 לחוק העונשין, ועל אחת כמה וכמה משתזכיר 
החוק המוצע מעגן את עיקריהן עלי ספר. בהתאם לכך, יש לתת, לטעמי, 
פרשנות רחבה לאינדיקציות שמציע התזכיר – זהות האינטרסים המוגנים 
בעבירה ומספר הקורבנות. ככל שהערך המוגן על-ידי העבירה חשוב 
יותר – ערך חיי אדם וערך כבוד האדם – הנכונות וההצדקה לראות 
בריבוי מעשיו של הנאשם כאירועים נפרדים יהיו חזקים יותר – גם אם 

בוצעו בקורבן אחד ויחיד.

סיכום
מאז נכנס לתוקפו תיקון 113 לחוק העונשין התמודדו בתי המשפט, 
ועודם מתמודדים, עם קשיים שונים הכרוכים ביישומו. ברשימה זו 

שם, בעמ׳ 611.   46
שם.  47

ביקשתי להתמודד עם הקשיים שהציב סעיף 40יג לחוק, כמו גם לעמוד 
על תכליותיו. לאחר ניתוח הקשיים – הן המושגיים, הן הפרקטיים 
– והצגת הפתרונות הפרשניים שניתנו בפסיקה – דנתי בתיקונים 
שמציע תזכיר החוק, אשר יוצר בעיניי פתרון הולם דיו לקשיים שעלו 

מהוראת החוק. 
ביקשתי לאפיין את דרכי ההתמודדות הפרשניות שמצאו את ביטוין 
בפסיקת בית המשפט העליון. לאחר מכן דנתי בתיקונים שמציע תזכיר 
החוק שפורסם באחרונה, ואשר יוצר בעיניי פתרון הולם דיו לקשיים 
שעלו מהוראת החוק. לבסוף הצעתי לראות את התיקונים בתזכיר, 
הפיסי  המבחן  את  שהחילה  לפסיקה  החוזרת  כמגמה  היתר,  בין 
והמבחן הנורמטיבי, אשר קדמו למבחן שהותווה בעניין ג'אבר, ולהעניק 
לאינדיקציות המהותיות שמוצעות בתזכיר פרשנות רחבה, אשר תעלה 

בקנה אחד עם תכלית החוק.
כאמור, תזכיר החוק מציע להגדיר את המונח "אירוע" באמצעות שני 
מבחנים, ולבדל אותו ממסכת עובדתית, אשר משקפת כמה אירועים 
נפרדים. כל זאת, על-מנת לאפשר את יישום הוראת החוק באופן המשמר 
את תכלית החוק – אשר נועדה לשקף את חומרת העבריינות של הנאשם, 
באמצעות פיצול האירועים, ובהתאם לעקרון ההלימה )באופן שישמור 
על יחס הולם בין חומרת כל המעשים וכל האירועים ובין העונש שייגזר(. 
הגדרת הביטוי "אירוע" בהתאם למדדים המוצעים בתזכיר מורה לבית 
המשפט, במקרים המתאימים, להעניק משקל לכל אחד מן האירועים 
בפני עצמו, ועל-ידי כך, מנסה להבטיח כי כל אירוע יזכה לבחינה נפרדת 

בהליך גזירת דינו של הנאשם. 
אף המנגנון המוצע בתזכיר החוק לטיפול במצבים של ריבוי עבירות 
דומות וחוזרות לאורך תקופת זמן אינו מבקש, כאמור, לגרוע מן ההבחנה 
בין "אירוע אחד" לבין "כמה אירועים", אלא מתווה מדיניות ענישה ראויה 
ופרגמטית יותר במקרים אלה, באמצעות הענקת מלוא שיקול הדעת 
לבית המשפט האם לקבוע מתחם עונש אחד הולם לכל האירועים, 
או לקבוע מתחם עונש נפרד לכל אירוע ואירוע, וזאת בהתאם לטיב 

האירועים וחומרתם.
המבחנים שמוצעים בתזכיר החוק תוחמים את הגדרת הביטוי "אירוע" 
האחד, מתחשב בפרמטרים  באמצעות שני מדדים, כאמור לעיל. 
והשני – אשר מהווה את  של סמיכות זמנים וסמיכות של מקום; 
מפנה את הזרקור  מרכז הכובד של הבחינה הפרשנית בעניין זה – 
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להיבט המהותי במלאכת גזירת הדין במצבים של ריבוי עבירות ומנחה 
את שיקול הדעת השיפוטי להעניק בכורה לערכים המוגנים על-
ידי העבירה, וכן לפרמטר של ריבוי נפגעי העבירה. בהקשר זה, 
הצעתי לראות את המבחנים שהוצעו בתזכיר, בין היתר, כמגמה 
החוזרת לפסיקה שהחילה את המבחן הפיסי והמבחן הנורמטיבי, 
אשר קדמו למבחן שהותווה בעניין ג'אבר. יתרה מזאת, לטעמי, יש 
פרשנות רחבה  להעניק לפרמטרים המהותיים שמוצעים בתזכיר 
וגמישה, המדגישה את חומרת אשמתו הפלילית של הנאשם ואת 
אופי הפגיעה, כמו גם פרשנות הממקמת במרכז את שאלת עוצמת 
האינטרסים החברתיים שנפגעו, גם אם בוצעו בקורבן אחד בלבד. 
הסלידה החמורה ממעשים המקפחים חיי אדם וממעשים הפוגעים 
בגופם ובכבודם של נפגעי עבירות אלימות ועבירות מין חייבת למצוא 

ביטוי ממשי ונפרד גם, ובעיקר, בסוגיה זו. 

׳אירוע׳  המונח  את  להגדיר  מציע  החוק  "תזכיר 
באמצעות שני מבחנים, ולבדל אותו ממסכת עובדתית, 
אשר משקפת כמה אירועים נפרדים. כל זאת, על-

מנת לאפשר את יישום הוראת החוק באופן המשמר 
נועדה לשקף את חומרת  – אשר  את תכלית החוק 
העבריינות של הנאשם, באמצעות פיצול האירועים, 
יחס  )באופן שישמור על  ובהתאם לעקרון ההלימה 
הולם בין חומרת כל המעשים וכל האירועים ובין העונש 
למדדים  בהתאם  ׳אירוע׳  הביטוי  הגדרת  שייגזר(. 
במקרים  המשפט,  לבית  מורה  בתזכיר  המוצעים 
המתאימים, להעניק משקל לכל אחד מן האירועים 
בפני עצמו, ועל-ידי כך, מנסה להבטיח כי כל אירוע יזכה 

לבחינה נפרדת בהליך גזירת דינו של הנאשם"
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על היסוד הנפשי הנדרש להוכחת הלבנת הון
בעקבות ע”פ 8551/11 סלכגי נ’ מדינת ישראל

יהודה שפר1

עבירת הלבנת ההון היא חדשה יחסית וחדרה לשיטתנו המשפטית רק 
עם חקיקתו של חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 )להלן: "חוק איסור 
הלבנת הון" או "החוק"(. עם זאת, קשה היום לדמיין פרשייה, בין אם מתחום 
הפשיעה החמורה והמאורגנת, בין מתחום העבירות הכלכליות או עבירות 
השחיתות, שבה לא נמצא עצמנו מתלבטים לגבי היקף התפרשותה 
של נורמה זו, ואף בתי המשפט נדרשו לא פעם מאז חקיקתו לפרשנות 
הוראות חוק זה. במאמר זה נעסוק בשאלה מהו היסוד הנפשי הנדרש 
להוכחת אשמתו של אדם בעבירה לפי סעיף 3)א( לחוק איסור הלבנת 
הון. את התשובה לשאלה זו, כך נטען, יש למצוא הן מתוך לשונו של 
חוק איסור הלבנת הון עצמו, הן בפרשנות הוראותיו לאור תכליתו של 
החוק – הצטרפותה של ישראל למאבק הבינלאומי בהלבנת הון על 

פי הסטנדרטים של ארגון FATF והאמנות הבינלאומיות הרלוונטיות.2 

פרשת סלכגי – מהו היסוד הנפשי הנדרש להוכחת סעיף 
3)א(?3 

בפרשת סלכגי נדונה השאלה כיצד יש לפרש את היסוד הנפשי הנדרש 
– "כוונה להסתיר" – בסעיף 3)א( לחוק. במקרה זה נדונה הרשעתו של 
בעל משרד, שפעל כחלק ממערך של הפצת טבליות, שנמכרו תוך הפרה 
של סימני מסחר ואשר היו למעשה חיקויים לתרופות לטיפול באין-אונות. 
חלקו של הבעלים התבטא ברכישת שטחי פרסום בעיתונים שפורסמו 
בהם מודעות, בשיווק כרטיסים לטלפונים סלולריים שבהם השתמשו 
השליחים מטעם המפיצים ובהעברת הכספים לחשבונות הבנק של 

המפיצים, בניכוי עמלה.
האישום נגד המערערים )משרד הפרסום ובעליו( בעניין זה התייחס 

המחבר משמש כמשנה לפרקליט המדינה )אכיפה כלכלית(. קודם לכן הקים ועמד   1
בראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. תודה למר שרון פרידמן, ראש תחום 

אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה, על הערותיו והארותיו המועילות.
על הרקע לחקיקתו של חוק איסור הלבנת הון ועל ארגון FATF ראו מאמרי: יהודה   2
שפר ״העבירות שבחוק איסור הלבנת הון – המאבק הבינלאומי בהלבנת הון בראי 
החקיקה הישראלית״ המשפט יא 555 )2005(; וכן אתר הרשות לאיסור הלבנת הון 
ומימון טרור. המלצות הארגון שונו לאחרונה בשנת 2012. הפיקוח על יישומן הינו 
באמצעות עריכתן של ביקורות הדדיות )Mutual Evaluations( ופרסום דו״ח מפורט 
לליקויים שנמצאו. במקרים חריגים, כשמדינה אינה נוקטת את האמצעים הנדרשים 

בזמן סביר, היא מוכנסת לרשימה ״אפורה״ או ״שחורה״, לפי העניין.
index.justice.gov.il/Units/HalbantHon/MeydaMishpati/Pages/

.MishpatBenLeomi.aspx
ע״פ 8551/11 סלכגי נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 12.8.2012(.  3

לכך, שהם עשו פעולות בכספים במטרה להסתיר את העובדה שהושגו 
בפעילות עבריינית ואת זהותם של בעלי הזכויות בו, קרי המפיצים. בית 
המשפט קבע, כי המערערים קיבלו לידיהם כספים שמקורם במכירת 
תרופות מזויפות ופעלו לטשטוש מהות הכספים ומקור הולדתם, תוך 
שהם מחזיקים בכספים האסורים יחד עם כלל הכספים שהתקבלו אצלם 
ממקורות אחרים, וזאת לשם מימון ההוצאות השוטפות של פעילותם 
העסקית. בית המשפט הוסיף וקבע, כי "הוכח שהמערערים פעלו 
להסתרת זהות מפקידי הרכוש האסור )בשונה מהשליחים(, כשלמעשה 
עלה בידם להקים חומה בצורה, שמאחוריה הסתתרו מפיצי התרופות. 
פעולות אלו, כך נקבע, נעשו ב'עיניים פקוחות', מתוך רצון להסתיר 
את זהות המפיצים, תוך שהן מניבות למערערים תגמול כספי ויתרון 
תחרותי. עוד נקבע, כי על-מנת להצליח לחמוק מרשויות האכיפה, ניהלו 
המערערים ספרי חשבונות ומערכת חשבונאית כוזבת, והכול על-פי 
הנחייתו המפורשת והקפדנית של המערער 1". על יסוד מכלול קביעות 
אלה, בא בית המשפט קמא לכלל מסקנה, כי התגבשו כל יסודות סעיף 
3)א( לחוק איסור הלבנת הון. טענת הסניגורים הייתה, כי היסוד הנפשי 

"בפרשת סלכגי קבע בית המשפט מבחן חדש פרי 
הפסיקה והוא, כי כדי להרשיע אדם בסעיף 3)א( לחוק 
׳נדרש כי מטרת הפעולה תהא הסתרת פירות עבירת 
יש  וכי  ולא הסתרת עבירות המקור עצמה,  המקור 
להבחין לשם כך בין הסתרה לשם מניעת גילוי עבירת 
המקור או שמירה על היתכנות ביצוע עבירת המקור 

לבין הסתרה לשם ניצול פירות עבירת המקור׳. 

זו הינה בגדר אמרת אגב )שכן נקבע  הגם שקביעה 
פירות  הסתרת  הייתה  ההסתרה  מטרת  כי  שם, 
בהם  שתוכח  שהמקרים  תאמר  אם  וגם  העבירה(, 
מטרה  תוכח  לא  אך  העבירה,  הסתרת  של  מטרה 
של הסתרת פירות העבירה הם נדירים, הרי שלאור 
חשש מאפקט מצנן בפרשנות היקף התפרשותה של 
לניתוח המבחן החדש  זה  נדרש במאמר  הנורמה, 

בפסק דינו של בית המשפט"
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הנדרש לפי סעיף ס' 3)א( לחוק איסור הלבנת הון מחייב להוכיח, כי 
למבצע הייתה מטרה של "להלבין כסף שחור לכסף לבן", וכי לא די, 
לצורך הרשעה, בהוכחה כי התכוונו רק להסתיר או להסוות את מקורו 

של הרכוש בעבירת מקור.4
בית המשפט העליון, מפי השופטת דפנה ברק-ארז, דחה בצדק את טענות 
הסניגורים והרשיע המערערים, בקובעו )בפסקה 36(, כי "על מנת להשיג 
את תכלית החוק בדבר נטרול יסוד הרווח העברייני יש להסתפק בכל 
מטרה המבקשת לאפשר בעתיד הנאה מפירות עבירת המקור. אחרת, 
חוק איסור הלבנת הון יפסח על פני כל אותם גורמים ראשונים בשרשרת 
הלבנת ההון אשר חלקם בהלבנת ההון אינו בשלב הכשרת הרכוש אלא 
בשלב הסתרתו. כפי שצוין, הלבנות ההון נעשות מתוחכמות ומגוונות יותר 
מיום ליום. יש להניח כי רשת האנשים הנוגעים בדבר מתרחבת גם היא 
כך שחלקו של כל אדם בה קטן. יהיו אנשים שתפקידם יהיה להסתיר 
את הרכוש האסור, אחריהם יגיעו אלה שתפקידם יהיה לטשטש את 
הקשר בין הרכוש לעבירת המקור ולבסוף יגיעו אחרים שתפקידם יהיה 
להטמיע את הרכוש מחדש במחזור העסקים הרגיל. שכרנו יצא בהפסדנו 
אם נגביל את עבירת איסור הלבנת הון רק לשלבים המתקדמים של 
השרשרת בהם מתגבשת המטרה בדבר הכשרת הרכוש האסור. מטבע 
הדברים תכלית החוק, כפי שפורשה לעיל, משליכה על דרך הפרשנות 

הראויה של המטרה".
עם זאת, קבע בית המשפט מבחן חדש פרי הפסיקה והוא, כי כדי 
3)א( לחוק "נדרש כי מטרת הפעולה תהא  להרשיע אדם בסעיף 
הסתרת פירות עבירת המקור ולא הסתרת עבירות המקור עצמה, 
וכי יש להבחין לשם כך בין הסתרה לשם מניעת גילוי עבירת המקור 
או שמירה על היתכנות ביצוע עבירת המקור לבין הסתרה לשם ניצול 

פירות עבירת המקור". 

לחיזוק טענתם זו הסתמכו המערערים על פסק דינו של בית המשפט העליון בארצות   4
הברית בעניין )Cuellar v. United States 170 L. Ed. 2d 942 )2008, שבו זוכה 
אדם שניסה להבריח למקסיקו כספים שמקורם בעסקאות סמים, מאחר שלא 
הוכח שהתכוון להלבין כספים אלה )הגם שהסתיר אותם(; וראו ביקורת על פסק 
 Stefan D. Cassella, Santos and Cuellar: The U.S. Supreme Court :הדין
 s Ability to Prosecute Transnational Crime Under׳Limits the Government
 the Money Laundering Statutes, TwenTy-sixTh Cambridge inTernaTional
 symposium on eConomiC Crime. Jesus College, Cambridge universiTy.
available at: http://works.bepress.com/stefan_cassella/24 ,)2008(; על 

עבירות מקור ראה להלן ה״ש 16.

הגם שקביעה זו הינה בגדר אמרת אגב )שכן במקרה סלכגי קבע בית 
המשפט, כי מטרת ההסתרה הייתה הסתרת פירות העבירה(, וגם אם 
תאמר שהמקרים שתוכח בהם מטרה של הסתרת העבירה, אך לא 
תוכח מטרה של הסתרת פירות העבירה הם נדירים, הרי שלאור חשש 
מאפקט מצנן בפרשנות היקף התפרשותה של הנורמה, נדרש במאמר 

זה לניתוח המבחן החדש בפסק דינו של בית המשפט.
מבחן חדש זה אינו עומד, עם כל הכבוד, במבחן הביקורת. לדעתנו, 
המבחן החדש אינו מתחייב מלשון החוק, הוא מלאכותי במידה מסוימת, 
והוא מצמצם שלא לצורך את היקף התפרשותו הראוי של חוק איסור 
הלבנת הון, אותו יש לפרש, על-פי תכליתו – הצטרפות ישראל למאבק 
 FATF הבינלאומי בהלבנת הון על-פי הסטנדרטים הבינלאומיים של ארגון
ולהגנה על כל אחד מארבעת הערכים המוגנים העומדים בבסיסם. להלן 

ננמק עמדתנו זו.

מה הם הערכים המוגנים שבבסיס העבירה של הלבנת ההון?
מעיון בהמלצות ארגון FATF והאמנות הבינלאומיות שעליהן נשענו, 
כמו גם בפסיקה ובספרות המשפטית הבינלאומית, עולה, כי קביעתה 
של "הלבנת הון" כעבירה נועדה ליתן מענה במישור המשפט הפלילי 
לפגיעה בכמה ערכים מוגנים, שהארגון שם לו כמטרה לשפר את ההגנה 
עליהם במסגרת המאבק הבינלאומי בתופעה של הלבנת הון, וזאת 
נוסף על מגוון של אמצעים וחובות שהוטלו על המוסדות הפיננסיים 

ועל מתווכים פיננסיים.5

ערך מוגן – הלבנת ההון כעבירה נגזרת של עבירת המקור
רבים רואים בהלבנת ההון עבירה שהיא, בראש ובראשונה, עבירה הנגזרת 
באופן טבעי מעבירת המקור, ונועדה לאסור פעילות מתוחכמת ונסתרת 
הנלווית באופן טבעי לעבירות שיש בצדן רווח כלכלי, הן כדי לעקר את 
הכדאיות שבביצוע העבירה, הן כדי להרתיע מעגל רחב יותר של מבצעי 
עבירה. ואכן, עבירת הלבנת ההון לא נחקקה בחלל ריק, וקדמו לה 
בישראל, כמו גם ביתר מדינות העולם, עבירות אחרות בחוק העונשין, 

לסקירה של הערכים המוגנים הפוטנציאלים העומדים בבסיס עבירת הלבנת הון,   5
 Roberto Durrieu, :ודוגמאות ליישומן של אלה מן הפסיקה בשוויץ ובאנגליה ראו
 reThinking money laundering & FinanCing oF Terrorism in inTernaTional
 law )Brill Nijhoff 2013(; P. Alldreidge, money laundering law 29 )Hart

.Publishing, 2003(
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שנתנו ביטוי מסוים לעיקרון, כי יש לקבוע כהתנהגות פלילית גם סיוע 
לביצוע עבירות מקור, לרבות בדרך של שימוש ברכוש שהופק בעבירה.6 
על-פי תפיסה זו, כל פעולה של הלבנת הון הינה פעולה שהיא תוצאה 
 FATF טבעית של עבירת המקור ונגזרת ממנה. עם זאת, החידוש בכללי

ובאמנות הוא בכמה ממדים:
במימד הזמן – את הלבנת ההון אפשר, כמובן, לבצע זמן רב לאחר שעבירת 
המקור בוצעה, גם אם בוצעה לפני חקיקתו של חוק איסור הלבנת הון 
)ואף לאחר שהתיישנה(,7 אך אין לראות בכך חקיקה רטרואקטיבית, שכן, 
כאמור, עבירה זו נועדה להתמודד עם ערך מוגן חדש ונוסף, שפגיעתו 

יכולה להיות גם זמן רב לאחר השלמת ביצוע עבירת המקור.
במימד הטריטוריאלי – על-פי הכללים נדרש, כי עבירת הלבנת הון 
תיחשב גם אם עבירת המקור בוצעה מחוץ לטריטוריה שבה בוצעה 

עבירת הלבנת ההון.8
במימד עוברי העבירה – היקף התפרשותה של העבירה אינו רק על 
מבצע עבירת המקור, אלא בראש ובראשונה על מעגלים רחבים יותר 
של אנשים, המסייעים לעבריין העיקרי בכך שהם עוברים עבירה של 
הלבנת הון. הרשעה בעבירת הלבנת הון אינה תלויה, אם כן, בהרשעה 

בעבירת המקור )אותה, כמובן, יש להוכיח כנסיבה(.

ערך מוגן – הלבנת הון כמקרה פרטי של שיבוש חקירה: 

ס׳ 260 לחוק העונשין, התשל״ז-1977 )מסייע לאחר מעשה(; ס׳ 29 לחוק העונשין   6
)מבצע בצוותא(; ס׳ 31 לחוק העונשין )מסייע(; ס׳ 411 לחוק העונשין )קבלת נכסים 
שהושגו בפשע(; ס׳ 412 לחוק העונשין )קבלת נכסים שהושגו בעוון(; ס׳ 413 לחוק 

העונשין )החזקת נכס חשוד(.
ראו: ס׳ 34 לחוק איסור הלבנת הון הקובע, כי הוראות סעיפים 3 ו-4 יחולו גם על   7

רכוש שמקורו בעבירה כהגדרתה בס׳ 2, שנעברה לפני תחילתו של חוק זה. 
ראו בישראל ס׳ 2)ב( לחוק איסור הלבנת הון הקובע כי: ״לעניין פרק זה יראו כעבירה   8
גם עבירה כאמור בס׳ קטן )א( שנעברה במדינה אחרת ובלבד שהיא מהווה עבירה 
גם לפי דיני אותה מדינה״; וכן ע״פ 7593/08 ריטבלט נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 
1.9.2009(; כן ראו בע״פ 4596/05 רוזנשטיין נ׳ מדינת ישראל, פ׳׳ד ס)3( 353, פס׳ 30 
לפסק דינו של השופט לוי )2005(: ״מציאות עבריינית זו מחייבת מערכות משפט 
ברחבי העולם לשכלל את מאבקן בפשיעה. דרכי פעולה ששימשו בעבר ואף הוכחו 
כיעילות, אין בהן די עוד. קם צורך בחקיקת חוקים חדשים, המתמודדים עם תופעות 
שלא היו מוכרות. נדרשת בחינה מחודשת של כללי התחולה שבמשפט הפנימי, 
כדי להתמודד עם מעשים שהתרחשו מחוץ לטריטוריה. נוצר הכרח ליתן פירושים 
חדשים לדינים קיימים, באופן ההולם את מטרותיהם העדכניות. ניתן משנה תוקף 
לשיתוף פעולה בין לאומי במאבק בפשיעה, וכל מדינה מצווה שלא לקפוץ את ידיה 

אל מול בקשות לסיוע מצד עמיתיה״.

איסור הסתרת אפשרות גילוין של עבירות 
ערך מוגן זה בא לידי ביטוי למשל בסעיף )a()1(.6.1 סיפא לאמנת פלרמו, 
הקובע כעבירה של הלבנת הון פעולת הסתרה של רכוש שמקורו בעבירת 
מקור, במטרה "לסייע לעבריין של עבירת המקור לחמוק מן התוצאות 

המשפטיות של מעשיו".9
בהקשר זה חשוב להזכיר, כי על פי כללי FATF רשאיות מדינות להחיל 
את העבירה של הלבנת הון רק על מבצע שאינו העבריין העיקרי )כאשר 
העבריין העיקרי מבצע גם את הלבנת ההון, נקראת ההלבנה בספרות 
Self Laundering(, אך זאת רק אם הדבר נוגד את עקרונות השיטה 
המשפטית, כפי שהדבר, למשל, באיטליה.10 בישראל אין כל מגבלה 
לעניין זה, ואפשר להעמיד לדין גם את מבצע עבירת המקור בהלבנת 
הון, אך מובן שזאת יש לעשות כאשר יש פגיעה נפרדת ונוספת באחד 

הערכים המוגנים המפורטים כאן. 

 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime  9
)Palermo Convention( 15  Dec 2000, art. 6.1.)a()1(  )להלן: ״אמנת פלרמו״(: 
 The conversion or transfer of property, knowing that such property is
 derived from any offence or  offences established in accordance with
 subparagraph )a( of this paragraph, or from an act of participation in
 such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising
 the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved
 in the commission of such an ;offence or offences to evade the legal

.consequences of his actions
ii( The concealment or disguise of the true nature, source, location, 
disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, 
knowing that such property is derived from an offence or offences 
established in accordance with subparagraph )a( of this paragraph or 

.from an act of participation in such .an offence or offences
 FATF Mutual Evaluation Report on Anti-money :על איטליה FATF ראו דו״ח  10
 Laundering and Combating the Financing of Terrorism, 26  )February
28, 2006( available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/

.reports/mer/MER%20Italy%20full.pdf
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ערך מוגן – הגנה על היציבות הכלכלית העולמית ובפרט 
על הסקטור הפיננסי 

זהו אחד הבסיסים להקמתו של ארגון FATF, 11 וגיוס הסקטור הפיננסי 
למאבק בהלבנת הון מתוך תפיסה, כי חדירת גורמי פשיעה לסקטור 
הפיננסי במסגרת פעולות ההלבנה מעמידה בראש ובראשונה בסיכון 
את הסקטור הפיננסי עצמו – ומכאן ההצדקה לדרוש ממנו להתגייס 
 customer( למאבק במסגרת כללי הכר את הלקוח ובדיקת נאותות
 Financial( וחובת דיווח לרשות מדינתית מרכזית )due diligence
Intelligence Unit – FIU( – בישראל הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון 
טרור, על פעולות חשודות או לא רגילות. ערך מוגן זה מצא את ביטויו, 
למשל, בהקדמה לאמנת וינה, וכאמור גם בכללי FATF עצמם. ואכן, אין 
כיום מוסד פיננסי שאינו מנהל, בין יתר סיכוניו, גם את הסיכון, כי שמו 

ייקשר בפרשה כלשהי של הלבנת הון.

 The Financial Action Task Force :תיאור מטרת הארגון – FATF מתוך אתר  11
 )FATF( is an independent inter-governmental body that develops
 and promotes policies to protect the global financial system against
 money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation
 of weapons of mass destruction. The FATF Recommendations are
recognized as the global anti-money laundering )AML( and counter-
terrorist financing )CFT( standard. available at:  http://www.fatf-gafi.

./org

ערך מוגן – מאבק בארגוני פשיעה: יציבות הסדר החברתי 
העולמי וביטחונן של מדינות 

על-פי תפיסה זו, המאבק בהלבנת הון ברמה הבינלאומית חיוני כדי 
להבטיח צמצום פגיעתם של ארגוני פשיעה )וארגוני טרור(, ומאבק 
ביתר תופעות הפשיעה החמורה חובקת העולם למען הסדר החברתי 
העולמי וריבונותן של מדינות וביטחונן. אין ספק, כי מניע מרכזי בקביעת 
האיסור על הלבנת הון הוא המאבק בפשעים חמורים, כגון עבירות בתחום 
הסמים המסוכנים, זנות, סחר בנשק וכיוצא בזה, שבמסגרתן עבריינים 
נוקטים פעולות מתוחכמות ומגוונות, שמטרתן שמירה על רווחי הפעילות 
העבריינית וניצולם, אך אין לטעות ולחשוב, כי העבירה נועדה אך ורק 
למטרה זו של קידום המאבק בארגוני הפשיעה. כאמור זו אחת מתכליות 

חקיקתו אך ודאי לא היחידה.12

מה קובעים כללי FATF ביחס לעבירה של הלבנת הון 
וליסוד הנפשי הנדרש להוכחתה?

ואמנת  וינה13  – אמנת  ובאמנות שאליהן הם מפנים   FATF בכללי 
פלרמו14 – יש שני סוגי עבירות הקשורות להלבנת הון – עבירת הלבנת 
הון שעניינה פעולה ברכוש שמקורו בעבירה במטרה להסתירו ולהסוותו 
)בחוק הישראלי סעיף 3)א((, ועבירת הלבנת הון שעניינה פעולה ברכוש 
מתוך מודעות להיותו של הרכוש "רכוש אסור" )בחוק הישראלי סעיף 
4(. בנוסף, יש דרישה בכללי FATF לקבוע בחקיקה סנקציות על אי-

מילוי חובות הזיהוי והדיווח מצד המוסדות הפיננסיים והגופים החייבים 
בדיווח – בתחום המניעה )כמפורט לעיל(, אם כי לא נדרש שאלו יהיו 
דווקא סנקציות פליליות )בחקיקה אצלנו סעיף 3)ב( לחוק וכן עיצומים 

ע״פ 4980/07 כהן נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 4.11.2010(; וכן ע״פ 2333/07   12
תענך נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 12.7.2010(; ע״א 9796/03 שם טוב נ׳ מדינת 
ישראל, פ״ד נט)5( 397, פס׳ 23–25 לפסק הדין )2005(. טענה זו נדחתה על-ידי בית 
המשפט העליון בהתבסס על כך, שעם חקיקתו נכללו במסגרת חוק איסור הלבנת 
הון )בתוספת הראשונה( עבירות רבות שהוגדרו כעבירות מקור, אך אינן קשורות 
בדרך כלל לארגוני פשיעה, אלא לפשיעה כלכלית בכלל, כגון הפרת אמונים בתאגיד, 
רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה וכו׳, אך החוק לא הוגבל לתחום 
זה בלבד. הרציונל בדבר מניעת הרווח מפעילות עבריינית חל ביחס לכלל עבירות 
המקור, המפורטות בתוספת הראשונה לחוק זה )המוגדרות כעבירות המקור שמהן 

הופק אותו רווח(.
ס׳ 24 לאמנת האו׳׳ם נגד סחר בלתי חוקי בסמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים   13
https://  :מ-12 באוגוסט 1988, כ׳׳א 49, מס׳ 1388 )להלן: ״אמנת וינה״(, זמין ב

.www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf
ס׳ 1–3 ו-5–7 לאמנת פלרמו.  14

"הדרישות הבינלאומיות ביחס ליסוד הנפשי של עבירה 
כי נדרש שלעובר העבירה תהיה  הן,  הון  של הלבנת 
מודעות לכך שמקור הרכוש בעבירת מקור, או ששימש 
כן נדרשת הוכחת הסתרה של  לביצוע עבירת מקור. 
מקורו הלא חוקי של הרכוש, טיבו, מקורו, מיקומו, אופן 
סילוקו, תנועתו או הבעלות או הזכויות האמתיים בו, וזאת 
במטרה להסתיר את מקורו הבלתי חוקי של הרכוש, או, 
לחלופין, במטרה לסייע לאדם כלשהו, המעורב בביצוע 
עבירת מקור כדי לחמוק מההשלכות המשפטיות של 
כן נדרש, כי שיטת המשפט תאפשר הוכחת  מעשהו. 
היסוד הנפשי )הן רכיב המודעות, הן רכיב המטרה( בדרך 

של הסקת מסקנות מראיות נסיבתיות אובייקטיביות"
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כספיים לפי סעיף 12 לחוק(. במאמר זה להלן נעסוק בעבירה לפי סעיף 
3)א( לחוק – פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר ולהסוות. 

המלצה 3 של ארגון FATF קובעת,15 כי על מדינות לאמץ בספר החוקים 
שלהן עבירה חדשה ושמה "הלבנת הון", בהתייחס למספר רב ככל 
האפשר של עבירות מקור,16 וזאת על-פי ההגדרה של עבירה זו באמנת 
וינה )שנקבעה לעניין סמים( ובאמנת פלרמו )שנקבעה לעניין המאבק 
בארגוני פשיעה(. אך, כאמור, החידוש בכללי FATF הוא באימוץ העבירה 
של הלבנת הון כפי שהוגדרה באמנות אלה לגבי מגוון רחב ביותר של 

עבירות מקור )ומאז 2012 אף לגבי עבירות מס(. 
בסעיף 6 לאמנת האו"ם נגד פשע מאורגן חוצה גבולות )אמנת פלרמו( 

משנת 2000 הוגדרה הלבנת הון )תרגום לא רשמי(:
"המרה או הסבה של רכוש, בידיעה שהרכוש האמור הוא רווח הבא 
בעבירה, למטרות הסתרה או הסוואה של מקורו הלא חוקי של הרכוש, או 
סיוע לאדם כלשהו המעורב בביצוע עבירת מקור כדי לחמוק מההשלכות 
המשפטיות של מעשהו; הסתרה או הסוואה של טיבו, מקורו, מיקומו, אופן 
סילוקו, תנועתו או הבעלות או הזכויות האמתיים ביחס לרכוש, בידיעה 

 The FATF Recommendations 3 .Money laundering offence )February  15
 2012( countries should criminalize money laundering on the basis of
 the Vienna Convention and the Palermo Convention. Countries should
 apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view

:to including the widest range of predicate offences. available at
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/ 

.pdfs/FATF_Recommendations.pdf
עבירת מקור – Predicate Offence – היא העבירה, שדרך ביצועה או שמפירותיה   16
נוצר ה״רכוש האסור״ נשוא עבירת ההלבנה. בחלק גדול של המדינות, כל עבירה 
פלילית מרף מסוים )למשל, עבירה הנושאת עונש מאסר של שנה אחת( היא עבירת 
מקור. בחלק מן המדינות, כמו בישראל, נקבעה בחוק איסור הלבנת הון רשימה 

סגורה של ״עבירות מקור״.

שהרכוש האמור הוא רווח הבא בעבירה".17
במתודולוגיה שפרסם ארגון FATF  מפורטות דרישות נוספות, כגון: 
הכללתן של עבירות מקור רבות ככל האפשר )ובכלל זה כיום גם עבירות 
של מיסוי ישיר(, העדר צורך בהרשעה בעבירת המקור כתנאי להרשעה 
בהלבנת הון, אפשרות הרשעה גם כאשר עבירת המקור בוצעה בחו"ל 
וכו'.18 לעניין היסוד הנפשי הנדרש להוכחת העבירה, נקבע בסעיף 3.8 
למתודולוגיה, כי על מדינות להבטיח שאפשר יהיה להוכיח הן את יסוד 
המודעות, הן את יסוד הכוונה שבעבירת הלבנת ההון כמסקנה מנסיבות 

עובדתיות אובייקטיביות.19
אפשר לסכם, אפוא, את הדרישות הבינלאומיות ביחס ליסוד הנפשי 
של עבירה של הלבנת הון ולומר, כי נדרש שלעובר העבירה תהיה 
מודעות לכך שמקור הרכוש בעבירת מקור, או ששימש לביצוע עבירת 
מקור. כן נדרשת הוכחת הסתרה של מקורו הלא חוקי של הרכוש, טיבו, 
מקורו, מיקומו, אופן סילוקו, תנועתו או הבעלות או הזכויות האמתיים בו, 
וזאת במטרה להסתיר את מקורו הבלתי חוקי של הרכוש, או, לחלופין, 
במטרה לסייע לאדם כלשהו, המעורב בביצוע עבירת מקור כדי לחמוק 
 מההשלכות המשפטיות של מעשהו. כן נדרש, כי שיטת המשפט תאפשר 
הוכחת היסוד הנפשי )הן רכיב המודעות, הן רכיב המטרה( בדרך של 

הסקת מסקנות מראיות נסיבתיות אובייקטיביות.20 

וראו ההגדרה בס׳ 3.1.3 לאמנת וינה:   17
 i( The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time
 of receipt, that such property was derived from an offence or offences
 established in accordance with subparagraph )a( of this paragraph or

;from an act of participation in such offence or offences
 ii( The possession of equipment or materials or substances listed in
 Table I and Table II, knowing that they are being or are to be used in or

for the illicit cultivation, production or
 iii( Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any
 of the offences established in accordance with this article or to use

;narcotic drugs or psychotropic substances illicitly
/FATF Methodology )February 2013(: http://www.fatf- gafi.org/media/fatf  18

הוראה דומה יש בס׳ 3.3 לאמנת וינה.  19
כדוגמא ראו פסק דין R. V Anwoir, [2008] EWCA Crim 1354  בו נפסק כי:  20

there are two ways in which the Crown can prove the property derives 
from crime, a( by showing that it derives from conduct of a specific kind 
or kinds and that conduct of that kind or those kinds is unlawful, or b( by 
evidence of the circumstances in which the property is  handled which 
are such as to give rise to the irresistible inference .that it can only be 

derived from crime״.

"בחוק איסור הלבנת הון אימץ המחוקק הישראלי, 
האמנות  הוראות  ואת   FATF המלצות  את  ככלל, 
לנוסחן של  הנוגע  הרלוונטיות כמעט במלואן בכל 

העבירות הפליליות"
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החוק הישראלי 
בחוק איסור הלבנת הון אימץ המחוקק הישראלי, ככלל, את המלצות 
FATF ואת הוראות האמנות הרלוונטיות כמעט במלואן בכל הנוגע לנוסחן 
של העבירות הפליליות. בסעיף 3)א( לחוק שבו עוסק מאמרנו זה נקבע, כי: 
"העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות )1( עד )4( )בחוק זה - 
רכוש אסור( במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות 
בו, את מיקומו, או את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו - מאסר עשר שנים 

או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין - 
)1( רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

)2( רכוש ששימש לביצוע עבירה; 
)3( רכוש שאפשר ביצוע עבירה;

)4( רכוש שנעברה בו עבירה". 
בסעיף 5 לחוק נקבע, כי "לעניין סעיפים 3 ו-4 די אם יוכח, שעושה 
הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא ידע לאיזו עבירה 

מסוימת קשור הרכוש".21

יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט איסור הלבנת הון הלכה למעשה 32 )מהדורה   21
שנייה, 2013(. לדעתן של המחברות מתחייב להוכיח ידיעה של הנאשם על קשר 
של הרכוש לעבירת מקור דווקא – הכלולה בתוספת הראשונה לחוק, גם אם אין 

צורך להוכיח שהוא קשור לאותה עבירת מקור המפורטת בכתב האישום.

מבחינת היסוד העובדתי רואים אנו, כי המחוקק הישראלי בחר בהגדרה 
רחבה של רכוש אסור, על-פי הכללים הבינלאומיים, הכוללת גם רכוש 
ששימש לביצוע עבירה, שנעברה בו עבירה, או שאפשר ביצוע עבירה, ולא 
רק פירותיה של עבירה. בכך אפשר גם הרשעה בהלבנת הון, שבוצעה 
במקביל לביצוע עבירת המקור, ועוד בטרם הושלמה. באופן דומה נפסק 
גם באחד המקרים הראשונים שהובאו בפני בית המשפט העליון בפרשת 
בלס,22 כי אין בהוראות החוק שום מגבלה לכך שעבירת המקור חייבת 
להסתיים טרם גיבושה של עבירת הלבנת ההון, וכי עבירת מקור ועבירת 

הלבנת הון יכולות להיעשות בו-בזמן.

בע״פ 8325/05 בלס נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 10.1.20017( נפסק כי ״שום   22
דבר בלשון החוק או בתכליתו, איננו מצביע על כך כי צריך להיות נתק מוחלט בין 
השניים. אין ספק כי רכוש איננו מוגדר כרכוש אסור ללא קיומה של עבירת מקור, 
אלא שאין כל פסול בכך שתהיה זיקה בין עבירת המקור לבין עבירת ההלבנה. 
במילים אחרות: האירוע העברייני יכול להיות אירוע שחוליותיו שזורות זו בזו. כפי 
שיובהר להלן, אין גם צורך בהפרדה בין החוליות במישור הזמן, דהיינו, אין צורך כי 
הפעולה ההופכת את הרכוש לרכוש אסור תושלם לפני שתתבצע הפעולה המהווה 

את פעולת ההלבנה״.

המחוקק  כי  אנו,  רואים  העובדתי  היסוד  "מבחינת 
הישראלי בחר בהגדרה רחבה של רכוש אסור, על-

פי הכללים הבינלאומיים, הכוללת גם רכוש ששימש 
לביצוע עבירה, שנעברה בו עבירה, או שאפשר ביצוע 
ולא רק פירותיה של עבירה. בכך אפשר גם  עבירה, 
לביצוע  במקביל  שבוצעה  הון,  בהלבנת  הרשעה 
דומה  באופן  הושלמה.  ועוד בטרם  עבירת המקור, 
נפסק גם באחד המקרים הראשונים שהובאו בפני בית 
המשפט העליון בפרשת בלס, כי אין בהוראות החוק 
שום מגבלה לכך שעבירת המקור חייבת להסתיים 
טרם גיבושה של עבירת הלבנת ההון, וכי עבירת מקור 

ועבירת הלבנת הון יכולות להיעשות בו-בזמן"

"מבחינת היסוד הנפשי אין מדובר בעבירת תוצאה, 
שכן אין דרישה כי התוצאה המיוחלת בדבר הסתרת 
הרכוש האסור או הסוואתו אכן תתממש. זוהי עבירה 
שמאופיינת בדרישה של ׳כוונה מיוחדת׳ – על העושה 
ביקש  3)א(  בסעיף  להסתיר׳.  ׳כוונה  מתוך  לפעול 
פעולה  פלילי לעשיית  נופך  המחוקק שלא לשוות 
ברכוש אסור כשלעצמה, ודרש כי תהיה מלווה ביסוד 
נפשי מיוחד – ׳במטרה׳ להסתיר או להסוות את מקורו 
של הרכוש האסור, את זהותו בעלי הזכויות בו, את 
מיקומו, או את תנועותיו או עשיית פעולה בו. המחוקק 
הישראלי נמנע מלכלול במפורש את המטרה הנוספת 
המופיעה בכללים הבינלאומיים והיא – ׳לסייע לאדם 
המעורב בביצוע עבירת מקור כדי לחמוק מן ההשלכות 
המשפטיות של מעשיו׳, אולם לאור ההגדרה הרחבה 
של ׳רכוש אסור׳, הכולל רכוש שאפשר ביצוע עבירה 
זו  להשמטה  אין  כי  נראה  עבירה,  לביצוע  ושימש 

משמעות רבה"
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מבחינת היסוד הנפשי אין מדובר בעבירת 
התוצאה  כי  דרישה  אין  שכן  תוצאה, 
המיוחלת בדבר הסתרת הרכוש האסור 
או הסוואתו אכן תתממש. זוהי עבירה 
שמאופיינת בדרישה של "כוונה מיוחדת" 

– על העושה לפעול מתוך "כוונה להסתיר". בסעיף 3)א( ביקש המחוקק 
שלא לשוות נופך פלילי לעשיית פעולה ברכוש אסור כשלעצמה, ודרש 
כי תהיה מלווה ביסוד נפשי מיוחד – "במטרה" להסתיר או להסוות את 
מקורו של הרכוש האסור, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, או את 
תנועותיו או עשיית פעולה בו. המחוקק הישראלי נמנע מלכלול במפורש 
את המטרה הנוספת המופיעה בכללים הבינלאומיים והיא – "לסייע לאדם 
המעורב בביצוע עבירת מקור כדי לחמוק מן ההשלכות המשפטיות של 
מעשיו", אולם לאור ההגדרה הרחבה של "רכוש אסור", הכולל רכוש 
שאפשר ביצוע עבירה ושימש לביצוע עבירה, נראה כי אין להשמטה זו 

משמעות רבה.23  

פרשנות לשונית 
מן הבחינה הלשונית, הדרישה כי מטרת הפעולה תהא הסתרת פירות 
עבירת המקור ולא הסתרת עבירות המקור עצמה, שמה את הדגש, שלא 
בצדק, על חלופה אחת בלבד של הגדרת "רכוש אסור" בחוק. נניח, כי 
מטרתו של מלבין ההון הינה הסתרת רכוש ששימש לביצוע עבירה או 
אפשר את ביצועה, אך לא את פירותיה של העבירה, למשל פעולה 
ברכוש )כגון הוצאתה של חשבונית מס(, שמטרתה הסתרת הבעלים 
האמתיים של מסעדה המשמשת להלבנת כספי סמים.24 לאור החלופות 
של הגדרת "רכוש אסור" אין, לדעתנו, הצדקה להגביל את היסוד הנפשי 

של העבירה רק להסתרה שנועדה לשם ניצול פירות עבירת המקור.
צמצום המטרה וההבחנה בין הסתרה לשם מניעת גילוי עבירת המקור 

סיוע כאמור מכוסה חלקית בדין הישראלי בין בדיני ״המבצעים בצוותא״ ולמצער   23
לאור דיני הסיוע. אך הסיוע כמוגדר באמנה רחב הרבה יותר מזה הקיים בדין הכללי 
בישראל והוא כולל ״סיוע לחמוק מן התוצאות המשפטיות״ )למשל סיוע לחמוק רק 
מחילוט( וכן עשוי להתרחש, למשל, גם זמן רב לאחר השלמת ביצוע עבירת המקור.

כפי שנפסק, למשל, בע״פ 5140/13 מדינת ישראל נ׳ אוסקר, פס׳ 14 לפסק הדין   24
)פורסם בנבו 29.8.2013(: ״נראה לכאורה כי ניכוי מס תשומות באמצעות חשבוניות 
פיקטיביות, תוך רישומן בספרי הנהלת החשבונות והסוואת העובדה כי זכות הניכוי 
117)ב()3( לחוק מס ערך מוסף שנעברה בנסיבות  מקורה בעבירה לפי סעיף 

מחמירות, עשוי להיחשב עבירה על סעיף 3)א( לחוק איסור הלבנת הון״.

או שמירה על היתכנות ביצוע עבירת 
ניצול  לשם  הסתרה  ובין  המקור 
היא,  המקור  עבירת  של  פירותיה 
זאת  מלאכותית.  הכבוד,  כל  עם 
בייחוד כאשר מדובר בעבירת מקור 
שתכליתה רווח כלכלי למבצעה, אז מטרות אלה שלובות כמעט תמיד זו 
בזו, עד כי אי-אפשר להפרידן, בייחוד כאשר מדובר במקרה שבו מבצע 
עבירת המקור הוא גם מבצע ההלבנה .)Self Laundering(25 מלשון 
הסעיף עצמו עולה, כי התפרשותה של העבירה חלה גם על מקרה, שבו, 
למשל, צד ג' שלא ביצע את עבירת המקור מבצע פעולה ברכוש אסור, 
למשל רישום כוזב כלשהו של רכוש, המאפשר את ביצועה של עבירת 

מקור במטרה לאפשר את היתכנות ביצוע העבירה.
יש לציין, כי לעתים קרובות מוצאים אנו אצל נאשמים מטרה מעורבת. 
בפסיקה בארצות הברית נפסק, כי לצורך הרשעה בהלבנת הון אין צורך 
כי "המטרה להסתיר" הייתה המטרה היחידה של הנאשם בעת ביצוע 
ה"פעולה ברכוש".26 דרישה כזו, לו נקבעה, קבע בית המשפט הפדראלי 
שם, הייתה מביאה לכך, שיהא זה כמעט לא אפשרי להרשיע אדם, שיטען 

להגנתו כי הייתה לו גם מטרה עסקית לגיטימית ב"פעולה ברכוש". 

פרשנות תכליתית 
למסקנה דומה נגיע גם מניתוח תכלית החקיקה של חוק איסור הלבנת 
הון, שפורטה בהרחבה לעיל, והיא הצטרפות ישראל למאבק הבינלאומי 
 FATF בהלבנת הון ובערכים המוגנים של עבירה זו, בהתאם לכללי ארגון

ולאמנות שעליהן הם נשענים.
בפסק הדין סלכגי התייחס בית המשפט לתכליתו של חוק איסור הלבנת 
הון כנטרול יסוד הרווח הצומח מעבירות פליליות, המהווה כלי חשוב 
במאבק בפשיעה והמביא, לעמדתו של בית המשפט, לתוצאה כפולה 
– הון המוצא מן המחזור לא מתאפשר שימוש חוזר בו לצורך מימון 
עסקאות עברייניות נוספות, וביטול התמריץ לעבור עבירה – בבחינת 

אכיפה המטפלת בשורש הבעיה ולא רק בתסמינים שלה.27 

ראו, למשל, פסק דין אמריקני שבו נפסק, כי פעולות ההסתרה של עבירת המקור   25
די בהן כדי להוכיח ההסתרה הנדרשת לצורך עבירת הלבנת ההון על-פי הדין 

 .US v. Trost 152 F.3d 715 )7th Cir 1998( :האמריקני
.US v. Wynn 61 F.3d 921, 924 )D.C Cir 1995(  26

דברי הסבר להצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ״ט-1999, 421, ה״ח 2809.   27

"צמצום המטרה וההבחנה בין הסתרה לשם מניעת 
ביצוע  או שמירה על היתכנות  גילוי עבירת המקור 
ניצול פירותיה של  ובין הסתרה לשם  עבירת המקור 

עבירת המקור היא, עם כל הכבוד, מלאכותית"
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בכך נתן בית המשפט ביטוי מלא לערך המוגן הראשון שצוין לעיל, 
אך אנו מציעים ליתן משקל גם לערכים המוגנים והתכליות הנוספים, 
FATF, באמנת וינה ובאמנת פלרמו. כך, למשל,  המעוגנים בכללי 
הוכח במקרה זה, כי רישום שמותיהם של המפיצים במסמכי העסק 
נעשה תוך שימוש בשמות בדויים, ובכך נפגע הערך המוגן של הגנה על 
היציבות הכלכלית ועל הסקטור הפיננסי. כאשר ספריהם של עסקים 
אינם משקפים את המציאות והם כוללים רישומים פיקטיביים, נגרמת 
פגיעה נוספת ונפרדת בעולם העסקים, הן במי שמעמיד אשראי לאותו 
עסק, הן בנושיו, בספקיו ובעובדיו, שכולם חשופים לסיכון שאין הם 
מודעים לו, כי העסק שעמו הם בקשר עסקי קשור להלבנת הון. הסיכון 
הוא כפול: הן ברישומים הכוזבים, הפוגעים מעצם מהותם בקיומו של 
שוק הוגן ותחרותי, הן בסכנה כי העסק יתמוטט בבוא היום בשל הקשר 

לביצוען של עבירות ולאפשרות חילוטו של רכוש.
בצדק קבע בית המשפט, כי מטרת פעולה זו הייתה לנתק את הקשר 
בין עבירת המקור לבעלי הכספים, היינו המפיצים. בכך נפגע ערך מוגן 
נוסף, והוא שיבוש החקירה ומניעת אפשרות גילוין של עבירות המקור. 
טיפולוגיה נוספת אופיינית של הלבנת הון שבה השתמשו המערערים 
שם הייתה הפעולה של הוצאת תלוש משכורת לאחד מן המפיצים. 
טיפולוגיה זו נפוצה הן בעבירות מקור כלכליות גרידא, הן בהלבנת 
הון הקשורה לפשיעה חמורה ומאורגנת. בכל המקרים הללו מוצדק, 
לדעתנו, לראות במטרה של הלבנת ההון הנעשית כדי למנוע מעבריין 

עבירת המקור לשאת בתוצאות המשפטיות של מעשיו.

הלכת הצפיות 
שאלה נוספת שעמדה לדיון בפרשת סלכגי הייתה האם אפשר להחיל 
על דרישת המטרה בסעיף 3)א( לחוק את הלכת הצפיות. בית המשפט 
פסק, כי מכיוון שבמקרה שם הוכח בפועל קיומה של "כוונה להסתיר" 
שוב לא נדרשה הכרעה ישירה בשאלה האם "הלכת הצפיות" חלה 
על סעיף 3)א( לחוק איסור הלבנת הון, שאלה שהושארה בצריך עיון 
גם בעניין תענך,28 ונראה שהוכרעה בפרשת בלס.29 בית המשפט ציין, 
עם זאת, כי החלתה של הלכה זו בהקשר הנוכחי לכאורה מתבקשת, 
בהתחשב בתכליתו של חוק איסור הלבנת הון, שכן חוק זה מחיל עצמו, 

עניין תענך, לעיל ה׳׳ש 12, פס׳ 237–238 לפסק דינו של השופט דנציגר.  28
עניין בלס, לעיל ה׳׳ש 22, פס׳ 27 לפסק דינה של השופטת ברלינר.  29

במקרה הרגיל, על מצבים שבהם נעשות עסקאות מורכבות ומתוחכמות, 
שתכליתן הסתרת מקורו של הון שהושג בפעילות עבריינית. בעסקאות 
מסוג זה, המודעות לאפקט שלהן מעידה, באופן כמעט מתבקש, על 

קיומה של כוונה. 
לדעתנו, צדק בית המשפט, כי ראוי להחיל את הלכת הצפיות לגבי 
סעיף 3)א( לחוק איסור הלבנת הון. משמעותו של "כלל הצפיות" היא 
כי: "היסוד הנפשי של כוונה מתקיים בעושה, אף אם זה לא רצה להשיג 
תוצאה כלשהי בהתנהגותו, אך נתקיימה אצלו צפייה ברמת הסתברות 
גבוהה כי התוצאה אמנם תושג עקב ההתנהגות [...] במצבים רבים 
קיימת שקילות מוסרית בין אדם הפועל מתוך רצון שמעשהו יביא 
לתוצאה מזיקה כלשהי, לבין אדם הצופה במידה קרובה לוודאות את 
התרחשותה של אותה תוצאה, ואף שאינו מעוניין בה אין הוא נמנע 

מן המעשה".30
כידוע, מאז תיקון 39 לחוק העונשין, אשר קבע בהוראת סעיף 20)ב( 
לחוק העונשין, כי "לעניין כוונה, ראייה מראש את התרחשות התוצאות 
כאפשרות קרובה לוודאי, כמוה כמטרה לגרמן", קבעה הפסיקה, כי 
לגבי עבירות שאינן תוצאתיות, "הלכת הצפיות" אינה חלה באופן גורף 
על כלל עבירות המטרה באשר הן, אלא יש לבחון את תחולתה לגבי 
העבירה הקונקרטית בכל מקרה לגופו, על-פי תכלית החקיקה, טיבה 

ומטרותיה.31
אין בעינינו ספק, כי ההיגיון, השכל הישר וניסיון החיים מצדיקים ככלל 
את החלתה של הלכת הצפיות בסיטואציה שבה אדם, המודע להיותו 
של רכוש בגדר "רכוש אסור", מבצע פעולות הסתרה כשיש לו צפייה 
ברמת הסתברות גבוהה כי בכך יביא להסתרת מקורו של הרכוש 
האסור, "את זהותו, בעלי הזכויות בו, את מיקומו, או את תנועותיו או 
עשיית פעולה בו". כפי שציין השופט דנציגר בפרשת תענך לעיל בעניין 
3)א( לחוק: "מדובר ברצון או בשאיפה  ה"מטרה" הנדרשת בסעיף 
להשיג יעד מסוים, מעבר לנדרש ביסוד העובדתי של העבירה [...] 
מטרה כאמור ניתן להוכיח באמצעות ראיות, בין אם ישירות ובין אם 
נסיבתיות, מהן ניתן להסיק את דבר קיומה [...] במקרים דוגמת המקרה 
שבפנינו, חלק ניכר ממלאכת הוכחתו של היסוד הנפשי נסמך על 
ראיות נסיבתיות אשר אינן נופלות ממשקלן של ראיות ישירות, אלא 

מתוך רע״פ 9818/01 ביטון נ׳ סולטן, פ״ד נט)6( 554, 571–572 )2005(.  30
רע״פ 7153/99 אלגד נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נה)5( 729 )2001(.  31
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שדרך בחינתן ושקלולן הינה שונה כאמור. השימוש בהן ובחינת משקלן 
מבוצעים על פי מכלול התשתית הראייתית כולה, תוך שימוש בהיגיון, 
בשכל הישר ובניסיון החיים".32 כפי שהוסבר לעיל, גישה זו, המעודדת 
אפשרות הוכחתה של המטרה המיוחדת בעבירת הלבנת הון, תוך 
הסקת מסקנות מנסיבות אובייקטיביות, על יסוד ניסיון החיים והגיונן 
של פעולות פיננסיות והתוצאה המסתברת שלהם, נדרשת גם על-פי 

כללי FATF והאמנות שעליהן הם נשענים. 

סיכום 
כפי שהראינו לעיל, עבירת הלבנת ההון בסעיף 3)א( לחוק היא עבירה 
מיוחדת, שנחקקה כדי להגן על כמה ערכים מוגנים במסגרת מאמץ 

לביקורת על גישה זו ראו: גרוסמן, בלקין וליכט, לעיל ה׳׳ש 21, בעמ׳ 35.  32

3)א( לחוק, ראוי שלא להגביל  "אשר ליסוד הנפשי הנדרש להוכחת סעיף 
את ה׳מטרה׳ בסעיף ל׳הסתרת פירות עבירת המקור׳ או ׳הסתרה לשם ניצול 
ובוודאי שאינה מתחייבת,  פירות עבירת המקור׳. הגבלה שכזו אינה תואמת, 
מלשון החוק, היא מלאכותית וקשה מאוד ליישום ואינה מעניקה הגנה מספקת 
לתכלית הוראות איסור הלבנת ההון כפי שהם משתקפים בערכים המוגנים 

הנוספים הכלולים בכללי FATF ובאמנות השונות"

בינלאומי, המעוגן הן בכללי ארגון FATF, הן באמנות השונות. תכלית 
חקיקתו של החוק הייתה הצטרפותה של ישראל למאבק הבינלאומי 
בתופעת הלבנת ההון בהתאם לכללים אלה. בעת פרשנותו של החוק, 
ראוי, על כן, להכיר את כללי FATF ואת ההיסטוריה החקיקתית אשר לא 
פעם הושפעה מהערות שנתקבלו בביקורות שנערכו על מדינת ישראל 

לאורם של כללים אלה.
אשר ליסוד הנפשי הנדרש להוכחת סעיף 3)א( לחוק, ראוי לדעתנו 
שלא להגביל את ה"מטרה" בסעיף ל"הסתרת פירות עבירת המקור" או 
"הסתרה לשם ניצול פירות עבירת המקור". כפי שהראינו, הגבלה שכזו 
אינה תואמת, ובוודאי שאינה מתחייבת, מלשון החוק, היא מלאכותית 
וקשה מאוד ליישום ואינה מעניקה הגנה מספקת לתכלית הוראות איסור 
הלבנת ההון כפי שהם משתקפים בערכים המוגנים הנוספים הכלולים 

בכללי FATF ובאמנות השונות.
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אי הארכת החיים באמצעים מלאכותיים: 
המתת חסד, או מיתת חסד?

בעקבות ה”פ 16813-11-14 פלוני נ’ היועץ המשפטי לממשלה
לילך דיין וטליה אגמון1

"אמא שלי עכשיו שוכבת ומנסה למות.
פתאום התנערה כלביאה

סרבנית ואמרה בלי מלים: אני שבעה
חייתי די, בימים הבאים

בשנה הבאה
כל פרחי הגליל הנפלאים יצמחו בלעדי"

)דליה רביקוביץ "בשנה הבאה, בימים הבאים"(

פתח דבר
בחודש נובמבר 2014 הובאה לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה 
בקשת חולה במחלת ניוון שרירים סופנית לנתקו ממכונת הנשמה שאליה 

הוא מחובר, ובכך לממש את רצונו לסיים את חייו בכבוד.
בתאריך 23.11.14 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי )מפי השופט 
רחמים כהן( בבקשה, ולפיה המבקש ימשיך להיות מחובר כל העת 
למכונת ההנשמה, אך בה-בעת תבוצע הפחתה הדרגתית של קצב 
ההנשמה, תוך מתן סדציה פליאטיבית. בדרך זו יצומצם הטיפול במבקש 
עד למינימום. הליך זה יביא, יש להניח, למותו, הגם שאין בו ניתוק של 

מכונת ההנשמה.2 
אכן, לא בכדי נכתב רבות על-אודות נושא "המתת חסד" בדברי ימי 
המשפט, המוסר, ההלכה, ההגות והשירה. עסקינן בנושא "קשה עד 
מאוד יורד לשיתין של ערכי אדם ומוסר, ועולה לפסגת הגות של דורות 
עברו ודורנו אנו. עניינו – אושיות המרקם התרבותי והרוחני של חברתנו".3 
במאמר זה נבקש להציג מקצת מהנושאים המשפטיים, המוסריים 

והערכיים שנחשפנו אליהם אגב טיפול בתיק המפורט מעלה.

הסעדים שנתבקשו בבקשה
התובענה הוגשה כהמרצת פתיחה, ובה בקשה לסעד הצהרתי, שיקבע כי 
מותר לרופאה המטפלת במבקש לנתק אותו ממכשיר ההנשמה )באחת 

לילך דיין, ממונה על עניינים אזרחיים בפרקליטות מחוז ת”א אזרחי. טליה אגמון,   1
סגנית בכירה ליועצת המשפטית במשרד הבריאות. המחברות עסקו וטיפלו בתיק 

המפורט מעלה.
ה״פ )מחוזי ת״א( 16813-11-14 פלוני נ׳ היועץ המשפטי לממשלה )פורסם בנבו,   2

.)23.11.2014
ע״א 506/88 שפר נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מח)1( 87, פס׳ 1 לפסק דינו של השופט   3

אלון )1993(.

משתי דרכים חלופיות( באופן שיביא למותו. על-פי הפרטים שנכתבו 
בבקשה, וגובו בחוות דעת רפואית ובחוות דעת פסיכיאטרית, המבקש 
חולה יותר מתשע שנים במחלת שרירים חשוכת מרפא וסופנית בשם 
ALS Amyotrophic Lateral( Sclerosis(,4 והוא הגיע למצב שבו הוא 
משותק בכל גופו למעט גלגלי העיניים, ואולם הוא צלול בדעתו ומביע 
את רצונותיו בצורה ברורה. כן צוין בבקשה, כי יש חשש שהמבקש יאבד 
בקרוב אף את יכולת התקשורת המועטה שיש לו באמצעות גלגלי העיניים 
ויהפוך להיות כלוא בגופו ללא כל יכולת קשר עם העולם החיצון. על 
פי הבקשה, המבקש מוזן ומונשם באופן מלאכותי כ-7 שנים, שהן זמן 
רב ביחס לתוחלת החיים הממוצעת של חולי ALS, והוא "נחוש ברצונו 

להתנתק ממכונת ההנשמה אליה הוא מחובר ולסיים את חייו בכבוד".
המשיב לבקשה היה היועץ המשפטי לממשלה. 

לעניין זה יש לציין שהמבקש לא היה מאושפז ולא שהה במוסד רפואי 
כלשהו, אלא בביתו, ולכן לא הוגשה הבקשה גם כנגד מוסד רפואי, או 
על-ידי מוסד רפואי, כפי שהיה במקרים אחרים של בקשות ותובענות 

מסוג זה, שקדמו לחוק החולה הנוטה למות.
עוד יצוין, כי תובענה זו היא ראשונה וראשונית בכך שהיא מאתגרת את 
משמעותו ואת השלכותיו של ההסדר שבחוק החולה הנוטה למות, 
התשס"ו-2005 )להלן: "חוק החולה הנוטה למות"(5 ביחס לחולה כשיר 
וצלול,6 אך שאינו עונה להגדרת "חולה הנוטה למות" שבחוק זה, ומבקשת 
לבחון את היחס בין החוק האמור ובין הפסיקה שקדמה לחוק ובינו לחוק 
זכויות החולה, התשנ"ו-1996 )להלן: "חוק זכויות החולה"(,7 ביחס לקבוצת 
החולים במחלות חשוכות מרפא, שאינם נכנסים בגדר ההגדרה האמורה.8 

טרשת אמיוטרופית צדית היא מחלה ניוונית של מערכת העצבים ממשפחת המחלות   4
נוירו-דגנרטיביות. במחלה נגרם פירוק הדרגתי ומסודר של תאי העצב המוטוריים, 
המתחיל במקום אחד ומתפשט בהדרגה לכל הגוף. החולה הולך ומאבד בהדרגה 
את יכולת השליטה בשרירים הרצוניים והבלתי רצוניים של גופו, ובשלבים מתקדמים 
יש להנשימו ולהזינו באופן מלאכותי. פגיעה קוגניטיבית קיימת לעתים, אך לא בכל 

המקרים.
חוק החולה הנוטה למות, התשס״ו-2005.  5

ה״פ )מחוזי ת״א( 1504/06 א.נ. נ׳ שירותי בריאות כללית )לא פורסם,26.4.2007(,   6
עסקה במקרה שנטען לגביו כי חל עליו חוק החולה הנוטה למות, ובבקשה להפסקת 
טיפול בחולה מורדמת ומונשמת )ומשכך חסרת כשירות באותה עת(, על בסיס 

טענות בדבר רצון שהובע בעבר, אך לא תועד. 
חוק זכויות החולה, התשנ״ו-1996.  7

לא ידוע על כל פניה מוקדמת מצד המבקש אל מוסד רפואי כלשהו, או אל משרד   8
הבריאות, או אל היועץ המשפטי לממשלה, בנושא זה. 
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רקע נורמטיבי
חוק זכויות החולה נחקק בשנת 1996, ובעיקרו – עיגן בחקיקה כמה 
זכויות אדם בתחום הטיפול הרפואי. חלק מהזכויות שבחוק מצאו עד אז 
ביטוי בכללי האתיקה הרפואית )כגון חובת הסודיות הרפואית( ובהנחיות 
שונות של משרד הבריאות וכדומה, וחלקן היו יציר פרשנות בתי המשפט 
לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולדיני הנזיקין והעונשין. הצעת החוק 

התבססה על חמש הצעות חוק פרטיות.9
במהלך חקיקת חוק זכויות החולה הוכלל בהצעת החוק סעיף 10, שעסק 
ב"זכות למות בכבוד" וקבע, כי "חולה סופני זכאי למות בכבוד ועל פי 
עיקרי השקפת עולמו ואמונתו, וככל שהדבר אפשרי, בנוכחות אדם 
שהמטופל רוצה בו, והרופא המטפל והמוסד הרפואי יסייעו לו במימוש 
זכותו זו וימנעו כל דבר העלול לפגוע בכבודו".10 בדברי ההסבר לא 
יוחדו הסברים מפורטים לסעיפי החוק. לעניין זה יש לציין, כי כבר בשנת 
1987 ניתן פסק הדין בעניין שפר,11 הנחשב עד עתה כפסק הדין המוביל 

הצעת חוק זכויות החולה, התשנ״ב-1992, ה״ח 359.  9
שם, בעמ׳ 361.  10

פרשת שפר, לעיל ה״ש 3.  11

בסוגיית הזכות למות בכבוד שניתן בבית המשפט העליון, ומכאן שסוגיה 
זו עמדה לנגד עיני המחוקק. 

ואולם סעיף 10 להצעת החוק הושמט )כמעט ברגע האחרון( מנוסח 
הצעת החוק שאושרה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בקריאה 
שנייה ושלישית, ולא נכלל בחוק הסופי. אין זה ההבדל היחידי בנוסח בין 
הצעת החוק לחוק, אולם אי-אפשר להתעלם מן המשמעות הנורמטיבית 
של השמטתו המכוונת של סעיף זה מן החוק. זו היוותה אמירה כמעט 
מפורשת של המחוקק, שנושא הזכות למות בכבוד אינו בשל עדיין 
לחקיקה בישראל, ולמצער, כי הנוסח הלקוני בהצעה אינו מסוגל למצות 

את הדיון בו.
בשנת 2000, לאחר שהצטברו מספר רב של החלטות ופסקי דין שעסקו 
בבקשות של חולים או של בני משפחותיהם לכבד את רצונם לסיים את 
חייהם )שכללו גם קריאות חוזרות של השופטים אל המחוקק להסדיר את 
הסוגיה(12 – מינה שר הבריאות )דאז, שלמה בניזרי( ועדה ציבורית רחבה 
בראשות פרופ' אברהם שטיינברג, שתדון בסוגיית הטיפול בחולה הנוטה 
למות. "ועדת שטיינברג" כללה כ-60 חברים ממקצועות שונים ובחנה 
שאלות רפואיות-מדעיות, פילוסופיות-ערכיות, משפטיות והלכתיות 
הנוגעות לנושא.13 את המלצותיה הגישה בינואר 2002 בדוח מפורט 
הכולל נוסח להצעת חוק בנושא.14 המלצות הועדה התקבלו, עובדו 

רשימה חלקית: בג״ץ 820/87 נקש נ׳ מנכ״ל משרד הבריאות )פורסם בתקדין,   12
23.12.1987(; ה״פ )מחוזי ת״א( 1141/90 אייל נ׳ וילינסקי, פ״ד נא)3( 187 )1990(; 
ה״פ )מחוזי ת״א( 759/92 צדוק נ׳ בית האלה בע״מ, פ״ד נב)2( 485 )1992(; ה״פ 
)מחוזי ת״א( 498/93 צעדי נ׳ קופת החולים של ההסתדרות הכללית )פורסם בנבו, 
9.4.1993(; ה״פ )מחוזי ב״ש( 1030/95 גלעד נ׳ מרכז רפואי סורוקה, פ״ד נ)1( 441 
)1995(; ה״פ )מחוזי ב״ש( 222/95 פלונית נ׳ מדינת ישראל דינים מחוזי 1996 )1( 1331; 
ה״פ )מחוזי ת״א( 2242/95 א.א נ׳ קופת חולים הכללית, פ״ד נה)2( 253 )1996(; רע״א 
5587/97 היועץ המשפטי לממשלה נ׳ פלוני, פ״ד נא)4( 830 )1997(; בש״א )מחוזי 
ת״א( 108634/98 א.א נ׳ קופת חולים הכללית דינים מחוזי 1998)8( 314 )1998(; 
ה״פ )מחוזי ת״א( 401/98 ע.מ נ׳ היועץ המשפטי לממשלה דינים מחוזי 1998)5( 335 
)1998(; ע״א 3031/99 היועץ המשפטי לממשלה נ׳ ל׳ דינים עליון 1999)4( 1290 
)1999(; ה״פ )מחוזי ת״א( 10543/99 נ.ש נ׳ היועץ המשפטי לממשלה דינים מחוזי 
1999 )5( 61 )1999(; ; ה״פ )מחוזי ת״א( 11588/99 מ.ס נ׳ היועץ המשפטי לממשלה 
דינים מחוזי 1999 )10( 175 )1999(; ה״פ )מחוזי ת״א( 529/01 פלונית נ׳ הכללית 
שירותי בריאות, תש״ס)1( )2001(; ה״פ )מחוזי ת״א( 1503/01 פלוני נ׳ מדינת ישראל 

)פורסם בנבו, 6.1.2002(.
״ועדת שטינברג – טיפול בחולה הנוטה למות״ אתר משרד הבריאות 1.1.2002:   13

www.health.gov.il/Services/Committee/Pages/steinberg_committee.
.aspx

www.health. :)2002( הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות דין וחשבון  14
.gov.il/Services/Committee/Pages/steinberg_committee.aspx

בשנת 2000, לאחר שהצטברו מספר רב של החלטות ופסקי 
דין שעסקו בבקשות של חולים או של בני משפחותיהם לכבד 
את רצונם לסיים את חייהם )שכללו גם קריאות חוזרות של 
השופטים אל המחוקק להסדיר את הסוגיה( – מינה שר 
הבריאות )דאז, שלמה בניזרי( ועדה ציבורית רחבה בראשות 
פרופ' אברהם שטיינברג, שתדון בסוגיית הטיפול בחולה 
הנוטה למות. "ועדת שטיינברג" כללה כ-60 חברים ממקצועות 
שונים ובחנה שאלות רפואיות-מדעיות, פילוסופיות-ערכיות, 
משפטיות והלכתיות הנוגעות לנושא. את המלצותיה הגישה 
בינואר 2002 בדוח מפורט הכולל נוסח להצעת חוק בנושא. 
המלצות הועדה התקבלו, עובדו להצעת חוק ממשלתית 
והיא אכן אושרה והפכה, בשינויים מסוימים, לחוק החולה 

הנוטה למות.

http://www.health.gov.il/Services/Committee/Pages/steinberg_committee
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להצעת חוק ממשלתית והיא אכן אושרה והפכה, בשינויים מסוימים, 
לחוק החולה הנוטה למות. 

בנקודה זו ראוי להפנות לשתי פרשות שהיוו אבן דרך בנושא, פרשת יעל 
שפר,15 ופרשת איתי ערד.16 פרשת שפר עסקה בבקשת אם להמית את 
בתה התינוקת, יעל, שאובחנה במחלה הגנטית חשוכת המרפא הידועה 
בשם טיי-זקס. בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו דחה את הבקשה, 
והוגש ערעור לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון ערך דיון מפורט, 
תוך עיון בערכיה של הדמוקרטיה בשאלות יסוד בסוגיית המתת חסד, 

בעקרון קדושת החיים, בתפקידי הרופא והרפואה וכיוצא באלה.
בסיכומו של דבר נפסק, באמירות רגישות מצד אחד ועוצמתיות מנגד, 
מצד בית המשפט כך: "יעל אינה סובלת ואינה מתייסרת. כבודה נשמר 
מעל ומעבר. יעל בוכה, ככל ילד, כאשר זקוקה היא להאכלה או לטיפול 
שיגרתי רגיל. נרה עדיין בוער ומאיר לכל מי שמצוי בקרבתה. בתנאים 
אלה, ובמציאות זו, קדושת חייה של יעל, גם במצבם הסופני, היא הערך 
הבלעדי והקובע, וכל התערבות ופגיעה בהם עומדת בניגוד מוחלט 

לערכים של מדינה יהודית ודמוקרטית". 
בפרשת איתי ארד נסב הדיון על בקשתו של איתי, גבר כבן 46, טייס קרב 
בעברו, שחלה במחלת ניוון שרירים, שלא להאריך את חייו באמצעים 
מלאכותיים. בבקשתו, הוא מבקש למנוע מהרופאים לחברו למכונות 
החייאה והנשמה. בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו פסק על הפסקת 

פרשת שפר, לעיל ה״ש 3.  15
ה״פ )מחוזי ת״א( 2242/95 א.א נ׳ קופת חולים הכללית, דינים מחוזי תשנ״ה)2( 253   16

.)1996(

החיבור למכשיר ההנשמה משיתברר שאין לחולה אפשרות לקיים חיים 
ללא עזרה מתמדת. עוד הוסיף בית המשפט, כי "חולה שהביע את רצונו 
המודע – וסופניות המצב הרפואי אינה מוטלת בספק – אין להחליף את 

רצונו בשיקול דעת של אחרים".
אם כך, אפשר לומר, כי חוק החולה הנוטה למות משנת 2005 נחקק גם 
כתגובה )ואף תגובת-נגד( לשורה של פסקי דין, שמחד גיסא אישרו הפסקת 
טיפול בחולים סופניים באופן ליברלי יותר ויותר, ומאידך גיסא קראו למחוקק 

להסדיר את סוגיית הטיפול, או ההימנעות ממנו, בחולים אלה. 
תגובת-הנגד מתבטאת בכך, שההסדר בחוק החולה הנוטה למות 
מצמצם משמעותית, ביחס לפסיקה שקדמה לו, את האפשרות להימנע 
מטיפול באופן המביא לקיצור חייו של אדם, ומציב סייגים להיענות לרצונו 
של המטופל. החוק מתיר זאת רק בהתקיים כמה תנאים, שהראשון 
בהם הוא קביעה רפואית מוסמכת, לפי סעיף 8)א( לחוק, כי המטופל 
"סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול 
רפואי, אינה עולה על שישה חודשים", והוא, לפיכך, "חולה הנוטה למות". 

במסגרת החוק ביקש המחוקק להתמודד עם המורכבות היתרה של 
סוגיית "המתת החסד". וכך קובע סעיף 1 לחוק, הוא סעיף ה"מטרה 

ועיקרון יסוד":
")א( חוק זה בא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך 
איזון ראוי בין ערך קדושת החיים, לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם 

והחשיבות של איכות החיים.
)ב( חוק זה מבוסס על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 

ועל עקרונות יסוד בתחום המוסר, האתיקה והדת".
דומה בעינינו כי לא רבים הם החוקים הכתובים עלי ספר, שנזכרים 
בהם במפורש ובכפיפה אחת עקרונות של מוסר, אתיקה ודת. המחוקק 
ביקש לשקול את כל אלו ולמצוא איזון ראוי – זהיר, רגיש ועדין – בין ערך 
קדושת החיים ובין הערך של אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות 

של איכות החיים.
איזון זהיר זה הביא את המחוקק ליצירתה של הבחנה עקרונית – העוברת 
כחוט השני בחוק החולה הנוטה למות – היא ההבחנה בין פעולה אקטיבית, 
המביאה למותו של אדם, ובין פעולה פסיבית, מחדל )או הימנעות מטיפול 
רפואי( שיש בו כדי להביא לכך שהמחלה תגבר על האדם ותכריע אותו. 
כך, למשל, קובע סעיף 19 לחוק החולה הנוטה למות איסור פלילי ברור 

מצמצם  למות  הנוטה  החולה  בחוק  "ההסדר 
משמעותית, ביחס לפסיקה שקדמה לו, את האפשרות 
להימנע מטיפול באופן המביא לקיצור חייו של אדם, 
סייגים להיענות לרצונו של המטופל. החוק  ומציב 
מתיר זאת רק בהתקיים כמה תנאים, שהראשון בהם 
הוא קביעה רפואית מוסמכת, לפי סעיף 8)א( לחוק, כי 
המטופל ׳סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת 
חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שישה 

חודשים׳, והוא, לפיכך, ׳חולה הנוטה למות׳"
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וחד משמעי לעניין מעשה אקטיבי לסיום חייו של חולה, שלפיו:
"אין בהוראות חוק זה כדי להתיר עשיית פעולה, אף אם היא טיפול רפואי, 
המכוונת להמית, או שתוצאתה, קרוב לוודאי, היא גם גרימת מוות, בין 
שהיא נעשית מתוך חסד וחמלה ובין שלא, בין לבקשת החולה הנוטה 

למות או אדם אחר ובין שלא" )ההדגשה הוספה(. 
מנגד, ביחס להימנעות במחדל מטיפול רפואי, קובע סעיף 15)א( לחוק 

החולה הנוטה למות כי:
"חולה הנוטה למות שהוא בעל כשרות, אשר אינו רוצה שחייו יוארכו, יש 

לכבד את רצונו ולהימנע מטיפול רפואי בו".
כחלק מהתפיסה, המבחינה בין פעולה אקטיבית להפסקת חיים – שהיא 
אסורה מכל וכול, ובין מחדל – שעניינו הימנעות מטיפול רפואי לבקשת 
החולה, מחדל שיכול שיהיה אפשרי, יצר המחוקק הבחנה חשובה נוספת, 
היא ההבחנה בין טיפול רפואי רציף לטיפול רפואי מחזורי )או טיפול רפואי 

בדיד, כפי שכונה בדו"ח ועדת שטיינברג(.
טיפול רפואי רציף הוא טיפול רפואי, הניתן לחולה ברצף, ללא הפסקה. 

ראו הגדרת "טיפול רפואי רציף" בסעיף 3 לחוק החולה הנוטה למות.
לעומתו, טיפול רפואי מחזורי הוא טיפול רפואי, הניתן לחולה בהפסקות, 
"ואפשר להבחין באופן מעשי וברור בין סיום מחזור אחד של טיפול לתחילת 
המחזור הבא" )ראו הגדרת "טיפול רפואי מחזורי" בסעיף 3 לחוק החולה 

הנוטה למות(.
בהתאם לתפיסה, שלפיה פעולה אקטיבית היא אסורה, המחוקק אוסר 
על הפסקתו של טיפול רפואי רציף. התפיסה היא שהפסקה של פעולה 
רציפה היא בבחינת פעולה אקטיבית, המביאה – שלא כדין – להפסקת 
חייו של אדם. לעומת זאת, אפשר להימנע מביצוע מחודש של פעולה 
רפואית מחזורית, שכן בכגון דא עניין לנו במחדל, שאינו אסור בהכרח. 
זאת ועוד, אף באשר לטיפול רפואי רציף עורך המחוקק בסעיף 21 לחוק 

החולה הנוטה למות הבחנה בין הפסקת הטיפול הרפואי הרציף ובין 
הימנעות מחידושו כאשר נפסק שלא במכוון או שלא בניגוד להוראות 

כל דין. וכך קובע לעניין זה המחוקק בסעיף 21 לחוק:
"אין בהוראות חוק זה כדי להתיר הפסקת טיפול רפואי רציף בחולה הנוטה 
למות, העלולה להביא למותו, בין שהוא בעל כשרות ובין אם לאו; ואולם 
מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי רציף, שנפסק שלא במכוון או שלא 
בניגוד להוראות כל דין וכן מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי מחזורי, 

והכול בכפוף להוראות סימן ג".

מוסר לצד משפט  
לטיעונים המשפטים שייסקרו להלן הוסיף המבקש טיעון מוסרי במהותו: 
מניעת כל אפשרות של ניתוק חולי ALS ממכשיר הנשמה לפי רצונם 
עלול לגרום לחלק מהם לסרב, מלכתחילה, להתחבר למכונת הנשמה, 
מחשש שלא יוכלו להחליט בעתיד על התנתקות ממנה. נטען, כי בשלב 
שבו טרם חוברו למכונת הנשמה – סירוב להתחיל טיפול זה הוא זכותו 
של כל מטופל, לפי חוק זכויות החולה. בכך, נטען, ייגרם מותם של חולים 

אלה במועד מוקדם בהרבה מן האפשרי לפי מצבם הרפואי. 
המבקש טען, כי הוא אינו "חולה הנוטה למות" כהגדרתו בסעיף 8 לחוק 
החולה הנוטה למות, ולכן הוראות חוק זה כלל אינן חלות בעניינו. על 
"חולה שאינו נוטה למות" חלות לכאורה ההוראות שבחוק זכויות החולה 
בלבד – ובפרט הוראות סעיף 13 לחוק זכויות החולה, המחייבות לקבל 
הסכמה מדעת של המטופל לכל טיפול רפואי. בהתאם, על מטופל שאינו 
חולה הנוטה למות חלים המבחנים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט, 
שקדמה לחוק הנוטה למות בעניין חולים במחלות חשוכות מרפא. 
המבקש אף טען, כי הזכות להפסקת טיפול רפואי של חולה צלול וכשיר 
היא זכות חוקתית, מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומכוח פסיקת 

בתי המשפט בנושא.
זאת ועוד, גם אם חלות על המקרה הוראות חוק הנוטה למות )אשר 
אוסרות, בין היתר, הפסקת טיפול רפואי רציף(17 – הועלתה הטענה, כי 
הנשמה מלאכותית למעשה אינה טיפול רציף, כי היא מופסקת לעתים 
קרובות, לכמה שניות בכל פעם, לשם ניקוי הפרשות מקנה הנשימה 
של החולה. ולבסוף טען המבקש, כי אם ההנשמה מופסקת לצורכי 

ס׳ 3 לחוק החולה הנוטה למות – ״טיפול רפואי, שעל פי טיבו ניתן באופן מתמשך   17
ובלא הפסקות ]...[;״.

"לא רבים הם החוקים הכתובים עלי ספר, שנזכרים 
מוסר,  של  עקרונות  אחת  ובכפיפה  במפורש  בהם 
אלו  כל  את  לשקול  ביקש  המחוקק  ודת.  אתיקה 
ולמצוא איזון ראוי – זהיר, רגיש ועדין – בין ערך קדושת 
ובין הערך של אוטונומיית הרצון של האדם  החיים 

והחשיבות של איכות החיים"
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ניקוי שגרתי, כמקובל, ולפי הדין – מותר שלא לשוב ולחברה, אם זהו 
רצון המטופל הכשיר, זאת מאחר שחוק החולה הנוטה למות מתיר שלא 

לחדש טיפול רציף אם הופסק שלא בניגוד להוראות הדין.18 
הבקשה התייחסה גם למנגנון טכנולוגי שדובר על פיתוחו במסגרת ועדת 
שטיינברג, ואשר צריך היה לאפשר "הפיכת טיפול רפואי רציף לטיפול 
רפואי מחזורי".19 הבקשה התייחסה לכך, כי עד למועד הגשת הבקשה 
טרם נמצא בשימוש מעשי פתרון כזה, והצביעה על כך כעל כשל המונע 

מהמבקש ליישם זכות המוקנית לו בחוק החולה הנוטה למות.

החלטת היועץ המשפטי לממשלה וסוגיית הסמכות
היועץ המשפטי לממשלה נדרש על-ידי בית המשפט להגיש עמדתו 
בנושא בתוך זמן קצר, ועמדתו גובשה לאחר התייעצות רחבה עם 

המחלקות השונות במשרד המשפטים ועם משרד הבריאות. 
היועץ המשפטי לממשלה קיבל את עמדת משרד הבריאות ביחס לאמור 
בחוות הדעת הרפואיות והפסיכיאטריות שהגיש המבקש, ובהתאם לה – 
לא חלק עליהן. מחלת ALS היא מחלה מוכרת, ודרך התנהלותה תואמת 
את שפורט בבקשה ובחוות הדעת הרפואית. לדעת המומחים שעמם 
נועץ משרד הבריאות, אובדן היכולת להניע את העיניים בשלב המחלה 
שבו מצוי המבקש הוא נדיר אך לא משולל יסוד, וכן אושר, כי המבקש 
עבר בכמה שנים את תוחלת החיים הממוצעת לחולים במחלה זו, במצבו. 
הרופאה שכתבה את חוות הדעת הרפואית היא מומחית בתחומה, 
וחוות דעת נוספת ניתנה, כאמור, על-ידי מומחה בפסיכיאטריה. כמו כן, 
למצבו, לרצונו של המבקש ולתוקפו היו ראיות מתמשכות בפרסומים 
שונים שפורסמו על-ידו ומטעמו במשך השנים שקדמו להגשת הבקשה.

היועץ המשפטי לממשלה לא העלה טענה בעניין סמכותו העניינית של 
בית המשפט המחוזי. לאחר פרסום פסק הדין נטען כנגד קיומה של 
סמכות זו, אולם במאמר זה נראה גם, כי יש בסיס משפטי מוצק ומספק 

לקיומה של סמכות זו.
היועץ המשפטי גרס, כי אי-אפשר להתעלם מעצם חקיקתו של חוק 
החולה הנוטה למות בשנת 2005 ומהמסר המצמצם הגלום בו, ומהעובדה 
שחוק זכויות החולה, בהשמטה מכוונת, לא כיוון לעסוק בנושא זה. לכן, 

ס׳ 21 לחוק החולה הנוטה למות.  18
ס׳ 3, פס׳ )2( להגדרת ״טיפול רפואי מחזורי״ וכן ס׳ 60)א()7( ו-ס׳ 6)ב( לחוק החולה   19

הנוטה למות.

ניתוח משפטי נאמן מחייב להידרש לחוק החולה הנוטה למות, שהוא דבר 
החקיקה היחיד שבמסגרתו ביקש המחוקק להתמודד עם המורכבות 
הרבה של סוגיית הטיפול בחולים במחלות חשוכות מרפא, בסוף ימיהם.
בהתאם לרוחו של חוק החולה הנוטה למות, קבע היועץ המשפטי 
לממשלה, כי אין הוא רואה מניעה משפטית בנסיבות המקרה המיוחדות 
שבפנינו, לאחר היוועצות ברופאים וכן במומחים למשפט עברי,20 לכך 
שהמבקש ימשיך להיות מחובר כל העת למכונת הנשמה, אך בה 
בעת, תבוצע הפחתה הדרגתית של קצב ההנשמה ושל ריכוז החמצן 
עד ל-21% )שהוא הריכוז של החמצן באוויר הרגיל( תוך מתן סדציה 
פליאטיבית במקביל, והמטפל יהיה רשאי להימנע מניטור של רוויון החמצן 

 בדם, של רמת הגזים בדם, של האלקטרוליטים וכדומה. 
הפעולה  במהלך  המתאים  במינון  שניתנת  הפליאטיבית  הסדציה 
המתוארת מעלה תמנע מהמבקש את הסבל הנגרם ממצב של קוצר 
נשימה ומחסור בחמצן, אך מבלי לסכן, כשלעצמו, את חיי המבקש 
במינון גבוה מדי.21 בדרך זו אין גורמים למותו של החולה באמצעות 
פעולה אקטיבית של ניתוק של מכשיר ההנשמה, או של מתן מינון קטלני 
של תכשיר רפואי, אלא מצמצמים את הטיפול למינימום, ואין מוסיפים 
טיפולים נוספים או חדשים, הדרושים בדרך כלל להצלחת פעולת 
ההנשמה, וכך נשמר עקרון הפסיביות. במובן הזה, המהלך אף הולם 
את חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, בכך שאינו כופה על המטופל 

קבלת טיפול שהוא מסרב לקבלו.
לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, קודם לתחילת המהלך על הרופאה 
המטפלת לוודא מעל לכל ספק סביר, ושוב רגע לפני המהלך, האם 
המבקש נחוש בדעתו לשנות בהדרגה את הטיפול במכונת ההנשמה, על 
המשמעויות הנובעות מכך. רק אם ישיב בחיוב, לא תהיה מניעה מלהיעתר 
לרצונו זה. התהליך חייב להיות מתועד כראוי ככל פרוצדורה רפואית. 

בדיון בבית המשפט התקבלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה בשינויים 
קלים, הנוגעים להפחתת ריכוז החמצן, לאחר היוועצות נוספת ברופאים. 

ההבחנה בין טיפול רציף לטיפול מחזורי מקורה במידה רבה בהשפעת ההלכה   20
היהודית וההבחנה הנעשית בה בין הימנעות מטיפול מלכתחילה ובין הפסקת טיפול, 
כפי שקיבלה ביטוי בהמלצות ועדת שטיינברג, שעל בסיסן נחקק חוק החולה הנוטה 

למות.
ראו והשוו: הפירוט המופיע במאמרו של אברהם שטיינברג ״כללים הלכתיים   21
www. 18 :להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ״ אסיא סג–סד )תשנ״ט(, זמין ב

.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/klalim-2.htm
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החלטת בית המשפט ניתנה כהכרעה נורמטיבית נקייה ממחלוקות 
עובדתיות. הייתה הסכמה בין הצדדים, שקיבלה אישורו של בית המשפט, 
כי פתרון זה נופל, בנסיבות המיוחדות של המקרה, בגדר המותר לפי 
הדין. בית המשפט לא נדרש להכריע במחלוקת עובדתית או נורמטיבית 

בין צדדים הטוענים טענות מנוגדות.
סוגים רבים של טיפול רפואי ניתנים כבחירה באפשרות מתוך טווח של 
אפשרויות סבירות, הנתונות לשיקול דעת ולשינוי בהתאם למצבו של 
המטופל, לניסיונו של המטפל ולאסכולת הטיפול שבה הוא דוגל. שינוי 
במהלך הטיפול עצמו, או במינון ובתדירות שלו אינו זהה למעשה אקטיבי 

של הפסקת הטיפול. 
לעניין זה יש מקום לציין, כי ההבחנה הנעשית במשפט הישראלי בין 
הפסקת טיפול ובין אי-התחלתו או שינוי בו – אינה מקובלת בכל העולם. 
במדינות אחרות שבהן הוסדר הנושא של הזכות למות בכבוד, או של 
המתת חסד, לא קיימת, דרך כלל, הבחנה כזו, ויש אף מדינות שהתירו, 
או לא אסרו, מעשה אקטיבי של המתה של חולים סופניים )החל במתן 
מרשם לרעל לחולה ועד היתר להזרקת הרעל בידי רופא(. ההבחנה 
שבחוק החולה הנוטה למות נובעת גם מהרקע התרבותי בו צמח המשפט 
הישראלי, ובכלל זה ההלכה היהודית והחשיבות שהיא שמה על ערך 
קדושת החיים )לעומת האוטונומיה של הפרט(, והכללים המצמצמים 

בדבר "המתת חסד" הקיימים במשפט העברי. 
יצוין, כי אי-אפשר לדעת כיצד משתנה חוויית המטופל בין האפשרויות 
השונות. שינוי הדרגתי של המינון )לעומת הפסקת הנשמה בבת-אחת( 
יכול שמאריך את תקופת סבלו של המטופל, אולם ייתכן שלא. בנוסף, 
הותר לרופאה המטפלת בו לתת סדציה פליאטיבית בהתאם לצורך, אך 
במינון שאינו קטלני, כך שגם אם המטופל עשוי לסבול יותר – סבל זה 

נמנע ממנו באמצעים המתאימים. 

האם הסמכות נתונה לוועדת האתיקה?
בפתח חלק זה נבהיר מהי ועדת האתיקה. מדובר בוועדה שהיא גוף 
מקצועי-אתי ומעין שיפוטי, הפועל במערכת הבריאות במסגרות רפואיות 
שונות )בתי חולים וקהילה(, אשר המחוקק הקנה לו סמכויות מוגדרות 
 להחליט ביחס למחלוקות קונקרטיות בתוך מערך הטיפול הרפואי.
בכל ועדה מכהנים יושב ראש, שהוא משפטן הכשיר לכהונת שופט 
מחוזי, שני רופאים מומחים, אחות מוסמכת, עו"ס או פסיכולוג, ונציג 

ציבור או איש דת.
לאחר שהותר פרסום פסק הדין )ללא פרטים מזהים( נמתחו ביקורות 
על ההליך, שאחת מהן עסקה בסוגיית הסמכות של בית המשפט המחוזי 
לקבל החלטה בעניין זה. בין היתר, נטען, כי היה צורך לפנות לוועדת 
אתיקה הפועלת מכוח סעיף 24 לחוק זכויות החולה, וכי לה נתונה 

הסמכות הייחודית לדון במקרים מסוג זה. 
נבהיר בקצרה, כי לעמדתנו, ועדת האתיקה האמורה אינה הגורם המוסמך 
או המתאים לדון בבקשתו של חולה ALS מונשם, המבקש שיתירו לו 
למות, מהטעם שוועדת האתיקה לפי חוק זכויות החולה היא גוף מעין-
שיפוטי, ויש לה סמכויות המוגדרות באופן מדויק בחוק זכויות החולה. 
אין לוועדה זו כל סמכות "שיורית" או "טבועה" לדון בעניינים שהמחוקק 
לא הסמיך אותה לדון ולהכריע בהם, כפי שיש לבית המשפט המחוזי, 
שלו מוקנית הסמכות לפי ס' 40)2( לחוק בתי המשפט, לדון ב"כל ענין 
שאיננו בסמכותו הייחודית של בית דין אחר". נסיבות המקרה הנדון 
במאמרנו זה אינן נכנסות בגדר המקרים שלגביהם הוסמכה הוועדה 

בחוק, כפי שנסביר להלן.
לפי חוק זכויות החולה, ועדת האתיקה מוסמכת, לענייננו, בסעיף 15)2( 
לחוק, להרשות למטפל לטפל במטופל המתנגד לטיפול רפואי בהתקיים 
כמה תנאים מצטברים המנויים בחוק, והם: המטופל שרוי במצב של 

בין הפסקת  "ההבחנה הנעשית במשפט הישראלי 
– אינה מקובלת  ובין אי-התחלתו או שינוי בו  טיפול 
בכל העולם. במדינות אחרות שבהן הוסדר הנושא 
לא  חסד,  המתת  של  או  בכבוד,  למות  הזכות  של 
מדינות  אף  ויש  כזו,  הבחנה  כלל,  דרך  קיימת, 
שהתירו, או לא אסרו, מעשה אקטיבי של המתה של 
חולים סופניים )החל במתן מרשם לרעל לחולה ועד 
היתר להזרקת הרעל בידי רופא(. ההבחנה שבחוק 
החולה הנוטה למות נובעת גם מהרקע התרבותי בו 
צמח המשפט הישראלי, ובכלל זה ההלכה היהודית 
והחשיבות שהיא שמה על ערך קדושת החיים )לעומת 
האוטונומיה של הפרט(, והכללים המצמצמים בדבר 

׳המתת חסד׳ הקיימים במשפט העברי"



קה
סי

בפ
ם 

וני
עי

2015 2015 | 125 124 |משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר  משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר 

"סכנה חמורה" כהגדרתו של מצב זה בחוק;22 יש לתת את הטיפול 
בהקדם, בנסיבות העניין; נמסר למטופל מידע כנדרש לקבלת הסכמה 
מדעת; צפוי שהטיפול הרפואי ישפר במידה ניכרת את מצבו הרפואי 
של המטופל; וקיים יסוד סביר להניח שלאחר מתן הטיפול הרפואי ייתן 

המטופל את הסכמתו למפרע. 
ועדת האתיקה אינה חייבת לאשר בקשה של מטפל לכפות טיפול על 
מטופל, אולם כלל אין לה סמכות לדון בבקשה לכבד את רצונו של מטופל. 
בקשה כזו כלל אינה צריכה אישור ועדת האתיקה, ולכן אינה בסמכותה. 
לו רצה המחוקק להסמיך את ועדות האתיקה לדון בהימנעות מטיפול 
בחולה סופני באופן שיביא למותו – היה עושה כן במפורש, ובכך ייתכן 
שהיה מייתר מעיקרו את חוק החולה הנוטה למות, או את עיקר הוראותיו. 
כך או כך – המקרה של חולה במחלה ניוונית חשוכת מרפא, שכל טיפול 
רפואי לא ישפר את מצבו במידה ניכרת, ושאין יסוד סביר להניח שייתן 
את הסכמתו בדיעבד בנקודת זמן כלשהי – מטיבו אינו מתאים לדיון 
בוועדת אתיקה, ואף השיקולים שהיא מוסמכת לשקול בטרם החלטה 

כלל אינם רלוונטיים למצב כזה.
ברירת המחדל שקובעת החקיקה בישראל בנושא זכויות החולה, בין אם 
הוא נוטה למות ובין אם לאו, היא כיבוד רצונו של החולה הכשיר, גם אם 
מוטלות על כך מגבלות מסוימות, כגון בחוק החולה הנוטה למות. בהתאם 
לתפיסה המקובלת והנוהגת במערכת הבריאות מאז ומתמיד, אין רופא 
חייב לתת לאדם טיפול רפואי בניגוד למצפונו המקצועי. לכן אין לפרש 
את המונח "רשאי" בהקשר שבו הוא מופיע בחוק זכויות החולה כ"חייב".

המתת חסד בדין הזר
מדינות רבות בעולם החלו להסדיר בחקיקה את הנושא השנוי במחלוקת 
של המתת חסד, זאת כדי למנוע מקרים שבהם שופטי בית המשפט 
עומדים בפני שוקת שבורה בשאלות שבהן מוסר, דת, חמלה והיגיון 

עומדים בסתירה זה לזה. 

ארצות הברית
מדינת אורגון

חוק "המוות בכבוד" )Act The Oregon Death With Dignity( נכנס 

ס׳ 2 לחוק זכויות החולה – ״נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה   22
כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי״.

לתוקפו בשלהי 1997.
אורגון היא המדינה הראשונה בארצות הברית שבה הותרה בחוק 
התאבדות באמצעות סיוע רפואי )Physician Assisted Death(. יש 
לציין, שהחוק התקבל ברוב זעום של כ-51% ואף זאת לאחר שרק 57% 

מכלל זכאי ההצבעה מימשו את זכותם להצביע. 23 
החוק מתיר לחולה סופני בגיר לקבל מרשם לנטילה עצמית לתרופה 
ממיתה ולסיים את חייו במידה שהוא עומד בסייגי החוק: 1. לחולה הסופני 
נותרו פחות משישה חודשים לחיות. 2. הוא תושב אורגון. 3. גילו יותר 
מ-18 שנים. משמעות הדבר, שהחולה כשיר לקבל החלטות עצמאיות. 
בנוסף, על החולה להביע רצונו בכתב )פעמיים( ובעל-פה לקבל את 
המרשם האמור. לפני מתן המרשם על הרופא להסביר בצורה מקיפה 
על-אודות שלל החלופות האפשריות, לרבות קבלת טיפול פליאטיבי, 
להקלת סבל גופני ונפשי. לאחר מכן יבדוק רופא נוסף )פרט לרופא 
הנותן את המרשם( את אבחנתו של הרופא נותן המרשם, ורק ככל 
שיגיע למסקנה כי דעתו של החולה צלולה ובקשתו אותנטית – יאשר 

את קבלת המרשם. 
"חוק זה מאפשר לאדם לסיים את חייו מבלי שהדבר ייחשב מבחינה 
משפטית כהתאבדות, ומבלי שהדבר יטיל על הרופא המטפל אחריות 

פלילית, אזרחית ומקצועית על מעשיו".24
יש לציין, כי החוק אוסר מפורשות "המתת חסד" בידי רופא או כל אדם 
אחר, באמצעות הזרקה/ מתן של סם קטלני על-מנת להביא למותו 
Self- :של החולה, אלא רק באמצעות נטילה עצמית בידי המטופל
administered lethal medications. על הוראה זו בחוק נמתחה 
ביקורת, בין היתר בהקשר של מחלת ה-ALS, שכן בשלב המתקדם של 
מחלה זו החולים אינם מסוגלים ליטול את הסם הקטלני בעצמם בשל 
מוגבלותם הפיזית, ונמנעת מהם האפשרות לממש את הזכות למוות 

בכבוד, המוענקת לחולים סופניים לפי חוקי אורגון.

ישראל דורון ״סיוע רפואי להתאבדות: המודל המשפטי של מדינת אורגון״ רפואה   23
ומשפט 28, 57 )2003(.

שם, בעמ׳ 59.  24

" החוק מתיר לחולה סופני בגיר לקבל מרשם לנטילה 
עצמית לתרופה ממיתה ולסיים את חייו במידה שהוא 

עומד בסייגי החוק"



קה
סי

בפ
ם 

וני
עי

2015 2015 | 127 126 |משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר  משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר 

קונטיקט
במדינת קונטיקט קיים הסדר מקיף, המאפשר לאזרחים לקבוע מראש 
הוראות לעניין היקף הטיפול הרפואי בהם, באמצעות "צוואה", "ייפוי 
כוח" או הסמכת "סוכן" בריאות. על ההסדר להיחתם בכתב, בנוכחותם 

שני עדים.25
החוק מתיר הפסקה של "מערכות תומכות חיים" )הנשמה מלאכותית, 
דיאליזה, החייאה, מזון ונוזלים הניתנים באמצעים מלאכותיים( בחולים 
סופניים, אבל דורש במפורש לספק מזון, נוזלים, טיפול תומך ושיכוך 
כאבים.26 באמצעות "צוואה" שמשאיר אדם בעודו בחיים, הנוגעת להיקף 
הטיפול הרפואי שהוא מעוניין בו, ניתן להתיר הפסקה של "מערכות 

תומכות חיים".
במצב שבו אדם לא השאיר "צוואה" הנוגעת לרצונו ביחס להיקף הטיפול 
הרפואי בו, קיים "סוכן" הבריאות, שתפקידו לקבל החלטות רפואיות 
וליידע את הצוות הרפואי על-אודות רצונו של המטופל. "סוכן" הבריאות 
אינו יכול להיות עובד המוסד הרפואי שבו מאושפז המטופל, או כל אדם 

המטפל באותו חולה בתמורה לתשלום.
קיים הסדר נוסף, המכונה "ייפוי כוח". מיופה הכוח יכול לקבל עבור המטופל 
החלטות בעניין אופן הטיפול, אך לא עבור היקף הטיפול. מיופה הכוח 
 אינו יכול להחליט עבור המטופל בנוגע לניתוק "ממערכות תומכות חיים".

גם במשפט הישראלי סעיף 16 לחוק זכויות החולה וסעיף 37 לחוק 
החולה הנוטה למות מאפשרים למטופל כשיר לתת בעוד מועד ייפוי כוח 

 Conn.Gen.Stat. § 19a-570. An Act Concerning Deathwith Dignity,  25
 Removal of Life SupportSystems, 1985 )amended in 1991(; As cited
 in: Stephen M. Winter, Terminal nutrition: framing the debate for the
 withdrawal of nutritional support in terminally ill patients, 109)9( Am. J.

.med. 723 )2000(
עפרה גולן ושרון בסן ״הזנה מלאכותית בסוף החיים״ רפואה ומשפט 31, 41 )2004(.  26

לעניין הטיפול הרפואי, אשר באמצעותו יכול מיופה הכוח לקבל החלטות 
עבור המטופל אם הוא אינו מסוגל עוד לקבלן, לרבות האם לתת או לא 

לתת טיפול כלשהו למטופל – במגבלות הקבועות בדין.  

גרמניה
בדין הגרמני לא קיים חיקוק המתיר המתת חסד. רופא הרושם לחולה 
"תרופה ממיתה" יואשם ברצח. ואולם קיימת בגרמניה פרקטיקה של 
"המתת חסד פאסיבית" על-ידי מתן משככי כאבים בכמות גדולה אף 

אם הדבר עלול לקצר משמעותית את חיי החולה. 
"כמו כן, סיוע להתאבדות, בכפוף לכך שבכל שלבי ההתאבדות השליטה 
המלאה במעשה ההתאבדות הינה בידי החולה הסופני, אינה מהווה 

עבירה פלילית".27
"בגרמניה פועלות שתי אגודות למען הזכות למות בכבוד: "אקזיט", 
השואפת להביא לתחיקה שתאפשר מיתת חסד אקטיבית, ועמותת 

DGHS, שנוסדה ב-1973 - הגדולה בין השתיים".28

הולנד
הולנד היא המדינה הראשונה בעולם שהכירה בהמתת חסד פעילה 
כפתרון לגיטימי לחולים במחלות חשוכות מרפאה. ההסדר בהולנד 
החל כהעלמת עין, ואף כגיבוי לא-רשמי של הממסד הרפואי ושל רשויות 
התביעה, מפרקטיקה של רופאים שביצעו המתות חסד אקטיביות ללא 
הסדר חוקי מפורש. במשך השנים קיבלה גישה זו לגיטימיות גוברת, עד 
שהפכה חוקית,29 כאשר בשנת 2002 נכנס לתוקפו חוק, המאפשר המתת 
חסד אקטיבית. דרישות החוק הן כדלקמן:30 )1( על הבקשה להמתת 
חסד או סיוע רפואי להתאבדות )physician assisted suicide( להיות 
מוגשת על-ידי החולה עצמו והיא חייבת להיות חופשית ורצונית. )2( 
הבקשה חייבת להיעשות לאחר מחשבה רבה, ולהיות עקבית ויציבה. 
)3( מצבו של החולה חייב להיות כרוך בסבל בלתי נישא, ללא כל תקווה 

רוניה בריטברד ודן להב ״חקיקה בנושא המתות חסד באנגליה, הולנד, קנדה, גרמניה   27
וארה״ב״ אתר הכנסת 16.1.2003

.www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m00845.pdf  
״תחיקה בעולם״ אתר ליל״ך לחיות ולמות בכבוד   28

.www.lilach.org.il/?page_id=94  
אברהם שטיינברג ״ביקורת ספרים״ רפואה ומשפט 32, 175 )2005(.   29

רפאל כהן אלמגור ״המתת חסד אי רצונית ובלתי רצונית בהולנד״ רפואה ומשפט   30
.)2003( 44 ,28

"בדין הגרמני לא קיים חיקוק המתיר המתת חסד. 
יואשם ברצח.  ׳תרופה ממיתה׳  רופא הרושם לחולה 
׳המתת חסד  ואולם קיימת בגרמניה פרקטיקה של 
פאסיבית׳ על-ידי מתן משככי כאבים בכמות גדולה 
אף אם הדבר עלול לקצר משמעותית את חיי החולה"
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לשיפור וללא חלופה שתסיים את הסבל. החולה אינו חייב להיות חולה 
״סופני״ )כך במקור(31 על-מנת לענות על דרישה זו, והסבל אינו חייב 
להיות סבל פיזי. )4( המתת חסד חייבת להיות מוצא אחרון.32 )5( אף 
רופא אינו מחויב לבצע המתת חסד. רופא המתנגד לכך באופן עקרוני 
חייב ליידע את החולה על כך בשלב מוקדם ולסייע לו לפנות לרופא 
אחר, שאין לו התנגדות מוסרית דומה. )6( רופא הנוטל חלק בהמתת 
חסד צריך להעדיף, ככל האפשר, לתת לחולה ליטול בעצמו את הסם 
הקטלני ולהימנע מלהזריק לחולה את הרעל או לבצע לו עירוי תוך ורידי. 
)7( המתת חסד חייבת להיות מבוצעת על-ידי רופא. )8( לפני שהרופא 
יסייע לחולה, הוא מחויב להתייעץ עם רופא עצמאי שני, שאין לו מערכת 
יחסים מקצועית או משפחתית עם החולה, או עם הרופא המטפל. )9( 
חולים הסובלים מהפרעה פסיכוטית נדרשים להיבדק על-ידי שני רופאים 

נוספים לפחות, אשר אחד מהם פסיכיאטר. 
כמו כן קבועים בחוק מנגנוני בקרה, ובהם חובה מיוחדת להקפיד על 
תיעוד מלא בכתב של המקרה וחובה לדווח על המוות לרשויות החוק 
כמקרה של המתת חסד או סיוע רפואי להתאבדות. מובהר לרופאים, 

כי אין לדווח על המקרה כעל מוות טבעי.
אם המטופל אינו יכול להביע את רצונו באופן עצמאי והוא בן 60 שנים 
ויותר, החקיקה בהולנד מסתפקת בכך שהצהיר בכתב, בעת שעדיין 

היה כשיר לכך, על רצונו לסיים את חייו. 
16-18 שנים, הכשיר לקבל החלטות  גם מטופל שהוא קטין שגילו 
מושכלות, רשאי להביע את רצונו לסיים את חייו – לאחר שערך התייעצות 

כנה עם האפוטרופסים הממונים עליו, ובכפוף ליתר כללי החוק.
חשוב לציין, כי החוק חל רק במקרים שבהם רופא המטפל באדם מבצע 
את המתת החסד ו/או סיוע להתאבדות. אדם שאינו רופא, המסייע 

להתאבדותו של חולה – חשוף לעונש העומד על 12 שנות מאסר. 

שוויץ
המצב המשפטי בשוויץ, ובפרט במחוז ציריך, המכונה "בירת תיירות 

 Raphael Cohen Almagor, Language and :התנגדות למונח ״סופני״, ראה  31
 .Reality at the End of Life, 28 J LAw med ethic 267 )2000(

 John Keown, The Law and Practice of Euthanasia in the Netherlands,  32
.108 LAw Q. Rev 5, 56 )1992(

המוות" של אירופה,33 הוא מורכב. החוק, הקיים עוד משנת 34,1941 
מתייחס אל המתת חסד כאל סיוע להתאבדות, מתנה את חוקיותה 
במעורבות פעילה ומודעת של החולה בביצוע, ואינו מחייב מעורבות 
של רופא בתהליך. החוק קובע, כי "כל המשדל אדם להתאבד או מסייע 
להתאבדות ממניע אנוכי )SELFISH(, וההתאבדות הושלמה, דינו מאסר 
עד חמש שנים". מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת פורש סעיף זה 
כמתיר המתת חסד אקטיבית ממניע אלטרואיסטי, שאינו אנוכי. בהסתמך 
על פרשנות זו פועלים בשוויץ כמה ארגונים, המסייעים לאנשים להתאבד. 
בית המשפט הפדראלי בשוויץ אף קבע, כי הזכות להגדרה-עצמית 
אישית ומשפחתית, כפי שקבועה בסע' 8)1( לאמנה האירופית לזכויות 
האדם,35 כוללת את הזכות להחליט על האופן ועל נקודת הזמן של סיום 
חייו, בהינתן שהאדם כשיר לגבש את רצונו בחופשיות ולפעול בהתאם לו. 
בהתאם לשיטה המשפטית בשוויץ, בוצע במאי 2011 משאל עם במחוז 
ציריך ביחס לשתי הצעות חוק, שביקשו להטיל מגבלות על המתת חסד: 
הצעה אחת ביקשה לאסור זאת לחלוטין, והשנייה ביקשה להגביל את 
הזכות לתושבי המחוז בלבד )בדומה למגבלה הקיימת בחוק של מדינת 
אורגון(. שתי הצעות אלה נדחו במשאל העם ברוב משמעותי )יותר 
מ-75%(.36 בשנת 2014 פורסם, כי ארגונים המבצעים המתת חסד 
בשוויץ מציעים שירות זה גם לקשישים שאינם חולים כלל, וכי כבר 
בוצעה המתת חסד של שתי נשים קשישות )בריטית בת 90 ואיטלקית 

בת 98( מהטעם ש"קצו בחייהן".37
מטרתה של סקירה בינלאומית זו היא לבחון כיצד התמודדו מדינות שונות 
בעולם עם נושא מורכב זה – וזאת, אם הסדירו נושא זה בכלל. קצרה 
היריעה מלפרט את המגוון הרחב של הסדרים במדינות שונות, אולם 

אמיר שילה ״סעיף 115 – כך הפכה שוויץ ל׳בירת תיירות המוות׳״ וואלה – חדשות   33
8.8.2011

.news.walla.co.il/item/1848528  
 Schweizerisches Strafgesetzbuch ]StGB[ ]Criminal Code[ Dec. 21,  34

.1937, CC 311.0, art. 15 )Switz(
 Convention for the - האמנה להגנת זכויות אדם וחירויות יסוד, מועצת אירופה  35

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm  

מערכת וואלה! חדשות ״תושבי ציריך דחו במשאל עם הגבלות על המתת חסד״   36
וואלה –חדשות 16.5.2011

news.walla.co.il/item/1823649  
אתר המועצה לזכויות החולה של אוהיו, ארה״ב, זמין ב:  37

.www.patientsrightscouncil.org/site/switzerland  
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אפשר להסתכן באמירה כוללנית, שלפיה עצם קיומו של חוק מפורש 
בישראל בנושא זה מציב את הדין הישראלי כמתקדם משפטית באופן 
יחסי לדין במדינות רבות בעולם. בד-בבד, ההבדלים בין המדינות השונות 
מצביעים על מורכבות הסוגיה ועל כך שאין הסכמה רחבה ביחס למותר 
ולאסור בעניין זה, ואין אף הסכמה רחבה דיה באשר לעצם קיומה של זכות 
אדם לבחור למות. שאלות אלה קשורות קשר הדוק לתרבות ולערכים 
המקובלים בחברות שונות ולשאלות הבסיסיות ביותר של מהות החיים 
ושל המוסר בחברה ואינן צריכות להיות נתונות להכרעה בלעדית של 

משפטנים, אלא טעונות ליבון ודיון ציבורי רחב.

לסיכום
המתפתח  דינאמי,  נושא  היא  חסד  המתת  כי  לראות,  אפשר 
נושא  בעוד  בעולם.  חקיקתיות  תהפוכות  ועובר  השנים  עם  רבות 
מתווים  רבות  מדינות  מצאו  במחלוקת,  שנוי  נמצא  החסד  המתת 
הסופניים,  החולים  של  בסבלם  להקל  על-מנת  ומגוונים  שונים 

 המביעים מפורשות את רצונם לסיים את חייהם בכבוד. 

נראה כי יש מודלים, כגון זה הנהוג במדינתנו-אנו, המאפשרים סימביוזה 
בין רצונו של החולה ובין ערכי החברה ועקרונות המוסר והדת. מודל זה 
פותח בישראל, מותאם להלכי הרוח בחברה הישראלית ועומד בבסיסו 
של חוק החולה הנוטה למות. חוק זה הוא תוצר של ועדה ציבורית רחבה, 

 שבה באו לידי ביטוי כל גוני הדעות בחברה הישראלית. 
המקרה שהובא במאמר זה מוכיח, שבמסגרת החוק אפשר למצוא 
פתרון גם לחולה ALS המחובר למכונת הנשמה ומבקש שלא להאריך 
את סבלו, בפרט בנסיבות המיוחדות של אותו חולה. זאת, על אף שנראה 
כי יש עוד מקום לעיון בהיבטים נוספים שטרם בוארו בחקיקה הקיימת, 

ולהמשך מחשבה ודיון ציבוריים בהוראות החוק ובהשלכותיו.
נסיים מאמר זה בדברים שבהם בחר היועץ המשפטי לממשלה לסיים 
את עמדתו, מתוך תפילת "ונתנה תוקף" )פיוט הנאמר בתפילת מוסף 

בשני ימי ראש השנה וביום הכיפורים(:
"מי יחיה ומי ימות...

                                   מי ישלו ומי יתיסר"
                                   

והלוואי שלא היינו צריכים להידרש להכרעות קשות מעין אלו.

"המצב המשפטי בשוויץ, ובפרט במחוז ציריך, המכונה ׳בירת תיירות המוות׳ של אירופה, הוא מורכב. בית המשפט 
הפדראלי בשוויץ אף קבע, כי הזכות להגדרה-עצמית אישית ומשפחתית, כפי שקבועה בסע' 8)1( לאמנה האירופית 
לזכויות האדם, כוללת את הזכות להחליט על האופן ועל נקודת הזמן של סיום חייו, בהינתן שהאדם כשיר לגבש את 

רצונו בחופשיות ולפעול בהתאם לו. 

בהתאם לשיטה המשפטית בשוויץ, בוצע במאי 2011 משאל עם במחוז ציריך ביחס לשתי הצעות חוק, שביקשו להטיל 
מגבלות על המתת חסד: הצעה אחת ביקשה לאסור זאת לחלוטין, והשנייה ביקשה להגביל את הזכות לתושבי המחוז 
בלבד )בדומה למגבלה הקיימת בחוק של מדינת אורגון(. שתי הצעות אלה נדחו במשאל העם ברוב משמעותי )יותר 
מ-75%(. בשנת 2014 פורסם, כי ארגונים המבצעים המתת חסד בשוויץ מציעים שירות זה גם לקשישים שאינם חולים 

כלל, וכי כבר בוצעה המתת חסד של שתי נשים קשישות )בריטית בת 90 ואיטלקית בת 98( מהטעם ש׳קצו בחייהן׳"
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עבירת השוד –  יסוד האלימות כיסוד מבחין 
בין החלופות

בעקבות ע”פ 936/14 אברהה נ’ מדינת ישראל
מורן פולמן1

פתיחה
בשנה האחרונה הונחו לפתחו של בית המשפט העליון כמה תיקים 
פליליים העוסקים בעבירת השוד, שעלתה בהם טענה בנוגע להבחנה 
בין חלופת העבירה לפי סעיף 402)א( לחוק העונשין ובין סעיף 402)ב(.2 
כידוע, עבירת השוד דורשת יסוד של אלימות, כאשר ס"ק )א( נוקט בלשון 
של "מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס" וס"ק )ב( 
נוקט בלשון של "פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי 
גופו". השאלה העולה היא, מה טיב ההבחנה בין אלימות כלפי אדם ובין 
אלימות כלפי גופו והאם מדובר בנסיבה מחמירה, או רק ביסוד מיסודות 
העבירה. בשאלה זו יעסוק מאמר זה. שאלת ההבחנה בין שתי חלופות 
הסעיף רלוונטית וחשובה, כיוון שסופה להשפיע על דרך ניהול התיק מן 
ההיבט של יסודות העבירה שיש להוכיחם, וכמובן אף במישור העונשי – 
על רקע העונש החמור משמעותית הקבוע בצדה של חלופת העבירה 

לפי סעיף 402)ב(. 
אחד מן התיקים המדוברים הוא פרשת אברהה.3 בתיק זה הרשיע בית 
המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו את הנאשם בעבירת השוד לפי סעיף 
402)ב( לפי הנסיבה המחמירה של "אלימות אחרת כלפי גופו" של 
המתלונן.4 הרשעה בנסיבה זו היא נדירה יחסית ולא נדונה בפסיקת 
בית המשפט העליון מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת.5 בערעור 
טען המערער, כי בית משפט קמא עשה שימוש כפול "באותה מערכת 
עובדתית של מעשי אלימות של המערער" הן לצורך הוכחת עבירת 
השוד, הן כדי להוכיח את הנסיבות המחמירות. נטען, בהקשר זה, כי "אי 
אפשר להשתמש באותה נסיבה עובדתית הן כדי לבסס את העבירה 
העיקרית והן כדי לבסס את הנסיבות המחמירות". בפסק הדין של בית 

מורן פולמן משמשת כפרקליטה במחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה. מאמר   1
זה הוא עיבוד של הופעתה בע”פ 936/14 ושל פסק הדין שניתן לאחר מכן. 

ס׳ 402 לחוק העונשין, התשל״ז-1977 )להלן: ״חוק העונשין״ או ״החוק״( קובע כך:   2
״)א( הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע 
מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי 
למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד - 
מאסר ארבע-עשרה שנים. )ב(היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי 
לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא 
פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו - מאסר עשרים שנים״ 

)ההדגשה הוספה(.
ע״פ 936/14 אברהה נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 31.8.2014(.  3

ת״פ )מחוזי ת״א( 1173-08-13 מדינת ישראל נ׳ אברהה )לא פורסם, 4.8.2013(.  4
ע״פ 524/82 ודרד נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לז)2( 553 )1983(.  5

המשפט העליון בערעור, מאבחן השופט שוהם בין הסעיפים השונים של 
עבירת השוד וקובע, כי בכל מקרה שבו ננקטת אלימות כלפי גופו של 

אדם, יחול סעיף 402)ב(.6 
לטעמי, הבחנה זו שגויה, מאחר שהיא מחילה את הנסיבות המחמירות של 
סעיף 402)ב( על מרבית מקרי השוד, ולמעשה מרוקנת מתוכן את ס"ק 
)א( ומשאירה אותו כסעיף הגדרה בלבד )איום באלימות, אלימות כלפי 
החפץ ולא כלפי הגוף(. במאמר זה אסקור את ההיסטוריה החקיקתית 
והפסיקתית הנוגעת להבחנה בין הסעיפים, אציג את הפתרון שניתן 
במישור זה בפסק הדין בפרשת ודרד ואציע הבחנה אחרת לתת-הסעיפים 

האמורים.  

שאלת טיבו ומשמעותו של יסוד האלימות
עבירת השוד מורכבת מארבעה יסודות מצטברים:7 הראשון התנהגותי 
– גניבה; השני – אף הוא במישור זה – נקיטת אלימות; השלישי נסיבתי, 
הנוגע לעיתוי – נקיטת האלימות צריך שתעשה בשעת הגניבה או בתכוף 
לפניה או לאחריה; הרביעי נפשי – במישור החפצי – האלימות צריך 
שתינקט במטרה להשיג את הדבר הנגנב, או כדי לעכבו בידי הגנב, או 

כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר, או להתגבר עליה.  
פסקי דין רבים עוסקים בניתוח יסודות העבירה. כך, לדוגמה, בשאלת 
היסוד הרביעי – שאלת הקשר הסיבתי בין האלימות שננקטה כלפי קורבן 
העבירה ובין הגניבה – דנו כמה פסקי דין, אשר קבעו מבחנים שונים 
לבדיקת הקשר הסיבתי: מבחן ההתנגדות הפעילה, מבחן המודעות, 

מבחן האחיזה והמבחן הפונקציונלי.8 
גם לעניין היסוד השלישי קבע בית המשפט העליון פעמים מספר, כי 
גם אם בעת הנטילה עצמה לא הפעיל הנאשם אלימות כלשהי, אולם 
לאחר הנטילה נקט אלימות כדי למנוע את התנגדותו של הקורבן, הרי 

יש בכך כדי לקיים את עבירת השוד.9
ואולם היסוד השני – נקיטת האלימות – נותר כמעט ללא התייחסות 

פרשת אברהה, לעיל ה״ש 3.  6
ע״פ 1160/09 אזולאי נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 19.10.2009(.  7

ע״פ 5299/92 הררי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מט)3( 485 )1995(; ע״פ 5974/00 ערקאן נ׳   8
מדינת ישראל, פ״ד נה)3( 265 )2001(; ע״פ 1044/13 זידאן נ׳ מדינת ישראל )פורסם 

בנבו, 29.10.2013(.
פרשת הררי, שם; ע״פ 4803/97 אבועזיז נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 18.12.1997(;   9
ע״פ 5541/11 אזולאי נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 13.12.2012(; ע״פ 4571/11 

אדלר נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 6.2.2012(.



קה
סי

בפ
ם 

וני
עי

2015 2015 | 131 130 |משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר  משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | דצמבר 

"היסוד השני – נקיטת האלימות – נותר כמעט ללא 
התייחסות בפסיקה. אכן, אפשר למצוא פסיקה המציינת, 
כדי לגבש את  צורך בדרגת אלימות חמורה  אין  כי 
עבירת השוד, אך השאלה בדבר ההבחנה בין האלימות 
– אלימות  402)א(  הנדרשת לצורך קיומו של סעיף 
או איום באלימות כלפי אדם או נכס – ובין האלימות 
402)ב( – פצע אדם  הנדרשת לצורך קיומו של סעיף 
או הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו – אינה 
ברורה. יש חזרתיות מסוימת בין שני הסעיפים, שכן 
זה  יסוד  כפי שהוגדר  ׳אלימות באדם׳  בין  ההבחנה 
בעבירה לפי ס"ק )א( ובין ׳אלימות אחרת כלפי גופו׳ של 

אדם, כנוסחו של ס"ק )ב( – אינה ברורה"

יסוד האלימות,  בין  יש הבחנה  "בפקודה האנגלית 
המופיע כיסוד מיסודות העבירה לפי סעיף 287 ומופיע 
כחלק מהגדרת העבירה, ובין אלימות אחרת, המוגדרת 

כנסיבה אחרת )נסיבה מחמירה( לפי סעיף 288)1("

בפסיקה. אכן, אפשר למצוא פסיקה המציינת, כי אין צורך בדרגת אלימות 
חמורה כדי לגבש את עבירת השוד, אך השאלה בדבר ההבחנה בין 
האלימות הנדרשת לצורך קיומו של סעיף 402)א( – אלימות או איום 
באלימות כלפי אדם או נכס – ובין האלימות הנדרשת לצורך קיומו של 
סעיף 402)ב( – פצע אדם או הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי 

גופו – אינה ברורה.10 
מכוח הגדרת חלופותיו של סעיף 402, ההבחנה הראשונית היא, כי עניינו 
של ס"ק )ב( הוא בעבירת שוד בנסיבות חמורות מאלה המנויות בס"ק 
)א( – שוד מזוין )בנשק(, שוד בחבורה או פציעה של אדם – ונסיבות אלו 
מביאות להחמרת הענישה לעונש של 20 שנות מאסר במקום 14 שנות 
מאסר הקבועות בצד החלופה לפי ס"ק )א(. לפיכך, לכאורה, מדובר 
בהבחנה ברורה, אשר מציגה את עבירת השוד ה"בסיסית" בסעיף 402)א( 

ואת הנסיבות המחמירות לעבירה זו בסעיף 402)ב(. 
דא עקא, יש חזרתיות מסוימת בין שני הסעיפים, שכן ההבחנה בין "אלימות 
באדם" כפי שהוגדר יסוד זה בעבירה לפי ס"ק )א( ובין "אלימות אחרת 
כלפי גופו" של אדם, כנוסחו של ס"ק )ב( – אינה ברורה. משכך, לא ברור 
האם האלימות הנדרשת בשעת הגניבה היא יסוד "ראשוני" מיסודות 
עבירת השוד, האם היא נסיבה מחמירה, או שמא היא משמשת הן כיסוד 

ראשוני, הן כנסיבה מחמירה. בשאלה זו אדון במאמר זה.  

פרשת אדלר, שם.  10

היסטוריה חקיקתית ופסיקתית
מקור נוסח עבירת השוד הוא בסעיפים 287-288 לפקודה האנגלית, תחת 
הפרק של Robbery and extortion.11 סעיפים אלו הועתקו במדויק 

לפקודת החוק הפלילי, 1936. 
סעיף 287 הוא סעיף המגדיר את יסודות עבירת השוד:

"Any person who steals anything, and, at or immediately 
before, or immediately after the time of stealing it, uses or 
threatens to use actual violence to any person or property 
in order to obtain or retain the thing stolen or to prevent or 
overcome resistance to its being stolen or retained, is guilty 
of a felony. Such felony is termed robbery".  )ההדגשה הוספה(
לעומת זאת, לשון סעיף 288 )1( מגדיר את עונש הבסיס, את הנסיבות 

המחמירות ואת העונש המחמיר: 
"Any person who commits the offence of robbery is liable to 
imprisonment for fourteen years.
If the offender is armed with any dangerous or offensive 
weapon or instrument, or is in company with one or more 
person or persons or if, at or immediately before or immediately 
after the time of the robbery, he wounds, beats, strikes, or uses 
any other personal violence to any person, he is liable to 
imprisonment for life". )ההדגשה הוספה(

 כפי שאפשר לראות, בפקודה האנגלית יש הבחנה בין יסוד האלימות, 
המופיע כיסוד מיסודות העבירה לפי סעיף 287 ומופיע כחלק מהגדרת 
העבירה, ובין אלימות אחרת, המוגדרת כנסיבה אחרת )נסיבה מחמירה( 
288)1(. לצורך ההבחנה בין שני סוגי האלימות הוגדרה  לפי סעיף 
הוגדרה  ואילו הנסיבה המחמירה   actual violence-כ הראשונה 

 .personal violence-כ

.Criminal Code Ordinance, P.G. 1936, 1031  11
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כשנחקק חוק העונשין בשנת 1977, שונה מעט נוסח עבירת השוד, כך 
שהמחוקק הישראלי שילב בין סעיפים 287 ו-288 כשהמירם בסעיף 
402 הנוכחי על שתי חלופותיו. נוסח זה נשאר כפי שהוא מאז חקיקת 
החוק )1977(. משמעות נוספת היא, שבס"ק )א( מוגדר יסוד האלימות 
כמי "שמבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס", בעוד 
שבס"ק )ב( הוגדר יסוד האלימות כ"אלימות אחרת כלפי גופו". הדרך 
שבה בחר המחוקק לנסח את העבירה לפי סעיף 402 מעלה את השאלה, 
האם כוונת המחוקק הייתה כי ס"ק )א( יהווה סעיף "הגדרה" לעבירת 
השוד – כדרך ששימש סעיף 287 לפקודה - או במטרה שיהווה עבירה 
בפני עצמה, כפי ששימש סעיף 288 רישא לפקודה. כתוצאה משאלה 
זו עולה השאלה בדבר יסוד האלימות המוזכר בשני הסעיפים – האם 
יסוד האלימות המוגדר בס"ק )א( משמש רק לצורך הגדרת העבירה, 
וברגע שיש אלימות כלפי גופו של אדם עוברים ישירות לס"ק )ב( כנסיבה 
מחמירה, או שמא ס"ק )א( הוא עבירה בפני עצמו, ועל כן יש סוגי אלימות 

הנופלים בגדרו של ס"ק )א( בלבד.
פסק הדין הראשון שעוסק בשאלת פרשנות יסוד האלימות בעבירת השוד 
באופן מפורט הוא פרשת אלחרר.12 בפסק דין זה פורש הנשיא אגרנט 
את גלגולה של עבירת השוד הן בפקודה האנגלית, הן בפקודת החוק 
הפלילי ואת ההבחנה בין עבירת השוד לעבירת הגניבה. על-סמך דברי 
הפוסקים והפרשנים האנגלים, קובע הנשיא אגרנט, כי הביטוי אלימות 
ממשית כוונתו להפעלת כוח פיסי )force(.13 משמע אם הנאשם נדרש 
להפעיל כוח על-מנת לקחת את החפץ הנגנב מהקורבן, הרי שהוא מילא 
אחר היסוד השלישי. בפסק דין בעניין דהאן מתייחס השופט ש' לוין לעניין 
שלוש ההבחנות בין סעיפים 287 ו-288 לסעיף 402: הראשונה, בפקודה 
הייתה הבחנה בין סעיף 287 כסעיף הגדרה וסעיף 288 קבע את מעשה 
העבירה והעונש שבצדו.14 סעיף 402)א( טומן בחובו את שניהם; השנייה, 
 "actual violence" לשון הסעיף שונה גם היא, כשסעיף 287 נוקט לשון
לעומת לשון "מעשה אלימות" בסעיף 402)א(; והשלישית, הסיפא של 
 "other personal violence to any person" סעיף 288)1( מדבר על
לעומת לשון סעיף 402)ב(, הנוקט לשון "אלימות אחרת כלפי גופו" של 
אדם. חרף הבדלים אלו, לדעת השופט לוין, הפירוש שיש לתת לסעיפי 

ע״פ 70/73 אלחרר נ׳ מדינת ישראל, פ״ד כז)2( 561 )1973(.  12
שם, בעמ׳ 568.  13

ע״פ 343/83 דהאן נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לז)4( 813 )1983(.  14

החוק בנוסחם החדש זהה לנוסחם המקורי, ושימוש בכוח פיסי על-ידי 
העבריין הוא עדיין מרכיב חיוני בעבירה. 

פרשנות זו אינה מאפשרת לנו להבין את ההבחנה בין אותו מעשה אלימות 
הנדרש לקיומו של ס"ק )א( ובין אלימות אחרת המקיימת את ס"ק )ב(.

בפרשת ודרד, כתב השופט אור בדבר ההבחנה בין "מעשה אלימות 
באדם" ובין אלימות "כלפי גופו" של אדם – "שאם העבריין לא הסתפק 
באיום באלימות כלפי אדם או רכוש, או באלימות כלפי רכוש, ונקט שימוש 
בכוח פיסי כלפי אדם דווקא – אחת האפשרויות שבקשר אליה נזכרת 
האלימות בסעיף 402)א( – אזי יראו את מעשהו בחומרת יתר, ותהיה זו 
אחת הנסיבות, בגינן ייהפך מעשה השוד לשוד בנסיבות מחמירות, אשר 

על-פי סעיף 402)ב( העונש הצפוי בגינו הוא חמור יותר".15 
על פי עמדה זו, ס"ק )א( חל רק בנסיבות של איום באלימות כלפי אדם 
או כלפי רכוש או באלימות של ממש כלפי רכוש, אך אינו חל בשעה 
שמופעלת אלימות ממשית כלפי אדם, שכן בנסיבות אלה תתגבש 

העבירה לפי ס"ק )ב(, והאלימות תיחשב כנסיבה מחמירה. 

פרשת אברהה
בפרשת אברהה תיאר כתב האישום מסכת עובדתית, שלפיה בשעה 
שצעד המתלונן ברחוב כשהוא משוחח בטלפון הנייד שברשותו, הגיח 
לפתע הנאשם מאחוריו, כשהוא מלווה בשלושה אחרים שזהותם אינה 
ידועה, והכה באגרוף את המתלונן בפניו. בעקבות התקיפה נפל המתלונן 
ארצה והטלפון הנייד נשמט מידיו. הנאשם נטל את הטלפון הנייד והעבירו 
לאחרים. בהמשך, בעוד המתלונן מוטל על הארץ, ניסה הנאשם לחנוק את 
המתלונן בצווארו באמצעות שרשרת שענד על צווארו, ולאחר מכן תלש 
את השרשרת מצווארו. בתגובה החל המתלונן לצעוק, דחף את הנאשם 
והחל להימלט מפניו ומפני האחרים, כשהנאשם ממשיך לדלוק אחריו. 
על יסוד עובדות אלה, ביקשה המאשימה להרשיע את הנאשם בעבירה 
לפי סעיף 402)ב(, על-פי הנסיבה המחמירה של שוד "בחבורה". נציין 
בעניין זה פרט חשוב, שלפיו למתלונן לא נגרמה חבלה פיסית כלשהי. 
לאחר שמיעת הראיות בתיק קבע בית המשפט המחוזי בהכרעת דינו, 
כי לא הוכח הקשר של האחרים שנכחו במקום למעשה השוד, ובשל כך 
לא הצליחה המדינה להוכיח את הנסיבה המחמירה שוד "בחבורה". עם 

פרשת ודרד, לעיל ה״ש 5.  15
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זאת, בית המשפט המחוזי קבע, כי מעשי הנאשם הקימו נסיבה מחמירה 
אחרת לכינונה של עבירת השוד לפי החלופה שבס"ק )ב(, כאשר תקיפתו 
הראשונית של המתלונן באגרוף ובהמשך חניקתו בעזרת השרשרת 
מהווים שלבים באירוע אחד, שמטרתו הייתה לגנוב את הטלפון הנייד 
מידיו של המתלונן. במעשי אלימות אלה די, כך נקבע בהכרעת הדין, כדי 
לקיים את החלופה של "שימוש באלימות אחרת" כלפי גופו של המתלונן, 

שימוש שנועד להשלמת מעשה השוד.
הנאשם ערער לבית המשפט העליון כשהוא טוען טענות מספר, לרבות 
הטענה, שבית משפט קמא עשה שימוש כפול "באותה מערכת עובדתית 
של מעשי אלימות של המערער" הן לצורך הוכחת עבירת השוד, הן כדי 
להוכיח את הנסיבות המחמירות. לטענתו, "אי אפשר להשתמש באותה 
נסיבה עובדתית הן כדי לבסס את העבירה העיקרית והן כדי לבסס את 

הנסיבות המחמירות".
בית המשפט העליון )השופטים חיות, עמית ושהם( קבע, כי הוכח קשר 
סיבתי הדוק בין האלימות שהופנתה כלפי המתלונן ובין גניבת הטלפון, 
402)ב(  אלא שבזה לא העיקר. לעניין הרשעתו של הנאשם בסעיף 
בחלופה של "אלימות אחרת כלפי גופו" של המתלונן, קבע בית המשפט 
העליון, כי ניתן לסווג את ניסיון חניקתו של המערער במטרה למנוע את 
התנגדותו להוצאת מכשיר הטלפון הנייד מרשותו כ"אלימות אחרת" כלפי 
גופו. עוד קבע בית המשפט, כי ניתן היה להרשיע את הנאשם באותה 
עבירה גם בשל מכת האגרוף שהנחית המערער בפניו של המתלונן לפי 

החלופה של "הכהו". 
בפסק הדין אבחן בית המשפט בין האלימות שהיא יסוד מיסודות העבירה 
כהגדרתה בס"ק )א( ובין האלימות המשמשת כנסיבה מחמירה בס"ק 
)ב(. בפסק הדין הפנה בית המשפט לדבריו של המלומד יעקב קדמי, 

שאותם אביא כלשונם: 
"נראה שהתשובה לתמיהה האמורה היא כדלקמן: סעיף 402)א( מבטא 
את ההגדרה הבסיסית של עבירת השוד, וקובע לצידה את העונש 
ה'בסיסי' הצפוי למורשע בעבירה זו. ואילו סעיף 402)ב( מבטא עונש 
'מיוחד' הצפוי למי שמורשע בביצוע שוד ב'נסיבות מחמירות'. במצב 
דברים זה, העונש ה'בסיסי' כפוף לעונש ה'מיוחד' ונסוג מפניו ]...[ סיכומו 
של דבר: בוצע מעשה אלימות כלפי גופו של אדם – העונש הקבוע בחוק 

הוא העונש ה'מיוחד' שבסעיף 402)ב( לחוק העונשין".16  
מדבריו של קדמי עולה, כי ס"ק )א( הוא רק סעיף הגדרה של העבירה, 
ובכל מקרה שבו מופעלת אלימות כלפי גופו של אדם הרי שמוצאים אנו 

את עצמנו בס"ק )ב(, הנושא בחובו את העונש המחמיר יותר. 
בפסק דינו סמך בית המשפט העליון את ידיו על הבחנה זו של קדמי 
וקבע, כי במקרה שבו מדובר באיום באלימות כלפי נכס או אדם, או כאשר 
מדובר באלימות כלפי נכס, הרי אנו מצויים בגדרו של ס"ק )א(; ואולם 
במקרה שבו מדובר במעשה אלימות כלפי אדם, יהווה הדבר בו-זמנית 
יסוד מיסודות העבירה לפי ס"ק )א( ונסיבה מחמירה לפי ס"ק )ב(. גישה 

זו עולה בקנה אחד גם עם פסק הדין בפרשת ודרד.17 
המשמעות האופרטיבית של פסיקת בית המשפט העליון היא, כי בכל 
מקרה שבו תופעל האלימות כלפי גופו של אדם, ותהא מינורית ככל 
שתהיה, תוגדר זו כנסיבה מחמירה ונמצא עצמנו בגדרי ס"ק )ב(. בפועל, 
פרשנות זו של בית המשפט העליון מרוקנת מתוכן את ס"ק )א(  ומעמידה 
אותו כסעיף של "הגדרה". ואולם תפקידו כסעיף "הגדרה" חל, באופן 
תמוה, רק בעניין אלימות כלפי גופו של אדם, שהרי במקרים של איום 
באלימות כלפי אדם, נכס או אלימות כלפי נכס, הוא משמש כעבירה 
לכל דבר ועניין. וכל זאת, בשעה שענייננו בסעיף עבירה עם עונש מקל 
יחסית לעונש הקבוע לצד ס"ק )ב(, החל לפי הפרשנות האמורה על 
כל אלימות המופעלת כלפי אדם – שהיא יסוד הנמצא במרבית תיקי 
השוד, באופן שיהא בו כדי לייחס לרוב מקרי השוד את העונש המחמיר 

המקסימלי של 20 שנות מאסר.
לטעמי, קשה להסכים כי זו הפרשנות העומדת ביסוד כוונת המחוקק 
402 לחוק העונשין, ומכל מקום ספק בעיניי אם זו  בחקיקת סעיף 
הפרשנות הראויה. שהרי בפקודה הפלילית, סעיף 287 שימש כסעיף 

יעקב קדמי על הדין בפלילים חלק שני 941 )מהדורה חדשה, 2013(.  16
פרשת ודרד, לעיל ה״ש 5.  17

"המשמעות האופרטיבית של פסיקת בית המשפט 
העליון היא, כי בכל מקרה שבו תופעל האלימות כלפי 
זו  גופו של אדם, ותהא מינורית ככל שתהיה, תוגדר 
כנסיבה מחמירה ונמצא עצמנו בגדרי ס"ק )ב(. בפועל, 
פרשנות זו של בית המשפט העליון מרוקנת מתוכן את 

ס"ק )א(  ומעמידה אותו כסעיף של ׳הגדרה׳"
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של הגדרת העבירה בעוד סעיף 288)1( הכיל בתוכו את שתי חלופות 
העבירה המצויות כיום בגדר סעיף 402 לחוק. לפיכך, בעת שחילק 
המחוקק את סעיף 288)1( לשני סעיפים קטנים בתוך סעיף 402 ואיחד 
את ההגדרה של סעיף 287 יחד עם הרישא של סעיף 288)1(, הרי שביקש, 
כך נראה, לצקת תוכן ממשי לס"ק )א( לצד הגדרת העבירה המצויה בו 

ולא לצמצמו למקרים נדירים יחסית. 
יתרה מכך, פרשנותו של בית המשפט מחילה את ס"ק )ב( על מגוון רחב 
מאוד של מקרי שוד, החל משוד באמצעות שימוש באלימות מינורית וכלה 
בשוד בנק תוך שימוש בנשק חם נגד גופו של אדם, כאשר הענישה בכל 
משרעת מקרים אלו תהא זהה – 20 שנות מאסר. הרחבה זו של קשת 
המקרים שעליהם יחול ס"ק )ב(, מביאה גם להרחבת קשת הענישה 
בעבירה זו שכן לא יהיה ניתן לגזור עונש זהה על מקרי שוד שונים, גם 
אם סעיף העבירה זהה. הרחבה זו עלולה אף להביא להפחתה בענישה 
גם כאשר ההרשעה היא בסעיף האוחז בנסיבות המחמירות. דוגמא לכך 

ניתן לראות כבר בפרשת אברהה שם הוטל על הנאשם עונש של 20 
חודשים בלבד כאשר העונש בצד העבירה הינו 20 שנות מאסר.

מאז פסק הדין שניתן בפרשת ודרד בשנות ה-80 של המאה הקודמת ועד 
לעת האחרונה, לא שב בית המשפט לדון בשאלה מהותית זו. הימנעות 
זו של בית המשפט הביאה לכך שההבחנה בין ס"ק )א( לס"ק )ב( נותרה 
עמומה ומאפשרת שימוש לא אחיד בתת-הסעיפים במחוזותיה השונים 
של מערכת התביעה הכללית, על-פי שיקול דעת עצמאי של תובע 
ומבלי שמונחת בפניו הנחיה ברורה בדבר ההבחנה בין העבירות. דבר 
זה מביא לכך, שלעתים על-אף שעובדות העבירה מתאימות לס"ק )ב(, 
הרי שבסופו של דבר העונש יהיה נמוך יחסית נוכח ייחוס עבירת שוד 

לפי ס"ק )א(, ולהיפך. 

הצעה לפרשנות אחרת 
בין  ההבחנה  הינה  העבירה  סעיפי  בין  הנכונה  ההבחנה   לטעמי, 
"actual violence" ל-"personal violence", כפי שהיא במקורה 
בפקודה האנגלית וכפי שהגדירה השופט וינוגרד בפסק הדין בפרשת 
אלחרר.18 הפירוש של actual violence יהיה במשמעו כ-force – כך, 
שבכל מקום שבו יפעיל הנאשם כוח פיסי המכוון להשגת הדבר הנגנב, 
בין אם על גופו של אדם ובין אם על נכס המצוי ברשותו, הרי אנו באים 
בגדר של ס"ק )א(. לעומת זאת, בנסיבות שבהן מופעלת אלימות 
)violence( נגד גופו של אדם, שהיא אלימות עודפת לזו שתכליתה 
מכוונת להשגת הדבר הנגנב )הפעלת כוח להוצאת החפץ הנגנב(, 
תיפול התנהגות זו בגדר היסוד ההתנהגותי לפי ס"ק )ב(. לפרשנות זו 
יש, לדעתי, בסיס בלשון ס"ק )א(, שבו הוגדר יסוד האלימות כ"מעשה 
אלימות באדם ]...[ כדי להשיג את הדבר הנגנב", לעומת יסוד האלימות 
בס"ק )ב(, שלא הותנה בזיקה סיבתית לגניבה, אלא בזיקת זמן בלבד 
)"שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו ]...[ השתמש באלימות 
אחרת כלפי גופו"(. לפיכך, מקום שבו הפעלת הכוח על גופו של אדם 
מכוונת להוצאת החפץ הנגנב ואינה עולה על המידה הנדרשת לשם 
מטרה זו, לא יהיה בה כדי להקים אלא את העבירה לפי ס"ק )א(. ואולם, 
כל אלימות שמעבר לכך כלפי גופו של אדם תכונן כבר את העבירה 
החמורה יותר. אני סבורה שפרשנות זו מתיישבת אף עם המונחים 

פרשת אלחרר, לעיל ה״ש 12.  18

"קשה להסכים כי פרשנות בית המשפט עומדת ביסוד 
402 לחוק העונשין,  כוונת המחוקק בחקיקת סעיף 
ומכל מקום ספק בעיניי אם זו הפרשנות הראויה. שהרי 
בפקודה הפלילית, סעיף 287 שימש כסעיף של הגדרת 
שתי  את  בתוכו  הכיל   )1(288 סעיף  בעוד  העבירה 
חלופות העבירה המצויות כיום בגדר סעיף 402 לחוק. 
לפיכך, בעת שחילק המחוקק את סעיף 288)1( לשני 
ואיחד את ההגדרה   402 סעיפים קטנים בתוך סעיף 
של סעיף 287 יחד עם הרישא של סעיף 288)1(, הרי 
שביקש, כך נראה, לצקת תוכן ממשי לס"ק )א( לצד 
ולא לצמצמו למקרים  בו  הגדרת העבירה המצויה 

נדירים יחסית. 

)ב( על  פרשנותו של בית המשפט מחילה את ס"ק 
מגוון רחב מאוד של מקרי שוד, החל משוד באמצעות 
שימוש באלימות מינורית וכלה בשוד בנק תוך שימוש 
גופו של אדם, כאשר הענישה בכל  נגד  בנשק חם 

משרעת מקרים אלו תהא זהה – 20 שנות מאסר"
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"actual violence", שהיא הפעלת כוח ממשי כלשהו, לעומת המונח 
"personal violence", המכוונת באופן ממשי יותר לתקיפת אדם כעניין 
העומד בפני עצמו )במשפט האנגלי ההבדל בין סעיף א' לסעיף ב' אינו 
force ל-violence, אלא בין אלימות סתם ובין אלימות  ההבדל בין 

מכוונת כלפי המתלונן כדי לפגוע בו(. 
דוגמה מאתגרת לשאלות הרלוונטיות לענייננו אפשר למצוא בפסק 
יחיא.19 בפרשה זו דובר במערער, שניהל שיחה קצרה  הדין בעניין 
עם המתלוננת שישבה על ספסל בגן הציבורי, שמיד בתכוף לה נטל 
את תיקה ונמלט מהמקום בריצה. המתלוננת החלה דולקת אחר 
המערער תוך שהיא צועקת לעברו "גנב", ובחלוף שניות מספר של 
מרדף הצליחה להשיג אותו. בשלב זה חסם המערער את פיה של 
המתלוננת כדי להשתיקה, אחז בידה בכוח והפילה ארצה. המערער 
שכב על גופה של המתלוננת והכניע אותה, ולאחר מכן קם ונמלט 
מהמקום כשהתיק בחזקתו. כתוצאה מהאירוע נשרטה המתלוננת 
בפניה ונגרם לה שטף דם קל בידה. בשל המעשים המתוארים יוחסו 
למערער עבירות שוד לפי סעיף 402)א( ושהייה בלתי חוקית. במסגרת 
הערעור הפחית בית המשפט העליון את עונשו של המערער מארבע 

שנות מאסר לשנתיים. 
לעיל.  התייחסתי  שאליהן  הבעיות  שתי  מתבטאות  זה  דין  בפסק 
הראשונה: אם נקרא את תיאור האירוע, הכולל אלימות כלפי גופה 
של המתלוננת ואף חבלה, לפי פרשנותו של בית המשפט העליון 
בפסק הדין בפרשת אברהה, נדרש היה לייחס לנאשם את העבירה 
402)ב( ולא לפי ס"ק )א( כפי שיוחס לו. ואולם פרשה זו  לפי סעיף 
מאתגרת את הפרשנות שהצעתי לעיל: האם מקרה זה מבטא אלימות 
שמטרתה הוצאת הדבר הנגנב, או שמא מדובר באלימות העודפת את 
הנדרש לשם מטרה זו? הערה נוספת: העונש שנגזר בפסק דין יחיא 
תואם את הענישה ההולמת להרשעה בס"ק )א(, אך אם האישום היה 
מבוסס על ס"ק )ב(, ייתכן ששוב היינו נתקלים בענישה נמוכה יחסית 
בעבירה החמורה יותר של שוד בנסיבות מחמירות, שלצדה, כאמור, 

עונש של 20 שנות מאסר. 
לטעמי, עובדות האישום בפסק דין יחיא אכן תואמות את העבירה 
עודפת מצד  נוכח השימוש באלימות  וזאת  )ב(  המוגדרת בס"ק 

ע״פ 772/13 יחיא נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 29.6.2014(.  19

המערער, שאף בשלב השני שבו הדביקה אותו המתלוננת יכול היה 
להשתמש בכוח מוגבל שתכליתו לנתק עצמו ממנה, ולא באלימות 
שהופעלה על-ידו בפועל. בכך יש במקרה זה יותר משימוש בכוח 
)force(, אלא שימוש באלימות של ממש )violence(. ואולם היישום 
בפועל של הפרשנות שהוצעה על-ידי עשוי בהחלט לעורר מחלוקת 
מעשית במקרים כגון זה שנדון בפרשת יחיא, אך לטעמי אין בכך כדי 
לפגוע בעקרונות המנחים של פרשנות זו. אחרי הכול, המציאות לעולם 
עשויה לאתגר כל כלל משפטי שבו בוחרת שיטה מסוימת לנקוט. 
אציין עוד, כי בהחלט ייתכן, כי לו היה המערער בפרשת יחיא מואשם 

בעבירת שוד לפי ס"ק )ב(, הרי שעונשו יכול היה להיות גבוה יותר.

סיכום
העלתה שאלה  אברהה  פסיקתו של בית המשפט העליון בפרשת 
חשובה ביותר, המלווה אותנו החל מבחירת סעיף האישום בהגשת 
כתב האישום וכלה בענישה המוטלת על הנאשם. בית המשפט אבחן 
בין שני הסעיפים של עבירת השוד תוך שרוקן את ס"ק )א( כמעט 
לגמרי מתוכן – בכל הנוגע ליסוד של "אלימות באדם". הבחנה זו בין 
הסעיפים מביאה אותנו למצב אבסורדי, שבו אנו נדרשים לייחס כמעט 
בכל עבירות השוד, שבהם בדרך כלל ננקטת אלימות כלשהי כלפי 
אדם, אישום לפי ס"ק )ב(, וזאת גם אם מדובר באלימות מינורית ביותר. 
מצב זה בעייתי, משום שמדובר במשרעת מקרים רחבה מאוד ולכן גם 
משרעת הענישה רחבה ובלתי מדויקת עוד יותר, כך שבמקרים שבהם 
מדובר באלימות מינורית יחסית יוטל עליו עונש נמוך, שאינו מתיישב 

עם הענישה החמורה הקבועה בצד חלופת העבירה לפי ס"ק )ב(.  
לטעמי, ההבחנה בן הסעיפים צריכה להיות ההבחנה שבין שימוש 
בכוח כלפי אדם לצורך נטילת הדבר הנגנב, או כדי למנוע התנגדות 
לגניבה )זו כבר חלופה מורכבת יותר, כפי שמלמד המקרה של יחיא( 
ובין החלת ס"ק )ב(, כאשר יש שימוש באלימות של ממש, העומדת 
לעצמה, כלפי גופו של המתלונן. הבחנה זו מכוונת יותר את שיקול 
הדעת של התביעה בכל הנוגע לבחירת סעיף העבירה המתאים, אינה 
מרוקנת מתוכן את ס"ק )א( ומתיישבת עם ההיגיון של חלוקת העבירה 

לשתי חלופותיה – בכל הנוגע ליסוד האלימות כלפי אדם.
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 יחידות מיקוח, ארגוני עובדים “פורצים״, 
ומה שביניהם

בעקבות עס״ק 26700-09-13 מדינת ישראל נגד 
אחדות - ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי

דורון יפת1

מבוא
פתאום קם ארגון בבוקר ומחליט שהוא ארגון עובדים, אשר ייעודו לשמש 
קול לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה. לפיכך הוא 
מגיש בבית הדין לעבודה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי ובקשה למתן 
סעדים זמניים וקבועים, שבמסגרתן מתבקש: צו הצהרתי, האוסר על 
המדינה לנהל משא ומתן קיבוצי ולחתום על הסכם קיבוצי כללי או מיוחד, 
אשר יחול על עניינם של העובדים בחוזים אישיים המועסקים בשירות 
המדינה, עם ארגון כלשהו מלבדו; צו האוסר על המדינה לפגוע בחירות 
ההתארגנות של העובדים החברים בו; וכן צו המחייב את המדינה לנהל 
עמו משא ומתן בנוגע להסדרת תנאי העסקתם של העובדים הללו. ביום 
שבו הוגשה בקשת הצד, הורה בית הדין האזורי על צירופה של הסתדרות 

העובדים הכללית החדשה כצד נדרש להליך.2 
ברקע ההליך שהתקיים בבית הדין לעבודה בעניין אחדות, תלוי ועומד 
היה סכסוך "המגה שביתה", זאת בעקבות הודעה על שביתה כללית 

עורך דין בפרקליטות מחוז תל-אביב )אזרחי( ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים   1
באוניברסיטת תל-אביב. ייצג את המדינה בהליך שבכותרת. העמדה המובאת במאמר 
זה מבטאת את העמדה הפרטית של המחבר, והאחריות לטעויות, ככל שיימצאו, היא 
של המחבר בלבד. המאמר נכתב והועבר למערכת כתב העת בחודש ינואר 2015.

עס״ק )ארצי( 26700-09-13 מדינת ישראל – אחדות - ארגון עובדי החוזים במגזר   2
הציבורי )להלן: ״פרשת אחדות״(; עס״ק )ארצי( 26445-09-13 הסתדרות העובדים 
הכללית החדשה – מדינת ישראל )פורסם בנבו, 26.3.14( )להלן: ״פרשת הסתדרות 

העובדים״(.

במשק אשר מסרה ההסתדרות, שנטען בה, בין היתר, על "פגיעה הולכת 
ונמשכת בעבודה המאורגנת תוך העסקת עובדים בצורת העסקה שלא 
במסגרת ההסכמים הקיבוציים אלא באמצעים שונים, ובכלל זה העסקת 
עובדים באמצעות חוזים אישיים, קבלנים, קרנות מחקר, מיקור חוץ ועוד". 
בעקבות ההודעה פנתה לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבית 
הדין הארצי בבקשה למתן צו מניעה זמני וקבוע כנגד השביתה,3 ולאחר 
שהמגעים בין הצדדים לא נשאו פרי, התיר בית הדין להסתדרות קיום 
שביתה כללית במשק למשך 4 שעות. בהמשך, אפשר בית הדין הארצי 
הרחבת השביתה, אולם בסופו של יום הורה בית הדין הארצי על סיום 
ההליך בעניין המגה שביתה, לאחר שהמדינה וההסתדרות הודיעו לבית 
הדין, בחלוף שביתה בת כ-4 ימים, כי "גובש מסמך המגלם עקרונות 
מוסכמים", שנקבע בו, בין היתר, "חוזים מיוחדים )חוזים אישיים( ומבנה 

העסקה יימשך המשא ומתן באופן אינטנסיבי".4 
ושוב לענייננו. במסגרת פסק דינו בעניין אחדות, דחה בית הדין האזורי 
לעבודה בתל-אביב-יפו את הבקשות שהוגשו על-ידי המדינה ועל-ידי 
ההסתדרות לסילוק על הסף של התובענה,5 ואת הטענות המקדמיות 
שנטענו במסגרתן,6 ובכללן: טענות בדבר חוסר סמכות עניינית של בית 
הדין האזורי לדון בתובענה, זאת מאחר שהיא מהווה למעשה סכסוך 
בין ארגוני – עניין המצוי בסמכותו הייחודית של בית הדין הארצי; נוכח 
קיומו של הסכסוך בעניין המגה שביתה, אשר עסק, בין היתר, בנושא 
העסקת עובדים בחוזים אישיים בשירות המדינה; ובשל העובדה כי 
ארגון אחדות אינו מהווה ארגון עובדים כהגדתו בפסיקה. לגופו של עניין 
קבע בית הדין האזורי, כי יש להכיר בעובדי החוזים האישיים כיחידת 

סק״כ )ארצי( 8375-11-11 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים – הסתדרות   3
העובדים הכללית החדשה )פורסם בנבו, 12.2.2012( )להלן: ״פרשת לשכת התיאום 
של הארגונים הכלכליים״(; כמו כן ראו ההחלטה בתיק זה מיום 17.11.2011 ב״בקשה 

נוספת בהסכמה לדחיית מועד הדיווח״. 
ס׳ 9 להסכם קיבוצי מס׳ 305/2012 ו-56/2013 בין מדינת ישראל ובין הסתדרות   4

העובדים הכללית החדשה בעניין עקרונות מוסכמים )12.2.2012(. 
ס״ק )אזורי ת״א( 33320-11-11 אחדות - ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי – מדינת   5
ישראל )פורסם בנבו, 2.9.13( )להלן: ״פרשת אחדות״(. הבקשה שהוגשה על-ידי 
ארגון אחדות לצווים זמניים נדחתה ביום 4.12.2011, ובקשה למתן רשות ערעור על 
ההחלטה נדחתה על-ידי הנשיאה ארד בבר״ע )ארצי( 32358-12-11 אחדות - ארגון 

עובדי החוזים במגזר הציבורי )ע״ר( – מדינת ישראל  )פורסם בנבו, 5.1.2012(.
פרשת אחדות, שם, פס׳ 41 לפסק דינה של השופטת טרכטינגוט; מחמת אי-מיצוי   6
הליכים, משארגון אחדות לא פנה למדינה עובר להגשת הבקשה, מחמת שיהוי, 
משהבקשה הוגשה כחמישה שבועות לאחר הכרזת ההסתדרות על סכסוך עבודה 

בעניין המגה שביתה.

"פתאום קם ארגון בבוקר ומחליט שהוא ארגון עובדים, 
ייעודו לשמש קול לעובדים המועסקים בחוזים  אשר 
אישיים בשירות המדינה. לפיכך הוא מגיש בבית הדין 
ובקשה  קיבוצי  בסכסוך  לדיון  צד  בקשת  לעבודה 
למתן סעדים זמניים וקבועים, שבמסגרתן מתבקש: צו 
הצהרתי, האוסר על המדינה לנהל משא ומתן קיבוצי 
ולחתום על הסכם קיבוצי כללי או מיוחד, אשר יחול על 
עניינם של העובדים בחוזים אישיים המועסקים בשירות 
המדינה, עם ארגון כלשהו מלבדו; צו האוסר על המדינה 
לפגוע בחירות ההתארגנות של העובדים החברים בו; 
וכן צו המחייב את המדינה לנהל עמו משא ומתן בנוגע 

להסדרת תנאי העסקתם של העובדים הללו"
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מיקוח נפרדת בשירות המדינה, זאת הן על בסיס הסכמת הצדדים 
ליחסי העבודה הקיבוציים, אשר החריגו מפורשות את עובדי החוזים 
האישיים מההסכמים הקיבוציים החלים בשירות המדינה, הן לאור 
התקיימותם של התנאים בפסיקה להכרה ביחידת מיקוח נפרדת, הן 
לאור התכלית המחייבת לאפשר לקבוצת עובדים זו לממש את זכותם, 
אשר נחזית להיות התארגנות "פורצת". עוד קבע בית הדין האזורי, כי 
משהוכח שההסתדרות לא פעלה במהלך השנים לייצוגם של העובדים 
בחוזים אישיים, היא אינה יכולה להיחשב כארגון היציג של עובדי 
החוזים האישיים בשירות המדינה. עם זאת, התקבלה טענת המדינה 
וההסתדרות, כי ארגון אחדות אינו ארגון העובדים היציג של כלל עובדי 
החוזים האישיים בשירות המדינה, שכן טרם הצטרפו לשורותיו שליש 
מהעובדים בחוזים אישיים בכל משרדי הממשלה. בית הדין דחה את 
טענות הארגון, כי יש לבחון את שאלת יציגותו לעניין הסכם קיבוצי 
מיוחד בכל אחת מיחידות שירות המדינה בנפרד, וקבע כי דרישה זו 
אינה עולה בקנה אחד עם ערכי המשפט הקיבוצי. משכך, נדחו הסעדים 

שהתבקשו על-ידי הארגון. 
המדינה וההסתדרות הגישו כל אחת בתורה הודעת ערעור על פסק 
הדין, ובמסגרת ההליך שהתקיים עמדו לפתחו של בית הדין הארצי 

שלוש שאלות כבדות משקל; ואלו הן:
1. האם יש להכיר בעובדים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה 

כיחידת מיקוח נפרדת?
2. האם ארגון אחדות הוא ארגון עובדים על-פי דין, כך שהמדינה מחויבת 

לנהל עמו משא ומתן קיבוצי, באם יהפוך לארגון יציג בה?
3. האם מוסמך היה בית הדין האזורי לעבודה לדון בבקשת הצד שהגיש 
ארגון אחדות כנגד המדינה, שעה שאגב כך התעוררה שאלת גבולותיה, 
כמו גם פיצולה של יחידת המיקוח במקום עבודה מאורגן, ולפיכך 
התעוררה שאלת מעמדו של ארגון עובדים אחר, שהוא ארגון העובדים 

היציג בכלל שירות המדינה?
דומה, כי הכרעתו התקדימית של בית הדין הארצי ביחס לשתיים משלוש 
הסוגיות הנזכרות, ולפיה אין להכיר בעובדי החוזים האישיים בשירות 
המדינה כיחידת מיקוח נפרדת, וכן כי ארגון אחדות אינו מוכר, לעת הזאת, 
כארגון עובדים על-פי חוק הסכמים קיבוציים כלפי המדינה,7 היא ההכרעה 
המתבקשת בנסיבות, ועל כך יעמוד מאמר זה בהרחבה בהמשך. זאת 
נעשה לאחר אתנחתא קלה, שבה תינתן סקירה של הפסיקה, החקיקה 
והמאמרים הרלוונטיים באשר לכל אחת משאלות אלה – סקירה אשר 
עמד עליה, בחלקה, בית הדין הארצי במסגרת פסק דינו המקיף, בשים 
לב לעמדות הצדדים שהובאו בפניו. כמו כן, במסגרת רשימה זו נבחן 

כמה שאלות נוספות, המתעוררות נוכח סוגיות אלו. לבסוף נסכם.
חוות הדעת המרכזית בפסק הדין נכתבה על-ידי הנשיא פליטמן; 
השופטת גליקסמן הציגה אף היא את עמדתה בסוגיות אלה וכן הערותיה 
לחוות דעתו של הנשיא ביחס לשאלות הנזכרות, תוך הוספת דגשים 

משלה – הערות אליהן הצטרף השופט רבינוביץ.

ההבחנה בין הגדרת יחידת המיקוח וגבולותיה ובין הגדרת 
התחולה של ההסכם הקיבוצי

על-פי הדין, כפי שהתפתח במסגרת הפסיקה של בתי הדין לעבודה, 
הגדרת יחידת המיקוח תוחמת את "גבולות" המשא ומתן הקיבוצי, כמו 
גם הקבוצה שעליה יחול ההסכם הקיבוצי, ומשליכה באופן ישיר על 

אמנם, בסיפא לפסק הדין בפרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, מצוין, כי ארגון   7
אחדות אינו מוכר, לעת הזאת, כארגון עובדים על-פי חוק הסכמים קיבוציים; ואולם, 
בפס׳ 91 לפסק דינו של הנשיא פליטמן, כמו גם ברישא לפסק דינה של השופטת 
גליקסמן, נכתב במפורש כארגון עובדים על-פי חוק הסכמים קיבוציים, כלפי המדינה.

"הכרעתו התקדימית של בית הדין הארצי ולפיה אין 
להכיר בעובדי החוזים האישיים בשירות המדינה כיחידת 
וכן כי ארגון אחדות אינו מוכר, לעת  מיקוח נפרדת, 
הזאת, כארגון עובדים על-פי חוק הסכמים קיבוציים 

כלפי המדינה, היא ההכרעה המתבקשת בנסיבות"

"על-פי הדין, כפי שהתפתח במסגרת הפסיקה של 
יחידת המיקוח תוחמת  בתי הדין לעבודה, הגדרת 
׳גבולות׳ המשא ומתן הקיבוצי, כמו גם הקבוצה  את 
שעליה יחול ההסכם הקיבוצי, ומשליכה באופן ישיר 
על הענקת יציגות לארגון עובדים זה או אחר. פעמים 
יחידת המיקוח מכריעה את גורלו של  רבות הגדרת 
המאבק המקצועי ואת מימושה של זכות ההתארגנות"
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הענקת יציגות לארגון עובדים זה או אחר. פעמים רבות הגדרת יחידת 
המיקוח מכריעה את גורלו של המאבק המקצועי ואת מימושה של 
זכות ההתארגנות.8 חוק הסכמים קיבוציים9 נמנע מהגדרה מפורשת 
של יחידת המיקוח, והותיר בידי הצדדים ליחסי העבודה חופש פעולה 
רחב בכל הנוגע לקביעת מסגרת הסכמי העבודה הקיבוציים. בהתאם 
לרוח החוק, התוותה הפסיקה לאורך השנים אמות מידה ושיקולים 
מנחים לקביעת יחידת המיקוח. כך, כלל ראשון ומרכזי הוא, כי קביעת 
יחידת המיקוח או שינויה ייעשו בהסכמה בין הצדדים ליחסי העבודה 
הקיבוציים )קרי בין המעסיק ובין הארגון היציג(, וכי בית הדין לא ימהר 
להתערב בהסכמה שאליה הגיעו. הסכמה זו יכולה להיות מפורשת או 
בהתנהגות.10 ככלל, גבולותיה של יחידת המיקוח מבוססים על יסוד 
מכלול מאפייני העסקתה של קבוצת העובדים או "היחידה" העותרת 
להכרה כיחידת מיקוח נפרדת. כך, מנקודת מבטם של העובדים, 
יישקלו האינטרסים המשותפים; ומנקודת מבטו של המעסיק יינתן 
משקל מרכזי לפרמטר "הארגוני-ניהולי". במקרים שבהם לא הושגה 
הסכמה בין הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים בכל הנוגע לקביעת 
יחידת המיקוח, נקבע על-ידי הפסיקה, כי יש להעדיף יחידת מיקוח 

עס״ק )ארצי( 23/10 אקרשטיין תעשיות בע״מ – כח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי   8
)להלן: ״פרשת אקרשטיין״(; סטיב אדלר ״הסכמים קיבוציים: מסגרת, תחולה ותיאום״ 
ספר בר-ניב 17 )אהרון ברק, מנחם גולדברג, יצחק זמיר ויצחק אליאסוף עורכים, 
1987(; רות בן-ישראל דיני עבודה כרך ג׳ 1150 )2002(; ע״ע )ארצי( 324/05 אצ׳ילדייב 
– עמישב שירותים בע״מ )פורסם בנבו, 27.3.2006( )להלן: ״פרשת עמישב״(; דב״ע 
)ארצי( 41-96/97 תדיראן קשר בע״מ – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד״ע 

ל״ב 301 )1998(.
חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז- 1957. פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳   9
43 לפסק דינו של הנשיא פליטמן, המתייחסת לס׳ 3 ו-15 לחוק הסכמים קיבוציים. 
עס״ק )ארצי( 400024/98 הסתדרות החדשה האיגוד הארצי לקציני ים – צים חברת   10
השייט הישראלית בע״מ, פד״ע לו 97 )2000(; ס״ק )ארצי( 21/10 הסתדרות העובדים 
הלאומית בישראל – הסתדרות העובדים הכללית החדשה )פורסם בנבו, 2.5.10( 
)להלן: ״פרשת אל על״(. יוער, כי בפרשת אל על בית הדין מצא שאי-אפשר לנתק 
את פעילותם של הטייסים מיתר פעילותם של עובדי החברה, וכי מדובר באותה 

שרשרת ייצור וסביבת עבודה ובאותו מערך עבודה. 

"מפעלית/תעשייתית" על-פני "מקצועית".11
והנה, במרבית המקרים שבהם ביקשה קבוצת עובדים "לפרוש" מיחידת 
המיקוח המפעלית על בסיס סקטוריאלי או אחר, בקשתה נדחתה על-ידי 
בית הדין לעבודה, זאת מתוך העדפתה של יחידת המיקוח המפעלית-
תעשייתית כאמור, זאת במגמה להחיל הסכם קיבוצי אחד על כלל 
העובדים במפעל ושמירה על יציבות יחסי העבודה הקיבוציים בו.12 
ואולם בפרשת עובדי המחקר במערכת הביטחון התקבלה בקשתם 
של עובדי המחקר להכרה בהם כיחידת מיקוח נפרדת,13 לאחר שפרשו 
מההסתדרות והקימו ארגון עובדים חדש. כל זאת, בנסיבות שבהן הוכחה 
תשתית עובדתית, שלפיה נכרתו במשך תקופה ארוכה הסכמים קיבוציים 
נפרדים לאותה קבוצה, מאחר שהצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים הכירו 
בצרכים המיוחדים של אותה קבוצה, והוכח שמדובר בסוג עובדים אחד, 
המועסקים בתפקיד מסוים, שהיקף פעולתו, תנאי עבודתו והמגע עם 

המעסיק מחייבים קיום מסגרת ארגונית כוללת בהיקף ארצי.  
במקרים של התארגנויות פורצות, תופעה שאנו עדים לה במידה ניכרת 
בשנים האחרונות, בית הדין הארצי נוקט כלפי ארגון העובדים הנוגע בדבר 
גישה מקילה עת הוא נדרש לקבוע את גבולותיה של יחידת המיקוח, כך 
שתתאפשר חריגה מהכלל של יחידת המיקוח התעשייתית-מפעלית 
ותיקבע יחידת מיקוח קטנה יותר, על-מנת לאפשר את מימושה של 

פרשת אקרשטיין, לעיל ה״ש 8; פרשת אל על, שם, פס׳ 18 לפסק דינו של הנשיא   11
אדלר, שבו הוא מוסיף וקובע, כי אפשר למצוא ביחסי העבודה בישראל יחידות מיקוח 
מקצועיות בתוך יחידות מיקוח תעשייתיות; בית הדין הגדיר בפסק דין )ארצי( לה/5-1 
מרקוביץ – הסתדרות ועובדי קופת חולים, פד״ע ו)1( 197, 209 ,211 )1975( את שיטת 
הייצוג המורכבת הזאת כשיטת ייצוג ״משולבת״: מקצועית ומפעלית-תעשייתית. 
עם זאת, בפרשת אל על, שם, פס׳ 18 לפסק דינו של הנשיא אדלר, הנשיא מוסיף 
וקובע: ״שיטת הייצוג המשולבת יכולה להתקיים תחת ›קורת גג׳ של ארגון עובדים 
אחד הרואה לנגד עיניו את האינטרסים של כלל העובדים במקום העבודה. אולם, 
שיטת ייצוג ›משולבת׳ במסגרתה מעורבים שני ארגוני עובדים, עלולה לערער את 
היציבות במקום העבודה״. עוד ראו: סטיב אדלר ״התארגנות עובדים בישראל: 
מגמות, היבטים משפטיים ומדיניות״ ספר אליקה ברק-אוסוסקין 41 )סטפן אדלור, 
יצחק אליאסוף, נילי ארד, גיא דויודוב, סיגל דוידוב-מוטולה, יצחק זמיר, ארנה לין 
וגיא מונדלק עורכים, 2012(; פרשת עמישב לעיל ה״ש 8; פרשת הסתדרות עובדים, 

לעיל ה״ש 2, פס׳ 44–46 לפסק דינו של הנשיא פליטמן. 
פרשת אל על, שם; פרשת אקרשטיין, שם; דיון )ארצי( מב/2-5 ההסתדרות הכללית   12
של העוברים בארץ-ישראל – פז חב׳ נפט בע״מ, פד״ע יד 367, 392 )1983( )להלן: 
״פרשת פז״(; פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 47–48 לפסק דינו של 

הנשיא פליטמן. 
דב״ע )ארצי( נה/28-4 ארגון סגל המחקר במערכת הבטחון – ההסתדרות הכללית,   13

פד״ע לא 54 )להלן: ״פרשת סגל המחקר״(.

יחידת המיקוח מבוססים על  גבולותיה של  "ככלל, 
יסוד מכלול מאפייני העסקתה של קבוצת העובדים 

או ׳היחידה׳ העותרת להכרה כיחידת מיקוח נפרדת"
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זכות ההתארגנות.14 עמדתו של המעסיק באשר לגבולותיה של יחידת 
המיקוח והתבטאותו בקשר לכך, בין אם מדובר בארגון עובדים פורץ, ככל 
שמדובר בהתארגנות ראשונית, בין אם מדובר בוויכוח ארגוני העובדים 
הנצים על הבכורה, ככל שמדובר במקום עבודה מאורגן, היא מוותרת, 
ולעתים גם מתחייבת;15 זאת בשונה מהעדר יכולתו של המעסיק להתבטא 
בנוגע להתארגנות ראשונית במקום העבודה, מאחר שזו מקימה חזקה 
של השפעה אסורה ולחץ בלתי הוגן על העובד בנוגע להתארגנות.16 עם 
זאת, נקבע, כי במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק, היונקת את 
כוחה מזכותו הקניינית, במהלך הפעלתו השוטפת של מקום העבודה 
רשאי המעסיק לנהוג כפי שנהג עובר להתארגנות הראשונית, ובלבד 
שבהתנהלותו זו של המעסיק אין זיקה להתארגנות ואין השפעה על 
ההתארגנות והשלכותיה, במעשה או במחדל, במישרין או בעקיפין. בשלב 
הטרום הקיבוצי המתקדם, לאחר כינונו של ארגון יציג במקום העבודה, 

חופש ההתבטאות של המעסיק רחב יותר.
באשר להליך בעניין אחדות, טענתו העיקרית של הארגון הייתה, כי תופעת 
העסקת עובדים בחוזים אישיים בשירות המדינה היא תופעה רחבה 
ונפוצה אשר ההסתדרות מודעת לה, וכי המדינה וההסתדרות החריגו 
מפורשות את עובדי החוזים האישיים מתחולת ההסכמים הקיבוציים 
שנחתמו במהלך השנים,17 ובכך קבעו ביניהן בהסכמה את גבולות יחידת 
41357-11-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – אלקטרה  עס״ק )ארצי(   14
מוצרי צריכה )1951( בע״מ, )פורסם בנבו, 15.1.2013( )להלן: ״פרשת אלקטרה״(; 
עס״ק )ארצי( 59352-10-13 ידיעות אינטרנט בע״מ )שותפות רשומה( – הסתדרות 
העובדים הכללית החדשה - ארגון העיתונאים בישראל )פורסם בנבו, 21.8.2014( 
)להלן: ״פרשת ידיעות״(; עס״ק )ארצי( 62436-03-14 הסתדרות העובדים הלאומית 

בישראל  – אלקטרה בע״מ )פורסם בנבו, 30.10.2014(. 
הסתדרות העובדים הכללית החדשה- ארגון   44297-08-13 ס״ק )אזורי ת״א(   15
העיתונאים בישראל – ידיעות אינטרנט בע״מ )שותפות רשומה(, פס׳ 25 ו-50 לפסק 
דינו של השופט ספיבק )פורסם בנבו, 14.10.2013(; עידו עשת ״גבולות הוויכוח סביב 
יחידת המיקוח, בעקבות פרשות ויטה פרי הגליל, מכון דוידסון ואקרשטיין״ עבודה 

חברה ומשפט יג 57 )2012(.
עס״ק )ארצי( 33142-04-13 אלקטרה מוצרי צריכה )1959( בע״מ נ׳ הסתדרות   16
העובדים הכללית החדשה )פורסם בנבו, 10.4.2014(. עתירה כנגד פסק דינו של 
בית הדין הארצי נמחקה בבג״ץ 4813/13 אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע״מ נ׳ 
בית הדין הארצי לעבודה )פורסם בנבו, 27.1.2014(; עס״ק )ארצי( 25476-09-12 
הסתדרות העובדים הכללית החדשה- האגף להתאגדות עובדים – פלאפון תקשורת 
בע״מ, פס׳ 78–80 לפסק הדין )פורסם בנבו, 2.1.2013(. עתירה כנגד פסק דינו של 
בית הדין הארצי נדחתה בבג״ץ 4179/13 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נ׳ 
בית הדין הארצי לעבודה )פורסם בנבו, 7.7.2014( )להלן: ״פרשת לשכת התיאום״(.
פרשת אחדות, לעיל ה״ש 5, פס׳ 98 לפסק הדין, הסכמי המסגרת בהם נקבע:   17
״יחול על כל עובד ]...[ אשר משכורתו מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי 

הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות״.

המיקוח בשירות המדינה. לדידו של ארגון אחדות, עצם החרגתם של עובדי 
החוזים האישיים מתחולת ההסכמים מצדיקה הכרה בהם כיחידת מיקוח 
נפרדת. עוד נטען על-ידי הארגון, כי הוא מהווה ארגון פורץ, שמטרתו 
לייצג עובדים רבים שאינם מיוצגים על-ידי הארגון ולממש את חופש 
התארגנותם. לבסוף נטען על-ידי הארגון, כי אין לעובדים המועסקים 
בחוזים אישיים זכות בחירה אמתית בין צורת העסקה זו ובין העסקה 

על-פי הסכם קיבוצי. 
מנגד טענו המדינה וההסתדרות, כי שירות המדינה מהווה מקום עבודה 
מאורגן, ולפיכך לא היה מקום לבחון מקרה זה על-פי הכללים של 
התארגנות פורצת, אלא על-פי כלל חזקת היציגות, אשר צריכה לפעול 
לטובת ההסתדרות. כמו כן נטען, כי העובדים בחוזים אישיים בשירות 
המדינה אינם מהווים יחידת מיקוח נפרדת מיתר עובדי המדינה המועסקים 
בהסכם קיבוצי, שכן אין להם אינטרס משותף מיוחד ואובייקטיבי, המצדיק 
פיצולה של יחידת המיקוח. בהקשר זה, פירטה ההסתדרות את המהלכים 
הקיבוציים שהיא הפעילה ביחס לקבוצות שונות של עובדים המועסקים 
על-פי חוזים אישיים. המדינה הוסיפה וטענה, כי ככלל, לעובדים בחוזים 
אישיים עומדת אפשרות הבחירה בין העסקה בחוזה אישי ובין הצטרפות 
להסכמים הקיבוציים הקיימים, ותנאי עבודתם של חלק מן העובדים 
בחוזים האישיים מוצמדים לתנאים הקבועים בהסכמים הקיבוציים.18 
עוד נטען על-ידי המדינה, כי בית הדין קמא לא נתן כל משקל להשלכות 
ההחלטה על יציבות יחסי העבודה הקיבוציים במדינה, ויצירת יחידת 
מיקוח חדשה של עובדים בחוזים אישיים מסכלת הלכה למעשה את 
רצון המחוקק ואת פררוגטיבת המעסיק לעשיית חוזים מיוחדים, ואלו 
נמצאים באופן לגיטימי לצד ההסכמים הקיבוציים, כפי שהובע בחוק 
שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-19,1959 כמו גם בחוקים נוספים 
שבספר החוקים.20 עוד טענה המדינה, כי במבנה הארגוני של המדינה, 
עובדי החוזים האישיים עובדים, לפחות בחלק מן היחידות, שכם אל שכם 

ראו: תק׳ 1)2( לתקנות שירות המדינה )מינויים( )חוזה מיוחד(, התש״ך-1960.  18
דב״ע )ארצי( מב/1-7 גזית – נציב שירות המדינה, פד״ע יג 397, 410 )1982(; בג״ץ   19
7542/05 פורטמן נ׳ שטרית )פורסם בנבו, 11.2.2007(; ע״ע )ארצי( 1431/01 מדינת 
ישראל, הממונה על השכר – כפרי, פד״ע לז 328, 333–334 )2002(; ע״ע )ארצי( 
1339/02 נתן – מדינת ישראל, פד״ע לט 721 )2003(; ע״ע )ארצי( 1495/02 עמאר 
– מועצה מקומית חורפיש )פורסם בנבו, 14.2.2006(; פרשת הסתדרות העובדים, 

לעיל ה״ש 2, פס׳  56, 67–71 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.
ס׳ 18א)ה( לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988; ס׳ 2)ב()2( לחוק רשות   20

מקרקעי ישראל, התש״ך-1960; ס׳ 41ב לחוק הגבלים עסקיים, התשמ״ח-1988.
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עם העובדים שעליהם חלים ההסכמים הקיבוציים בשירות המדינה, 
ולעתים אף באותם תפקידים ממש. ההכרה באותם עובדים כיחידת 
מיקוח נפרדת עלולה להוביל לתוצאה אבסורדית, הן מבחינת העובדים, 
הן מבחינת המדינה כמעסיק, המביאה ליצור כלאיים )hybrid(, שיהיו בו 
שתי מערכות של הסכמים קיבוציים שונים ומקבילים לגבי עובדים באותו 
מפעל ובאותם עיסוקים, שכל אחת מהמערכות "נשלטת" על-ידי ארגון 
עובדים אחר. בנוסף נטען על-ידי המדינה, כי פיצול יחידת המיקוח עלול 
לפגוע ביעילות מקום העבודה. זאת מאחר שהמעסיק יידרש להתנהל 
מול מספר רב מדי של יחידות מיקוח במקום עבודה אחד, מצד אחד,21 
ועשוי להפוך את המשא ומתן הארגוני לכמעט לא אפשרי מבחינת משאבי 
המעביד, ואף לפגוע בציבור העובדים המאורגנים על-ידי יישום גישת 
"הפרד ומשול" על-ידי המעביד במקום העבודה, מצד שני.22 בהקשר זה 
נטען על-ידי המדינה, כי למעביד זכות להשפיע על קביעתה של מסגרת 
המשא ומתן כחלק מזכותו הקניינית של המעביד, כל עוד היא אינה 
מיועדת לפגוע בזכויות המאורגנות של עובדיו; וייתכן כי אפשר לבסס 
את זכות המעביד למעורבותו בקביעתה של יחידת המיקוח גם על אדנים 
חוזיים. שכן כצד ליחסי עבודה הקיבוציים, המעביד רשאי לבחור לו את 
המסגרת לקיום היחסים הקיבוציים במקום העבודה – כל עוד בחירתו 
אינה פוגעת בביסוסם של יחסים אלה ובקיומם, ובכפוף לחובת תום 
הלב. בהקשר זה הכוונה היא, שפעולות המכוונות לקידום יחסי העבודה 
הקיבוציים )בדגם הרצוי יותר למעביד( מותרות, בעוד שפעולות שמטרתן 

לסכל את ההתארגנות במקום העבודה – אסורות.23 
באשר לטענתו העיקרית של ארגון אחדות, נחלקו המדינה וההסתדרות 
בעמדותיהן. ההסתדרות טענה, כי חרף ניסוחם של ההסכמים הקיבוציים, 
אשר חלים לכאורה רק על עובדים שמשכורתם מחושבת לפי הסכמים 
קיבוציים, במסגרת הדירוגים השונים, הרי שמשפטית אלה מוסיפים לחול 
על העובדים המועסקים בחוזים אישיים, זאת מאחר שהלכה היא, כי ניתן 
להוציא עובדים מתחולתו של ההסכם הקיבוצי, רק בהוראה מפורשת 

מרדכי )מוטי( מירוני ״יחידת המיקוח – הגדרתה, עיצובה והתאמתה למצבים משתנים   21
ביחסי עבודה״ ספר אליקה ברק–אוסוסקין 563, 587 )סטפן אדלור, יצחק אליאסוף, 
נילי ארד, גיא דויודוב, סיגל דוידוב-מוטולה, יצחק זמיר, ארנה לין וגיא מונדלק עורכים, 

.)2012
עשת, לעיל ה״ש 15, בעמ׳ 61.   22

שם, בעמ׳ 81.  23

ומוסכמת של בעלי ההסכם.24 מנגד, המדינה טענה, כי ההסתדרות 
מתעלמת מהסכמתה הרציפה, העקבית והמתמשכת לאורך השנים 
המוצאת ביטויה בהסכמים, כי לצד ההסכמים הקיבוציים מועסקים החל 
מסוף שנות ה-90 עובדים בחוזים אישיים. עוד נטען על-ידי המדינה, כי 
קיומה של הסכמה או הכרעה באשר להגדרה של יחידת מיקוח, אין 
משמעה בהכרח קיומם של יחסים קיבוציים, הסכם קיבוצי או ארגון 
עובדים יציג באותה יחידה. כפי שנטען, קיומה של יחידת מיקוח מוגדרת 
הוא תנאי דרוש, אך בלתי מספיק, לקיומם של אלה, כאשר בחינת קיומו של 
ארגון עובדים יציג וקביעת זהותו )במקרה ששני ארגוני עובדים מתמודדים 
על בכורת היציגות( תיעשה במסגרת יחידת המיקוח. בהתאמה נטען, כי 
יש להבחין בין הגדרת יחידת המיקוח לבין הגדרת התחולה של ההסכם 
הקיבוצי, כאשר אין בהכרח חפיפה בין גבולות יחידת המיקוח לבין תחולת 
ההסכם. לעולם לא תחרוג התחולה מעבר לגבולות יחידת המיקוח. 
אולם יכול שטריטוריית התחולה תהיה קטנה מגבולות יחידת המיקוח.25 
משום שבמקרים רבים ההסכם הקיבוצי עצמו מחריג מתחולתו חלק מן 
האוכלוסייה הנמנית על קבוצות האוכלוסייה של יחידת המיקוח ומאפשר 

להעסיקה, לעתים במגבלות מסוימות, באמצעות חוזים אישיים.
לגישתו של הנשיא פליטמן, אשר אימץ את עמדת המדינה בעניין,26 
לחלותו או לאי-חלותו של ההסכם הקיבוצי אין נפקות לעניין הגדרת 
יחידת המיקוח, כאשר אי-חלות על קבוצת עובדים מסוימת אינה הופכת, 
לכשעצמה, את העובדים שהוחרגו מההסכם הקיבוצי ליחידת מיקוח 
נפרדת, שכן יחידת המיקוח אינה נקבעת על-פי חלות ההסכם הקיבוצי. 
אמנם, ההסכם הקיבוצי שעליו חתומה ההסתדרות כארגון היציג של 
עובדי המדינה אינו חל על כלל העובדים בשירות המדינה; אך אין בכך 
כדי לשנות את יחידת המיקוח, שכן יש מקום להבחין בין גבולות יחידת 
המיקוח, כאמור, ובין גבולות תחולתו של ההסכם הקיבוצי. לא תמיד יש 
חפיפה בין השניים הללו. עוד הוסיף הנשיא פליטמן, כי על המעסיק יקל 
לנהל את מפעלו כשמולו עומד ארגון יציג אחד, שעמו הוא יכול לנהל 
את כל ענייני המשא ומתן של עובדיו ולא כמה ארגונים.27 ואולם שונים 
הם הדברים במקום עבודה לא מאורגן, שבו אין מדובר בפיצול יחידת 

ע״ע )ארצי( 507/08 מדינת ישראל - מרכז רפואי אסף הרופא – ברונר )פורסם בנבו,   24
14.7.2009( )להלן: ״פרשת ברונר״(.

מירוני, לעיל ה״ש 21, בעמ׳ 565–566.   25
פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 53 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.   26

שם, פס׳ 58 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.  27
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מיקוח קיימת בקרב עובדים מאורגנים באותו מקום עבודה, אלא בעצם 
מימוש זכות ההתארגנות. במקרה שכזה, הכלל המנחה הוא, שיחידת 
המיקוח היא היחידה הגדולה ביותר, המאפשרת התארגנות עובדים 
בעלי אינטרס משותף מיוחד באותו מקום עבודה במסגרת ארגון יציג. 
במקרה שכזה, מימוש ולו חלקי של זכות ההתארגנות והקמת ארגון 
יציג עדיף על אי-מימוש זכות ההתארגנות כלל באותו מקום עבודה.28 
לגישתה של השופטת גליקסמן, העובדה שאין זהות בין "יחידת המיקוח" 
ובין העובדים שעליהם חל ההסכם הקיבוצי עולה גם מהחלופה השנייה 
בסעיף 3 לחוק הסכמים קיבוציים, "שהוא מייצגם לעניין אותו הסכם", 
המצביעה על כך, שיש עובדים שארגון העובדים מייצג לעניין אותו הסכם, 
אולם לא בהכרח ההסכם הקיבוצי יחול עליהם.29 לשיטתה, עצם הוצאת 
העובדים המועסקים בחוזה אישי מתחולתם של ההסכמים הקיבוציים 
בשירות המדינה אינה מביאה כשלעצמה לתוצאה שלפיה הם מהווים 
"יחידת מיקוח" נפרדת בשירות המדינה. השופטת גליקסמן נמנעה 
מלקבוע מסמרות בעניין זה, ולגישתה, אכן, לייצוג ההסתדרות את עובדי 
המדינה בשיטה המשולבת יתרונות רבים. עם זאת, מציאות יחסי העבודה 
היא דינמית ומשתנה, ולכן אין לקבוע בצורה גורפת כי יש לשמר שיטה 
זו בעתיד ביחס לכל קבוצת עובדים. בכל עת יש לקבוע את האיזון 
הן במישור יחסי העבודה והן במישור המשפטי, בהתאמה למציאות 
המשתנה.30 לגישתו של השופט רבינוביץ, בשל הרב גוניות של סוגי 

שם, פס׳ 60 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.  28
שם, פס׳ 9 לפסק דינה של השופטת גליקסמן.  29

שם, פס׳ 20 לפסק דינה של השופטת גליקסמן.  30

החוזים האישיים לא ניתן לראות בעובדים המועסקים בחוזים אישיים 
כיחידת מיקוח נפרדת.

בנסיבות העניין, ובעיקר לאור הקביעות העובדתיות, שלפיהן בקבוצת 
עובדי החוזים האישיים בשירות המדינה אינו מתקיים אינטרס ומכנה 
משותף המצדיק הכרה בהם כיחידת מיקוח נפרדת מכלל העובדים 
בשירות המדינה,31 נראה כי בדין ובצדק קבע בית הדין את אשר קבע, 
ודומה, כי כל קביעה אחרת הייתה מובילה לכאוס במערכת יחסי העבודה 
במדינה. ואולם יש שיטענו, מנגד, כי החקיקה והפסיקה במשפט העבודה 
הקיבוצית בישראל מקדשות יתר על המידה את עקרון יציבות יחסי 
העבודה ואת רעיון הערבות ההדדית והסולידריות בין קבוצות עובדים, 
על חשבון הממד האישי של הזכות להתארגנות. לפיכך, כאשר בית הדין 
מתבקש להכיר ביחידה נפרדת או לתת יד לפיצול יחידת המיקוח, הוא 
נדרש לפעול בניגוד לפרדיגמות שהוא אימץ.32 ראיה לכך, כי המסגרת 
המשפטית המעודדת את העוצמה הקיבוצית הריכוזית,33 קרי את עוצמתו 
של ארגון העובדים המרכזי – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 
קיבלה חיזוק אך לפני שנים מספר, בשנת 2010, בפרשות אקרשטיין ואל 
על. נראה כי בית הדין הארצי פועל בעניינים אלה באותו קו שהנחה את 
בית המשפט העליון בפרשת עמית בה נקבע,34 כי ריכוכה של הריכוזיות 
הארגונית או במילותיו "הקריאה לפלורליזם בארגונים" היא "שובת לב", 
אך יש לה מחיר חברתי בדמות פגיעה באינטרס הפרטי לקיום התאגדות, 
שכן תחרות בלתי מבוקרת בין ארגוני עובדים,35 עלולה להוביל לפיצולו 
של כוח המיקוח של העובדים ולפגיעה ביעילותה של ההגנה הקיבוצית או 
לקיטובם של תנאי ההעסקה בין סוגי העובדים. ואכן, המבחנים שנקבעו 

שם, פס׳ 72–76 לפסק דינו של הנשיא פליטמן, פס׳ 11–19 לפסק דינה של השופטת   31
גליקסמן; ראו חוות דעתו של השופט רבינוביץ, שם, בעמ׳ 45–46 אשר קבע, כי ״בשל 

הרב גוניות של סוגי החוזים האישיים לא ניתן לראות בהם יחידת מיקוח נפרדת״.
מירוני, לעיל ה״ש 21, בעמ׳ 585.  32

טל גולן ״טיפולוגיה של עוצמות קיבוציות של עובדים: מהעובדים הבכירים בפז ועד   33
טייסי אל על״ עבודה חברה ומשפט יד 1 )2014(. במאמרו זה עורך ד״ר גולן סקירה 
תיאורטית של הכוח הקיבוצי, תוך שימוש בניתוח של חנה ארנדט וסטיבן לוקס לגבי 
עוצמה קיבוצית; ראו גם: פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 75 לפסק 
דינו של הנשיא פליטמן: ״ההכרה בעובדי החוזים האישיים כיחידת מיקוח נפרדת 
עלולה לפגוע בכוחם הקיבוצי, ולהחליש את כוחה הארגוני של ההסתדרות, שהיא 

כאמור ארגון העובדים היציג במדינה״; פרשת ברונר, לעיל ה״ש 24.
בג״ץ 7029/95 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ׳ בית הדין הארצי, פ״ד נא)2(   34

63, 162–163 )1997( )להלן: ״פרשת עמית״(.
סב״א )ארצי( 31575-02-13 הסתדרות העובדים הלאומית – הסתדרות העובדים   35

הכללית החדשה )פורסם בנבו, 9.9.2013( )להלן: ״פרשת אל בטוף״(.

"ריכוכה של הריכוזיות הארגונית או במילותיו של בית 
המשפט ׳הקריאה לפלורליזם בארגונים׳ היא ׳שובת לב׳, 
אך יש לה מחיר חברתי בדמות פגיעה באינטרס הפרטי 
לקיום התאגדות, שכן תחרות בלתי מבוקרת בין ארגוני 
עובדים, עלולה להוביל לפיצולו של כוח המיקוח של 
העובדים ולפגיעה ביעילותה של ההגנה הקיבוצית או 
לקיטובם של תנאי ההעסקה בין סוגי העובדים. ואכן, 
המבחנים שנקבעו בפרשות פז ואל על מעדיפים את 
הממד הקיבוצי והאפקטיביות לזכות ההתארגנות, על 

פני הממד האישי של הזכות להתארגנות"
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בפרשות   מעדיפים את הממד הקיבוצי והאפקטיביות לזכות ההתארגנות, 
על פני הממד האישי של הזכות להתארגנות.36 פסק דין יוצא דופן בענין זה 
הוא, כאמור, עניין סגל המחקר ונראה כי ניתן לייחסו לעובדות הייחודיות 
של אותו מקרה. סביר להניח כי אם עניין סגל המחקר היה מתגלגל 
פעם נוספת לפתחו של בית הדין הארצי, הוא לא היה פוסק את שפסק 

ומסקנתו היתה שונה.

הכרה בארגון עובדים נבחנת ביחס לפוטנציאל יציגותו 
ביחידת המיקוח במקום העבודה

חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 עושה שימוש במונח "ארגון 
עובדים", ואולם החוק אינו כולל הגדרה של מונח זה.37 את ההגדרה 
אפשר למצוא במסגרת ההלכה הפסוקה, אשר התפתחה עקב בצד 
אגודל, ולפיה, על-מנת שארגון ייחשב כארגון עובדים לעניין חוק הסכמים 
קיבוציים, נדרש שמטרתו העיקרית תהא קביעת תנאי העבודה בדרך של 
משא ומתן קיבוצי. מתוקף מעמדו בדין כמי שמייצג את כלל העובדים 
ביחידת המיקוח הרלוונטית, התוחמת את "גבולות" המשא ומתן הקיבוצי, 
כמו גם את הקבוצה שעליה יחול ההסכם הקיבוצי, ומשליכה באופן ישיר 
על הענקת יציגות לארגון עובדים זה או אחר, הארגון היציג מוסמך לנהל 
משא ומתן, ולו בלבד הסמכות לחתום על הסכם קיבוצי, המקנה זכויות 

וחובות לכלל העובדים. 
שאלה זו של הגדרת המונח "ארגון עובדים", כאמור, היא בעלת חשיבות 
עצומה נוכח היותה תנאי בלעדו אין לקיומו של משא ומתן אל מול המעביד. 
בפרשת עמית, הלא הוא פסק הדין המנחה לבחינת השאלה הנזכרת,38 
נקבעו הכללים להכרה בארגון כ"ארגון עובדים" לצורך החוק ואלו הם: 
נדרש שיהיה ארגון של קבע; עצמאי כלפי המעביד; דמוקרטי; שמטרתו 
העיקרית תהא קביעת תנאי העבודה בדרך של משא ומתן קיבוצי; עוד 
נדרש שיהיה לארגון תקנון שיקבע את מטרותיו, את מוסדותיו, את התנאים 
לקבלת חברים וכד', וכן נדרשת חברות רצונית של העובדים. אין מדובר 

עשת, לעיל ה״ש 15, בעמ׳ 79; יצחק זמיר ופרנסיס רדאי ״על הזכות שלא להצטרף   36
לארגון עובדים״ משפטים ג 275, 291 )1972(. 

פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 81 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.  37
פרשת עמית, לעיל ה״ש 34; עב׳ )ארצי( 1/03 עמותת עובדי נותב ניהול ותפעול –   38
הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד״ע מ 277 )2005(; עב׳ )ארצי( 9/07 ארגון 
גננות חרדיות – הסתדרות המורים של אגודת ישראל )פורסם בנבו, 15.9.2008( 

)להלן: ״פרשת הגננות החרדיות״(. 

ברשימה סגורה של סממנים, ואפשר להוסיף עליה בהתאם לנסיבות. 
שאלת היותו של גוף פלוני ארגון עובדים נבחנת על-פי התכלית שבעטיה 
מתבקשת הכרה זו. נטל ההוכחה בדבר היותו של ארגון "ארגון עובדים" 
מוטל על כתפיו, גם אם מדובר בנטל מופחת מזה המתחייב להוכיח יציגות.39 
לפי סעיף 3 לחוק הסכמים קיבוציים, ארגון יציג של עובדים לעניין הסכם 
קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים, שעם חבריו נמנה המספר הגדול 
ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם 
לעניין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים 
שעליהם יחול ההסכם; ולפי סעיף 4 לחוק הסכמים קיבוציים, ארגון יציג 
לעניין הסכם קיבוצי כללי הוא ארגון עובדים, שעם חבריו נמנה המספר 

הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם. 
מתוקף מעמדו בדין כמי שמייצג את כלל העובדים ביחידת המיקוח 
הרלוונטית לעניין סכסוך קיבוצי מיוחד, הארגון היציג מוסמך לנהל משא 
ומתן, ולו בלבד הסמכות לחתום על הסכם קיבוצי, המקנה זכויות וחובות 

עס״ק )ארצי( 11019-06-13 ארגון הגננות המחנכות – מדינת ישראל )פורסם בנבו,   39
 .)3.9.2013

"שאלה זו של הגדרת המונח ׳ארגון עובדים׳, כאמור, 
היא בעלת חשיבות עצומה נוכח היותה תנאי בלעדו אין 
לקיומו של משא ומתן אל מול המעביד. בפרשת עמית, 
הלא הוא פסק הדין המנחה לבחינת השאלה הנזכרת, 
נקבעו הכללים להכרה בארגון כ׳ארגון עובדים׳ לצורך 
החוק ואלו הם: נדרש שיהיה ארגון של קבע; עצמאי 
כלפי המעביד; דמוקרטי; שמטרתו העיקרית תהא 
קביעת תנאי העבודה בדרך של משא ומתן קיבוצי; עוד 
נדרש שיהיה לארגון תקנון שיקבע את מטרותיו, את 
מוסדותיו, את התנאים לקבלת חברים וכד', וכן נדרשת 
ברשימה  מדובר  אין  העובדים.  של  רצונית  חברות 
ואפשר להוסיף עליה בהתאם  סגורה של סממנים, 
גוף פלוני ארגון עובדים  לנסיבות. שאלת היותו של 
נבחנת על-פי התכלית שבעטיה מתבקשת הכרה זו. 
׳ארגון עובדים׳  נטל ההוכחה בדבר היותו של ארגון 
גם אם מדובר בנטל מופחת מזה  מוטל על כתפיו, 

המתחייב להוכיח יציגות"
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לכלל העובדים.40 באשר לחובת המעסיק בהקשר של ניהול משא ומתן 
מול הארגון היציג, נכון הוא כי חובה זו לא נקבעה במסגרת חוק הסכמים 
קיבוציים, ואולם זכות זו עוגנה במסגרת הפסיקה של בתי הדין, ובראשונה 
במסגרת ההליך בפרשת מינהל ומשק,41 שם נקבע, כי באותם עניינים 
הנזכרים בסעיף 1 לחוק חלה חובת ניהול משא ומתן בין הצדדים במקום 
עבודה שקיימים בו יחסי עבודה קיבוציים.42 מושכלות ראשונים המה, כי 
אם אין מדובר בארגון עובדים יציג, הרי שאין למעסיק כל חובה לנהל 
עם הארגון משא ומתן, מגעים או הידברות; וממילא אין לאותו ארגון כל 

סמכות להגיש בקשת צד כנגד המעסיק בעניין זה.43
ומה אם מדובר במקום עבודה שלא קיים בו מערך של יחסים קיבוציים, 
היינו מקום לא מאורגן, שלפתע "פורץ" בו ארגון חדש? עד חודש אפריל 
2009 הייתה הדעה הרווחת, אשר תמכה בה פרופ' רות בן ישראל,44 כי 
פרשת אל בטוף, לעיל ה״ש 35; סק״כ )ארצי( 722-09-11 מדינת ישראל משרד   40
הבריאות ומשרד האוצר – ההסתדרות הרפואית בישראל, )פורסם בנבו, 4.9.2011( 
12; סב״א )ארצי(  )להלן: ״פרשת המתמחים הראשונה״(; פרשת פז, לעיל ה״ש 
32690-10-10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה האגף להתאגדות עובדים – 
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי, )פורסם בנבו, 20.1.2011( )להלן: ״פרשת 
האוניברסיטה הפתוחה״(; סב״א )ארצי( 9685-07-12 ארגון כוח לעובדים - ארגון 
עובדים דמוקרטי – הסתדרות העובדים הכללית החדשה )פורסם בנבו, 15.7.2012( 

)להלן: ״פרשת עובדי הרכבת״(.
עס״ק )ארצי( 400005/98 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – מדינת ישראל,   41

פד״ע לה 103 )2000(. 
אורלי ג׳רבי וחגי ורדי ״עובדים על הסרט״ עורך הדין 5, 98 )2009(.  42

יוער, כי ניתנה החלטה המעוררת קושי על-ידי בית הדין האזורי בס״ק )אזורי י-ם(   43
43570-10-14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה-איגוד השמירה והניקיון – קבוצת 
מודיעין אזרחי בע״מ )פורסם בנבו, 20.1.2015(, שלפיה ההסתדרות הכללית יכולה 
להגיש בקשת צד, הגם שהיא אינה הארגון היציג של עובדי קבוצת מודיעין אזרחי 
המועסקים במוזיאון, עת קיים ארגון עובדים יציג המאוגד תחת הסתדרות העובדים 
הלאומית. יודגש, כי במקרה זה טענה ההסתדרות הכללית, כי היא ארגון העובדים 
היציג בענף השמירה, וכי במקרה הנדון הארגון היציג במקום העבודה ויתר על הזכות 
של העובדים לקרן השתלמות, ולכן יש לאפשר להסתדרות לייצג את העובדים בעניין. 

ההסתדרות הכללית התנגדה לצירופה של ההסתדרות הלאומית להליך. 
רות בן-ישראל, ״זכות היסוד לחופש משא ומתן קיבוצי: זכות או חופש ניהול משא   44

ומתן קיבוצי?״ ספר שמגר ג 745 )2003(.

לא חלה חובה על המעסיק לנהל משא ומתן קיבוצי מול ארגון עובדים 
"פורץ"; לעובדים יש כוח לנסות להמיר את יחסי העבודה האישיים ביחסי 
עבודה קיבוציים )כוח אשר יכול לבוא לידי ביטוי בהכרזה על סכסוך 
עבודה ובנקיטת עיצומים(, אולם אין לעובדים זכות משפטית להידברות 
עם המעסיק.45 בחודש אפריל 2009 התקבל פסק דינו התקדימי של בית 
הדין האזורי לעבודה בפרשת מכון דוידסון,46 שנקבע בו על-ידי השופטת 
גליקסמן, כי לאור חלוף הזמן מאז נחקק חוק הסכמים קיבוציים מחד 
גיסא, ושינויים רבים ביחסי עבודה במשק מאידך גיסא, למעסיק במקום 
עבודה שלא שוררים בו יחסי עבודה קיבוציים אינה עומדת הזכות לסרב 
לנהל עם ארגון העובדים היציג הליך של הידברות והיוועצות; ואולם אין 
לחייבו לנהל משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי. זמן קצר לאחר מכן, 
בחודש יולי 2009, ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי בעניין סינמטק 
ירושלים,47 שנקבע בו על-ידי הנשיא אדלר, כי ההכרה בארגון כארגון 
עובדים יציג מקפלת בתוכה את זכותו של ארגון לכונן יחסים קיבוציים, 
וכי על המעסיק לקיים עמו משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי. אל מול 
גישתו של הנשיא אדלר, קבע השופט רבינוביץ, כי המעסיק מחויב בניהול 
משא ומתן, אך אינו מחויב לחתום על הסכם קיבוצי. השופטת וירט לבנה 
נקטה גישת ביניים, שלפיה המעסיק אינו מחויב לחתום על הסכם קיבוצי, 
אולם מוטלת עליו החובה לנהל משא ומתן בתום לב, ובכלל זה בנוגע 
לדרישת נציגות העובדים לחתום על הסכם קיבוצי. בשלהי שנת 2009 
תוקן סעיף 33ח1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 )תיקון מס' 8, 
התשס"ט-2009(, שבו נקבע, כי אין בחובת ניהול משא ומתן כדי לחייב 
מעביד לחתום על הסכם קיבוצי עם ארגון עובדים בהתארגנות ראשונית, 

אשר הפך להיות יציג אצל מעביד לפי סעיף 3 לחוק.48 
הסקירה שלעיל מלמדת, כי חובת משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי מיוחד 
קמה, בין אם מדובר בארגון עובדים "פורץ", בין אם מדובר בארגון עובדים 

ג׳רבי וורדי, לעיל ה״ש 42, בעמ׳ 99.  45
ראו: ס״ק )אזורי ת״א( 504/09 ארגון כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי – מכון   46
דוידסון לחינוך מדעי, ליד מכון ויצמן למדע )פורסם בנבו, 23.3.2009(. )להלן: ״פרשת 

מכון דוידסון״(.
64/09 כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי – עמותת סינמטק  עס״ק )ארצי(   47
ירושלים - ארכיון ישראלי לסרטים )פורסם בנבו, 2.7.2009( )להלן: ״פרשת סינמטק״(; 
עס״ק )ארצי( 57/05 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – מדינת ישראל - משרד 

התחבורה, שר התחבורה מר שטרית, פד״ע מ 481 )2005(.
ראו: סב״א )ארצי( 50718-07-10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ׳ הסתדרות   48

העובדים הלאומית בישראל )פורסם בנבו, 17.11.2010( )להלן: ״פרשת סונול״(. 

"חובת משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי מיוחד 
בין אם  ׳פורץ׳,  בין אם מדובר בארגון עובדים  קמה, 
מדובר בארגון עובדים אשר חי ובועט במקום עבודה 
מאורגן, אך בשעה שמדובר בארגון עובדים יציג, היינו 
ארגון עובדים אשר הודיע למעסיק כי לפחות שליש 
המיקוח  ביחידת  )או  העבודה  במקום  מהעובדים 

הרלוונטית( נמנים עם חבריו"
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אשר חי ובועט במקום עבודה מאורגן, אך בשעה שמדובר בארגון עובדים יציג, 
היינו ארגון עובדים אשר הודיע למעסיק כי לפחות שליש מהעובדים במקום 

העבודה )או ביחידת המיקוח הרלוונטית( נמנים עם חבריו.49 
כידוע, הסתדרות העובדים הכללית החדשה היא ארגון העובדים הגדול 
במשק,50 והיא הארגון היציג של עובדי המדינה.51 זאת בהתאם לשיטתנו 
המעדיפה, כאמור, את יחידת המיקוח המפעלית – יחידת מיקוח אחת 
בשירותו של מעסיק אחד. זאת, למעט מקצועות מסוימים בשירות המדינה, 
שהוכרו כיחידות מיקוח נפרדות שקיימים בהן ארגוני עובדים יציגים אחרים, 
ובהם הסתדרות המורים, ההסתדרות הרפואית בישראל וכן ארגון סגל 
המחקר במערכת הביטחון, שהוכר, כאמור לעיל, כארגון יציג מכוח פסיקתו 
של בית הדין הארצי.52 למעשה, הן במדינה הן במרכז השלטון המקומי 
קיימות יחידות מיקוח מקצועיות בתוך יחידת מיקוח תעשייתית, המוגדרת 

כשיטת ייצוג "משולבת": מקצועית ומפעלית-תעשייתית.53 
במסגרת ההליך שבעניינו, טען ארגון אחדות, כי הוא עומד בכל תנאי 
מדובר  שלדידו  מאחר  עובדים,  כארגון  להגדרתו  ביחס  הפסיקה 
בהתארגנות ראשונית פורצת. המדינה וההסתדרות טענו מנגד, כי ארגון 
שכל מהותו ותכלית קיומו הינה ייצוג עובדים המועסקים בחוזים אישיים 
אינו יכול להיות מוכר כארגון עובדים, שכן תכליתו סותרת את מהותו 
הבסיסית של ארגון עובדים, שכן למרבה האבסורד, עצם החתימה על 
הסכם קיבוצי המסדיר תנאי העסקתם של העובדים הללו תשנה את 
מעמדם באופן שישלול מן הארגון אפשרות לקיום של קבע.54 זאת, מאחר 

פרשת האוניברסיטה הפתוחה, לעיל ה״ש 40.  49
דב״ע )ארצי( נז/48-13 מדינת ישראל – ההסתדרות הכללית החדשה, פס׳ 17 לפסק   50
הדין )פורסם בנבו, 22.1.1998(, שמובאים בה דבריה של באת כוח היועץ המשפטי 
2/03 הסתדרות המהנדסים,  לממשלה בעניין זה אשר לא נסתרו; ס״ק )ארצי( 
האדריכלים והאקדמאים – מרכז השלטון המקומי, פס׳ 2)א( לפסק דינו של הנשיא 
אדלר )פורסם בנבו, 8.9.2005( :״ההסתדרות נוסדה בשנת 1920 ושהייתה ברבות 
הימים להסתדרות הכללית החדשה, הינה כיום ארגון העובדים הגדול במשק, המייצג 
כ-700,000 עובדים״; עב׳ )אזורי י-ם( 2564/06 יוסף – הסתדרות העובדים פס׳ 26 
לפסק הדין )פורסם בנבו, 26.11.2006(; ס״ק )ארצי( 54/09 לשכת המסחר תל-אביב, 
איגוד לשכות המסחר – הסתדרות העובדים הכללית החדשה פס׳ 6 לפסק דינו של 

הנשיא אדלר )פורסם בנבו, 2.6.2009(.
בג״ץ 5998/12 רונן נ׳ כנסת )פורסם בנבו, 25.8.2013(; עב׳ 1/99 ארגון פרקליטי   51
המדינה עמותה על-פי חוק העמותות תש״מ - 1980 – הסתדרות העובדים החדשה, 

פס׳ 4 לפסק דינו של הנשיא אדלר )פורסם בנבו, 15.3.99(.
פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 61 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.  52

פרשת מרקוביץ, לעיל ה״ש 11.   53
ס׳ 4.1 לתקנון ארגון אחדות נקבע, כי יכול להיות חבר בו אך מי שהוא מועסק בהסכם   54

עבודה אישי. 

שבתקנון אחדות נכתב, כי "אלה הכשירים להיות חברים בעמותה: כל 
עובד המועסק על-פי הסכם אישי". עוד נטען על-ידי המדינה וההסתדרות, 
כי קיים פגם ביסוד הוולונטריות של ארגון אחדות,55 משקביעת התנאי 
לחברות מצויה למעשה בידי המעסיק, אשר הכוח בידיו להחליט באיזו 
תבנית העסקה יועסק עובד הנקלט לשורותיו, וכי בארגון אחדות לא 
מתקיים התנאי של קיומה של זכות לבחור ולהיבחר לוועד עובדים. 
המדינה הדגישה, כי האופן והצורה של קליטת העובד משפיעה באופן 
מהותי על יחידת המיקוח שבה יועסק העובד, על תנאי עבודתו ועל 
השתייכותו למרותו של ארגון עובדים אחד על משנהו, חרף העובדה, 
כי מדובר באותו התפקיד במפעל. כך, למעשה, יוביל הדבר גם לקביעה 
מי יהיה הארגון היציג עבור אותו עובד. ואמנם, בבחינת מיהותו של ארגון 
עובדים בהתאם ולאור המבחנים שנקבעו בפרשות עמית ובפרשת פז, 
יש ליתן את הדעת על האמור לעיל, הגם שמבחן הוולונטריות אשר נקבע 
בפרשת עמית עניינו בחופש של העובד האם להצטרף לארגון עובדים 
או לפרוש ממנו. עוד טענו המדינה וההסתדרות, כי גם אם נצא מנקודת 
הנחה )מוטעית( שיחידת המיקוח היא זו הנטענת על-ידי אחדות, הרי 
שבשים לב להודעתו של הארגון בתחילת הדיון בהליך קמא, שלפיה 
הוא אינו יציג במדינה – הודעה אשר שמטה את הקרקע תחת בקשת 
הצד – היה על בית הדין קמא לסלק את הבקשה על הסף בהעדר 
עילה כבר בדיון הראשון, בשים לב לעובדה, כי הסעדים אשר התבקשו 
בבקשה הם, כי לא ינוהל משא ומתן או ייחתם הסכם קיבוצי בעניינם של 
העובדים בחוזים אישיים, כאשר הסעד המבוקש, מטבע הדברים, על-ידי 
מי שמתיימר להיות ארגון עובדים יציג ביחידת המיקוח הנפרדת הוא 
ניהול משא ומתן וחתימה על הסכם קיבוצי, שיסדיר את תנאי העסקתם 

של העובדים ביחידה זו.
לגישתו של הנשיא פליטמן, תכלית קיום ארגון עובדים על-פי חוק 
הסכמים קיבוציים היא ייצוג העובדים על-ידי ארגונם כלפי מעסיקם, 
מתוך הנחה מובנית, שאותו ארגון יכול שיהיה ארגון יציג שיוכל לחייב 
את המעסיק לנהל עמו משא ומתן לקראת חתימה על הסכם קיבוצי. 
את אפשרות מימושן של מטרות קיומו של ארגון עובדים על-פי חוק 
הסכמים קיבוציים יש לבחון ביחס ליחידת המיקוח במקום העבודה.56 
ארגון עובדים הוא רק כזה היכול ליטול חלק כצד בתחרות בין ארגונית, 

ראו: פרשת פז, לעיל ה״ש 12, פס׳ 20 לפסק הדין.   55
ראו: פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 84 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.  56
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עובר למועד טענתו להיותו ארגון עובדים באותו מקום עבודה. לאור 
תכלית הקמתו של ארגון אחדות על-פי תקנונו, גם אם כל בעלי החוזים 
האישיים בשירות המדינה יצטרפו אליו כחברים, אזי ארגון אחדות על-פי 
תקנונו לא יוכל למנות יותר משמינית מעובדי שירות המדינה ביחידת 
המיקוח; כלומר רק את אלה בעלי החוזים האישיים. משכך, מלכתחילה 
אין לו הפוטנציאל להיכנס למשא ומתן עם המדינה ולחתום על הסכם 
קיבוצי עמה.57 במילים אחרות, הוא שולל מעצמו, באופן מובנה, את 
היכולת להגיע למעמד של ארגון יציג בכלל שירות המדינה, וכן הוא 
נזקק, למעשה, להנצחת אופן ההעסקה של החברים בו, כך שלעולם 
לא ייחתם הסכם קיבוצי המסדיר את  תנאי העסקתם. לפיכך יש לראות 
את ארגון אחדות כארגון של קבוצת עובדים מאורגנת, אשר אינו ממלא 
אחר התנאים הבסיסיים להכרה בו כארגון עובדים על-פי חוק הסכמים 
קיבוציים, ושדה פעולתו מוגבל לעמידה על האינטרסים של חבריו בקרב 
הארגון היציג. במסגרת זו אין מניעה שחברי אחדות יבחרו שלא להיות 
חברי ההסתדרות, או שיבחרו להיות גם חברי ההסתדרות. אין מניעה 
עקרונית לחברות כפולה, גם בארגונם וגם בארגון היציג, משום שאין 
הם ארגון עובדים על-פי חוק הסכמים קיבוציים, שלגביו לא תיתכן 
חברות נוגדת של אותו עובד בשני ארגוני עובדים בו-זמנית. לאור כל 
אלה נקבע על-ידי הנשיא פליטמן, כי אין מקום להכיר בארגון אחדות, 
לעת הזאת, כארגון עובדים על-פי חוק הסכמים קיבוציים בקרב עובדי 

המדינה, כלפי המדינה.58 
לגישתה של השופטת גליקסמן )גישה שבה תמך השופט רבינוביץ ונציג 
הציבור מר דורון(,59 הגם שארגון אחדות אינו ארגון עובדים כמשמעו בחוק 
הסכמים קיבוציים ואינו יכול לייצג במימד הקיבוצי את העובדים בחוזים 
אישיים מול המדינה, הרי שבפרשת פז נקבע, כי יכולה להתקיים במקום 
עבודה "התאגדות של עובדים" אשר אינה בת מעמד במשפט הקיבוצי. 
ואולם בשים לב לפרשת עמית, הושאר על-ידה בצריך עיון גבולות שדה 
הפעילות של "ארגון של עובדים"; דהיינו האם הוא מוגבל לעמידה על 

שם, פס׳ 86 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.  57
שם, פס׳ 87 ו-91 לפסק דינו של הנשיא פליטמן; עס״ק )ארצי( 48472-06-11   58
מדינת ישראל, משרד הבריאות ומשרד האוצר – הסתדרות הרפואית בישראל ים 
 )פורסם בנבו, 25.7.2011(; פרשת המתמחים הראשונה, לעיל ה״ש 40; סק״כ )ארצי( 
2376-10-11 מדינת ישראל - משרד הבריאות ומשרד האוצר – ההסתדרות הרפואית 

בישראל )פורסם בנבו, 12.10.2011(.
פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 22–24 לפסק דינה של השופטת   59
גליקסמן, פס׳ 93 לפסק דינו של הנשיא פליטמן. שם הושארה השאלה בצריך עיון.

האינטרסים של חבריו מול הארגון היציג בלבד, או שמא הוא יכול לפעול 
גם מול המעביד, הן ב"מימד האישי",60 כגון ייצוג עובד המועסק בחוזה 

אישי בעת שימוע, הן בדרכים נוספות.

מיהו בית הדין המוסמך לדון בשאלת גבולותיה, כמו גם פיצולה או 
"קריעתה" של יחידת מיקוח, ומהו מועד הדיון בטענת הסף בדבר העדר 

סמכותו העניינית של בית הדין? 
סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה נבחנת הן לאור זהות הצדדים, 

קרי לגיטימציה של הצדדים, הן לאור העילה הנטענת.61  
בהתאם לסעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, כמו גם 
ההלכה הפסוקה, בית הדין האזורי לעבודה מוסמך לדון בשאלת הגבולות 
של יחידת מיקוח בהתארגנות ראשונית )מפעל שאינו מאורגן(, כמו גם 
בשאלה האם מדובר בארגון עובדים אם לאו, לרבות יציגותו במפעל, 
כאשר הצדדים הנצים בסכסוך הם המעסיק מזה וארגון העובדים מזה, 
והם בלבד.62 שונה הדבר כאשר מדובר במקום עבודה מאורגן, בו מתבקש 
בית הדין להכריע בשאלת פיצולה של יחידת המיקוח בה יציג ארגון אחד, 
זאת לבקשת ארגון עובדים אחר, לעתים אגב בירור שאלת מעמדו של 

סוגיית ״הממד האישי״ )וזו בלבד( הושארה בצריך עיון: שם, פס׳ 83 לפסק דינו של   60
הנשיא פליטמן. 

ראו: ס״ק )ארצי( 5/03 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – התאחדות התעשיינים   61
בישראל )פורסם בנבו, 16.7.2003(; בג״ץ 6871/03 מדינת ישראל נ׳ בית הדין הארצי 
לעבודה, פ״ד נח)2( 943 )2003(, שבו נדחתה העתירה על ההחלטה הנזכרת; סק״כ 
)ארצי( 51/09 ״סאוט אלעאמל״ - להגנת זכויות העובדים והמובטלים  – שר התעשייה 
המסחר והתעסוקה )פורסם בנבו, 3.1.2012( )להלן: ״פרשת סאוט אלעאמל״(, שבו 
נדחתה טענת העדר סמכותו של בית הדין הארצי לעבודה לדון בתביעה, הגם 
שהתובעים אינם ״צדדים להסכם קיבוצי כללי״ כמשמעותו בס׳ 25 לחוק בית הדין 
לעבודה, זאת מאחר שנקבע על-ידי בית הדין הארצי, כי הוא הפורום הנאות לדון, 
כערכאה ראשונה בתביעה, לאור מהותה והעילה הנוגעת לשינוי קיצוני במערכת 
הפנסיה, וכי מדובר בסכסוך ארצי כללי ויוצא דופן בחשיבותו, וההכרעה בו נוגעת 
לחלקים נרחבים באוכלוסייה בתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי; דיון )ארצי( 
מט/4-24 ההסתדרות האקדמאים במדעי הרוח והחברה – המוסדות להשכלה גבוהה, 
פד״ע כ 268, 277 )1989(: ״רצונו של המחוקק כי סכסוכים ״ארציים״, שבדרך כלל 

יש להם היבט מיוחד במינו )unique( יתבררו ישירות בפני בית הדין הארצי״. 
ס״ק )אזורי ב״ש( 1033/07 הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב אשדוד –   62
ויטה פרי הגליל שיווק בע״מ )פורסם בנבו, 6.4.2008(; עס״ק )ארצי( 13/08 ויטה פרי 
גליל שיווק בע״מ – הסתדרות העובדים הכללית החדשה )פורסם בנבו, 9.8.2009(; 
פרשת מכון דוידסון, לעיל ה״ש 46; עס״ק )ארצי( 1008/00 הורן את ליבוביץ בע״מ – 
הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד״ע לה 145, פס׳ 28 לפסק דינו של הנשיא 
אדלר )2000(; מירוני, לעיל ה״ש 21, בעמ׳ 581; בר״ע )ארצי( 34531-03-11 אלקטרה 
מוצרי צריכה )1951( בע״מ – הסתדרות העובדים הכללית החדשה )פורסם בנבו, 

23.3.2011( )להלן: ״פרשת אלקטרה השנייה״(.
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הארגון האחר כארגון עובדים.63 סעיף 25)2( לחוק בית הדין לעבודה, 
התשכ"ט 1969- קובע, כי "לבית הדין הארצי תהא הסמכות הייחודית 
לדון בתובענות בין ארגון עובדים לארגון עובדים אחר". לפיכך, בית הדין 
הארצי הוא הערכאה היחידה אשר במסגרתו צריכים להתברר סכסוכים 
מעין אלה, בין במעורבות המעסיק ובין בהעדרו שעה שמדובר בשני 

ארגוני עובדים נצים, ואלו נדונים באופן תדיר שם.64 
במסגרת ההליך בעניין אחדות, טענו המדינה וההסתדרות, כי פסיקתו 
של בית הדין האזורי ניתנה בחוסר סמכות עניינית, שכן על ההכרעה 
בטענות של ארגון מתחרה בעניין פיצול יחידת המיקוח במקום עבודה 
מאורגן להיעשות רק בבית הדין הארצי במסגרת סכסוך בין ארגוני. בעניין 
זה הוסיפה המדינה, כי התבוננות בתוכנה של הבקשה מגלה, כי עניינה 
של הבקשה הוא "לקרוע" את יחידת המיקוח ולהגדיר את גבולותיה 
מחדש. במילים אחרות, הבקשה שהוגשה בהליך קמא היא בעלת שני 
צירים – ציר אחד של ארגון אחדות אל מול המדינה וציר שני של ארגון 
אחדות אל מול ההסתדרות. במצב שבו קיימים שני צירים כאמור, ובכלל 
זה ציר של יריבות בין ארגונית, היה על סכסוך זה להתברר בפני בית הדין 
הארצי, כערכאה ראשונה בעלת סמכות עניינית וייחודית. ארגון אחדות 
טען מנגד, כי פסק דינו של בית הדין האזורי לא ניתן בחוסר סמכות 
עניינית, בשים לב לעובדה כי הוא ארגון "פורץ", זאת, לדידו, מאחר 
שהעובדים המועסקים בחוזים אישיים הוצאו "מחוץ לגדר", ולפיכך אין 
מדובר בפיצולה של יחידת מיקוח, אלא בקביעת יחידת מיקוח חדשה 

ראו דוגמה בפרשת עמית, לעיל ה״ש 34.   63
פרשת פז, לעיל ה״ש 12; פרשת סגל המחקר, לעיל ה״ש 13; פרשת הגננות החרדיות,   64
לעיל ה״ש 38; פרשת האוניברסיטה הפתוחה, לעיל ה״ש 40; פרשת סונול, לעיל 
ה״ש 48; פרשת אל על, לעיל ה״ש 10; פרשת עובדי הרכבת, לעיל ה״ש 40; עס״ק 
)ארצי( 8299-06-12 מיקוד שמירה ואבטחה בע״מ – ההסתדרות העובדים הלאומית 
)פורסם בנבו, 24.6.2012(; עס״ק )ארצי( 62/09 הסתדרות המורים בישראל – מדינת 
ישראל )פורסם בנבו, 28.6.2009(; פרשת מרקוביץ, לעיל ה״ש 11; סב״א )ארצי( 
23257-08-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה האגף לאיגוד מקצועי– אגודת 

העיתונאים בתל-אביב )פורסם בנבו, 26.8.2012(. 

של עובדים לא מאורגנים.
לגישת הנשיא פליטמן, הלבוש שבו הולבשה עתירת אחדות, כבקשת צד 
בסכסוך קיבוצי נגד המדינה, מסתיר את טיבו האמיתי של הסכסוך העולה 
מבקשת הצד, שהינו סכסוך בין ארגוני, הנוגע ליציגותם של בעלי החוזים 
האישיים בשירות המדינה ולמעמד ההסתדרות כארגון עובדים בקרבם, 
הנוגע, בין השאר, בשאלת פיצול יחידת המיקוח והכרה בבעלי החוזים 
האישיים בשירות המדינה כיחידת מיקוח נפרדת. מששאלה זו מועלית 
לא על-ידי המעביד כי אם על-ידי ארגון, הטוען להיותו ארגון עובדים יחיד 
בקרב אותה יחידת מיקוח מפוצלת מתוך יחידת מיקוח גדולה יותר, שבה 
כבר קיים ארגון עובדים יציג – מדובר בסכסוך בין ארגוני.65 לפיכך, בית 
הדין האזורי היה נטול סמכות להכריע בבקשת הצד שהוגשה אליו. עוד 
נקבע על-ידי הנשיא פליטמן,66 כי בית הדין האזורי היה צריך לבחון את 
שאלת סמכותו לדון בסכסוך, למצער, בשעה שנמחק ההליך בסכסוך 
"המגה שביתה".67 למעשה, באותה עת היה מדובר בתחילתו של ההליך, 
וממילא בשים לב להעדר יציגותו של ארגון אחדות, היה על בית הדין 
האזורי להיעתר לבקשת המדינה וההסתדרות למחיקת ההליך על הסף.68
לגישתה של השופטת גליקסמן,69 סמכותו של בית הדין האזורי אינה 
פוקעת מאליה, וההליך אינו הופך אוטומטית לסכסוך בין ארגוני אם 
מצורף כצד להליך ארגון עובדים אחר, בין ביוזמת המעביד, בין ביוזמת 
בית הדין, בין כתוצאה מבקשתו של ארגון העובדים האחר. אין לקבוע 
כלל, כי בכל מקרה שבו מתקיים הליך בין ארגון עובדים ובין מעביד, 
אשר במסגרתו מעלה ארגון עובדים אחר טענות לעניין יציגות או יחידת 
המיקוח, מדובר בסכסוך בין ארגוני ויש להעבירו לדיון בבית הדין הארצי 
לעבודה, בהתאם לסעיף 25)2( לחוק בית הדין לעבודה. הסמכות נתונה 
לבית הדין הארצי רק אם מבחינה מהותית מדובר בסכסוך בין ארגוני. 
הוסיפה לעניין זה השופטת גליקסמן, כי יש לזכור, שהכלל הוא, שהסמכות 
העניינית נגזרת בראש ובראשונה מעילת התביעה והסעד המבוקש 
בכתב התביעה. קביעת כלל כאמור עלולה לגרום לשימוש לרעה בהליכי 
משפט. כך למשל, יוכל מעסיק המעוניין לסכל הליכי התארגנות במקום 
העבודה, לגרום לכך ש"ארגון עובדים" מטעמו יגיש בקשה לבית הדין 

פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 31–33 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.  65
שם, פס׳ 36 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.  66

פרשת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, לעיל ה״ש 3.  67
פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 38 לפסק דינו של הנשיא פליטמן.   68

שם, פס׳ 2 לפסק דינה של השופטת גליקסמן.  69

ארגון  של  קיומו  מטרות  של  מימושן  אפשרות  "את 
עובדים על-פי חוק הסכמים קיבוציים יש לבחון ביחס 
ליחידת המיקוח במקום העבודה. ארגון עובדים הוא רק 
כזה היכול ליטול חלק כצד בתחרות בין ארגונית, עובר 
למועד טענתו להיותו ארגון עובדים באותו מקום עבודה"
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האזורי בטענה שהוא הארגון היציג ויעתור להעברת ההליך לבית הדין 
הארצי, ובכך לגרום להתמשכות ההליך בשלב בו התארגנות ראשונית 

היא פגיעה ושברירית. 
למען שלמות התמונה יצוין, כי בפרשת Ynet, אשר עסקה בהתארגנות 
ראשונית ב-Ynet,70 קביעתו העיקרית של בית הדין האזורי הייתה, כי 
יש להכיר בעיתונאים עובדיYnet  כיחידת מיקוח זמנית, לתקופה בת 
שנתיים, וכי ארגון העיתונאים בישראל – הסתדרות העובדים הכללית 
החדשה הוא הארגון היציג של עיתונאי Ynet במסגרת יחידת המיקוח 
הזמנית. בהתייחס לטענת Ynet, שלפיה היה על בית הדין האזורי להכריע 
בטענת חוסר סמכות עניינית כטענה מקדמית ולא במסגרת פסק הדין 
לאחר שהוא דן בהליך, נקבע  על-ידי השופטת גליקסמן, כי ככלל, רצוי 
שטענת חוסר סמכות עניינית תוכרע לפני הדיון בהליך לגופו. עם זאת, יש 
להותיר שיקול דעת בעניין זה לבית הדין האזורי. כך, במקרה שבו הדיון 
בטענה המקדמית בדבר חוסר סמכות עניינית עלול לעכב את הדיון 
לגופו בסכסוך בין ארגון העובדים ובין המעסיק, רשאי בית הדין האזורי 

לקבוע כי ידון בטענה זו במסגרת פסק הדין בהליך.71 

הרהורים נוספים בעקבות פסק דין אחדות 
הסמכות העניינית – דומה כי הותרת שיקול דעת לבית דין אזורי לדון, 
במקרים יוצאים מן הכלל, בטענת העדר סמכות עניינית במסגרת פסק 
 ,Ynet הדין בהליך, קרי בסוף ההליך ולא באבו, כעמדת בית הדין בעניין
אינה עולה, לכאורה, בקנה אחד עם חוות דעתו של הנשיא פליטמן 
בעניין אחדות. ודוק, לדידו, הודאתו של ארגון אחדות בדבר העדר יציגותו 
הזקיקה את סילוקה של בקשת הצד על הסף, קרי בתחילת ההליך.72 
אמרנו לכאורה, מאחר שקביעתו הנזכרת של הנשיא פליטמן בפרשת 
אחדות בסוגיה זו באה על רקע העובדה, ששם דובר על מקום עבודה 
מאורגן; ואילו קביעתה של השופטת גליקסמן בפרשת Ynet, באה על 
רקע העובדה, ששם דובר על התארגנות ראשונית. דומה, כי על רקע 

עס״ק )ארצי( 59352-10-13 ידיעות אינטרנט בע״מ )שותפות רשומה( נ׳ הסתדרות   70
העובדים הכללית החדשה – ארגון העיתונאים בישראל )פורסם בנבו, 21.8.2014( 

)להלן: ״פרשת Ynet״(.
פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 42 לפסק דינה של השופטת גליקסמן.   71
עוד לעניין דחיית תובענה על אתר בשל העדר יציגות לאור ס׳ 3 לחוק הסכמים   72
קיבוציים, ראו: סב״א )ארצי( 54839-10-13 אגודת העיתונאים בתל אביב – ארגון 
העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה )פורסם בנבו, 26.11.2013(. 

הדברים הנזכרים יש לקרוא את דבריה בסוגיה זו בפרשת אחדות. אמנם, 
בענין Ynet ציין בית הדין, כי הטעם לדחיית ההחלטה בשאלת סמכות 
עניינית יכול לבוא עת קיים צורך לברר את הסכסוך לגופו; ואולם במישור 
העיוני נשאלת השאלה, האם טעם מעין זה מוצדק בהתחשב בעניין שעל 
הפרק. נשאלת שאלה נוספת, המתעוררת לא פעם בהליכים אזרחיים 
אחרים, והיא: האם במקום שבו עולה טענת העדר סמכות עניינית יש לבית 
הדין, אשר בפניו עולה השאלה, החופש לדחות את ההכרעה בה לפסק 
הדין הסופי? מחד גיסא, דחייה זו מחטיאה לכאורה את הרציונל הטמון 
בבקשה לסילוק על הסף כשמדובר בעילה של חוסר סמכות עניינית. זאת 
משום שהסמכות העניינית היא קוגנטית ויורדת לשורש פעולתם של בתי 
המשפט, ולא בכדי ניתן להעלות טענות הנסבות עליה בכל שלב משלבי 
הדיון;73 וכידוע, בית הדין לעבודה אינו בן חורג למערכת בתי המשפט;74 
מאידך גיסא, בית המשפט העליון קבע, כי ברגיל, אין להעלות טענת 
חוסר סמכות עניינית לאחר שההליך התברר במלואו כשמדובר בבית 
משפט הנמנה עם מערכת בתי המשפט הרגילים,75 ועל דרך ההיקש 
ניתן לטעון, כי בשים לב לעובדה שלפיה אין חולק, כי הסוגיה צריכה 
להתברר בגדרם של בתי הדין לעבודה )היינו אין מחלוקת האם הסוגיה 
צריכה להתברר בבג"ץ, בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט 
לעניינים מינהליים, או שמא בבתי המשפט האזרחיים(, העדר הסמכות 
העניינית אינה זועקת לשמים והיא אך נדחית לתום ההליך; וכידוע – בית 
הדין אינו נוהג לסלק בקשות צד על הסף, והוא עושה כן במשורה.76 עם 
זאת, חשוב לציין, כי על-פי התפיסה המקובלת כיום בפסיקה, לא כל פגם 
שנפל בהליך מביא לבטלות מוחלטת של ההליך. דוקטרינת הבטלות 
היחסית, אשר מוצאה במשפט המינהלי, חלחלה זה מכבר למשפט 

אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 29, 31 )מהדורה אחת עשרה, 2013(.   73
דב״ע )ארצי( נד/17-3 המועצה המקומית בית ג׳אן – נפאע, פד״ע כו 327, 331; דב״ע   74

)ארצי( נא/62-3 ושיץ – חברת רגיס בע״מ, פד״ע כב 290, 291. 
ע״א 4796/95 אלעבורה נ׳ אלעבורה, פ״ד נא)2( 669, 675 )1997(.  75

פרשת אלקטרה השנייה, לעיל ה״ש 62; עס״ק )ארצי( 17/08 הסתדרות העובדים   76
הכללית החדשה – מלון כנען ספא קופת חולים מאוחדת )פורסם בנבו, 9.2.2011( 
)להלן: ״פרשת כנען ספא״(; דיון )ארצי( לח/4-11 הסתדרות האקדמאים במדעי הרוח 
והחברה – מדינת ישראל פד״ע ט)1( 425 )1978(; עס״ק )ארצי( 400094/97 הסתדרות 
העובדים הכללית החדשה – מדינת ישראל - משרד הבטחון, הרשות לפיתוח אמצעי 
לחימה )פורסם בנבו, 6.9.2004(; ת״ב )ארצי( מג/4-3 ועד עובדי מערכת בתי-המשפט 
– מדינת ישראל, פד״ע יד)1( 71 ,76 )1982(; ע״ע )ארצי( 408/07 מדינת ישראל –  כהן 

)פורסם בנבו, 13.10.2008(.
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הפלילי במופעים שונים. ואם כך הוא 
במשפט הפלילי,77 הרי שעל אחת כמה 
וכמה כך הוא במשפט העבודה. בתי 
השימוש  באפשרות  הכירו  המשפט 
בעקרון הבטלות היחסית גם במקרים 
מהעדר  נבע  בהליך  הפגם  שבהם 
סמכות עניינית. אמנם, פגם בסמכות 

העניינית הוא פגם היורד לשורשי הבסיס הנורמטיבי שעליו מושתת 
בית המשפט, השואב כוחו וסמכותו מדבר החקיקה המסמיכו לשפוט 
ואף תוחם את גדר סמכותו, ואין להקל בו ראש; אך בנסיבות מסוימות 
הוא עשוי שלא להוביל לבטלות מוחלטת של ההליך. אם כך בהליך 
פלילי, דומה כי הדברים נכונים גם שעה שמדובר בהליך אזרחי מתחום 
משפט העבודה הקיבוצי, בשאלת סמכות עניינית בתוך בתי הדין לעבודה 
פנימה. הדברים נכונים ביתר שאת שעה שבתי המשפט עורכים באופן 
תדיר איזון בין זכויות, ואלו לעולם יחסיות, מצד אחד, ובשעה שעל הפרק 
מדובר בהתארגנות ראשונית, אשר היא פגיעה ושברירית מטיבה, ושאלת 
הסמכות העניינית אך נדחית לשלב מתקדם של ההליך ואין מדובר 

באיונה כלל ועיקר, מצד שני. 
"ארגון של עובדים" – בפרשת אחדות נקבע על-ידי השופטת גליקסמן 
מונח חדש במשפט העבודה הקיבוצי בדמות "ארגון של עובדים",78 תוך 
שהסתמכה על אמירות השופטים בפרשות עמית והבכירים בפז, זאת, 
הגם שהדבר לא התחייב לצורך הכרעה בסכסוך מחד גיסא, ובשעה 
שהמונח המשפטי "ארגון עובדים" נטוע עמוק במשפט העבודה הקיבוצי 
הישראלי מאידך גיסא. אמנם, מדובר באמרת אגב, כאשר השופטת 
גליקסמן הקפידה לציין, כי אין מקום לקבוע בשלב זה את גבולות שדה 
פעילותו של אותו "ארגון של עובדים"; אך בד-בבד אפשר ללמוד לכאורה 
מדבריה, כי אין היא מצמצמת את מרחב פעולתו של יצור כלאיים זה 

ל"מימד האישי" אל מול המעסיק בהכרח, אלא גם "בדרכים נוספות". 
אכן, בית הדין הארצי לעבודה אמון על פיתוח משפט העבודה וביטחון 
סוציאלי וזו מומחיותו;79 ולעתים הוא אף דן מחדש בנושא שנדון בפסיקה 

ע״פ 5937/12 טובול נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 21.10.2013(.   77
ראו: פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 24 לפסק דינה של השופטת   78

גליקסמן.
בג״ץ 6076/12 כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי נ׳ ההסתדרות הכללית החדשה   79

)פורסם בנבו, 13.12.2012(; פרשת לשכת התיאום, לעיל ה״ש 16. 

בעניינים  העליון  המשפט  בית  של 
בין  הנובעים,  והנדרשים,  הראויים 
משינויים  חקיקה,  משינוי  השאר, 
העתים  משינוי  וחברתיים,  כלכליים 
ומשינויי מדיניות שיפוטית.80 אך דומה, 
שמרחב  בפרט  זה,  כלאיים  יצור  כי 
פעולתו לא צומצם על-ידי בית הדין 
הארצי ל"מימד האישי"81 ולמקום עבודה בלתי מאורגן )בלבד(, עלול 
בהסתברות קרובה לוודאי לפתוח פתח )חלילה( לתסבוכות משפטיות 
וארגוניות מיותרות, בפרט במקום עבודה מאורגן. סבורני, כי ה"הקלות" 
שהביאה עמה הפסיקה לשם קידום הזכות להתארגנות במקום עבודה 
שבו אין מתקיימים עדיין יחסי עבודה קיבוציים, מעוררות קושי, שעה 
שעסקינן במקום עבודה מאורגן; ולפיכך יש מקום לחשוב ולהרהר, האם 
לאפשר קיומו של "ארגון של עובדים", כהגדרת בית הדין בעניין אחדות, 

במקום עבודה מאורגן. ואבאר.
בשל היחלשות כוחה של העבודה המאורגנת בישראל, בוודאי החל 
משנת 1995 שבה חלה הפרדה בין דמי חבר ומס בריאות,82 קיימת גישה 
של מלומדים ושופטים שונים, שלפיה יש לאפשר במקרים מסוימים 
יחידות מיקוח זמניות, וליתן לבית הדין "ארגז כלים" שיעמוד לרשותו 
על-מנת ליישב חילוקי דעות בנושא קביעת יחידת המיקוח;83 זו באה על 
רקע התפיסה, כי מימוש ולו חלקי של זכות ההתארגנות והקמת ארגון 

דב״ע )ארצי( נו/3-209 מפעלי תחנות בע״מ – יניב, פד״ע לג 289 )1999(.  80
דומה כי בשים לב לאמור בפס׳ 93 לפסק דינו של הנשיא פליטמן בפרשת הסתדרות   81
העובדים, לעיל ה״ש 2, אשר השאיר את סוגיית המימד האישי בצריך עיון, הרי שלדידו 

ארגון של עובדים אינו יכול לפעול כלל ״בדרכים נוספות״.
בן-ישראל, לעיל ה״ש 44, בעמ׳ 909–910; שרון רבין מרגליות ״שינויים ערכיים:   82
עקומות הביקוש להתארגנות קיבוצית״ קובץ מאמרים בנושאי עבודה 1 )1990(, 
שם מובאים נתונים על שיעור החברים בהסתדרות הכללית החדשה; מרדכי )מוטי( 
מירוני ״התפתחויות ומגמות במשפט העבודה הקיבוצי והאינדיווידואלי 2010–2011״ 
דין ודברים ח 153 )2014(: ״למרות הרושם המתקבל מהדיון הציבורי ומהדיווחים 
בתקשורת, שלפיו היחסים הקיבוציים מצויים בפריחה, הנתונים מראים שדווקא 

מספר העובדים המאורגנים קטן״. 
פרשת Ynet, לעיל ה״ש 70; פרשת הסתדרות העובדים, לעיל ה״ש 2, פס׳ 60 לפסק   83
דינו של הנשיא פליטמן; עשת, לעיל ה״ש 15; מירוני, לעיל ה״ש 21; ס״ק )אזורי ת״א( 
15391-12-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הוט טלקום שותפות מוגבלת 
)פורסם בנבו, 26.2.2012(; עניין הכרה זמנית בארגון עובדים, על דרך ההיקש 
ובשינויים במחויבים, פרשת עמית, לעיל ה״ש 34, פס׳ 20 לפסק דינו של השופט 
גולדברג בדעת המיעוט: ״משמעות הכרה זמנית כזאת היא בראש ובראשונה בכך 
שבשלב זה יהיה הגוף הטוען להכרה בעל כוחות משפטיים, ויהא בידו לפעול במשפט 

העבודה הקיבוצי״. 

"ה׳הקלות׳ שהביאה עמה הפסיקה לשם קידום הזכות 
להתארגנות במקום עבודה שבו אין מתקיימים עדיין 
יחסי עבודה קיבוציים, מעוררות קושי, שעה שעסקינן 
במקום עבודה מאורגן; ולפיכך יש מקום לחשוב ולהרהר, 
האם לאפשר קיומו של ׳ארגון של עובדים׳, כהגדרת בית 

הדין בעניין אחדות, במקום עבודה מאורגן"
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יציג עדיף על אי-מימוש זכות ההתארגנות כלל באותו מקום עבודה. גם 
המחוקק ביקש להקל על דרישת היציגות וקבע, במסגרת חוק הסכמים 
קיבוציים, כי תובענות בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י יכול שיוגשו 
בידי "העובד או דורש העבודה" או "ארגון עובדים" ולא בהכרח על-ידי 
ארגון עובדים יציג. בדומה, קיימת מגמה בפסיקת בית הדין לעבודה, 
שלפיה אין לפרש את סמכותו העניינית של בית הדין בצורה דווקנית, 
כך שניתן משקל יתר למבחן העילה על-פני מבחן של זהות הצדדים.84 
לדוגמה, בפרשת כנען ספא נקבע על-ידי בית הדין הארצי לעבודה, כי 
פרשנות ההליך המתאים בהליכים לפי חוק הזכות לעבודה בישיבה 
מחייבת את מבחן הכשירות, שלפיו מוענק מעמד למי שיכול להיות צד 
להסכם קיבוצי מיוחד )ולאו דווקא לארגון עובדים ענפי הקבוע בחוק(, 
הגם שמבחן זהות הצדדים לא התקיים במקרה זה; כך גם אירע בפרשת 
אלקטרה. בשתי הפרשות הללו דובר על מקומות עבודה לא מאורגנים, 
אשר ההסתדרות לא הייתה יציגה בהם, וחרף האמור סבר בית הדין 
הארצי, כי מתכונת הדיון בהליך בסכסוך קיבוצי היא המתכונת הראויה 
בנסיבות. גישה זו עולה בקנה אחד, לכאורה, עם האמור בסעיף 3 לחוק 
ישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957 )להלן – חוק יישוב סכסוכי עבודה(, 
הקובע, כי הצדדים בסכסוך עבודה בין מעביד לעובדיו, ככל שאין ארגון 
עובדים במקום עבודה – היא הנציגות שנבחרה על-ידי רוב העובדים 
שהסכסוך נוגע אליהם, בין לכל עניין ובין לסכסוך שבנדון. לכאורה, 
אפשר ללמוד מסעיף זה, כי ארגון עובדים רשאי להכריז סכסוך עבודה 
אפילו לא חברים בו שליש ממספר העובדים במקום העבודה, אלא די 
בכך שהסכסוך נוגע אליהם. סעיף זה פורש בפרשת שיטרית,85 כמו גם 
על-ידי פרופ' רות בן ישראל,86 ככזה הנוגע לנסיבות שבהן תנאי העבודה 
של העובדים מוסדרים בחוזים אישיים ואין במקום העבודה ארגון עובדים 
יציג הכשיר לחתום על הסכם קיבוצי, גם לו הסכים המעביד להסדיר 
את תנאי העבודה של העובדים באופן קיבוצי. לשיטתה, ההיתר שנתן 
המחוקק לגוף שאינו עונה על ההגדרה של ארגון עובדים לפעול במישור 
הקיבוצי הוא מצומצם לנסיבות המתוארות במצב זה בלבד. כעולה 

פרשת סאוט אלעאמל, לעיל ה״ש 61; בג״ץ 8335/09 קרן דולב לצדק רפואי נ׳ שר   84
הבריאות ממשלת ישראל )פורסם בנבו, 16.2.2012(. 

ראו: דב״ע )ארצי( לג/4-3 שיטרית  – מספנות ישראל בע״מ, פד״ע ד 337, 353 )1973(.   85
רות בן-ישראל שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה )2003(. שם, עומדת המחברת   86

על שני מצבים נוספים שלפיהם צד לסכסוך יהא כשיר לתת הודעה על שביתה.

מפרשת מנהל ומשק,87 חובת ניהול משא ומתן חלה בכל עניין שלגביו 
אפשר להכריז על סכסוך עבודה או לכרות הסכם קיבוצי, והיא אינה 

מוגבלת למעסיק המאורגן. 
אמנם, חובת ניהול משא ומתן אינה מותנית בסכסוך עבודה, אך מנגד 
עולה השאלה, האם בשעה שקיים סכסוך עבודה כמשמעותו בסעיף 
3 כאמור במקום עבודה לא מאורגן קיימת חובת ניהול משא ומתן אל 
33ח1 לחוק הסכמים  מול הנציגות המוסמכת, או שמא לאור סעיף 
קיבוציים, חובת ניהול משא ומתן בהתארגנות פורצת קיימת בשעה 
33ח1 נוקט לשון  שקיים ארגון עובדים יציג בלבד? לכאורה, סעיף 
מפורשת, שלפיה חובת ניהול משא ומתן קיימת אל מול ארגון עובדים 
יציג בלבד. עם זאת, נראה, כי לאור נורמת תום הלב, יקשה מאוד על 
המעסיק להתנער מחובתו לנהל הידברות או היוועצות ואולי אף משא 
ומתן אל מול נציגות מוסמכת "פורצת", ויש אפילו שיטענו, כי לאור 
פסק הדין בעניין סינמטק ירושלים, תהא מגמה בפסיקה אף לחייב 
מעסיקים לחתום על הסכמים קיבוציים במקום עבודה ש"פרץ" בו 

ארגון עובדים חדש.88 
דומה, כי שונה הדבר עת מדובר במקום עבודה מאורגן. עצם האפשרות 
להתנהלות של גוף נוסף בתווך יחסי העבודה הקיבוציים משמעותו מתן 
פתח ואפשרות של פגיעה ביציבות של יחסי העבודה הקיבוציים במקום 
העבודה, ולעתים של מתן כוח למעסיק לנקוט גישה של "הפרד ומשול", 
תוך, הלכה למעשה, פיצולה של יחידת המיקוח. חוסר יציבות במקום 
עבודה יכול להיווצר בהתעורר כל אחת מהשאלות הבאות: מה היחס 
בין ארגון עובדים יציג ובין "ארגון של עובדים" עת מדובר במקום עבודה 
מאורגן? מה צריך להיות יחסו של המעסיק אל "ארגון של עובדים", 
ומה מידת השקיפות הנדרשת מולו, אם בכלל, והאם הוא צריך לדווח 
לארגון היציג במקום העבודה על התנהלותו אל מול הראשון? האם 
"ארגון של עובדים" הוא אותה נציגות מוסמכת כמשמעותה בסעיף 
3 לחוק יישוב סכסוכי עבודה, והאם זו יכולה להתקיים בשעה שקיים 
ארגון עובדים יציג במקום עבודה? ככל הנראה, התשובה לכך היא 

ראו: פרשת סינמטק, לעיל ה״ש 47, פס׳ 7 לפסק דינו של הנשיא אדלר.   87
פרשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לעיל ה״ש 41, בעמ׳ 101.  88
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בשלילה.89 תימוכין לכך אפשר למצוא בפרשת שיטרית, שבה נקבע 
על-ידי בית הדין,90 כי רק באין ארגון עובדים מייצג )צ"ל –יציג( במקום 
עבודה, באה הנציגות שנבחרה – ועד עובדים, או כל נציגות בדומה. 
זאת מאחר שאין יחסי עבודה קיבוציים מאורגנים סובלים פתרון אחר 
מזה שנתן המחוקק. לדידה של רות בן ישראל,91 רק ארגון עובדים יציג 
מוסמך להיות צד להסכם קיבוצי, ובנסיבות אלה רק ארגון עובדים 
יציג הוא המוסמך להכריז על השביתה וגם לתת הודעה כנדרש. אין 
זה משנה אם העובדים המסוכסכים חברים בארגון העובדים היציג 
אם לאו. ארגון העובדים מייצג לעניין ההחלטה על השביתה, ההכרזה 
עליה ומתן הודעה בגינה את כל העובדים במקום העבודה. האם "ארגון 
של עובדים" רשאי להגיש בקשת צד בסכסוך קיבוצי, או להיות צד 
בתביעות פרט של עובדים? גם בכל הנוגע לשאלה האחרונה התשובה 

היא ככל הנראה בשלילה.92 
למעשה, "ארגון של עובדים" הוא ארגון עובדים "בכאילו", ארגון חי-מת, 
בוודאי בכל הנוגע לממד הקיבוצי. זאת, בשים לב לקביעה בפרשת פז, 
כי "התאגדות כללית של עובדים" אין מתקיים בה לפחות תנאי אחד 
מתנאי היסוד להיות התאגדות "ארגון עובדים" בר-מעמד במשפט 
העבודה הקיבוצי. לדידו של הנשיא )בדימוס( אדלר,93 פיצול יחידת 
המיקוח המפעלית בפרשת ארגון סגל המחקר )מקום עבודה מאורגן( 
יצרה פער גדול בין תנאי עבודתם של עובדי המחקר ובין יתר עובדי 
המערכת וגרמה לפערים גדולים בין תנאי עבודתם של עובדי המחקר 
ובין יתר עובדי המערכת וגרמה לחוסר יציבות במקום העבודה. נראה, 

מדינת ישראל – אחדות ארגון העובדים במגזר הציבורי )החלטה מיום 2.2.2014(, בו   89
נקבע על-ידי השופטת לויט, ״כל עוד מעוכבת הקביעה בדבר היות קבוצת עובדי 
החוזים האישיים בגדר יחידת מיקוח נפרדת – לא ניתן גם להכריז על סכסוך עבודה 
בגין קבוצה זו או חלק ממנה ו/או לנקוט בצעדים ארגוניים בהקשר לקבוצה זו״. בקשת 
רשות ערעור נדחתה: בר״ע )ארצי( 7070-02-14 אחדות ארגון עובדי החוזים – מדינת 

ישראל )פורסם בנבו, 10.2.2014(.
פרשת שטרית, לעיל ה״ש 85.  90

בן-ישראל, לעיל ה״ש 86.  91
ס״ק )אזורי ת״א( 46059-03-14 גלברג – מדינת ישראל - משרד הכלכלה–מנהל   92
הסדרה ואכיפה, פס׳ 2 להחלטה )פורסם בנבו, 30.4.2014(: ״ניתנה החלטה לפיה 
לאור פסיקת בית הדין הארצי, לפיה ״אחדות״ אינה ארגון עובדים על-פי חוק הסכמים 
קיבוציים, נמחקת כותרת הבקשה והבקשה תועבר למסלול רגיל״. יודגש, לא זו 
בלבד שההליך קיבל את הכותרת ס״ק, אלא כי אחדות נמחקה כתובעת ראשונה 

בתביעה. 
שם, בעמ׳ 550.  93

כי זו גם הסיבה לתנועת המטוטלת בין פרשת יגאל וירון,94 עבור לפרשת 
גרמן ישייב,95 וחזור לפרשת ביברינג,96 בכל הנוגע לפרשנותו של סעיף 
10)3( לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, שבה 
קבע בית הדין הארצי, כי אין מקום לסטות מהוראתו המפורשת של 
החוק, ואין מקום לאישורה של התובענה הייצוגית במקום עבודה מאורגן 
אלא במקרים יוצאי דופן, שבהם ארגון העובדים אינו פועל כהלכה. 
משמעות הדברים היא חיזוק כוחם של ארגוני העובדים במקומות 

עבודה מאורגנים, ולמעשה ביצור כוחה של ההסתדרות.

סיכום
מאמר זה סקר את עיקרי פרשת אחדות, כמו גם את הפסיקה, החקיקה 
והמאמרים הרלוונטיים, תוך שעמד על שתי הלכות משפטיות חשובות 
שיצאו מלפני בית הדין בפרשה זו. האחת, כי יש להבחין בין הגדרת 
יחידת המיקוח וגבולותיה ובין הגדרת התחולה של ההסכם הקיבוצי, 
וכי אין בהכרח חפיפה בין גבולות יחידת המיקוח ובין תחולת ההסכם. 
לעולם לא תחרוג התחולה מעבר לגבולות יחידת המיקוח. אולם יכול 
שטריטוריית התחולה תהיה קטנה מגבולות יחידת המיקוח. והשנייה, 
כי את אפשרות מימושן של מטרות קיומו של ארגון עובדים על-פי חוק 
הסכמים קיבוציים יש לבחון ביחס ליחידת המיקוח במקום העבודה. 
ארגון עובדים, כהגדרתו בחוק, הוא רק כזה היכול ליטול חלק במערך 
של יחסי עבודה קיבוציים במשמעות של יציגות ושל חתירה לניהול 
משא ומתן קיבוצי וחתימה על הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק. דומה, 
כי בפרשת אחדות הלך בית הדין הארצי בתלם החרוש של גישת 
העוצמה הקיבוצית הריכוזית – גישה ראויה עת מדובר במקום עבודה 
מאורגן. נותר אך להמתין האם גם בעתיד יבחר בית הדין לילך בתלם זה.  

ע״ע )ארצי( 629/07 וירון – תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע״מ )פורסם בנבו, 3.1.2011(.  94
ע״ע )ארצי( 53348-01-12 ישייב  – ח.א.ש מערכות ושירותים בע״מ )פורסם בנבו,   95

.)29.8.2013
ע״ע )ארצי( 1210/02 ביברינג – אל-על נתיבי אוויר לישראל בע״מ, פד״ע לח 115   96

.)2002(

"ארגון עובדים, כהגדרתו בחוק, הוא רק כזה היכול 
קיבוציים  עבודה  יחסי  של  במערך  חלק  ליטול 
במשמעות של יציגות ושל חתירה לניהול משא ומתן 

קיבוצי וחתימה על הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק"
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האחריות הפלילית בגין המתת עובר
בעקבות רע”פ 7036/11 מדינת ישראל נ’ חורי; 

דנ”פ 3080/14 חורי נ’ מדינת ישראל
יורם רבין ויניב ואקי1

העדר הגנה לעובר במשפט הפלילי בישראל
שמעון גילה כי לאה נושאת ברחמה את בנו הלא רצוי והתגבשה בלבו 
כוונה לגרום למותו. את זממו הוציא שמעון אל הפועל באמצעות דקירת 
סכין בבטנה של לאה. בעקבות כך מצא העובר את מותו ברחם. במקרה 
כזה אין כל קושי להטיל על שמעון אחריות פלילית בגין גרימת חבלה 
ללאה. אך האם ניתן להטיל עליו אחריות פלילית בגין גרימת מותו של 

העובר? בדיני העונשין של ישראל התשובה לכך שלילית.2 
שיטת המשפט הישראלית משתייכת לקבוצה של שיטות משפט, שבהן 
הביטוי "אדם" המתאר את הקורבן בעֵבירות ההמתה אינו כולל עּוּבר.3 
עקב כך, עֵבירות ההמתה אינן חלות על מצבים של המתת עּוּבר )שמת 
ברחם(.4 במשפט הישראלי אין עֵבירה עצמאית, המטילה אחריות פלילית 

פרופ’ יורם רבין הוא דיקן בית הספר למשפטים ע”ש שטריקס, המסלול האקדמי,   1
המכללה למנהל. ד”ר יניב ואקי הוא מנהל מחלקת עררים בפרקליטות המדינה. לדיון 
מפורט יותר בנושא רשימה זו ראו: יורם רבין ויניב ואקי “ההגנה על העובר במשפט 

הפלילי” משפט ועסקים יט 1 )2015(.
פסקי הדין בעניין חורי אינם עוסקים במצב דברים זה אלא במצב בו העובר נפגע   2
ברחם אמו, נולד ולאחר מכן נפטר. רע״פ 7036/11 מדינת ישראל נ׳ חורי )פורסם 
בנבו, 24.4.2014( )להלן: ״רע״פ חורי״(; דנ״פ 3080/14 חורי נ׳ מדינת ישראל )פורסם 

בנבו, 19.11.2014( )להלן: ״דנ״פ חורי״(.
ראו: ס׳ 308 לחוק העונשין, התשל׳׳ז-1977.  3

ראו: ת״פ )מחוזי ב״ש( 8001/99 מדינת ישראל נ׳ מוסא, פס׳ 9 לפסק דינה של השופטת   4
יפה-כ״ץ )פורסם בנבו, 16.1.2000(: ״רבות נכתב בפסיקה ובספרות המשפטית 
על מעמדו המשפטי של העובר – אם כי תמיד בהקשרים שונים מההקשר הפלילי 
שלפנינו, שכן חוק העונשין פתר בעיה מוסרית זו בדרך פשוטה ביותר, משקבע 
ש׳רצח׳ אפשרי כלפי ׳אדם׳ בלבד, ואדם נחשב לכזה רק ״משעה שיצא הולד כולו 

חי מבטן אמו׳״.

ישירה בגין המעשה של המתת עּוּבר )או בגין גרימת חבלה לעּוּבר( כפי 
שיש בחלק מהשיטות הזרות. נוסף על כך, במשפט הישראלי אין גם 
עֵבירה של תקיפת אישה הרה או גרימת חבלה לאישה הרה )כפי שקיימת 
במדינות שונות בארצות-הברית(. אמנם, במשפט הישראלי קיימת עֵבירה 
של הפסקת היריון,5 אך זו חלה, בהתאם לפרשנותה המקובלת, רק על 
הפלה במובנה המקובל, ואינה מיועדת לחול על מצבים שבהם העּוּבר 
נפגע אגב תקיפה של האישה, מעורבות שלה בתאונת דרכים או רציחתה, 
או על מצבים של פגיעה מכּוונת בעּוּבר עצמו, שאינה נעשית במסגרת 

טיפול רפואי של הפלה.6
הֶחֶסר המתואר, אשר מותיר את העובר ללא הגנה עצמאית מפני מוות 
או חבלה, מהווה בעיה מוסרית. החסר מורגש, למשל, על רקע קיומם של 
פסקי דין העוסקים במקרים של תקיפת נשים הרות, שבהם לא מוענק 
כל מעמד משפטי לעּוּבר, וזאת בין אם מצא את מותו עקב תקיפת אמו, 

בין אם מצא את מותו בשל תקיפה ישירה כלפיו.7 

הגנה על חייו של העובר במשפט המשווה
עמדתו של המשפט המקובל הקדום הייתה, כי יש לראות בעובר )לפחות 
בשלבים מתקדמים( כ"אדם" גם לצורך עבירות ההמתה. אולם בשל 
בעיות ראייתיות שנבעו מאילוצים רפואיים וטכנולוגיים שלא אפשרו לספק 

ס׳ 313 לחוק העונשין.  5
את זאת ניתן ללמוד מן העובדה שס׳ 313 לחוק העונשין )״איסור הפסקת הריון״(   6
ממוקם בסימן ב )לפרק י(, העוסק כולו בנושא של ״הפסקת הריון״. ס׳ 312–321 
לחוק העונשין ממקמים את הדיון כולו בהקשר הרפואי – הפסקת היריון באישור 
)ס׳ 314 לחוק העונשין(, קיומה של ועדה המאשרת הפלות )ס׳ 315 לחוק העונשין(, 
הרכבה של הוועדה )ס׳ 315 לחוק העונשין(, סמכותה של הוועדה )ס׳ 316 לחוק 
העונשין(, צורך בביצוע הפלה מיידית על-ידי רופא )ס׳ 317 לחוק העונשין( וכדומה. 
על כך שהחוק עוסק בהפלה בהקשר הרפואי ניתן ללמוד גם מדברי ההסבר לחוק. 

ראו: הצעת חוק לתיקון דיני העונשין )הפסקת הריון(, התשל״ו-1975, ה״ח 100. 
ראו: ע״פ )מחוזי חי׳( 2638/01 מדינת ישראל נ׳ מרגלית )פורסם בנבו, 1.5.2002(,   7
אשר מהווה דוגמה שבו בחן בית המשפט את הפגיעה )בעּוּבר( בעקיפין, דרך עיני 
האם וזכותה להורּות. במקרה זה גרם התוקף להפלתו של עּוּבר שהיה בשבוע ה-21. 
בסקירת טענות הצדדים נכתב: ״בעקבות ההרשעה דן בימ״ש קמא את המשיב בגזר 
דין ]...[ ל-18 חודשי מאסר, מתוכם שישה חודשי מאסר לריצוי בפועל ]...[ ]בערעור[ 
מלינה המדינה על כך שהעונש שהוטל על המשיב קל ממה שראוי היה להטיל עליו 
בנסיבות העניין, מבלי שניתן משקל ראוי לחומרת העבירה בה הורשע המשיב, תוך 

פגיעה בזכותה של המתלוננת להיות הורה״ )שם, פס׳ י לפסק הדין(.

לקבוצה  משתייכת  הישראלית  המשפט  "שיטת 
׳אדם׳ המתאר את  של שיטות משפט, שבהן הביטוי 
הקורבן בעֵבירות ההמתה אינו כולל עּוּבר. עקב כך, 
אינן חלות על מצבים של המתת  עֵבירות ההמתה 
עֵבירה  אין  )שמת ברחם(. במשפט הישראלי  עּוּבר 
עצמאית, המטילה אחריות פלילית ישירה בגין המעשה 
)או בגין גרימת חבלה לעּוּבר( כפי  של המתת עּוּבר 
שיש בחלק מהשיטות הזרות. נוסף על כך, במשפט 
עֵבירה של תקיפת אישה הרה או  גם  אין  הישראלי 
)כפי שקיימת במדינות  גרימת חבלה לאישה הרה 

שונות בארצות-הברית("

"הֶחֶסר המתואר, אשר מותיר את העובר ללא הגנה 
עצמאית מפני מוות או חבלה, מהווה בעיה מוסרית"
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ראיות חותכות להיותו של העובר חי ברחם, התבסס במאה השבע-עשרה 
הכלל שזכה לכינוי The Born Alive Rule )׳להלן: ה-BAR׳(. הכלל 
הכיל שני עקרונות משנה: האחד, שעבירות ההמתה חלות רק על קורבן 
שהוא "אדם", אשר מוגדר ככזה רק מעת שיצא חי מרחם אמו. עקרון 
המשנה השני של ה-BAR החיל את עבירות ההמתה על מצבים של 
פגיעה בעובר, אך זאת רק אם לאחר הפגיעה הוא נולד חי, ומת לאחר 
מכן. עקרון משנה זה הרחיב למעשה את תחולת ההגנה של עבירות 
ההמתה מ"אדם" גם לגבי עובר, בכפוף לכך שהוא נולד חי ורק לאחר 
מכן מת )נכנה עקרון משנה זה להלן: "נפגע, נולד ומת"(.8 עקרון משנה 
זה אומץ במדינות המשפט המקובל, ובהן אנגליה, אוסטרליה, סקוטלנד, 
קנדה, ניו-זילנד, הונג-קונג, בחלק ממדינות ארצות-הברית וגם במדינות 

קונטיננטליות כגון צרפת.
בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית במהלך המאה העשרים החלו להישמע 
דברי ביקורת בנוגע להצדקתו ולנחיצותו של ה-BAR. נטען, כי בעידן שבו 
אפשר לאבחן את מצבו של העובר כבר בשלבים מוקדמים של התפתחותו 
אין עוד הצדקה לכלל, וכי ראוי לבטלו. ביקורת זו הולידה שינויי חקיקה 
במדינות שונות בארצות-הברית, שהרחיבו את ההגנה המשפטית על חייו 
של העובר. החלוצה הייתה מדינת קליפורניה. בשנת 1970 תוקן החוק 
בקליפורניה באופן שהחיל את עֵבירות ההמתה הרגילות גם על קורבן 

הביטוי ״נפגע, נולד ומת״ נטבע על-ידנו במחקרנו: רבין וואקי, לעיל ה״ש 1, ואומץ   8
ברע״פ חורי, לעיל ה״ש 2. 

שהוא "עּוּבר". התיקון חל גם על עֵבירת הרצח, שבה נקבע כי "רצח" 
הוא Unlawful killing of a human being, or a fetus, with malice״ 
״aforethought.9 בפסיקה שבאה בעקבות התיקון קבע בית המשפט 
העליון של קליפורניה, כי אין בעֵבירה כל דרישה לכך שהעּוּבר יהיה בשלבי 
התפתחות מתקדמים, וכי די להוכיח שגילו של העּוּבר היה יותר מ-8-7 
שבועות.10 בעקבות קליפורניה הלכו מדינות נוספות. אפשר לזהות כמה 
צורות שונות של "Fetal Homicide Laws". בחלקן שונתה ההגדרה 
של "person" כך שתכלול גם "unborn child in utero";11 במדינות 
אחרות נקבע בחוק, כי עֵבירות ההמתה חלות גם על עּוּבר שמת ברחם;12 
באחרות נקבע, כי עֵבירות ההמתה יחולו על "אדם" או על "עּוּבר"; ויש 
מדינות שחוקקו עֵברות המתת עּוּבר ברחם נפרדות, אך זהות לאלה של 
המתת אדם – עֵבירות המכונות "Feticide Laws".13 להבדיל מהמדינות 
שצוינו לעיל, שבהן תוקנו עֵבירות ההמתה במפורש, במדינת מסצ'וסטס 
נעשה השינוי בפסיקה, אשר פירשה את התיבה "אדם" בעֵברות ההמתה 
ככוללת גם "עּוּבר".14 לסיכום, 34 מדינות בארצות-הברית קבעו, כי לעניין 
עֵבירות ההמתה העּוּבר נכלל בהגדרת "אדם". במדינות אלה, גרימת 
 מותו של עּוּבר מהווה עֵבירה של המתת אדם. עֵבירות אלה זכו בכינוי 
"Fetal Homicide Laws". 23 מבין אותן 34 מדינות רואות בעּוּבר "אדם" 
החל בשלבי התפתחותו הראשונים,15 ואילו שאר המדינות רואות בעּוּבר 
"אדם" רק בשלבי התפתחות מאוחרים יותר. יש מדינות שמותחות את קו 
הגבול בין עּוּבר לאדם בשבוע ה-18-16 להתפתחותו של העּוּבר )שלב 

 .Cal. Penal Code § 187)a(  9
.People v. Davis, 872 P.2d 591, 602 )Cal. 1994(  10

 OhiO Rev. במדינת אוהיו ;AlA. COde §§ 13A-6-1 )1975( ראו, למשל: במדינת אלבמה  11
 unborn member ״ כולל גםpersonשם ״ ,COde Ann. § 2903.01 )West 2002(
 of the species Homo sapiens, who is or was carried in the womb

.of another
.)ARiz. Rev. StAt. Ann. §§ 13- 1105-1102( ראו, למשל: במדינת אריזונה  12

 ;)ill. COmp. StAt. §§ 5/9-1.2, 5/9-2/1, 5/9-3/2( ראו, למשל: במדינת אילינוי  13
 ,)neb. Rev. StAt. § 28-394 וכן neb. Rev. StAt. § 28-388( במדינת נברסקה
 motor vehicle homicide of anאשר חוַקק בשנת 2011 וקבע את העֵברה של ״

.)GA. COde Ann. § 16-5-80( ״; במדינת ג׳ורג׳יהunborn child
 Commonwealth v. Cass, 467 N.E.2d 1324, 1328 )Mass. 1984(; ראו:   14

.)Commonwealth v. Lawrence, 536 N.E.2d 571 )Mass. 1989
אוהיו, אוקלהומה, איידהו, אילינוי, אלבמה, אלסקה, אריזונה, ג׳ורג׳יה, דקוטה הדרומית,   15
דקוטה הצפונית, ויסקונסין, וירג׳יניה, וירג׳יניה המערבית, טקסס, יוטה, לואיזיאנה, 

מינסוטה, מיסיסיפי, נברסקה, פנסילווניה, קנזס, קנטקי וקרוליינה הדרומית.

השבע-עשרה  במאה  התבסס  המקובל  "במשפט 
הכלל שזכה לכינוי The Born Alive Rule )׳להלן: 
ה-BAR׳(. הכלל הכיל שני עקרונות משנה: האחד, 
׳אדם׳,  שעבירות ההמתה חלות רק על קורבן שהוא 
אשר מוגדר ככזה רק מעת שיצא חי מרחם אמו. עקרון 
המשנה השני של ה-BAR החיל את עבירות ההמתה 
על מצבים של פגיעה בעובר, אך זאת רק אם לאחר 
נולד חי, ומת לאחר מכן. עקרון משנה  הפגיעה הוא 
זה הרחיב למעשה את תחולת ההגנה של עבירות 
ההמתה מ׳אדם׳ גם לגבי עובר, בכפוף לכך שהוא נולד 
חי ורק לאחר מכן מת )נכנה עקרון משנה זה להלן: 

׳נפגע, נולד ומת׳("
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ה-quickening(,16 ואילו אחרות מציבות את קו הגבול בשבוע ה-28 )שלב 
ה-viability(.17 במדינות אחדות נקבע, כי עּוּבר הוא אדם גם בשלבים 
מוקדמים יותר של ההיריון.18 כפי שנראה בהמשך הדברים, למשפט המשווה 

בסוגיה זו חשיבות רבה בהקשר הישראלי.

פרשת חורי 

א. העובדות
כאמור, בישראל, לא קיימת עבירה עצמאית של המתת עובר. בנוסף, גם 
השאלה אם ניתן להעמיד אדם לדין בגין עבירת המתה במצב של "נפגע, 
נולד ומת" לא הייתה ברורה במשך שנים רבות – עד שנדונה והוכרעה 
בפרשת חורי. הנאשם )חורי( נהג ברכבו באופן רשלני, ולאחר שלא הבחין 
מבעוד מועד בעצירתו של הרכב שנסע לפניו, סטה עם רכבו אל הנתיב 
הנגדי והתנגש חזיתית ברכבה של גב' שראל. בעת התאונה הייתה שראל 
בשבוע ה-32 להריונה. שראל נפגעה באופן קשה. בגין החבלות נגרמה 
לעּוּבר שנשאה ברחמה מצוקה קשה, ושראל נזקקה לניתוח קיסרי דחוף. 
העּוּבר נולד ללא רוח חיים, אך בעקבות ביצוע נמרץ של הנשמה ועיסוי 
לב הופיע דופק והחל שיפור במצבו. אלא שכעבור 14 שעות מלידתו 
נפטר היילוד כתוצאה מן הפגיעות שנגרמו לו בתאונה. חורי הואשם, בין 
היתר, באחריות פלילית לעֵבירה של גרם מוות ברשלנות )סעיף 304 

לחוק העונשין( בגין גרימת מותו של היילוד.

ב. האפשרות להרשיע במצב של "נפגע, נולד ומת" 
פרשת חורי נדונה לראשונה בפני בית משפט השלום בצפת.19 שופט 
בית משפט השלום, השופט פיילס, הגיע לכלל מסקנה, כי יש להרשיע 
את חורי בעֵבירת גרימת מוות ברשלנות. את מסקנתו זו ביסס השופט 
על שלוש קביעות: )1( יש לראות את העּוּבר כמי שנולד חי, ועל כן יש 
לראות בו "אדם" לפי סעיף 308 לחוק העונשין; )2( הוכח קשר סיבתי, הן 

וושינגטון, מישיגן, נוודה, פלורידה ורוד-איילנד. מדובר בשלב שבו העּוּבר מתחיל   16
לזוז ברחם – דבר שמתרחש לרוב לראשונה בין השבוע ה-16 לשבוע ה-18.

אינדיאנה, טנסי, מסצ׳וסטס ומרילנד. מדובר בשלב שבו ריאותיו של העּוּבר התפתחו   17
במידה המאפשרת לו לנשום ולשרוד מחוץ לרחם.

כך, הדרישה בקליפורניה היא שהעּוּבר הגיע לשבוע ה-7–8, ואילו בארקנסו נדרשים   18
לעּוּבר 12 שבועות כדי לחסות תחת עֵברות ה-״Fetal Homicide״.

ת״פ )שלום צפת( 05-1188 מדינת ישראל נ׳ חורי )פורסם בנבו, 18.11.2009(.  19

עובדתי והן משפטי, בין מעשיו של חורי ובין מותו של היילוד; )3( מאחר 
שעֵבירת ההמתה היא עֵבירה תוצאתית, המועד הקובע להגדרת ביצוע 
העֵבירה הוא שעת המוות ולא שעת ההתנהגות הפסולה, ובאותה עת 

היה הקורבן בגדר "אדם". 
על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת.20 הערעור 
צומצם לשאלה העקרונית הבאה: "האם ניתן להרשיע בעבירת גרימת 
המוות ברשלנות בהתאם לסעיף 304 לחוק העונשין, אדם שגרם למותו 
של ילוד, כאשר הפגיעה שהביאה למותו של הילוד אירעה בעודו עובר 
ברחם אמו. קרי, כשמעשה העבירה נעשה במי שבאותה עת לא היה 
מוגדר עדיין כ'אדם' בסעיף 308 לחוק העונשין?"21 שופטי הרוב בבית 
המשפט המחוזי )השופטים קולה והלמן( קבעו, כי יש ְלַזּכות את הנאשם, 
מן הטעם שבעת הפגיעה ברכב היה היילוד עדיין בגדר עּוּבר )ולא אדם(, 
ולפיכך לא מתקיים היסוד העובדתי של "אדם", הדרוש להרשעה בעֵבירה 
של גרם מוות ברשלנות. שופט המיעוט )השופט עילבוני( סבר, כי יש 
להשאיר את ההרשעה על כנה. הטעם העיקרי להחלטתו היה, שעֵבירה 
של "גרימת מוות" מחייבת את התקיימותה של הנסיבה "אדם" בעת 
התממשות התוצאה של המוות, ולאו דווקא בעת ההתנהגות הפוגעת 

)ובלבד שמותו של האדם נגרם עקב ההתנהגות הפוגעת(.
על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתנה רשות ערעור לפני בית 
המשפט העליון. בפסק דין עקרוני קבעו שלושת שופטי ההרכב, כי 
יש לקבל את הערעור ולהרשיע את הנאשם בעבירה של גרם מוות 
 BAR-ברשלנות.22 נקבע, כי יש לאמץ בישראל את ההיגיון שבבסיס ה
וכי ניתן להרשיע אדם בעבירה של גרם מוות ברשלנות במצב של "נפגע, 
נולד ומת". אגב קביעה חשובה זו נדונו בפסק הדין כמה נושאים חשובים 

– חלקם בעלי אופי תקדימי. על נושאים אלו נעמוד להלן.

ע״פ )מחוזי נצ׳( 43-10 חורי נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 22.3.2011(.   20
שם, פס׳ 23 לפסק דינו של השופט קולה.  21

רע״פ חורי, לעיל ה״ש 2.   22

"בפסק דין עקרוני קבעו שלושת שופטי ההרכב, כי יש 
לקבל את הערעור ולהרשיע את הנאשם בעבירה של 
גרם מוות ברשלנות. נקבע, כי יש לאמץ בישראל את 
ההיגיון שבבסיס ה-BAR וכי ניתן להרשיע אדם בעבירה 

של גרם מוות ברשלנות במצב של ׳נפגע, נולד ומת׳"
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ג. "זיקת העיתוי" – פרשנות הרכיב הנסיבתי של העבירה
פסק דינו של בית המשפט המחוזי, והטעם שעמד בבסיס ההחלטה של 
דעת הרוב לזכות את חורי מהעבירה של גרם מוות ברשלנות, הולידו 
בבית המשפט העליון את הדיון המעמיק ביותר שנערך עד כה ברכיב 
הנסיבתי של העבירה. נסביר: היסוד העובדתי של עבירת גרימת מוות 
ברשלנות כולל שלושה רכיבים: הרכיב ההתנהגותי, שהוא מעשה הפגיעה 
)שמגולם בביטוי "הגורם"(; הרכיב הנסיבתי "אדם", שאינו שייך לתהליך 
הגרימה ולכן אינו שייך לרכיב ההתנהגותי; והרכיב התוצאתי שבא לידי 
ביטוי בתיבה "מותו". המחלוקת התגלעה בשאלת מועד התקיימותה 
של הנסיבה "אדם". השאלה היא, אם לשם השתכללות היסוד העובדתי 
נדרש כי הנסיבה "אדם" תתקיים דווקא במועד ההתנהגות הפסולה 
)הפגיעה ברכבה של אם העובר(, או שמא היא יכולה להתקיים במועד 
מאוחר יותר, ולכל המאוחר במועד קרות התוצאה המזיקה. בית המשפט 
המחוזי, בדעת הרוב, קבע, כי המועד הקובע להתקיימות הנסיבה הוא 
שעת ההתנהגות. עמדה זו סמך בית המשפט המחוזי על הגדרתו של 
המלומד פלר לרכיב הנסיבתי של היסוד העובדתי, אשר כוללת "זיקה 
של עיתוי" בין קיומו הרכיב הנסיבתי לבין התקיימותו הרכיב ההתנהגותי.23 
מהגדרה זו יוצא, שכאשר הרכיב הנסיבתי מתקיים במועד אחר ממועד 
התקיימות הרכיב ההתנהגותי, לא מתגבשת עבירה. זאת, אף אם יסודות 

העבירה התקיימו כולם, כל אחד כשלעצמו. 
האם מתחייב מכך שלעולם לשם התקיימות עבירה תהא "זיקה של 
עיתוי" בין הרכיב הנסיבתי לרכיב ההתנהגותי? בית המשפט העליון, 
מפי השופט ג'ובראן, קבע, שיש להשיב בשלילה לשאלה זו, וכי דרישה 

על פי הגדרה זו, הרכיב הנסיבתי הוא מערכת נתונים ״המצויים במציאות האובייקטיבית   23
בשעת ההתנהגות המהווה רכיב של היסוד העובדתי שבאותה עבירה״. ראו: ש״ז 

פלר יסודות בדיני עונשין כרך א 376 )1984(.

של עיתוי עלולה, במקרים מסוימים, להביא לתוצאות משפטיות לא 
רצויות. תוצאות אלה עלולות להתקיים במקרים שבהם בפער הזמן שבין 
ההתנהגות ובין התוצאה, באה לעולם הנסיבה. נקבע, כי מציאות הדברים 
אינה תמיד מצדיקה דרישת זיקה של עיתוי בין הנסיבה ובין ההתנהגות, 
והדבר מחייב בחינה נפרדת לכל עבירה ועבירה. כדי להכריע האם נדרשת 
זיקה של עיתוי בעבירה נקבעו כמה אמות מידה: אמת מידה אחת היא 
הערך החברתי המוגן על-ידי העבירה. במסגרת זו יש לבחון אם דרישת 
זיקה של עיתוי מקדמת הגנה ראויה על הערך החברתי המוגן בעבירה. 
כך, למשל, בעבירה של קבלת דבר במרמה, נדרש לשם התקיימותה, 
שבעקבות פעולת המרמה )התנהגות( התקבל )תוצאה( דבר )נסיבה(. 
ייתכנו מצבים שבהם כתוצאה מפעולת המרמה יתקבל ה"דבר" במועד 
מאוחר ממועד סיום ההתנהגות. במצבים אלה דרישת זיקה של עיתוי 
בין הנסיבה להתנהגות תמנע הגנה על הערך החברתי המוגן, הוא רכושו 
של הפרט.24 אמת מידה שנייה היא סיווג העבירה כ"התנהגותית" או 
כ"תוצאתית". ככלל, בעבירות תוצאתיות הפגיעה באובייקט הפיזי של 
העבירה היא מאוחרת להתנהגות המחוללת את התוצאה. במקרים 
אלה ייתכנו מצבים, שבהם הנסיבה לא תתקיים בשעת ההתנהגות 
המחוללת, אלא במועד התוצאה המזיקה, הקבועה בהגדרת העבירה. 
תפקידה של הנסיבה במקרים כאלו מתמקד באפיון התוצאה המזיקה, 
ובהם אין חשיבות לשאלה אם אותה נסיבה לא התקיימה עוד בשעת 
ההתנהגות, אלא בשעת התוצאה.25 אמת מידה שלישית היא תפקידה 
של אותה נסיבה בעבירה. ככלל, כאשר הרכיב הנסיבתי מתפקד כרכיב 
המתווה את האופי הפלילי של ההתנהגות הקבועה בעבירה, ניתוק בזמן 
של הנסיבה מן ההתנהגות, כלומר העדר זיקה של עיתוי, עלול לשלול 

רע״פ חורי, לעיל ה״ש 2, פס׳ 34 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן.   24
שם, פס׳ 35 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן.   25

"השאלה היא, אם לשם השתכללות היסוד העובדתי 
במועד  דווקא  תתקיים  ׳אדם׳  הנסיבה  כי  נדרש 
ההתנהגות הפסולה )הפגיעה ברכבה של אם העובר(, 
יותר,  יכולה להתקיים במועד מאוחר  היא  או שמא 
ולכל המאוחר במועד קרות התוצאה המזיקה. בית 
המשפט המחוזי, בדעת הרוב, קבע, כי המועד הקובע 

להתקיימות הנסיבה הוא שעת ההתנהגות"

"בית המשפט העליון, מפי השופט ג'ובראן, קבע, שיש 
עיתוי  של  דרישה  וכי  זו,  לשאלה  בשלילה  להשיב 
עלולה, במקרים מסוימים, להביא לתוצאות משפטיות 
אינה תמיד  כי מציאות הדברים  נקבע,  רצויות.  לא 
ובין  הנסיבה  בין  עיתוי  של  זיקה  דרישת  מצדיקה 
ההתנהגות, והדבר מחייב בחינה נפרדת לכל עבירה"
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את היותה של ההתנהגות אסורה מבחינת הדין הפלילי. דוגמה לכך היא 
הנסיבה של העדר ההסכמה בעבירת האינוס. התקיימותה של נסיבה 
זו )העדר הסכמה( במועד אחר מן ההתנהגות האסורה )הבעילה( – אינו 
מקנה לאותה התנהגות מימד פסול ואסור. במילים אחרות, ההתנהגות 
כשלעצמה היא לא אחת בבחינת "אקטוס" בלבד, אשר ההתרחשות 
הנסיבתית הקבועה בעבירה הופכת אותו ל"ריאוס". לפיכך, את הצורך 
במזיגה בזמן של הנסיבה וההתנהגות יש לבחון בשים לב לתפקידה 
של הנסיבה בעבירה הנדונה ולמשמעות ניתוקה מן ההתנהגות. כאשר 
בהעדר זיקה של עיתוי נשלל האופי הפלילי הדרוש מן ההתנהגות יש 

מקום לדרוש זיקה זו.26 
האם נדרשת זיקה של עיתוי בין הנסיבה ובין ההתנהגות בעבירה של 
גרימת מוות ברשלנות? השופט ג'ובראן קבע, כי בחינה של כל אחת 
מאמות המידה שלעיל מובילה למסקנה, שאין הכרח לקיומה של 
דרישה זו. ראשית, עבירה זו היא עבירה תוצאתית. עיתוי ההתרחשות 
של התוצאה הוא מעבר למיצויו של הרכיב ההתנהגותי. בשל פער 
בזמן בין ההתנהגות )"הגורם"( ובין התרחשות התוצאה )"מותו"( – 
דרישת זיקה של עיתוי בין ההתנהגות )"הגורם"( ובין הנסיבה )"אדם"( 
תותיר ללא הגנה מקרים שבהם האדם בא לאוויר העולם לאחר 
שנית, תפקידה  ההתנהגות האסורה, אך מת עקב התקיימותה;27 
של הנסיבה "אדם" בעבירה קשור לתיבת התוצאה ולא להתנהגות. 
היותו של הקורבן בגדר "אדם" אינו חלק מתהליך הגרימה, המבטא 
מיוחד  פלילי  אופי  אינו מקנה  גם  הוא  את ההתנהגות האסורה. 
להתנהגות. תפקידה של הנסיבה "אדם" היא לאפיין את התוצאה 
המזיקה הנדרשת לשם התגבשות העבירה, ולפיכך אין הכרח לדרוש 
שתתקיים כבר בעת ההתנהגות;28 שלישית, ההגנה על הערך החברתי 
המוגן בעבירה של גרימת מוות ברשלנות שוללת צורך בדרישת זיקה 
של עיתוי. עבירה זו נמנית עם עבירות ההמתה, שתכליתן היא הגנה 
על חיי אדם. בעבירות אלה, "הוצאה של מעשה שגרם בסופו של 
דבר למותו של אדם – כגון המצב של 'נפגע, נולד ומת' – אל מחוץ 

שם, פס׳ 36 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן.   26
שם, פס׳ 38 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן. לשם המחשה, מביא ג׳ובראן את פרשת   27
ורסאי. שם, בעקבות התמוטטות רצפת אולם השמחות קיפחו את חייהם 23 בני אדם 
ובהם תינוק בן שלוש, אשר בעת תכנון ובניית המבנה, כעשור לפני כן, לא ענה על 

ההגדרה ״אדם״, אלא רק בעת התרחשות התוצאה הקטלנית.
שם, פס׳ 39 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן.  28

לתחום פרישתן של עבירות ההמתה מנוגדת לתכלית העומדת 
בבסיסן".29 דברים אלה נכונים לא רק במצב של עובר שנפגע, נולד 
ומת כתוצאה מההתנהגות האסורה, כמו במקרה הנוכחי, אלא גם 
במקרים שבהם בשעת ההתנהגות כלל לא היה עובר, אך ברבות 

השנים הוא נולד והפך ל"אדם".30   
סיכומו של דבר, יישומן של שלוש אמות המידה הוביל את השופט ג'ובראן 
למסקנה, שדרישת זיקה של עיתוי בין הנסיבה ובין ההתנהגות בעבירה 
של גרימת מוות ברשלנות אינה נדרשת. לאור כך, ואגב דחייתן של 
כמה טענות נוספות שנטענו על-ידי המשיב ונדחו,31 התקבל ערעורה 
של המדינה, פסק דינו של בית המשפט המחוזי בוטל, והמשיב הורשע 

בעבירה של גרם מוות ברשלנות.32 

ד. משפט משווה העולה כדי "קונצנזוס גלובאלי"
כדי לתמוך בתוצאה של פסק הדין גייס בית המשפט את המשפט המשווה 
באופן כללי, ואת העילה החדשנית של "קונצנזוס גלובאלי" באופן מיוחד. 
יש להעיר, כי זכות ראשונים לשימוש בטענה של "קונצנזוס גלובאלי 
שמורה לשופט ריבלין בטרם פרישתו, אך שימוש בה – למיטב ידיעתנו 
בפעם השנייה בלבד – הוא עדיין בגדר חידוש.33 השופט ג'ובראן סוקר 
את מקורותיו של ה-BAR במדינות המשפט המקובל. הוא מציין את 
המדינות השונות שבהן אומץ עיקרון המשנה "נפגע, נולד ומת". בנוסף, 
הוא מסביר, כי במדינות שבהן הכלל לא קיים )או שכבר בוטל(, אומצו 
הסדרים חלופיים, המגינים על חייו של העובר – כגון אימוץ עבירה של 
המתת עובר, או החלת עבירות ההמתה הרגילות גם על קורבן שהוא 
עובר. מסקנתו היא, כי לא ניתן להצביע ולו על שיטת משפט אחת שלפיה 
יש לזכות נאשם מעבירה של גרימת מוות במצב של "נולד, נפגע ומת". 
עמדה אחידה זו – כך לדעתו של ג'ובראן – עולה כדי קונצנזוס גלובאלי, 
שמן הראוי ליתן לו משקל מתאים, תוך התייחסות לגורמים ולנימוקים 
שהובילו ליצירתו. ואכן, לקיומו של קונצנזוס גלובאלי ביחס ל"נולד, 

רבין וואקי, לעיל ה״ש 1, בעמ׳ 43.  29
רע״פ חורי, לעיל ה״ש 2, פס׳ 40 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן.   30

למשל, טענות לגבי פגיעה בעקרון החוקיות או טענות לגבי ״מזל מוסרי״ שהיקפה   31
המצומצם של הרשימה מאפשר לנו אך להזכירן.  

הלכת חורי כבר יושמה בערכאות הדיוניות, ראו למשל: ת״ד )שלום י-ם( 1987-01-13   32
מדינת ישראל נ׳ בן סיימון )פורסם בנבו, 20.1.2015(.

ראו: ע״א 1326/07 המר נ׳ עמית, פס׳ 34 לפסק דינו של השופט ריבלין )פורסם בנבו,   33
.)21.5.2014
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נפגע ומת" יש להעניק משקל כבד, ובשל העדרם של טעמים חזקים 
המצדיקים סטייה מקונצנזוס זה – קליטתו של הכלל "נפגע, נולד ומת" 

היא צעד מתחייב.34 

ה. עתירה לדיון נוסף
על פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין חורי הוגשה עתירה לדיון 
נוסף. עתירה זו נדחתה על-ידי המשנה לנשיא נאור )כתוארה אז(, אשר 
עמדה, בין השאר, על כך, כי "הלכת בית המשפט העליון עולה בקנה 
אחד עם לשונו המפורשת של החוק, ועם תכליתו של האיסור הפלילי 

העומד בבסיסו – ההגנה על חיי אדם".35

המלצות לתיקון החוק
הכלל "נפגע, נולד ומת" שאומץ בפרשת חורי מעניק הגנה לחייו של העובר 
רק במישור צר )בהתקיים מצב של "נפגע, נולד ומת"(. עדיין, בחוק העונשין 
הישראלי אין הגנה ממשית על חיי עובר בשלל מצבים אחרים, וקיים פער 
בין ההגנה על עובר לבין ההגנה על חיי אדם. דעתם של שלושת שופטי 
בית המשפט העליון לא הייתה נוחה ממציאות אנומלית זו, ושלושתם 
המליצו למחוקק לבחון את הצורך בתיקון החקיקה, באופן שתוענק הגנה 
גם לעובר המצוי ברחם אמו, כפי שהדבר מקובל במרבית שיטות המשפט 
האנגלו-אמריקניות.36 השופטת ברק-ארז הרחיבה בעניין זה והוסיפה, 
כי "החקיקה אינה חייבת לנקוט עמדה בסוגיה השנויה במחלוקת האם 
עובר הוא 'חי' אלא להגן על הערך החברתי המיוחס לכך שלעובר יש 
לפחות פוטנציאל חיים, כמו גם על האוטונומיה של אמו באותם מקרים 
שבהם היא חפצה, ואף מייחלת לכך שיבוא לאוויר העולם, ולכן יכולה 
לצאת נשכרת מהגנת החוק על פרי בטנה. חקיקה כזו יכולה, כמובן, 
לקבוע פטור מאחריות ביחס לאם, בהתאם לגישה הנוהגת בחקיקה 

במסגרת דיני ההפלות".37 

ובכך אימץ השופט ג׳ובראן את הצעתנו להישען על עילה זו ועל המסקנות העולות   34
ממנה. ראו במחקרנו: רבין וואקי, לעיל ה״ש 1, בעמ׳ 53–54.

דנ״פ חורי, לעיל ה״ש 2, פס׳ 30.  35
רע״פ חורי, לעיל ה״ש 2, פס׳ 61 לפסק דינו של השופט ג׳ובראן, בפסק דינו הקצר   36

של השופט שהם, ובפס׳ 9–10 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז.
שם, פס׳ 9 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז.   37

"לא ניתן להצביע ולו על שיטת משפט אחת שלפיה 
יש לזכות נאשם מעבירה של גרימת מוות במצב של 
זו – כך לדעתו של  ׳נולד, נפגע ומת׳. עמדה אחידה 
ג'ובראן – עולה כדי קונצנזוס גלובאלי, שמן הראוי ליתן 
לו משקל מתאים, תוך התייחסות לגורמים ולנימוקים 
שהובילו ליצירתו. ואכן, לקיומו של קונצנזוס גלובאלי 
כבד,  יש להעניק משקל  ומת׳  נפגע  ל׳נולד,  ביחס 
ובשל העדרם של טעמים חזקים המצדיקים סטייה 
מקונצנזוס זה – קליטתו של הכלל ׳נפגע, נולד ומת׳ 

היא צעד מתחייב"

אכן, טוב היה עושה המחוקק אילו נחלץ להסדיר את הנושא בחוק – בין 
על-ידי הוספת הכלל "נפגע, נולד ומת" בסעיף 308 לחוק העונשין, בין 
באמצעות ניסוח של עֵבירה עצמאית חדשה, שנושאה "המתת עּוּבר 
ברחם", ובין בכל דרך מפורשת אחרת, שתשקף את השקפותיה של 
החברה הישראלית בנושא טעון זה. אלא שאנו סבורים, כי הסיכוי לכך נמוך 
למדי. כידוע, פרק עֵבירות ההמתה בחוק העונשין עומד לפני רפורמה. 
במסגרת הדין-וחשבון של "הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה", 
שכבר גובש לכלל תזכיר חוק, לא נערך כל דיון בעֵבירה של "המתת 
עּוּבר", ולסעיף 308 הוצעה השמטה שאינה נוגעת בעיקרון "נפגע, נולד 
ומת".38 כל זאת לא בכדי. נראה לנו שחברי הצוות הבינו היטב, כי נושא 
ההגנה על חייו של העּוּבר במשפט הפלילי הוא טעון עד כדי כך, שדיון 
בו יעכב את הרפורמה כולה, ולפיכך החליטו להשאיר את המצב כמות 
שהוא. לנוכח זאת נראה לנו, כי ההלכה העקרונית שנקבעה בפרשת 
חורי, שבמסגרתה אומץ הכלל "נפגע, נולד ומת", צפויה להישאר עמנו 

שנים ארוכות.

ראו: משרד המשפטים דין-וחשבון הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה 53 )2011(.  38
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תוכנית “הטיה מהליך פלילי” לבגירים
רות ארז1

2013 יצא לדרך פיילוט ראשון מסוגו, של הפניית תיקים, בהם  בינואר
חשודים בעבירות עוון, לשירות המבחן בתל-אביב-יפו, לביצוע תוכנית, 
שעמידה בתנאיה תאפשר סגירת התיק ללא הגשת כתב אישום )להלן: 

"הפיילוט"(.1
הפיילוט הניסיוני מיושם בפרקליטות מחוז תל-אביב )פלילי(, בפרקליטות 

תביעות  ובמחלקת  מרכז  מחוז 
המשטרה )תל-אביב ומרכז( ומופעל 

לפי נוהל הפעלה שיוחד לנושא.
במשך כעשור לפני תחילת הפיילוט 
ישב על המדוכה צוות היגוי, ובהשראת 
שונות  בארצות  דומים  מודלים 
ביקש ליצור מנגנון, שלפיו במקרים 
המתאימים יופנו חשודים להליך חלופי 

להליך הפלילי, ובמסגרתו יוטלו עליהם סנקציות שונות, אך מבלי להותיר 
על מצחם את אות הקין הפלילי, שימנע את שילובם בחברה.

במשך שנים עמדה בראש צוות ההיגוי פרקליטת מחוז תל-אביב )פלילי( 
לשעבר, אריאלה סגל-אנטלר ז"ל, אשר הצליחה להוביל לידי הכרה 
בחשיבותו של הפיילוט ולאישורו על-ידי הגורמים המוסמכים, וכן לקבלת 
תקציב לשירות המבחן לצורך מימונו, ואף זכתה לחזות בתחילת דרכו. 
צוות ההיגוי, שממשיך ומלווה את הפיילוט, מורכב בעיקרו מנציגים 

מרשויות התביעה הרלוונטיות, משירות 
ומהסניגוריה  מהמשטרה  המבחן, 

הציבורית.
בין לבין, בעיצומם של חבלי הלידה של 
הפיילוט, חוקק תיקון מס' 66 לחוק סדר 
הדין הפלילי,2 אשר עניינו סגירת תיק 
בהסדר מותנה, שתחולתו נקבעה ליום 
2.5.2013 )להלן: "חוק הסדר מותנה"(.

בתמצית ייאמר, כי הרציונל העומד מאחורי חוק הסדר מותנה דומה 
לזה של הפיילוט, ועניינו האפשרות הניתנת לרשויות התביעה לסגור 
תיק ללא אישום במקרים המתאימים ובתנאים מסוימים, לאחר עמידה 

מנהלת מחלקה בפרקליטות מחוז תל-אביב )פלילי(, יו“ר צוות היגוי התוכנית.  1
ס׳ 67א ואילך לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ״ב-1982 )להלן: ״חוק   2

סדר הדין הפלילי״ או ״החסד״פ״(.

בתנאים שנקבעו. 
התפיסה העומדת בבסיס ההסדרים הנדונים היא, כי ראוי שהחברה 
תיתן דעתה לטיפול במבצעי עבירה, שנסיבותיה אינן חמורות, בפעם 
הראשונה ובהתקיים תנאים מסוימים, מחוץ למערכת המשפטית ותאפשר 
להם הליך חלופי של תיקון ושיקום עצמי. במסגרת הליכים חלופיים אלו 
אפשר גם להתחשב בנפגע העבירה. 
ללא ה"תווית" של עבריין מורשע ייקל 
על מבצע העבירה להשתלב בחברה, 
ביתר  הציבורי  האינטרס  יוגשם  וכך 
שאת. מקומו של נפגע העבירה נשמר 
גם הוא, באמצעות אפשרות של פיצוי 
כספי, התנצלות או צדק מאחה, לפי 

העניין. 
יתרון נוסף שעמד מול עיניהם של יוזמי ההסדרים הנדונים הוא הקלה 
בעומס המוטל על בתי-המשפט ועל רשויות התביעה בניהול תיקים 
פליליים, שחלק הארי מהם מסתיים ממילא בלא הרשעה, ולכל היותר 
בהרשעה ובעונש של מאסר על תנאי, ואפשר לסיימם מחוץ לכותלי 

בית-המשפט.
במסגרת הפיילוט, המועמדים להשתתף בתוכנית – אשר נמצאו מתאימים 
על-ידי רשות התביעה ועומדים בתנאים שיפורטו בהמשך – מועברים 
לשירות המבחן. לאחר ריאיון המועמדים 
וקבלת הסכמתם להשתתף בתוכנית, 
העבירה  בביצוע  הודאתם  לרבות 
המיוחסת להם, שירות המבחן מתאים 
להם תוכנית עבודות לשירות הציבור 
)של"צ(, בהיקף הנע בין 60 ל-90 שעות. 
בנוסף, המועמדים מחויבים להשתתף 
בארבעה מפגשים של קבוצה פסיכו-
חינוכית, של כמה שעות כל אחד, בתדירות של אחת לשבוע, שבהם 
ניתנות להם הרצאות בנושאים שונים, הקשורים לעבריינות, להתמכרות, 

לזכויות נפגעי עבירה, לניהול הליכים פליליים ועוד.
במקרים המתאימים )שהם המיעוט( מופעל, במסגרת הפיילוט ובליווי 
שירות המבחן בתוכנית ג.פ.ן )גישור פוגע-נפגע( וכחלופה לביצוע 
השל"צ, הליך של צדק מאחה, שמהותו מפגש בלתי אמצעי בין מבצע 

פיילוט ראשון מסוגו, של  יצא לדרך   2013 "בינואר 
הפניית תיקים, בהם חשודים בעבירות עוון, לשירות 
שעמידה  תוכנית,  לביצוע  בתל-אביב-יפו,  המבחן 
בתנאיה תאפשר סגירת התיק ללא הגשת כתב אישום 

)להלן: ׳הפיילוט׳("

צוות ההיגוי פרקליטת  "במשך שנים עמדה בראש 
מחוז תל-אביב )פלילי( לשעבר, אריאלה סגל-אנטלר 
ז"ל, אשר הצליחה להוביל לידי הכרה בחשיבותו של 
וכן  ולאישורו על-ידי הגורמים המוסמכים,  הפיילוט 
ואף  לקבלת תקציב לשירות המבחן לצורך מימונו, 

זכתה לחזות בתחילת דרכו"
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העבירה לנפגע העבירה, בליווי קצין מבחן ייעודי. הליך זה יכול להסתיים 
בהתנצלות, בפיצוי כספי ובהסכמות נוספות בין המעורבים.

חקיקת חוק הסדר מותנה וכניסתו לתוקף יכולה הייתה להעמיד למבחן 
את הצדקת קיומו של הפיילוט, וזאת מאחר שאחד התנאים שניתן 
לכלול בהסדר מותנה הוא עמידה בתנאי תוכנית טיפול, תיקון ושיקום 
שיקבע קצין מבחן, לרבות ביצוע שירות לציבור והימצאות בתקופת מבחן 

לתקופה של עד שנה ובמקרים מיוחדים עד 18 חודשים.3 
דע עקא, התנאי המדובר אינו יכול להיכלל בהסדר מותנה עד לאישור 
שר הרווחה, שטרם ניתן.4 האישור היחיד שניתן עד היום הוא להפעלת 

הפיילוט, נשוא מאמר זה, על תנאיו.
עם זאת, לאחר חקיקת חוק הסדר מותנה בוצעו התאמות שונות בין החוק 
לפיילוט, על-מנת להביא לידי ביטוי את רצון המחוקק בצורה המיטבית 

ומבלי לפגוע בייחודיות הפיילוט.

העבירות שנכללות בתוכנית
התוכנית מיועדת למבצעי עבירות עוון בלבד, כאשר לתובע מוקנה שיקול 
דעת רחב בנוגע לעבירות ולנסיבות, שלמבצעיהן תוצע התוכנית. ככלל, 
התוכנית אינה מיועדת לעבירות מין )למעט הטרדה מינית(, תעבורה, 
פגיעה בסדרי שלטון ומשפט ועבירות הונאה, שסכום הנזק בהן גדול 

מסך של 29,200 ₪ )בהתאמה לסכום הקבוע בעניין הסדר מותנה(. 
בפועל, עד כה הועברו לתוכנית מבצעי עבירות של מרמה, זיוף, רשלנות 
בהחזקת בעל-חיים, הזנחת קטין, חדירה למחשב, תקיפת שוטר ועוד, 

כפי אפשר להתרשם מהטבלה שלהלן, המעודכנת לנובמבר 2015. 

טבלה 1: מבצעי עבירות שהשתתפו בתוכנית, לפי סוגי העבירות
אי נקיטת אלמ”ב

זהירות 
בבע”ח

אלימות
כללית

זיוף 
ומרמה

נשק/ רכוש
אחר

מכירת סמים
אלכוהול 

לקטין

נטישת ילד/ 
הפרת חובת 

הורה

חדירה 
למחשב

שיבוש 
הליכי 
משפט

סה”כ 
מטופלים

887470364833921253

מאפייניהם של מבצעי העבירות המופנים לתוכנית

ס׳ 67ג)4( לחוק סדר הדין הפלילי.  3
ראו: ס׳ 67ט לחוק סדר הדין הפלילי.  4

על המופנה לתוכנית להיות תושב ישראל, בגיר, שאינו מאובחן כחולה 
נפש, ללא רישום פלילי, לרבות תיקים פתוחים, בחמש השנים שלפני 
ביצוע העבירה נשוא ההסדר. על מבצע העבירה להודות בביצוע העבירה 
)בין במהלך החקירה המשטרתית, בין בפנייה מאוחרת לרשות התביעה 

טרם הגשת כתב אישום(.

התהליך ברשות התביעה ובשירות המבחן
לאחר איתור התיק המתאים ברשות התביעה, מוכן כתב אישום נגד 
החשוד. כתב אישום זה יוגש אם החשוד לא יתקבל לתוכנית, או לא 
יעמוד בתנאיה. אל החשוד נשלח מכתב, המציע לו השתתפות בתוכנית, 
ובמקביל נשלחת פנייה לשירות המבחן עם הפרטים ועם המסמכים 
הרלוונטיים. שירות המבחן מזמין את המועמד, מסביר לו את פרטי 
התוכנית ומשמעויותיה, וככל שהסכמת המועמד התקבלה והוא נמצא 
מתאים לה – מותאמת לו, בזמן קצר יחסית, תוכנית של"צ, והוא משובץ 

לקבוצה שתיפתח.
לאחר שהמשתתף מסיים בהצלחה את התוכנית, וככל שלא נפתחו לו 
תיקים חדשים, נשלחת הודעה לרשות התביעה, אשר גונזת את התיק 

נגדו ומודיעה לו על כך בכתב.

נתונים ופרקטיקה
כפי שעולה מנתוני שירות המבחן שלהלן, עד היום )נובמבר 2015( 
הופנו לשירות המבחן במסגרת הפיילוט כ-253 מבצעי עבירות. כ-70% 
מהם נמצאו מתאימים לתוכנית ומרביתם אף סיימו אותה בהצלחה. נגד 

האחרים הוגשו כתבי אישום.
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סה”כ25/11/2015201320142015
6884101253מספר מטופלים

22242975פרק’ מרכז
29231567פרק’ ת”א

893047תביעות  ת”א
221317תביעות שרון

419932תביעות שפלה
37515תביעות פ”ת

173757111סה”כ תביעות
3429ג.פ.ן

476262171נמצא מתאים
21211961לא מתאים
001212לא אובחנו
466226134סיים של”צ
506537152סיים קבוצה
476223132סיים תוכנית

מעבר לנתונים המספריים חשוב לציין, כי התגובות לתוכנית, הן מצד 
שירות המבחן והן מצד מבצעי התוכנית, הן ברובן חיוביות מאוד. מרבית 
משתתפי התוכנית מעריכים ומוקירים את ההזדמנות שניתנה להם לשלם 
את חובם לחברה ללא כתב אישום פלילי. יתר על כן, המשתתפים דיווחו 
לא אחת על שביעות רצון וסיפוק רב מביצוע עבודות השירות למען 
הציבור, מהיותם תורמים ונתרמים – ובמקרים מסוימים עד כדי המשך 

ההתנדבות גם לאחר תום התחייבותם במסגרת התוכנית.
עם זאת, ראוי לציין, כי כמות התיקים המופנית קטנה מהחזון של הוגי 
התוכנית ואף מהתקציב שאושר לה. ההסבר לכך הוא הקושי המערכתי 

של התביעה המשטרתית להיערך לתוכנית.
 Mixed( בעתיד הקרוב אמור ללוות את הפיילוט מחקר משולב שיטות
Methods(, שמטרתו להבהיר את התמונה בהקשר של יעילותו הכלכלית 
של הפרויקט ותוצאותיו לשם הסקת מסקנות להמשך הפעלתו. בין 
היתר, המחקר אמור לספק מידע סטטיסטי לגבי מבצעי העבירה, אחוזי 
ההצלחה, הסיבות לאי עמידה בתוכנית, ובעיקר לספק נתונים באשר 

לעבריינות חוזרת בקרב משתתפי התוכנית, בהשוואה לקבוצת חשודים, 
העומדים בקריטריונים של התוכנית אך הוגש בעניינם כתב אישום 
ושהופנו לקבלת תסקיר. כמו כן, אמור המחקר להתייחס למידת שביעות 
רצונם מהתוכנית של מפעיליה והמשתתפים בה, למשאבים הנדרשים 

להפעלתו ולהערכת עלות-תועלת.

סיכום
הפיילוט, שמופעל מזה כשלוש שנים, זוכה עד כה לביקורת טובה מאוד 
מהמפעילים וממשתתפי התוכנית, הגם שעד כה השתתפו בה פחות 
אנשים מתחזית שתוכננה מראש. מטרת צוות ההיגוי היא להגדיל את 
כמות המשתתפים, בעיקר באמצעות פניות נוספות ממחלקות התביעה 

המשטרתית.
העושים במלאכה סבורים, כי מתן הזדמנות למבצעי עבירה הראויים 
לכך לכפר על חטאם מחוץ להליך הפלילי ה"מסורתי" מגשים את 
העניין הציבורי ואת כוונת המחוקק. בנוסף, הפיילוט מגשים ערכים 
של רשות תביעה מאוזנת, הלוקחת בחשבון מגוון שיקולים, לרבות 
חומרת העבירה, הערך המוגן שנפגע, עקרונות הלימה של ענישה 
והנזק לקורבן העבירה. בצד אלה נלקחים בחשבון שיקולים הנוגעים 
לחשוד, לרבות נסיבות אישיות, לקיחת אחריות והבעת חרטה בבחינת 

"מודה ועוזב ירוחם".

"התגובות לתוכנית, הן מצד שירות המבחן והן מצד 
מרבית  מאוד.  חיוביות  ברובן  הן  התוכנית,  מבצעי 
משתתפי התוכנית מעריכים ומוקירים את ההזדמנות 
כתב  ללא  לחברה  חובם  את  לשלם  להם  שניתנה 
אישום פלילי. יתר על כן, המשתתפים דיווחו לא אחת 
על שביעות רצון וסיפוק רב מביצוע עבודות השירות 
למען הציבור, מהיותם תורמים ונתרמים – ובמקרים 
מסוימים עד כדי המשך ההתנדבות גם לאחר תום 

התחייבותם במסגרת התוכנית"
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"מתן הזדמנות למבצעי עבירה הראויים לכך לכפר על חטאם מחוץ להליך הפלילי ה׳מסורתי׳ מגשים את העניין הציבורי 
ואת כוונת המחוקק. בנוסף, הפיילוט מגשים ערכים של רשות תביעה מאוזנת, הלוקחת בחשבון מגוון שיקולים, לרבות 
חומרת העבירה, הערך המוגן שנפגע, עקרונות הלימה של ענישה והנזק לקורבן העבירה. בצד אלה נלקחים בחשבון 

שיקולים הנוגעים לחשוד, לרבות נסיבות אישיות, לקיחת אחריות והבעת חרטה בבחינת ׳מודה ועוזב ירוחם׳"
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התמודדות עם פלישה למקרקעי ציבור 
ועשיית שימושים שאינם כדין במקרקעין – 

מעבר לאכיפה משולבת ויוזמת
תומר פרידמן1

הפלישה למקרקעי ציבור הפכה בשנים 
פעמים  מדינה".  ל"מכת  האחרונות 
רבות הפלישה למקרקעי ציבור מלווה 
בעבירות נוספות, כגון בנייה ללא היתר 
ועשיית שימושים שלא כדין במקרקעין. 
בכך "מופקעת" הקרקע לצורך טובתו 
האישית של הפולש, אשר מפיק רווח 
וטובת הנאה על חשבונה של הקופה 
הציבורית. התפשטות התופעה והקלות 
היחסית שבה מתאפשרת הפלישה 
למקרקעי ציבור הולידו צורך לבחון 

דרכים חדשות להתמודדות וטיפול בנושא זה, ולשם כך מונה צוות 
מיוחד על-ידי היועץ המשפטי לממשלה.

בעקבות מסקנות הצוות האמור הוקם במחוז ירושלים מערך אכיפה 
משולב, שמטרתו לטפל ביעילות ובנחישות בפלישות ובעשיית שימושים 
שלא כדין במקרקעין. במסגרת זו פועלים כלל גורמי האכיפה הרלוונטיים 
בתיאום, בשיתוף פעולה ובראייה אסטרטגית רוחבית. מערך אכיפה זה 
הוקם מתוך הבנה, ששילוב כוחות ומיקודם ביעדים אסטרטגיים עשוי 
להביא לתוצאות טובות יותר מאלו שאפשר להשיג באמצעות פעולות 

אכיפה פרטניות. 
אופן פעילות האכיפה  זה אביא בפני הקורא את  במסגרת מאמר 

המשולבת המתבצעת כיום במחוז ירושלים. 

תופעת הפלישה ועשיית שימושים שאינם כדין במקרקעי 
ציבור 

נדמה כי אין צורך להכביר מילים על היותם של המקרקעין משאב חיוני 
ביותר. מדובר במשאב לאומי, אשר אינו ניתן לייצור ולהגדלה ומשמעותו 
הכלכלית והחברתית רבה.2 לנוכח היות המקרקעין משאב ציבורי מוגבל 
ויקר ערך החשוף לכליה, עמד בית המשפט העליון, בשורה של החלטות, 
על האינטרס הציבורי לעקור משורש את תופעת הפלישות והשימושים 

עו”ד, סגן בפרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(.  1
ע״א 3901/96 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נ׳ הורוויץ, פ״ד נו)4( 913, 938 )2002(.  2

שאינם כדין במקרקעי ציבור.3 משימה זו 
מונחת כיום לפתחם של רשות מקרקעי 
ישראל וגופי האכיפה השונים, אולם 
קודם לתיאור דרכי הפעולה הננקטות 
לעמוד  ראוי  זו  תופעה  מיגור  לשם 

תחילה על היקף התופעה ומאפייניה.
מקרקעי ציבור הם מקרקעין המהווים 
של  ומקרקעין  ישראל"  "מקרקעי 
הרשויות המקומיות. "מקרקעי ישראל" 
הם מקרקעין שבבעלות מדינת ישראל, 
הקיימת  "הקרן  או  הפיתוח,  רשות 
לישראל",4 והם מהווים כ-93% משטח קרקעות מדינת ישראל. כידוע, 
האחריות על ניהולם של "מקרקעי ישראל" הופקדה בידיה של "רשות 
מקרקעי ישראל" )רמ"י, בעבר מינהל מקרקעי ישראל( מכוח חוק רשות 
מקרקעי ישראל, התש"ך-1960. בהתאם, רמ"י משמשת נאמנו של הציבור 
בניהול מקרקעי המדינה ומחויבת לנהל את המקרקעין תוך שמירה על 
אינטרס הציבור בהם, לרבות שמירה על המקרקעין לתועלת הציבור 
כולו.5 מקרקעי המדינה שבניהולה של רמ"י מוחכרים למטרת מגורים, 
תעשייה, מסחר, חקלאות ומגוון מטרות נוספות. חלק מהמקרקעין מוקצים 
לרשויות מקומיות )או למועצות אזוריות( בפטור ממכרז ולרוב בדמי 

חכירה סמליים, ומשמשים בעיקרם לצורכי ציבור.6 
אלא שהקושי בפיקוח אפקטיבי על קרקעות המדינה, בשילוב התמריץ 
הכלכלי הגלום בפלישה למקרקעי ציבור וניצולם לצרכים אישיים, הפכו 
את מקרקעי הציבור ליעד נוח להפרות חוק, ובכלל זה לפלישות ולעשיית 

שימושים שאינם כדין במקרקעין. 

ראו, למשל: עע״מ 2273/03 אי התכלת שותפות כללית נ׳ החברה להגנת הטבע   3
)פורסם בנבו, 7.12.2006(; רע״א 11527/05 עיריית תל-אביב יפו נ׳ לוי )פורסם בנבו, 
6.3.2006(; רע״א 11889/04 אזברגה נ׳ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 15.6.2005(; 
רע״א 1004/05 שרלי חומרי בניין בע״מ נ׳ מינהל מקרקעי ישראל )פורסם בנבו, 

.)8.5.2005
ס׳ 1 לחוק-יסוד: מקרקעי ישראל.  4

ראו, למשל: בג״ץ 5023/91 פורז נ׳ שר השיכון והבינוי, פ״ד מו)2( 793, 801 )1992(;   5
בג״ץ 244/00 עמותת שיח חדש נ׳ שר התשתיות הלאומיות, פ״ד נו)6( 25, 39 )2002(; 
בג״ץ 6698/95 קעדאן נ׳ מינהל מקרקעי ישראל, פ״ד נד)1( 258, 271–272 )2000(.
החלטה 1414 של מועצת מקרקעי ישראל ״הקצאת קרקע לרשויות מקומיות״   6

.)18.11.2014(

"הפלישה למקרקעי ציבור הפכה בשנים האחרונות 
למקרקעי  הפלישה  רבות  פעמים  מדינה׳.  ל׳מכת 
ציבור מלווה בעבירות נוספות, כגון בנייה ללא היתר 
ועשיית שימושים שלא כדין במקרקעין. בכך ׳מופקעת׳ 
הקרקע לצורך טובתו האישית של הפולש, אשר מפיק 
רווח וטובת הנאה על חשבונה של הקופה הציבורית. 
התפשטות התופעה והקלות היחסית שבה מתאפשרת 
הפלישה למקרקעי ציבור הולידו צורך לבחון דרכים 
חדשות להתמודדות וטיפול בנושא זה, ולשם כך מונה 

צוות מיוחד על-ידי היועץ המשפטי לממשלה"
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הצוות להתמודדות עם פלישות למקרקעי ציבור ומעבר 
לפעילות אכיפה יזומה – "שולחן עגול"

בחודש ינואר 2012 החליט היועץ המשפטי לממשלה על הקמתו של 
צוות, שיגבש המלצות בדבר דרכי ההתמודדות עם תופעת הפלישה 
למקרקעי ציבור. ברקע החלטת היועץ המשפטי עמדה ההכרה בכך, 
שהפלישה למקרקעי ציבור ועשיית שימושים שלא כדין במקרקעין 
מהווה אחת מהרעות החולות שמתמודדות איתן רשויות האכיפה, ועל 
כן הטיפול בה מהווה יעד אסטרטגי של מדינת ישראל, הרובץ לפתחן 

של רשויות האכיפה.
חברי הצוות, בראשותה של עו"ד אורית סון, המשנה לפרקליט המדינה 
לעניינים אזרחיים, התבקשו לגבש המלצות לטיפול בתופעת הפלישה 
למקרקעי ציבור בכלל המישורים )פלילי, אזרחי, מינהלי ומודיעיני(, 
להתייחס ליעדים אסטרטגיים וליעדים בסדרי עדיפות לטיפול, וכן לבחון 

אמצעים ראויים לקידום במסגרת אכיפה משולבת וכוללת.
 ,2012 דו"ח הצוות, אשר הוגש ליועץ המשפטי לממשלה באוגוסט 
כלל המלצות אופרטיביות שונות, לרבות המלצות לתיקוני חקיקה 
והמלצות בהיבטים ארגוניים וניהוליים בגופי האכיפה השונים, הנדרשים 
להתמודדות עם יעדי האכיפה. כמו כן, בשונה מהטיפול המגיב והפרטני 
בעניינים העולים מהשטח, אשר היה נפוץ עד אותה עת, המליץ הצוות 
לעבור לפעילות אקטיבית ויזומה. הדו"ח קובע, כי שלב ראשון וחיוני 
להתמודדות יזומה עם התופעה הוא מיפוי וניתוח רוחבי של תופעת 
הפלישה על-ידי גופי האכיפה השונים, ובראשם "רשות מקרקעי ישראל". 

לאחר השלמת המיפוי יש לקבוע סדרי עדיפויות לטיפול.
במקביל לעבודת הצוות, התקבלו בפרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי( 
פניות מאת משטרת ישראל בבקשה לסיוע בהתמודדות מול גורמים 
עברייניים הקשורים לארגוני פשיעה ועבריינים מחוללי פשיעה באמצעות 
כלים אזרחיים ומינהליים. בדיקות ראשוניות מול "רשות מקרקעי ישראל" 
ומוסדות התכנון העלו, כי-בד בבד עם הפעילות העבריינית פלשו גורמים 
עבריינים אלו למקרקעי ציבור, עשו שימוש שלא כדין במקרקעין, או בנו 
עליהם בנייה משמעותית בניגוד לחוק התכנון והבנייה,7 ובתוך כך הפעילו 

עסקים שונים שלא כדין. 
בתחילה טופלו הבעיות שהובאו לפתחנו באופן נקודתי, אולם בהמשך, 

חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965.  7

עם פרסום המלצות הצוות וקביעת הפלישה למקרקעי ציבור כיעד 
אסטרטגי, הוחלט לכנס בפרקליטות המחוז פורום "שולחן עגול" בעניין 
הפלישות למקרקעי ציבור והשימושים הנעשים בהם בניגוד לדין. הכוונה 

הייתה ליצור מערך אכיפה משולב, הפועל באופן מסונכרן מול ההפרות 
והפלישות למקרקעין במחוז ירושלים. 

מלבד הפרקליטות ורמ"י חברים בפורום כל גופי האכיפה הרלוונטיים: 
משטרת ישראל - היחידה המרכזית )ימ"ר(, מפקדת תיאום פעולות 
אכיפה )מתפ"א(, תובע רישוי עסקים; משרד הפנים - יחידת הפיקוח של 
מחוז ירושלים; משרד החקלאות - היחידה לפיקוח בשטחים פתוחים 
)"הסיירת הירוקה"(; המשרד לאיכות הסביבה - "המשטרה הירוקה"; 
משרד הבריאות - פיקוח תברואה, וטרינרית מחוזית; רשות האכיפה 
והגבייה - המרכז לגביית קנסות; רשות המסים; המוסד לביטוח לאומי; 
נוספים, כגון רשות  גופים  ומכבי אש. לפי הצורך מוזמנים לפורום 

העתיקות, חברת החשמל ותאגיד המים.
היתרונות במערך אכיפתי משולב ברורים. טיפול משולב מאפשר שיתוף 
ידע חיוני בין גופי האכיפה השונים ומגביר את התיאום ביניהם, ובכך מונע 
פערים באכיפה ומצבים שבהם הפולש "מהתל" ברשויות השונות ומנצל 

"בחודש ינואר 2012 החליט היועץ המשפטי לממשלה 
צוות, שיגבש המלצות בדבר דרכי  על הקמתו של 
ההתמודדות עם תופעת הפלישה למקרקעי ציבור. 
ההכרה  עמדה  המשפטי  היועץ  החלטת  ברקע 
ועשיית שימושים  בכך, שהפלישה למקרקעי ציבור 
שלא כדין במקרקעין מהווה אחת מהרעות החולות 
שמתמודדות איתן רשויות האכיפה, ועל כן הטיפול בה 
מהווה יעד אסטרטגי של מדינת ישראל, הרובץ לפתחן 

של רשויות האכיפה"

"בשונה מהטיפול המגיב והפרטני בעניינים העולים 
מהשטח, אשר היה נפוץ עד אותה עת, המליץ הצוות 

לעבור לפעילות אקטיבית ויזומה"
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לטובתו את העדר התיאום ביניהן. מובן כי לא כל ההפרות רלוונטיות 
לכל גורמי האכיפה, או שהן אינן נמצאות בסדר עדיפות זהה אצל כלל 
הגורמים. עם זאת, רתימתם של כלל גופי האכיפה הרלוונטיים לפעילות 
משולבת נגד יעד מסוים, גם במקרה שבו יעד זה אינו מצוי בהכרח בראש 
סדר העדיפויות של כל הגופים, יוצרת "מכפיל כוח" משמעותי לטיפול 
בהפרות. יתרון משמעותי נוסף הוא בהתמודדות עם פלישה למקרקעי 
ציבור על-ידי גורמים עבריינים, העשויים להיתפס כיעד מאיים ומרתיע 
לביצוע פעולות אכיפה יחידניות. ביצוע פעילות אכיפה משולבת בסיועה 
של מפקדת תיאום פעולות אכיפה במשטרה )מתפ"א( מאפשר מערך 

אכיפה יעיל גם ביחס ליעדים אלו.   

אכיפה משולבת - שיטת העבודה 
כאמור, השלב הראשון במעבר להתמודדות יזומה הוא מיפוי ראשוני 
של ההפרות והפלישות ואיתורן. פורום השולחן העגול החליט להתמקד 
תחילה במועצה האזורית מטה יהודה, ואין זו בחירה מקרית. מעבר 
לעובדה שמטה יהודה היא המועצה האזורית היחידה במחוז ירושלים, 
היא גם המועצה האזורית בעלת מספר היישובים הגדול ביותר בישראל, 
הכוללת 57 יישובים, בהם מושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים, יישובים 

ערביים וחוות חקלאיות. 
בתחום המועצה מתגוררים כ-48,000 תושבים בלבד, בעוד ששטח 
השיפוט שלה כולל כ-520,000 דונם )בערך פי 10 מתחום שטח השיפוט 

של העיר תל-אביב-יפו(.8
המסגרת המשפטית להקצאת המקרקעין ליישובים החקלאיים שבתחום 
המועצה הינו הסכם חכירה, המכונה "חוזה המשבצת". חוזה המשבצת 
מעניק לאגודה השיתופית זכויות של "בת רשות" במקרקעין לצורך 

 .www.homee.co.il  :ראו באתר הבית של המועצה האזורית מטה יהודה, זמין ב  8

הקמת יישוב חקלאי, והאגודה נותנת לחבר באגודה או למי שאושר, 
רשות להחזקה ולעיבוד של יחידת משק, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו 
בחוזה. יש להדגיש, כי החוזה אוסר במפורש על בנייה בשטחי המשבצת 
או עשיית שימושים שאינם כדין ללא קבלת הסכמת רמ"י לכך מראש, 
וכי תנאי זה הינו תנאי יסודי, שהפרתו מקנה לרמ"י זכות לביטול החוזה. 
אלא שכללים לחוד ומציאות לחוד. בפועל, במקרים רבים מופרות הוראות 
חוזה המשבצת, ובמקרקעין שהוקצו למטרה חקלאית נעשים שימושים 
מסחריים, לרוב תוך פלישה משמעותית למקרקעי ציבור והשתלטות 
עליהם. כך, למשל, הוקמו ביישובים שונים בתחום המועצה האזורית 
מטה יהודה מתחמי אירוח, הכוללים, בין היתר, צימרים ובריכות שחייה. 
כמו כן אותרו מבנים המשמשים כמפעלים, כבתי מלאכה, כמסעדות, 
כאולמות אירועים וכיו"ב. כל זאת ללא היתר, בניגוד לדין, בניגוד להחלטות 
מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י ובניגוד לתכלית הקצאת המקרקעין 
מלכתחילה. כאמור, בחלק מהמקרים מדובר ב"בני הרשות" בנחלה 
חקלאית, אשר נוסף על השימושים הבלתי חוקיים חרגו מתחום הנחלה 
ופלשו לשטחים ציבוריים, ובמקרים אחרים בוצעו ההפרות על-ידי פולשים 

הנעדרים כל זיקה למקרקעין או לבנוי עליהם. 
עשיית הדין העצמית לא מסתכמת בהפרת חוזה המשבצת או בעבירות 
על חוק התכנון והבנייה, ולרוב נכללות במסגרתה הפרות נוספות, כגון 
חיבורים בלתי חוקיים המשמשים לגניבת מים וחשמל, העסקת עובדים 
לא חוקיים או העסקת עובדים בניגוד לתנאי העסקה הקבועים בחוק, 
עבירות בריאות ותברואה, עבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 
מוסף ועוד. פעמים רבות מדובר בעסקים הפועלים ללא רישיון עסק, 
אשר אינם מבוקרים ואינם מאושרים על ידי גורמי בטיחות, כמו מכבי 
אש ומשטרה, ולכן מהווים מפגעים בריאותיים ובטיחותיים של ממש. 

"עם פרסום המלצות הצוות וקביעת הפלישה למקרקעי 
ציבור כיעד אסטרטגי, הוחלט לכנס בפרקליטות המחוז 
פורום ׳שולחן עגול׳ בעניין הפלישות למקרקעי ציבור 
והשימושים הנעשים בהם בניגוד לדין. הכוונה הייתה 
ליצור מערך אכיפה משולב, הפועל באופן מסונכרן מול 

ההפרות והפלישות למקרקעין במחוז ירושלים"

טיפול  ברורים.  "היתרונות במערך אכיפתי משולב 
גופי האכיפה  בין  חיוני  ידע  משולב מאפשר שיתוף 
השונים ומגביר את התיאום ביניהם, ובכך מונע פערים 
ברשויות  ׳מהתל׳  הפולש  שבהם  ומצבים  באכיפה 
ביניהן.  לטובתו את העדר התיאום  ומנצל  השונות 
רתימתם של כלל גופי האכיפה הרלוונטיים לפעילות 
משולבת נגד יעד מסוים, יוצרת ׳מכפיל כוח׳ משמעותי 

לטיפול בהפרות"
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כאמור, לעתים מופעלים עסקים אלו על ידי גורמים עבריינים, המהווים 
לכשעצמם יעד של משטרת ישראל. 

נוכח ריבוי ההפרות בתחומים שונים ומגוונים, עסקים אלו קוראים תיגר 
על שלטון החוק בישראל ומהווים יעד אכיפה אסטרטגי. יש לציין, כי 
האחריות לשמירת החוק במקרים אלו מוטלת גם לפתחן של האגודה 
השיתופית והמועצה האזורית, אשר מקיימת לצורך כך מנגנוני פיקוח 
ואכיפה, אולם לעתים אכיפה זו אינה יעילה דיה ואינה מביאה לתוצאות 

הרצויות, וזאת מסיבות שלא כאן המקום לפרטן. 
בשלב השני, לאחר קבלת הנתונים ודו"חות הפיקוח מרמ"י וממשרד 
הפנים, נקבעת רשימה ראשונית של יעדים בעלי פוטנציאל לאכיפה 
משולבת, אשר יידונו במסגרת הפורום. מובן כי בבדיקה הראשונית של 
מפקחי רמ"י ומשרד הפנים מתקבלים נתונים בנוגע לאופי הבנייה והשימוש 
במקום בלבד, ובשלב זה לא ניתן לאתר הפרות נוספות המבוצעות 
בשטח, ככל שיש. על כן מועברת רשימת היעדים הפוטנציאליים לגורמי 
האכיפה, והם עורכים בדיקות נוספות ביחס ליעדים אלו ובוחנים את 
הצורך בנקיטת צעדי אכיפה כלפיהם בכלים המצויים בתחום אחריותם. 
כמו כן, כל גורם בפורום יכול להציע יעדים פוטנציאליים נוספים. במהלך 
הדיון בפורום מוצגים היעדים הפוטנציאליים ומתקבלות החלטות בדבר 
היעדים המתאימים לפעולה. לאחר בחירת היעדים ושיתוף המידע 
הרלוונטי, מתואם מועד לביצוע פעילות אכיפה משולבת. כמו כן נעשית 
בקרה ופיקוח על יעדים שלגביהם החלה פעילות האכיפה המשולבת 

על-מנת להסיק מסקנות ולבחון צורך בהמשך טיפול. 
השלב השלישי הוא, כאמור, הפעילות היזומה עצמה. במועד שנקבע 
מראש מתקיימת ישיבת הכנה ממוקדת בהשתתפות כל הגופים, וניתן 
תדרוך עדכני בנוגע ליעדים שנבחרו. לאחר התדרוך יוצאים כל הגורמים 
לעבר היעד הראשון שנקבע. בפעילות עצמה, כל גוף פועל באופן עצמאי 
בהתאם לכלים המצויים בתחום סמכותו ועורך את הבדיקות הנדרשות 
מטעמו, וזאת במקביל לבדיקות הנעשות על-ידי הגופים האחרים. רשימת 
הבדיקות הנערכות מותאמת, כמובן, להפרות הקיימות בשטח ועשויה 

לכלול גם ביקורת של גופים נוספים, לפי הצורך.
על-מנת להמחיש את הדברים ניקח מקרה, שבו הוקם פונדק דרכים 
שלא כדין בשטח פתוח בסמוך לצומת מרכזי ושימש כמסעדה. יעד 
זה הוא יעד קלאסי לאכיפה משולבת, היות שבנכסים ובפעילות כגון 
דא רווחות הפרות של הוראות הדין השונות. ביום הפעילות התייצבו 

גורמי האכיפה הרלוונטיים בנכס וביצעו בדיקות שבתחום סמכותם. 
מפקחים של רמ"י ומשרד הפנים ערכו דו"חות פיקוח ומדידות בנוגע 
לפלישה, לבנייה ולשימושים הלא חוקיים הנערכים במקום. דו"חות פיקוח 
אלו מסייעים בהגשת כתב אישום בגין עבירות על חוק התכנון והבנייה 
ובהגשת תביעה אזרחית לסילוק יד ותשלום דמי שימוש ראויים בגין 
הפלישה ועשיית השימושים שלא כדין במקרקעין )במקרה זה כבר הוגש 
כתב אישום על-ידי המועצה המקומית מטה יהודה, והמדידות שנעשו 
ביום הפעולה נועדו לבחון האם בוצעו שינויים והפרות נוספות בשטח(. 
במקביל, ביצעו מפקחים של שלטונות המס ביקורת בעסק וערכו דו"ח 
מטעמם, תוך תחקור הפולש בנוגע לעסקיו ובדיקת הקופה במקום. נציגי 
המרכז לגביית קנסות חקרו את הפולש בעניין חובותיו הכספיים, ופקחי 
המוסד לביטוח לאומי חקרו אותו בנוגע לעובדים המועסקים במקום 
ולאחר מכן אף חקרו את העובדים עצמם. בה-בעת, בקרים של חברת 
החשמל ותאגיד המים הרלוונטי בדקו את חיבורי החשמל והמים במקום. 
מאחר שאותר במקום חיבור חשמל פיראטי ולא חוקי הורה בקר חברת 
החשמל על ניתוק העסק מחשמל לאלתר, ואכן החשמל במקום נותק 
עם עזיבת גורמי האכיפה. כאשר מדובר במסעדה מאולתרת יש, כמובן, 
היבט נוסף בעל חשיבות – בדיקת בטיחות המזון הנצרך על-ידי הציבור 
על מנת למנוע תחלואה מגורמי סיכון. ואכן פקחי משרד הבריאות בדקו 
את המטבח על-מנת לוודא שהוא פועל בהתאם לתנאי תברואה נאותים, 
לרבות שימוש בחומרי גלם )ביצים, בשר, ירקות( ממקור בטוח, היגיינה, 
הפרדה בין מזון גולמי למזון מוכן ובין סוגי מזונות שונים, שמירה על 
טמפרטורה מתאימה של המזון, התאמת המבנה הפיזי לאופי הפעילות 
ועוד. לאור הממצאים במקום, פסלה וטרינרית מחוזית מטעם משרד 
הבריאות עשרות ק"ג של בשר וחומרי גלם, אשר נמצא כי לא הגיעו ממקור 
בטוח ומאושר והורתה על השמדתם. בנוסף, נעשתה ביקורת מכבי אש 
בנוגע להעדר אמצעי בטיחות במקום, ונמסר לפולש דו"ח בעניין. ביקורת 
של רשות העתיקות, המשטרה הירוקה או הסיירת הירוקה תיתכן אף 

היא, והכול לפי הצורך ובהתאם להפרות בשטח.
במקרה זה הייתה חשיבות מיוחדת לביצוע פעולות האכיפה, לאור החשד 
כי מדובר בגורמים שיש להם קשר לארגוני פשיעה אשר השתלטו שלא 
כדין על המקרקעין. אכיפה משולבת במקרים אלו מעבירה מסר בדבר 

חוזקו של שלטון החוק ויכולתם של גופי האכיפה לבצע את עבודתם.
לבסוף יש לזכור, כי מטרת האכיפה המשולבת היא להביא בסופו של 
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דבר לסגירתו של העסק הלא חוקי 
והשבת המקרקעין לידי הציבור. משימה 
האכיפה  הליכי  בהשלמת  תלויה  זו 

שמבצע כל גוף בהתאם לממצאי הביקורת שעלו בפעילות המשולבת 
ובהתאם לכלים ולסמכויות שברשותו על-פי דין. 

כלי האכיפה האזרחיים 

תביעה לסילוק יד ותביעה כספית להשבת הרווחים 
שהופקו מהקרקע

כאמור, לאחר ביצוע פעילות האכיפה המרוכזת, ממשיך כל אחד מגופי 
האכיפה השונים בהליכי האכיפה שבתחום סמכותו. בחלק זה אתמקד 
בכלים המשלימים העומדים בפני פרקליטות אזרחית, אשר הינם, בין 
היתר, הגשת תביעה לסילוק יד ממקרקעין, הפסקת השימושים שאינם 

כדין והגשת תביעה כספית לדמי שימוש והשבת רווחי הפולש.
כידוע, חוק המקרקעין מאפשר לבעל מקרקעין להשתמש בכוח סביר על-

מנת לסלק פולש, וזאת בתוך 30 יום מיום הפלישה.9 במקרים שבהם לא 
אותרה הפלישה בתוך תקופה קצרה של 30 יום, וטרם חלפו 36 חודשים 
מיום הפלישה, ניתן להוציא צו מנהלי לסילוק הפולש, וזאת ללא צורך 
בהגשת תביעה לבית המשפט.10 כלי מנהלי זה הפך לכלי מרכזי ביותר 
לסילוק פולשים ממקרקעי ציבור והרחיב באופן משמעותי את יכולת 

המדינה להגן על מקרקעיה בדרך של עשיית דין עצמית.11
בניגוד לעשיית דין עצמית, הליך אזרחי לסילוק יד מעורר קשיים מספר. 
על המדינה להוכיח בבית המשפט את בעלותה במקרקעין ואת זכותה 
להחזיק בהם, כמו גם את העדר זכותו של הפולש. ניתן, אמנם, להגיש 
תביעה לסילוק יד בסדר דין מקוצר, כאשר יש ראיות בכתב לעילת 
התביעה )ובמקרה זה הנתבע לא יוכל להתגונן מפני התביעה אלא אם 
ביקש וקיבל את רשות בית המשפט לשם כך(,12 אולם לרוב, ההליכים 
המשפטיים נמשכים זמן רב, לעתים שנים ארוכות, תוך שהפולש ממשיך 

בתקופה זו להחזיק במקרקעין ולהפיק מהם רווח וטובת הנאה. 

ס׳ 18 לחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969.  9
ס׳ 4 לחוק מקרקעי ציבור )פינוי קרקע(, התשמ״א-1981.  10

בג״ץ 2887/04 אבו מדיגם נ׳ מינהל מקרקעי ישראל, פס׳ 16 לפסק דינו של השופט   11
ג׳ובראן )פורסם בנבו, 15.4.2007(.

תק׳ 202 ו-204 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984.  12

נוצרים  ההליכים  התמשכות  לאור 
המקרקעין  במצב  שינויים  לעתים 
שאליהם בוצעה הפלישה. כך, למשל, 
משתנה לעתים זהות הפולש, חל שינוי בגודל השטח שאליו בוצעה 
הפלישה או באופי השימושים הנעשים בשטח. מצב זה מחייב את המדינה 
להתאים מעת לעת את כתבי הטענות ואת הראיות שבידיה )למשל, 
דו"חות הפיקוח ושומת הקרקע( לשינויים הנערכים בפועל )דבר המחייב 
פיקוח הדוק בשטח במהלך ההליך(, מחשש שגם אם יינתן בסופו של יום 
פסק דין לסילוק יד, הוא לא יחול על כלל המחזיקים או על כל השטח 
שאליו בוצעה הפלישה, או שלא יכלול את כל השימושים הבלתי חוקיים 
הנעשים במקרקעין. לכך יש להוסיף את הקושי במימוש פסק הדין, אשר 
מחייב, לרוב, קיום הליך נוסף בהוצאה לפועל, שאף הוא לוקח זמן ומוביל 

לעיכוב נוסף בפינוי המקרקעין. 
לרוב נעשה שימוש בכלי של תביעות לסילוק יד ממקרקעין במקום 
שבו אי-אפשר לסלק את ידו של הפולש באמצעות עשיית דין עצמית, 
כמו, למשל, במקרים של סילוק יד בעקבות ביטול חוזה בשל הפרה, או 
בפלישות "ישנות" שבהן עבר המועד להוצאת צו מנהלי.13 כך, לדוגמה, 
באחד המקרים שטופל במחוז ירושלים בהמשך לפעילות האכיפה 
המשולבת נתבע סעד תקדימי של ביטול זכויות במקרקעין של "בני 
הרשות", זאת מאחר שהם השכירו את הנחלה שברשותם לגורם עברייני, 
שהקים והפעיל בה מתחם אירוח ולא עשו בה שימוש למגורים.14 במקרה 
זה לא היה אפשר לפעול בכלי של עשיית דין עצמית, ועל כן נדרש להביא 

את העניין בפני בית משפט על דרך של תביעה לסילוק יד. 
במקרה אחר הוגשה תביעה לסילוק יד נגד פולש, אשר הפעיל חניון 
במרכז העיר ירושלים מכוח הרשאה ישנה שניתנה לו, וזאת שלא כדין 
ומבלי לשלם דמי שימוש עבור הפעלת החניון.15 במקרה זה, מאחר 
שניתנה בעבר למחזיק הרשאה לשימוש במקרקעין כחניון ומאחר שלא 
נעשו די פעולות לפנות את הפולש עם סיומה של ההרשאה, היה קושי 
משמעותי בהוצאת צו מינהלי לסילוק יד, ולכן הוגשה תביעה אזרחית. 
בשני המקרים שצוינו לעיל, נוסף על הסעד של סילוק היד דרשה המדינה 

היועץ המשפטי לממשלה דין וחשבון הצוות להתמודדות עם פלישות למקרקעי   13
ציבור 49 )2012(. 

תיק זה מתנהל כיום בת״א )שלום י-ם( 14179-03-13 מדינת ישראל נ׳ מור.   14
ת״א )שלום י-ם( 44399-09-12 מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל נ׳ מורשה   15

מנהל קהילתי )פורסם בנבו, 3.12.2014(.

"אכיפה משולבת מעבירה מסר בדבר חוזקו של שלטון 
החוק ויכולתם של גופי האכיפה לבצע את עבודתם"
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סעד כספי בגין השימושים שלא כדין שנעשו במקרקעין. 
הגשת תביעות כספיות מהווה כלי אזרחי משלים נוסף, ומטרתו להשיב 
את הרווחים וטובות ההנאה שהופקו מהמקרקעין. ניתן להגיש תביעה 
כספית נגד הפולש ביחד עם תביעה לסילוק יד, או בתביעה נפרדת, 
ומטרתה לפגוע בתמריץ הכלכלי לפלוש לקרקעות המדינה ולמנוע מצב 
שבו הפולש מתעשר שלא כדין על חשבון הקופה הציבורית, בבחינת 

"חוטא יצא נשכר". 
בעבר נהגה רמ"י להגיש תביעות כספיות לתשלום דמי שימוש ראויים 
בגין השימוש בקרקע. שיעור דמי השימוש הנתבע עמד על 6-5 אחוזים 
בלבד משווי הקרקע )ללא מחוברים( עבור כל שנת שימוש בפועל 
ובהתאם לשומה שערך שמאי מקרקעין מטעם רמ"י. תביעה כספית 
זו נועדה להשיב לקופת המדינה את תשלום דמי השימוש שהיה 
על הפולש לשלם אילו השימוש שעשה במקרקעין היה כדין, אך לא 
מעבר לכך. תביעות כספיות אלו לא גילמו כמובן את שוויה האמתי של 
הפלישה, ולפיכך לא היוו גורם הרתעה של ממש, ויתרה מזו – הן אף 
עודדו פלישה ועשיית שימוש שלא כדין במקרקעין, שכן לכל היותר 
הפולש חויב בסופו של יום בתשלום שממילא היה עליו לשלם אילו 

היה עושה בהם שימוש כדין. 
לאור האמור, ובמטרה ליצור הרתעה כלכלית משמעותית, יזמה היחידה 
לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה מסגרת משפטית, המאפשרת 
למדינה לתבוע את השבת הרווחים וטובות ההנאה שהופקו שלא כדין 
על חשבונו של הציבור. תביעה זו מבוססת על עילת עשיית עושר ולא 
במשפט, הקבועה בחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979. 

בשיתוף פעולה של היחידה לאכיפה אזרחית, השמאי הממשלתי הראשי 
ורמ"י גובש המתווה הכלכלי והשמאי לתביעה, אשר קיבל ביטוי, בין 
היתר, בהנחיות הכלולות בקווים המנחים שמפרסם השמאי הממשלתי 

הראשי מעת לעת. 
כיום, בעקבות גיבוש המתווה הכלכלי ולאור המלצת הצוות להתמודדות 
עם הפלישות למקרקעי ציבור, התביעות הכספיות המוגשות לבתי 
המשפט מבטאות באופן הולם את הרווח הכלכלי שהפיק הפולש או 
המחזיק שלא כדין, ומעבירות מסר מרתיע, שלפיו פלישה או שימוש לא 
כדין במקרקעי ישראל מהווה סיכון כלכלי של ממש. בכך מהוות תביעות 

אלו כלי אכיפתי משלים בעל חשיבות גבוהה. 

כמה מילים לסיכום
אין חולק, כי התפשטות תופעת הפלישה למקרקעי ציבור ועשיית שימושים 
שאינם כדין במקרקעין, הבאים לידי ביטוי בהפרות חוק שונות ורבות, 
מערערת את שלטון החוק בישראל ומציבה אתגר מסוג חדש לפתחם 
של גופי האכיפה. גופי האכיפה פועלים כיום למיגור התופעה ולהרתעה 
בשילוב כוחות. שיתוף הפעולה והתיאום בין גופי אכיפה רבים ושונים, 
אשר לכל אחד מהם סדרי עדיפויות עצמאיים, כלל אינו מובן מאליו, אך 
נכונותם של גופים אלו להתגייס למאבק מתוך ראייה אסטרטגית רוחבית 
מביאה כבר עתה לתוצאות משביעות רצון. המשך האכיפה המשולבת 
ושימוש נכון בכלי האכיפה העיקריים והמשלימים בהתאם להמלצות 
הצוות להתמודדות עם פלישות למקרקעי ציבור הינה חיונית להצלחת 

המאבק בתופעת הפלישה. 

"הגשת תביעות כספיות מהווה כלי אזרחי משלים 
וטובות ההנאה  ומטרתו להשיב את הרווחים  נוסף, 
כספית  תביעה  להגיש  ניתן  מהמקרקעין.  שהופקו 
נגד הפולש ביחד עם תביעה לסילוק יד, או בתביעה 
לפלוש  הכלכלי  בתמריץ  לפגוע  ומטרתה  נפרדת, 
לקרקעות המדינה ולמנוע מצב שבו הפולש מתעשר 
שלא כדין על חשבון הקופה הציבורית, בבחינת ׳חוטא 

יצא נשכר׳"

"בעקבות גיבוש המתווה הכלכלי ולאור המלצת הצוות 
להתמודדות עם הפלישות למקרקעי ציבור, התביעות 
הכספיות המוגשות לבתי המשפט מבטאות באופן 
הולם את הרווח הכלכלי שהפיק הפולש או המחזיק 
שלא כדין, ומעבירות מסר מרתיע, שלפיו פלישה או 
שימוש לא כדין במקרקעי ישראל מהווה סיכון כלכלי 
של ממש. בכך מהוות תביעות אלו כלי אכיפתי משלים 

בעל חשיבות גבוהה"
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