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דנוהעליוןהמשפטביתשופטי,"פלונבעניין1974בשנתניתןבנושאמרכזידיןפסק
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~

ra721'בע.
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עלהאחראילדיןהועמדכאשר,לסעיףהעליוןהמשפםביתנדרששוב1986בשנת
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בצמצוםלפרשוישכיקבע,הסעיףעלביקורתדבריהביעאשר,כהן'חהשופט,למשל,כך
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,"מצמצםפירושלוליתן
לוגםאשר,ביניהםפנימיאיזוןקייםשכן,מזהזההסעיףשליסודותיואתלנתקאין,ב

לאהסעיףכיללמודניתן-פשע-השלישימהיסוד,למשלכך.פרשנותועלהשלכה
.עסקינןתמורותבעברותכאשררקאלא,מקרהבכלעשהחובתולהקיםלהולנועד
.לפרשותכדיהסעיףשלתכליתועללעמודבבואםמשקללכךשייחסושופטיםהיו

("הידיעהשיסוד:להלןיקרא)שידעמי:הראשוןהיסוד
:זהבהקשרמתעוררותשאלותשתי.הדעותחלוקותגםעליו,הסעיףשלהמרכזיהיסודזהו

או,העקרהשלהעובדתיהיסודמרכיביאהדהואהאם-זהיסודלשייךישכיצד,האחת
הקבועההחובהשתקוםכדינדרשתידיעהרמתאיזו,והשנייה.הנפשיהיסודשלביטוישמא

ודאותשלבדמותה)ומידיתספציפיתכוונהעל,משמעית-וחדברורהידיעההאם-בסעיף
.יותרכלליבמידעדישמאאו,(קרובה

ולכן,העונשיןלחוק39מספרתיקוןלאתרהמושגיםלעולםשייכתהראשונההשאלה
,לפיכך,התיקוןלאחרשניתן,שפי-הרבענייןהדיןבפסקהדיוןבמסגרת,בהמשךבהאדון
טרםהמשפטבבתישנדונההיאשכן,בלבדהשנייהבשאלהיתמקדזוכותרתתחתדיוננו
,שפי-הרבענייןהדיןפסק

רמתכיעולה,דיוננונשואהדיןפסקעדהעליוןהמשפטביתמלפנישיצאההפסיקהמן
מעשהעלממשיתידיעההייתהפשעמניעת-אישלבעברהלהרשיעבכדישנדרשההידיעה

בענייןכהן'תהשופטשלהמיעוטדעתהייתהזו,להתבצעעומדיםאשר,מסוימיםעברהאו

כיכהן'ההשופטסברסולטןובענייןפלוניבעניין,סולטןבענייןרובלדעתשהפכה,פלוני
מניעת-אישלבעברהאשםאינו,המדינהכנגדטרורארגוןשלקיומודברעלשיודעאדם
פיגועבדברספציפיבמידעמדוברהיהלא,לשיטתו.כךעללמשטרהדיווחלאאםפשע
,וממשיתמידיתהייתהלאהפשעשלוהסכנה,כלליבמידעאלא,להתבצעשעומדטרור

נסבועליהןמהעובדות,זאתעםיחד.במפורשזהענייןנדוןלאמכןלאחרשבאוהדיןבפסקי
פשעעלממשיתספציפיתידיעהלנאשםהייתהבהםבמקריםמדומיהיהכיעולההדיןפסקי

היולא,טוויקבעניין,כך,דברעשהלאכןפיעלואף,כלשהוקרובבזמן,להתבצעשעומד
.ממשיתכוונהזושהייתהידעוכי,המועדוןאתלשרוףחברוכוונתעלידעשהנאשםספקות

.719'בע,6הערהלעיל,פלוניעניין13
.721-722'בע,שם14
,פלוניבענייןכהן'יהשופטשלדבריו,למשל,ראו15

~
ra33שסעיףסבוראניאיןכשלעצמי":721'בע

בוצעושכברעבירותעלידיעותלמסורהאזרחאתזהבסעיףחייבלאהמחוקק.'מיאוסמהמתמוקצה'הוא
זוממיםשפושעים,המורותעבירותמניעת.בלבדולפשעיםבוצעושטרםעבירותלגביהחובהאתוצמצם
."הציבורעללהגןומכוונתמבורכתמטרההיא,לבצע
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ומספר,המטעניםהטמנתבדברומהימןמדויק,ספציפימידעלנאשםנמסר,גילהבעניין
רמתעלדוברהדיןפסקישבשנימאחר,לפיכך,ביוםבומכברזההתפוצצואףמטענים
אתאלהדיןמפסקילהסיקעלינויקשה,(מקסימליתכמעטלומרניתןואף)גבוההידיעה
.!הנדרשת6המינימליתהידיעהרמת

רק.בהמשךארחיבכךעל,זוסוגיהבהרחבהנדונהשפי-הרבענייןהדיןבפסק,כאמור
שיוטלהנטלכך,פחותהתהיהשתידרשהידיעהשרמתשככלבריכי,זהבשלבכבראעיר
אשרהיאשהידיעהמשום,זאת,ולהפך,יותרכבדנטליהיההסעיףפיעלהאורחיםעל

,לפעולהחובהאתמקימה

זומםפלוני:דהרניהיסוד
לאזהיסודכידומה.הדעתאתכךעלהרחיבהלאדיוננונשואהדיןפסקלפניהפסיקה,שוב

אימצושפי-הרשלבעניינההמחוזיהמשפטביתשלהדיןבפסק.פרשניתבעיהמעורר
שפי-הרשלבעניינההדיןבפסקזהליסודלידסקיהשופטתשנתנההפרשנותאתהשופטים

השופט;י'"לבצעווהכוונהתכנונו,רשערעיוןהגיית"במדוברלפיה,השלוםמשפטבבית

,מהדברלעשותמחשבותחשב"שבמימרומיכיוקבעהמילוניתלהגדרהופכההוסיףהמר
,זורפרשנותאימץהעליוןהמשפטבית,!8"להרעבכוונההרובועל

n:השלישיהיסוד
~

YDפשע
,העונשין20לחוק24בסעיףכהגדרתו-פשע

השלמתואוהמעשהעששתאתלמנועהסביריםהאמצעיםבכללנקוים:הרבינאהיסוד

במילים,השלמתואוהמעשהעשייתלמניעתסביראמצעיייחשבמההיאהנשאלתהשאלה
,פשעמעשהלעשותזומםשפלונייודעאשרהאזרהמןבדרישהלכתנרחיקכמהעד:אחרות
צדדיםבשנימדובר,למעשה.למונעוכדישיינקטוהאמצעיםעללשיםשישהגבולותומהם
כשאלההתעוררזהיסוד.המותרבגדרייחשבומה,לעשותנדרשכמהעד:מטבעאותושל

,1936,הפליליהחוקלפקודת33סעיףשלבהקשר,נבחנהשם,פרנקלתבענייןמהותית
עומדהנעצרשהאזרחהשדולאור,כדיןהיהאחראזרחבידיאזרהשלמעצרוהאםהשאלה
דווקאלאואך,לפעולחובהאדםעלמטילהסעיףכיקבעאגרנטהשופט,פריצהלבצע

,דינהלפסקחפסקה,11הערהלעיל,98/4253,א"ת)פ"בעברלינרהשופטתשלדבריהראוזהלעניין16
.772'בע,1הערהלעיל,שפי-הרבענייןחשיןהשופטשללדבריווהשוו

.ברלינרהשופטתשלדינהלפסקטפסקה,98/4253(א"ת)פ"ע,שם17
.המרהשופטשלדינולפסק13פסקה,שם18
.753-754'בע,1הערהלעיל,שפי-הרעניין19
."שניםשלוששללתקופהממאסרהמורעונשלהשנקבעעבירה"20
.(פרנקלעניין:להלן)1602הר"פrrn'נפרנקל51/136פ"ע21
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מדוברכאשרולא,כךעלידיעהלוישכאשררקמקרהובכל,מעצרביצועשלבדרך
.הנסיבותיימןהגיוניבאופןמסיקהעוצרשהאדםבמסקנה
.אחרתבררךיידועהאו,למשטרהטלפוןשיחת,כללבדרךיהיהסביראמצעיכידומה

שפי-הרמרגליתשלבעניינההדיןפסק
כפי.בכדיולא,בענייןלדיוןנדרשוישראלמדינתשלהמשפטבמערכתהערכאותשלוש
-באיבאישוםמדוברכאשרוכמהכמהאחתעל,פשוטאינובכללותוהנושא,ראינושכבר
.ממשלהראששלרצחמניעת

ממשלתראשנרצה1995בנובמברהארבעהביום.לכולנוידועות,הצערלמרבה,העובדות
,עמירחגי,אחיו.ברצחעמיריגאלהורשע,לימים.עמיריגאלבידי,רביןיצחק,ישראל
.הממשלהראשלרצחקשרבקשירתהורשעו,עדנידרור,נוסףואדם

מניעת-אישלבעברהאביב-בתלההשלוםוהטפטביתבפנילדיןהועמדהשפי-הרמרגלית
השופטת.(העונשיןלחוק498סעיף)פשעלביצועאמצעיםמתןשלובעברה(262סעיף)פשע

ההרשעה.הממשלהבראשרצחמניעת-אישלבעפיהשפי-הרמרגליתאתהרשיעהלידסקי
,המעשהאתלעשותעומדעמירשיגאלידעההנאשמתכיהשופטתשלקביעתהעלהתבססה

שבסעיףהידיעהביסודבעיקרמתמקדהדיןפסק.מניעתולשםמתאימיםבאמצעיםנקטהולא
כדיעינייםעצימתושמספיקהעסקינןנפשישביסודקבעההשופטתכיבקצרהאציין,262

השופטתהגיעה,בפניהשהובאולראיותלבבשים,דברשלבסופו,הידיעהיסודשיתקיים
הנאשמת,המעשהלמנועאמצעיםנקטהולא,262בסעיףכמשמעו,ידעההנאשמתכילמסקנה
.בפועלחודשים9מהם,מאסרתודשי24עליהונטרוהורשעה
,המדוכהעלישבשופטיםשלושהשלהרכב,אביב-בתלהפחוזיהמשפטלביתהוגשערעור
השופטת)מהםואחת,עומדתבעינהשההרשעהקבעו(המרוהשופטבייזרהשופט)מהםשניים
המשפטבביתגם.הספקמחמתהמערערתאתלזכותישכימיעוטבדעתסברה(ברלינר

המשפטביתבפנישהובאולראיותליתןשישובמשמעות,הידיעהביסודהדיוןהתמקדהמהוזי
בעצימתדילאכי,ההרכבחבריביןדעיםתמימותהייתהזובסוגיה.זהבהקשרדלמטה
השייךכרכיבהידיעהיסודאתניתחמהשופטיםאחדכל,בפועלידיעהנדרשתאלא,עיניים
לקייםכדימספיקהאינהעינייםעצימתכיהםקבעוולפיכך,262סעיףשלהעובדתיליסוד
.הידיעהיסודאת

הערעור,ניתנהוזו,העליוןהמשפטלביתערעוררשותבקשתהוגשההדיןפסקבעקבות

השופטשכתבכפי.השיןהשופטנתןהמרכזיהדיןפסקאת,2'שופטיםשלושהבפנינדון

לפסקחפסקה,11הערהלעיל,98/4253(א"ת)פ"בעברלינרהשופטתשלדינהפסקגםראו,כרעל22
ייעשהאם,262בסעיףהטמוןלסיכוןדוגמאפדהאלבענייןהדיןפסקנשואבמקרהרואההשופטת.דינה
.כהלכהשלאשימושבו

.354(4)ז"תשנמ"פ,שפי-הר'ני"פ97/1135(א"ת)פ"ת23
.1הערהלעיל,שפי-הרעניין24
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שלהרעהמהשבתועלשפי-הרמרגליתידעההאםהשאלהעלנסובהמחלוקתעיקר,השין
.לאו25אםעמיר

מעוררתשהיאבקשיים,פשעמניעת-אישלבעברהחשיןהשופטדן,הדיןפסקבמסגרת
מאשריותרהפרטבחופשפוגעת,טיבהמעצםאשר,עברה-מחדלכעברתובייחודה
שלהפנימיבהגיונההשופטדן,כןכמו.מיוחדטעםלהנדרשולכן,מעשהלעשותהאיסור
,(טלפוןשיחת,רובפיעל)לכאורהמעטהשבטרחהמאתר,לדידו.פשעמניעת-איעקרת
,לטרוחתהואשנדרשהטרחהעלעולהששיעורה,ובחברהבפרטפגיעהלמנועהיחידיכול
.היחידמןורבהקשהבדרישהמדובראין

תוך,הסעיףיסודותאתחשיןהשופטניתח,262לסעיףהכללייםההקדמהדברילאחר
שלהעבירהליבת"כ,י2"בעבירההתיכוןבריח"כראהאותויסוד-הידיעהביסודשהתמקד

.28"המתוכנןהפשעמעשהלבין(הנאשם)האדםביןזיקההיוצרהניצוץ,..פשעמניעת-אי
שלמחשבותיועל,..וייחודיתמיוחדתידיעה"בלנועניין262סעיףבמסגרתכיקבעהשופט

המרכזיותהנקודותאתאסקורלהלן.""בלבבוחורששהואמזימותעל,תוכניותיועל,הזולת
:השיןהשופטשלדינובפסקשהופיעוכפי,הידיעהליסודבנוגע

39מספרתיקוןמאזהעונשיןחוקשקובעההגדרותמסגרתלפיהעורהלסיווגבאשר.1

כי,המחוזיהמשפטמתמשופטיבשונה,השיןהשופטקבע,העונשיןלחוק43מספרותיקון
לידסקימהשופטתובשונה,זוקביעהבצד.(עובדתייסודולא)נפשייסודהואהידיעהיסוד
פיעלהרשעהלצורךבהדיאיןעינייםעצימתכיחשיןהשופטקבע,השלוםמשפטבבית
:כדלקמןהייתהאלולמסקנותיוהשיןהשופטשלדרכו.262סעיף

מעין"מהווהאשר,העונשיןלחוק90אלסעיףלפנותיש,לפיכך,נפשיביסודמדובר
לפרשלנולעזורכדיבוויש,'0"שבעבירההנפשיהיסודשעניינםלמושגיםהחלפה-תחנת
אותנומפנה,"ביודעין"המילהנזכרתבו,(3)90אסעיף.262בסעיף"שידע"המילהאת

שהנה,(א)20סעיףאחריהבאהלתחנהבדרכנונמשיךהאם.העונשיןלהוק(א)20לסעיף
כילומרניתןמטאפוריתבלשון?כמודעותכמוהעינייםעצימתכיהקובע1(ג)20סעיף

נעצרתהרכבת.(א)20סעיףהיאזורכבתשלהאחרונהתחנתה,חשיןהשופטשללשיטתו
מעצםמונףזהדגל.אדוםדגלומניף,262סעיףעומדהרכבתפסיעל.עודממשיכהואינה
מושגאתלפרשאפשרותובה-מתוכהדוהה"אשר,פשעמניעת-איעברתשלואופייהטיבה

היותומכוחהאדוםהדגלאתלהניף"רשאי"262סעיף,ת"גרידאהשדככוללבה'ידיעה'ה
הווה,מפניה2יתיסוג((ג)20סעיףשלבדמותו)כלליתחוקהוראתאשר,מיוהדתחוקהוראת

.743'בע,שם25
.749'בע,שם26
.747'בע,שם27
.754'בע,שם28
.755'בע,שם.29
.758'בע,שם.30
.762,765-766'בע,שם.31
.שם,שם.32
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,זוידיעהשלהתקיימותה.""מידיעהפחותשהיא'ידיעה'אין262סעיףבהוראת":אומר
באמתחתושנצטברוהמידעואיכותכמותהאםלבחוןיש:בנסיבותיוומקרהמקרהבכלתוכרע

במוחונתגבשהכילומרשניתןכך,34"קריטיתמסה"שלולשלבלדרגההגיעוהנאשםשל
שלבקיומהההברתיהצורךביןהנדרשולאיזוןהחוקלתכליתלבבשיםזאתכל-ידיעה
למידהמעברהעברהשלתחומיהאתלהרחיבשלאהצורךלבין,החוקיםבספרהעברה
,'הראויהי

השופט.הסכנהומידיותממשותהיאהידיעהיסודשלבהקשרשאזכירנוספתנקורה2י
סכנהעלשתיסובחייבת262בסעיףמדוברבההידיעה,אכןכידינובפסקקבעחשין

לנוענייןכיהשיןהשופטקבעהסכנהלמידיותהנוגעובכל.פשעהשללביצועופמשית
,3'הידיעהברכיביוצריסודאינהאך,הסכנהממשותבנושאתומכתאשר,משניתבשאלה

,האחרהאדםשללמחשבותיושניתןאובייקטיביחיצוניביטויאותוהיאלדעתהדרך.3

,מחשבהשלקיומםאודותחיצונייםגילוייםעלעצמוהמייסדהיסק"במדובר:אחרותבמילים
ידיעהנתגבשהבוהמועדאתבמדויקלקבועצורךאין,זהובהקשר.'8"תוכניתשל,רצוןשל

."הנאשםשלבמוחו
כיהדרישהצירוףהיא,262בסעיףהידיעהליסודבאשרשאזכירואחרונהחשובהסוגיה.4

,פשעיימעשהלעשותמתכווןשפלונייאמיןאףהיודע

אתחשיןהשופטיישם,בנושאהמשפטיתוהספרותהפסיקהרקעעלהדיןפרשנותלאחר
מוביליםואיכותןכמותן,בתיקהראיותמצבורכיוקבע,לפניושהובאהמקרהעלפרשנותו
,הוגהעמיריגאלכיוהאפינהוברורהפמשיתידיעהידעהשפי-הרמרגליתכילמסקנה

דבריהעשתהולא,הממשלהראשאתלרצוחומתכווןמתכנן,זומם

בכללותוהנושארקעעלהדיןבפסקדיון?עברההאופנם-פשעמניעת-אי
בספרהקבועהכעברה,פשעמניעת-איסוגייתכיללמודהיהניתן,כהעדמדיוננוכידומה

לאסוגיהאםכי,ארצנושלהחקיקתיבנוףהפליליותהעברותמניאחתעודאינה,החוקים
,מישוריםבמספר,שונותשאלותהמעוררת,פשוטה

.768'בע,שם33
להאמיןאףאמורבידונצברשהמידעהאדםכידרישהנוספתזוקריטיתלמסה-מידשנראהוכפי34

.773'בע,שם,גםראו.פשעמעשהלבצעזומםשפלוני
.בהמשךארחיבהעברהשלתחומיהנושאעל.768-770'בע,שם35
.763,771'בע,שם36
.772'בע,שם37
.756'בע,שם38
שישהמהוזיהמשפטבביתלינר-סהשופטתשלקביעתהלאור,חשיןהשופטידיעלהועלתהזוסוגיה39

.800'בע,שם,ראו.הידיעהנתגבשהבוהמועדאתבמדויקלקבוע
.773'בע,שם40
'בע,שם)ריבליןוהשופט(810-811'בע,שם)טירקלהשופטיםגםשותפיםהיוזולמסקנה.803'בע,שם41

812-813,815).
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לאובוודאימעמיקבאופןבנושאמלדוןנמנעולאבישראלהמשפטבתי,זאתעםיהד
,בפניהםהובאמתאיםמקרהכאשר,הסעיףהוראתאתמליישםנמנעו

,לעקרההשופטיםהתייחסובההדרךאתאבהןכעת.עצמההפסיקהאתמכברזהסקרתי
,אחרותלעברותלבבשיםגםכןאעשה,הנושאשליותרהכלליבהקשראמירותיהםואת

,קרוביםמתהומים

כללי
אשרמהציבורמיעלעשהחובתשלהטלתה:כלומר,מחדלבעברתמדובר,צויןשכברכפי
.זולתושזומםפשעמעשהעליודע

מצדאוהדביחס,גיסאמחד,ביטוילידיבאההחוקיםבספרולקיומהלעברהההתייחסות
כיואומראקדים.אתריםשופטיםמצדביקורתיביהם,כסאומאידך,השופטיםמןהלק

שאיןהרי,קייםהסעיףעודכלכיסבורים,כאחד,השופטיםכל,אלודעותחילוקילמרות
.פרשנותווהיקףדרךשלכבבואה,יישומולהיקףבאשרנחלקותוהדעות,מקיומולהתעלם
לפרשיש":לפיה,הביקורתיתהגישהאתמבטאיםפלוניבענייןכהן'חהשופטשלדבריו

ריחאשרמלשינותלחובתפתחלפתוחלאלמען,וההקפדההצמצוםדרךעל33סעיףאת

.ח"ממנהנודףטוטליטרידיכוי
:באומרולסעיףהאוהדתהגישהאתכהן'יהשופטהביע,דיןפסקבאותו,מנגד

עבירותמניעת,.,'מיאוסמחמתמוקצה'בבחינתהוא33שסעיףסבוראניאין"
דבריועלוהוסיף,""משרכתמטרההיא,לבצעזוממיםשפושעים,המורות
של]מיעילותולהמעיטננסהאםנעשהשטובסבוראינני":אשרהשופט
,4'"הנכבדחבריכהצעת'וההקפדההצמצוםדרךעל'פירושידיעל[הסעיף

עלמסוימתידיעהבידםישכאשר,למשטרהלעזוראזרחיםעלחובההמטילסעיף,אכן
,לפעולהחובההיאזולחובהדמיוןקוויבעלתחובה,חריגסעיףהנו,להתרחששעומדפשע

-ה"תשנ,רעךדםעלתעמודלאבחוקעוגנהאשרחובה-הזולתלהצלת,מסוימיםבמקרים
רעךדםעלתעמודלאבחוקהקבועההחובה:השונהמןגםאך,אמרנוהדומהמן,4'1998
,תמורהבסכנה,במצוקהאדםרואהאשר,הטובהשומרוניכחובתהידועהחובהאותההיא

אירועעקב,מידיתבמצוקהמדובר,262בסעיףהקבועהמהחובהבשונה.עזרהלוומושיט

העונש,בןכמו.לפעולהתובהאתמקיםאשרוהוא,אדםשלעיניולנגדהמתרחש,פתאומי
העונשיןלהוק262שסעיףבעוד,קנסהוארעךרםעלתעמודלאחוקעללעוברהצפוי
.מאסרשנתייםשלמקסימליעונשקובע

מוטלתעליו,הפרטבחירותהפגיעההיא262בסעיףהקבועההעברהשלהמרכזיתהפגיעה
העשהשחובתמאחר,הזקהאינהזופגיעה,אמנם,ברשותוהקייםמידעבהינתןעשהחובת

.719'בע,6הערהלעיל,פלוניעניין42
.721'בע,שם43
.(הדיןבפסקמיעוטבדעתשהיה,כהן'חהשופט-"הנכבדחברי")722'בע,שם44
.(רעךדםעלתעמודלאחוק:להלן)1998-ח"תשנ,רעךדםעלתעמודלאחוק45
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טלפוןבשיחתיהיהדיכללבדרך,לעילוכאמור)המידהעליתררחבהאינההמוטלת
אשרהואחובהאותהלהטלתשמובילמהכידומהאך,%(החובהאתרלמלאכדילמשטרה
,להלןשנראהכפי,בעייתיותמעורר

עשהחובתכמקיםהידיעהיסוד
פשעעל,אדםשיודעידיעהאותההואלפעולההובסאתהמקיםהבסיס,לעילכמצוין
כמו,חובהשתקיםראויידיעהכללאכיהיאדעתי?"ידע"שאדםנקבעמתי,אחרשזומם

שבהתקיימותההידיעהתחומיאתתגדיראשר"ידיעהמסגרת"שתיקבעלכךלשאוףיש,כן
,לקבועניתןלאשכן,מסמרותלקבועהיכולת-איהואהמתעוררהקושי.החובהתקום
אשראמירותכמוחובהשתקיםשראוינראהלאפניושעל,פעמית-חדשאמירה,למשל
שכן,נסיבותתלויהנוהדבר.הידיעהיסודאתלקייםכדיבהיהיהלא,עצמןעלחוזרות
להצביעישבהםנוספיםנתוניםאליהושנלוויםברצינותשנאמרתכזואך,פעמית-חדאמירה

,שונותאמירותחמש,נניח,מאשריותרהידיעהיסודאתתקיים,פשעלבצעכוונהעל
,בכךמהשל,סתמיות

שהנאשםלהוכיחנדרשלפיה,שפי-הרבענייןהעליוןהמשפטביתשלבקביעתוכידומה
שכן,מהבעיהחלקלפתורכדייש,והאמין(עיניואתעצםרקולא)ממששלידיעהידע

את,סובייקטיבית,הנאשםראהבההדרךאתגםהיתרובין,הנסיבותמכלולאתבוחנים
אשר,(שזמם)האחרלאדםהנאשםביןהקרבהיחסינושאגםנכנס,כךבגדר.הדברים
.כסומאנהגשהנאשםלכךלהביאכדיבהםשהיהייתכןלעתים

היזיעהיסודשלסיווגו

נדונהבההראשונההפעםזוהייתהוספי-הרבענייןהדיןבפסק,לעילצויןשכברכפי
כיסודהידיעהיסודשלסיווגוכידומה,העונשיןלהוק43-ו39מספרתיקוןלאחרהעברה
עצירתהעד,הפסיםעלשנוסעתרכבתואותה,החוקעםאחדבקנהעולהאשרזההוא,נפשי
קביעה,מבטחיםלמקוםיישומודרךואתהסעיףאתתביאאשרהיא,אדוםדגלאותולפני
אינו,שכאמור,לסעיףבעייתיותמוסיפהרק,החובהאתלהקיםכדיבהדיעינייםעצימתכי

,בעיותיינטול

העקרהשלהיאוייםהגבולות
לעזורבחברהפרטיםעלחובהלהטילאנומעונייניםהאומנםהיאהמתעוררתהשאלה
,שוב?פשעלבצעמזימהלחשוףכדיצעדיםלעשותאדםחייבהאומנם?פשעיםבמניעת

מןלאשכן,יותרלעשות,טלפוןשיחתאותהלאחר,יידרששהמדווהטענהלהישמעיכולה,כיאם46

.ולבדוקלחקורכדיפרטיםתבקששהמשטרההנמנע
(ו"תשנ)יבמשפטfws"?וליודעלחושדאחדדיןתמידהאמנם"שאי'רשלמאמרהזהבהקשרראו47

433,438.
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,מידיתסכנהעלמדוברבומצב-טובשומרונישלמעשהידיעלהצלהשללמצבבניגוד
הרי-ביעףלחלוףבמקום,בקלותעזרהלהושיטיכולוהוא,עיניומולאלהמתרחשת
אכןהמזימההאםברורלאכאשרואף,מעשהטרום,מניעתיתבחובהמדומיפשעשבמניעת

מתייחסתזומםשאתרהעובדה":קרמניצר'פרופשלדבריויפיםזהבהקשר.הפועלאלתצא
,ש"אסורכשלעצמושאינודבריםלמצב
.לדווחהאםהדילמהבפניהואועומד,זומםשאתריודעאדםבומצבייתכן:אומרהווה
הכוחמן,לבצעזומםשהנומהאתלהוציאמתכווןהאחרהאםעצמולשאולצריךאדםאותו
עליו-כןהיאהתשובהאם?הטעםמהלדווחומהלשם-לאהיאהתשובהאם.הפועלאל

במחשבותרקהאםלדעתהשורהמןאדםאמורכיצד:הואכךלאאך,פשוטנשמע,לדוות
עומדהאדםכיהואמאמיןהאםיחליטכיצד?מעשהלידילהביאןבכוונהשמאאומדובר
או,שידווחלריווחשישרמשלכותמתווספותוהולקושי,קלהאינהההחלטה?ביצועלפני

לידיבאזהפן.מוסריפןגםבאןשקייםהרי,דילאבכךואם.ירווחשלאלכך,לחלופין

שמעוררבספקותדןהשופט.שפי49-הרבענייןטירקלהשופטשלדינופסקבמסגרתביטוי
השופטלדעת.המשפטיתהחובהלבין,פשעלמנועהמוסריתהחובהביןובהבדלהסעיף
עומרפלוניכיאדםשלבלבוחששבאבקדי"ו,כזוחובהקיימתמוסריתמבחינה,טירקל
עםיחד,[.פ.מ-שליההדגשה]59"ולהציללחושאותולחייבכדי,..פשעמעשהלעשות

נורמהשלבלבושהלבשתהשלבדרךמוסריתנורמהלאכוףישתמידלא,לדעתו,זאת
בתחוםלהישארשצריכהנורמהזו,לדידו.פשעמניעתשללנורמהבאשראףוכך,משפטית
.בלבדיהמוסר

כדיבושיש,המוסרילפןמעבר,נוסףנדבךקייםהאםהיאזהבהקשרלשאולשישהשאלה
מעבר,לומרניתן,לדעתי.פשעלמנוע:262סעיףשמטילכפי,עשהחובתהטלתלהצדיק

פגיעהלמנועניתןקלשבאמצעיבכךעיגוןלמצואיכולהזוהצדקהכי,כאמורהמוסרילפן
נשקמכירתכנגדהודעה;הזולתשלמוותכנגדהתראה;רצחכנגדטלפוןשיחת:באחרקשה

אם,הנדרשתהידיעהרמתבדברהשאלהעללענותכדיבהאיןזוהצדקה,זאתעם.לאויבינו

:הסעיףפיעללהרשיעכדיידיעהשלגבוההלרמהדרישהמכתיבההיאכילומרניתןכי
,הפועלאלתכניתואתלהוציאמתכווןממשאלאזומםרקולא,זומםשפלוניכךעלידיעה
נשקפתבהןעקרות,המורותלעברותהסעיףשלתחולתוצמצוםמכתיבהההצדקה,כןכמו

שליסודותיוביןהפנימיהאיזוןבדברלעילהדבריםכאןויפים.מכךפחותולא,לאחרסכנה
,262סעיף

,א"תשס,בפליליםמגמות"לחקיקתושניםחמש-העונשיןלחוק39תיקון"קרמניצר'משלמאמרוראו48

.55(עורךלדרמן'א
.1הערהלוסל,שפי-הרעניין49
.806'בע,שם50
כל,כןוכמו,המוסריתמהחובהלגרועכדיבדבריואיןכיהשופטהבהיר,זאתעםיחד.806-809'בע,שם51

כהן'חהשופטשקבעכפי,וההקפדההצמצוםדרךעלכיאם,לקיימהישהחוקיםבספרהחובהקיימתעוד

ישהחוקיםבספרעצמהלמצואצריכהאינהשהעברהלכךכיטירקלהשופטסברכן.פלוניבעניין

.פיהעלשהורשעמיעללנחרשישהעונשלענייןהשלכה
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,טלפוןשיתתידיעלפשעמניעת-אישלהקלותאתכיאומרזולנקודהבינייםכסיכום
.%"הקיוםשלנסבלתהבלתיקלות"ללהמשילניתן,ספרותשלושרקלתייגנדרשיםאףבה
.זהצעדלבצעלחובהשמובילובמהלהשקדםבמהאלא,הטלפוןבשיחתאינההבעיהאך
ליחןיש,וראויהולם,שמוסרילמהמעבר,העברההצדקתלשםנלךבההדרךזואם,לכן
אנובאים.הטלפוןשפופרתאתלהריםהחובהאתלהקיםכמצדיקייחשבמהעלהדעתאת

לגביחשדכללא,ממשיתידיעהאלא,ידיעהכללא,חמורפשעאלא,פשעכללא:לומר
.לבצעעומדשהואאמונהאלא,אחרשלמחשבה

?לעברהצדהאם-פשעפנקשלאמי

,המשדל,בצוותאהמבצעמוגדריםבמסגרתו,העונשיןבהוקמוסדרלעברההצדדיםנושא
שייךהואכילומרניתןולא,"לעברהצד"אינו,פשעמנעשלאמיכיברי.ועודהמסייע

כלשהרי,יותרהרבהקטנהפשעמניעת-באישנאשםאדםשלהקשרמידת.זולמאסריה
,לדעתהואשעשה

"כדי"המונחכינקבע,לעברהסיועשלבנושאניתןאשרהאחרוניםהדיןמפסקיבאחד
לעברייןלסייעתכליתאומטרהשלנפשייסודהנו(סיועשעניינו)העונשיןלחוק31בסעיף

:כינכתבזהבהקשר,העיקרים

אתויוצרת,הסיועשלמהותואתתואמתמיוחדנפשיכיסודהמטרהדרישת"
.'4"פשעמניעת-אישלהעבירהלביןהסיועעבירתביןהראויהמרחק

שעשהמי.5'שותףהנומסייע.דיוננונשואלעקרההסיועעברתביןהמרחקרב,אכן
,"חיצוני,משני,עקיףשותףאמנם,'לאבטחו6,עליולהקל,הביצועאתלאפשרכדימעשה

עומד,הנהכיוהאמיןשידעמי,הצדמןשעמדזההנופשעמנעשלאמי,לעומתו.שותףאך
ומאבטחבחוץשומראשרהאישלאכיברי.למנעוסביראמצעיכלנקטולא,פשעלהתבצע

.ידייםבחיבוק,בביתולווישב,להתבצעעומדשהפשעכךעלידעאשרכאיש,הפשע58את

סיכום
המשפטבתיידי,לכן.ישראלמדינתשלהחוקיםבספרקיימתפשעמניעת-אישלעברה

השונותהבעיותלאור,לדעתי,זאתעם.בפניהםהמובאיםבמקריםבהלדוןועליהםכבולות

.לעגל46בהערהדבריזהבהקשרראו,כיאם52
.22,33(נהםד"פי"פ'נפלונית99/320פ"ע53
.שם,שם54
.388(נאתד"ת,י"מ'נפלונים95/2196פ"ע55
.העונשיןלחוק31סעיף56
.55הערהלעיל57
הפנימיבמעגלממוקםהואאם,העונשיןלחוק29סעיףפיעלבצוותאכמבצעלהיחשביכולאףשלעתים58

.העברהמבצעישל
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,ממששל,ואמונהידיעה:בצמצוםלפרשויש,בוהצורךעלוהתהיות,הסעיףשמעורר
,ממשיתלסכנה
ולתת,הסעיףאתליישםבבואםזהירותמשנהלנקוטהמשפטובתיהתביעהגורמיעל
,'המקרה9טרםידיעהעםשבדיעבדידיעהלערבבשאיןלזכורגםכמו,היבטיולכלדעתם

העמדתשלבמקרההשיפוטיותהערכאותנהגווכךהתביעהגורמינהגוכך,דעתילעניות
וכךהסעיףאתפרשוכך,הממשלהראשרצחמניעת-אישלבעקרהלדיןשפי-הרמרגלית
,בפניהםשהובאווהראיותעובדותיוכלעל,המקרהעלאותויישמו

בתנאיזאתאך,החוקיםבספרהסעיףשלבקיומוצורךכלשאיןבטוחהאיננילכשעצמי
סוגיית,למשל,שיובהרוכך,נוסחושינויהיאזאתלהבטיחשהדרךייתכן.מצומצםשייוותר
שרקהמורותעקרותרשימתלקבועאףישכיוייתכן,"והאמיןידע"הסוגיית,העברהסיווג

.262בסעיףהקבועההחובהתקוםלגביהן

דברסוף

הכול-שונורחובותשמות,הוקמואנדרטות,נכתבושירים,זלגודמעות,הודלקונרות
.בנמצאכברשאיןכמעטכמותואנשיםכישדומה,"ההואהאיש"לזכר
לאלעולם,אכן.בתדהמההוכהבישראלהעםכללאכיידועכיום,רבריבפתחשצויןכפי
כילמחשבהמובילהנמנעהנפשעהמעשההיהשאוליהתהייה,.,אילוקורההיהמהנדע
לבבשים,החוקיםספרגביעלפשעמניעת-איעבירתשללקיומההצדקהשישייתכן

,לעילולהערותלהסתייגויות

ענייןוכן,ברלינרהשופטתשלדינהלפסקבפסקה,11הערהלעיל,98/4253(א"ת)פ"עראוזהלעניין59

.742'בע,1הערהלעיל,שפי-הר
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