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*פוטשבוצקייעקבד"עו

רקע.א

,הניקיוןשמירתלחוקבניגוד,לרהובפסולתהושלכההביטחוןמשרדשלממחסן
,מוגןבמושכרהחזקההעבירהאוצרבמשרדוהאחזקההדיורמחלקת;1984-ד"התשמ
משרדחשב;1972-ב"תשל,[משולבנוסת]הדיירהגנתלחוק107לסעיףבניגוד

לפקודת164לסעיףבניגוד,השוטריםממשכורותבמקורהכנסהמסניכהלאהמשטרה

וסניףעירוניעזרלחוקבניגוד,אסורבמקוםחנהממשלתירכב;[חדשנוסח]הכנסהמס

וקביעתמקלטיםלהחזקתבנוגע,אחריםעזרחוקיהוראותעלעברהפניםמשרדשל
בניגוד,מכונהגודרהלאממשלתיספרביתשלמלאכהבבית;בבנייניםמספרלוחיות

ישראלמקרקעימינהל;1970-ל"תש,[חדשנוסח]בעבודההבטיחותלפקודת37'לס
;1975-ו"התשל,מוסףערךמסלחוק46לסעיףבניגוד,במועדמסחשבוניתהוציאלא

1966-ז"התשכ,(שילוט)הדרכיםחוקשל12-11לסעיףבניגודשלטיםהתקינהצ"מע

חוקפי-עלכנדרשמסומניםאינםכשהםלציבורנמכרוהמדינהידי-עלשחולטווטובין
.ן1981-א"התשמהצרכןהגנת

עבירותמהוויםשכולםהואאחריםרביםולעודהללולאירועיםהמשותףהמכנה

היארשאיתשמאאולדיןהמדינהאתלהעמידניתןהאםהשאלהנשאלתכולםולגבי
בלא,לסוגיהןהמקומיותהרשויותשלהעזרחוקיאתוהןשלהחוקיהאתהןלהפר

.זושאלהעללהשיבאנסהלהלן.כלשהיעונשיתבסנקציהלהסתכן
בנקודתכדיוןהנושאאתלהציגניתןיותרהרבהוכוללניתרחבהראייהמזווית

:דלהלןהנתוניםשלהמפגש

ריבוי.עסקית-כלכליתבפעילותהקשורותהעבירותמאדרבוהאחרונותבשנים.1

במספר-שכןכלולא-והןעבירות2שיוצריםהחיקוקיםבמספרהן:משמעתרתי

.א"תבאוניברסיטתעסקיםלמנהלבפקולטההחרןמןמרצה* מהמוסדותשמוסדלטעוןבאאניואיןבלבדתיאורטיותדוגמאותהןאלושכלמאליומובן1

.כלשהיבעבירהקשורהיההללוהנכבדים
"ישראלבמדינתהחוקשלטון"במאמרו,לממשלההמשפטיהיועץלשעבר,זמיר'יהשופט2

העבירותשלמספרןמהיודעאינואיש"שאומר61'ע,ד"עוהללשכתשנהנ2גיליוןהפרקליט
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מרשלנותנובעות,אבסולוטיות3קרובותלעתיםשהןעבירות,עצמןהמתבצעותהעבירות
.'בדיעבדנתחמותאףולעתיםהעיסוקיאגב
:הפרטיהמשפטבתחוםהיקףרבתפעילותלמדינה.2

עובדיםמעסיקה,ומייצאתמייבאת,שירותיםומספקתמקבלת,ומוכרתקונההיא

ציוד,רכבכלי,מקרקעיןלרבות,רביםנכסיםשלומחזיקבעליםאףוהיאמשנהוקבלני
.במדינהביותרהגדולהצסקיהגוףשהיאשגורסיםאףיש;ערך6וניירותשוניםמסוגים

עלעמםומתמודדתאזרחיהבפעילותפעםלאהמדינהמתחרהזהפעילותבתחום
מבצעתהיאאשרדברלכלעסקיתהיאשבמהותהבפעילותלרבות,ושווקיםמקורות
פעילותבתחום-עליהחלותהאםלשאלהדבהחשיבותנודעתלפיכך.עצמה7עבור

ענישהמערכת,לעילכברשהוזכרכפי,כוללותאשרהפרט8עלהחלותהמגבלות-זה

"פלילילדיןבהעמדהשיפוטידעת-שיקול"מרידמן'ד.באלפיםאותןואומד,"המינהליות
ועלהתנהגותדפוסילקבועבמגמהשנחקקוהעבירותריבויעלמדבר,155לההפרקליט
'מראהכן.לדיןנאשמיםמשיובאובדיעבדרקתתבררשמהותןלעבירהמעורפלותהגדרות

.92,98לזהפרקליט"מקומייםלענייניםהמשפט-בתיעל"שקד
'א,533(2)מאד"ס,מ"בעציבוריתלתחבורהש"אנדן'נישראלמדינת85/880פ"עראה3

והדיון120גמשפטמחקרי"לפתרונהודרכיםהבעיה:בפליליםהמוחלטתהאחריות"לדרמן
.510(1991,שלישיתמהדורה)מוסףערךמסחוקפוטשבוצקי'יאצלזהמסוגבעבירות

לענייןויתקוןהשופט'כבאמר2213,2218סוד"פ,ש"פה'נלאשראיאוצר,79/508א"בע4
ועסקיםמקצועותיש":עיסקיתלעבירהבקשרשהוצאוסכומיםשלמסלצרכיכהוצאהניכויים
נתחייבשאדם,למשל,פיצויים...רעהכוונהללאוייכשליחטאבהםשהעוסקסיכונםשרב

ייתכןכיאף,מותרתהוצאהבהםלראותהואהנמנעמןלא,רשלנותמעשהבשלבתשלומם
."עבירהבחינתהיהעצמושהמעשה

.309לבהחשבוןרואה"כהוצאהקנסותניכוי"פוטשבוצקי'יזהלענייןראהכן
'ימאת"פיסקאליתלפסיקההארות"בפורסם,ליפסקי'נישראלמדינת(א"תשלום)פ"תראה5

:המסמדיניבדוגמאותהדבריםאתמדגיםשםש"ביהמ.373לדהחשבוןרואה,פוטשבוצקי

וכיןבכללבין)במסחייבתפלוניתשהכנסהנישוםשללדעתובניגודהמשפט-ביתפסקאם
אוכמלואהכשרהאינהשהוצאה,נכוןאינוחליפיןבעיסקתהמחירשאמדן,(שונהבשיעור
'דדבריראהכן.בדיעבדלכוזבהנישוםשלדוחובכךהפך,אחרהואבמסהחבותשמועד
.בנושאהתחיקהשלהכהירותחוסרעל(2הערהלעיל)פרידמן

:במאמריהפירוטראה6

.390,369(1974).Isr . ] . Rev9"?The Rule of Law70The State Subject-15"

מינהלולפעולות,ומספואשמן,חיטה,בשרשלוהמכירההיבואלפעולותמופניתהלבתשומת
,ממשלתייםחולים-בתי,הרווחהמשרדשלמעונות,צ"מע,מ"שע,הממשלתיהמדפיס,הרכב
למשלמשתקפתשהיאכפיהפרטיהמגזרידי-עלגםמתבצעתשכמוהפעילותבזווכיוצא
התעשייהכמפעלי"סמךיחידות"שלפעילותןאתכללתילאעדייןבכך.התקציבבחוקי

שיצאוממשלתיותוחברותסטטוטורייםתאגידיםשלפעילותםואתוהאוויריתהצבאית
."המדינה"מגדרמשפטיתמבחינה

צ"בג;449(2)כחד"פ,'ואחהביטחוןשר'נמ"בעבנגבופיתוחבינוי74/102,101צ"בגראה7

מ"בעהרצליהאולפני78/292צ"בג;518(2)כטד"פ,התקשורתשר'נאפריקהטרנס74/502
714(3)לדד"פ,הביטחוןמשרד'נפלוניתחברה79/492צ"בג;739(2)לגד"פ,האוצרשר'נ

.לעיל6והערה
למשל)כריבוןהמדינהשלהקלאסיתבפעילותולאזהפעילותבתחוםשמדוברמדגישאני8

'נרסלר86/910צ"בג:שפיטהכנראההיאשאפילו(תרןויחסישיפוט,משטרה,צבאבנושאי
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.ואכיפתם9רצוייםהתנהגותדפוסיקביעתהיאהמובהקותממטרותיהשאחתנרחבת
לחלוטיןכמעטנפקדהעברייניםבסטטיסטיקתהמדינהשלמקומה,זאתכלועם.3

המדינהשאכןלכךהראיהשזולגרוסאוליניתן.(שפורסמוהדיןפסקיפי-עללפחות)
.מדיאופטימיתזושגרסהחוששניאךיתרהבדקדקנותהחוקאתמקיימת
ותאגידיםממשלתיותחברותנגדפלילייםתיקיםשלקיומםעלמבוססזהחשש

בצורתאלאפונקציונלילאהואהמדינהפעילותלביןבינםשההבדל)סטטוטוריים

בנושאיהמדינהנגד"אזרחיים"תיקיםשלקיומםעל,0ן(בלבדהמשפטיתההתארגנות

על,יירבבלכלמעלאיננההמדינהשלההתנהגותשרמתעולהמהם,חוזהוהפרתנזיקין

לחקורהמבקרשלהסמכתועצםעלואףהמדינהמבקרחות"ובדובעיתונותביקורת

ההסתברותעצםועל,דומהחששעולהמהםהמדינהמצדעבירותשלבהשד

תעברנהלאפעילותשלגדולכהשבהיקףהדעתעללהעלותקשהשלפיההסטטיסטית

."מוחלטאיסור"שלעבירות
לשאלהכשהתשובה,זהדבריםלמצדהסיבהמהכלקודםהיאהנשאלתהשאלה

.309(2)מבד"פ,א"תעיריתראש'נפורז87/953צ"בג,441(2)מבר"פ,הביטחוןשר
ידי-עלשיובאמלהמהשללדיןכמוכשלעצמןמעניינותבסוגיותכאןאעסוקלאלפיכך

אוחיפוש,לפועלהוצאהביצועהאם,יבואעלהחליםולאיסוריםהמכסלפקודתבניגודל"צה
העונשיןבחוק"צידוק"שלבהגנהצורךשישוהעובדה)עבירהמהווהחוקייםבלתימאסר

גנובורכושסמיםשלוהחזקהמכירה,קניהדין,(קיימתשהעבירהכךעללכאורהמצביעה
.באלווכיוצאתפקידובמסגרתמשטרתיסוכןידי-על

כפיסקוסהמדינהפעולותביןהמדויקתהאבחנהלהתוויתבניסיונותכאןאעסוקלא,כןכמו
הכלליהאפוטרופוסכמו)היחידתאגידישלומהותםזהותםבשאלתלאואףכריבוןלפעילותה

,ל"הרמטכ,הכגסהמסנציב,1978-ח"תשל,הכלליהאפוטרופוסלחוק3סעיףוראה-
מתןלענייןמוסמכותורשויות,התעבורהעלהמפקח,העבודהיחסיעלהממונה,ל"המפכ

במאמריבקצרהנדונואלושאלות.אחראוזהלענייןמהמדינהחלקוהיותם(שוניםרשיונות
.ונפרדנרחבלמחקרראויותוהן(6הערהלעיל)

.(3הערהלעיל)85/880)פ"ע,10(א"תשמ)פליליתבאחריותעיקריםלדרמן'ואלוי'יראה9
שהותקן,1965-ה"תשכ,(מקרריםבטיחות)מפגעיםלמניעתחוקהיאלכךמובהקתדוגמא

כן.568(4)יחד"פ,בש'נהמשפטיהיועץ64/196פ"בעהנאשםהורשעשבגינואסוןבעקבות
.485,506-508(2)מדד"פ,מ"היו'נ'ואחגנור89/935צ"בגראה

.377'בע,6הערהלעיל,פוטשבוצקי'יראה10
וסמכויותפעילויותנכסיםהעברתעקבהזהירותוברמתההתנהגותבדרכינשתנהמהוכי

פ"עראהעוד?כהןוכיוצא"בזק",השידוררשות,הדואררשות,הנמליםלרשותמהמדינה
חברת'ני"מ85/165(א"ת)פ"ות722יגד"פ,המשפטיהיועץ'נהפיתוחרשות58/134

פעולותיהןבגיןהחשמלוחברתהפיתוחרשותהורשעושם499(א)ו"תשממ"פס,החשמל
.השלטוניבמישור

דעת-פסקולברק'אוכן337(3)לחד"פ,'ואחישראלמדינה'נבוסקילה81/337א"עהשווה11
.שםוהאסמכתאות(ציבוריתרשותשלחובתה:מושגיתזהירותחובת)511סעיףשיפוטי
לביצועבסיועהמדינהמעורבותעלמלרמוזנרתעלאאףהמשפט-ביתכילצייןלמותרלא
והתעשייההמסחרשר'נ'ואחמ"בע"דגן"קמחטחנת71/363,382צ"בבג,למשל:עבירות

היליגר78/112צ"בבג,1959-ט"תשיהעסקייםההגבליםחוקלגבי292,295(1כתד"פ,'ואח
מספקודתלגבי(458'בע,ב"יכרך,סביר.יאצלהובאתקצירו-פורסםלא)הכריאותשר'נ

.הכנסה
להלןהריבוןבשפיטותהדיוןראה
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מניעהשקיימתיתברראם,למשלכך:נוספותותהיותשאלותלהכתיבעשויההמקדמית
ותוותרהמשפטילדיוןפסוקסוףבכךיהא!לדין2המדינהלהעמדתמושגית-עקרונית

יתברראם;המדינהבשליטתעצמאייםמשפטייםלגופיםפעילויותלהעבירהמלצהרק
ניתנתזוחסינותהאםלבדוקיהיהצריךחסינותישלמדינהאולםכזומניעהשאין

כלשהועובדתימצבשלבקיומומותניתהיאהאם,נסיבותובאילוכיצד,להסרה
שלהימנעותאלאחסינותלאואףשבעיקרוןמניעהכאןשאיןיתבררואם;וכדומה
שעשויהנוחותאיהרגשתאופרוצדורהקשיי,לנושאמודעותחוסרמתוךשגרה

יהיהניתן,המדינה-"לקוחתו"אתלדיןיעמידהמשפטישהיועץלכךלהתלוות
.אחואוזהמסוגפרגמטייםפתרונותלהציע

:זאתאףלהוסיףניתןהנושאהצגתלסיכום

,בההקיימתהחקיקהמערכתאתלכבדהמדינהשעלכךעלחולקימצאשלאסבורני
ממדרגהומוסריחינוכיאפקטישכזולמדיניות.המקומיותהרשויותשלוהןשלהזוהן

.החוקלשלטוןבמאבקמזהלמעלהלאאםביותרחשובנרבךמהווהוהיאראשונה
ולאכוףלהשרישהמדינהמבקשתשבובתחוםהואהחוקלכיבודביותרהחדהמבחן

אלאהמלהשלהמקובלבמובןקוגנטייםכולםשדיניורקשלא,רצויותהתנהגותנורמות
תחוםהואזהתהום;!הנפגעישלהסכמתואוסליחתו,לוויתורורלבנטיותבואיןשאף

.והמינהליותהאבסולוטיותהעבירותלרבותהעונשיןדיני
.הקייםהפוזיטיביהדיןעלהסתמכותתוך,לעילשהועלולשאלותלהשיבאנסהלהלן

הריבוןשלשפיטותו.ב

המשפטתולדותאתמלווה(בעונשיןותומרוקל,בכלל)הריבוןשלשפיטותובעיית.1
ראהשבוהעתיקהאלילילעולםשבניגודיראה!4"ישראלמורשת"מוהיקשמראשיתן
הרי,!כלשהו5ארצילשיפוטכפוףלהיותיכולשאינוכמיוממילאכאלעצמואתהשליט
במבחןזוכפיפותעמדהתמידלאכיאםהסנהדריןלשיפוטהיהכפוףהישראלישהמלך

.!המציאותו

,למדינהכיחסמוגדראינוכלל"עבירה"המונחשלפיהשבדיןחלוטהnpTnידי-עללמשל12
000THEאWRONG"מעין)עבירהלעבור"יכולה"היאשאיןמאחר KING CAN"(.

שם783(4)מאר"פ,אליסאסרה'ני"מ87/247פ"ע,43'בע,9הערהלעיל,לדרסן'ואלוי'י13
גםוראה,נגדוהבאהבצואלאבזיכוילהתבטאצריכהאינהמלהעידמתלונןשהימנעותנקבע
.9הערהלעיל,89/935צ"בגראהכן.להלז26הערה

.1980-ם"תש,המשפטיסודותחוקכלשון14
שלארוכהרשימהמביא339-ו187,312(אכרך)הישראליתהאמונהתולדותקויפמן'י15

.אליםכבודוקבלודרשו,כאליםעצמםאתראוששליטיהןהעולםאומות
לא"הואהרצויאבל,(א"ע'יחסנהדריןמשנה)"אותודניםולאדןלאמלך"אמנםהואהמצוי!6

גםוראהא"ע'יטסנהדריןבבלי)"אותןודניןדןדודביתמלכיאבל,ישראלבמלכיאלאשנו
.(זג"פמלכיםהלכות,'ה,ד"פסנהדריןהלכותם"רמב

משפטוסיפור-המצוילקביעתשהביאהמאורעניתוח?המצוימפניהרצוינדחהומדוע
שלפחדםהיאלכךשהסיכהמלמד-הריגהבאשמתהסנהדריןלדיןשהובאהמלךינאישל
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המדינהאיןשלפיויסודעקרוןשאיןרקלאהפוזיטיביהישראליבמשפט,מקוםמכל
המדינהעלהוטלהשבהםחקיקהדברימספרמצויים,להיפךאלאועיקרכללשפיטה
כלהובעהלאלנושאשהתייחסומועטיםדיןפסקיבאותםואףמפורשתפליליתאחריות

.האמורמהעיקרוןהסתייגות
.להלןתובאל"הנוהפסיקההחקיקהסקירת

.בחקיקההתייחסות.2
הגשתמאפשרואףעונשיותסנקציותכולל1981-א"התשמ,הפרטיותהגנתחוק
עלחלזהחוק"כיקבעהחוקשלהמקורילנוסחו23סעיף.פרטיתפליליתקובלנה
בתיקוןהוחלףזהנוסחאולם."בפרטיותפגיעהבשלהאזרחיתהאחריותלענייןהמדינה

."המדינהעלחלזהחוק"שהואהחוקשלהנוכחילנוסחו24בסעיףה"מתשמ
.הפליליתהאחריותאתגםהמדינהעללהחילבעלילאיפואהינההתיקוןמטרת
שהוחלעונשיןסעיףבעלבחוקפרטיתפליליתקובלנהלהגשתבנוגעדומההוראה

,למיחזורפסולתופינויאיסוףלחוק17-ו13בסעיףגםמצויההמדינהעלגםבמפורש
נוספיםחקיקהבדבריקיים"המדינהעלחלזהחוק"שלזהמעיןניסוח.1993-ג"התשנ
,(פסולתהטלת)היםזיהוםמניעתלחוק14בסעיףכמו,במהותםעונשייםשהם

כלולהאמורהניסוח.1984-ד"התשמ,הניקיוןשמירתלחוק17ובסעיף1983-ג=תשמ

סייגללאוזאת,עונשיןסעיףבעליאךיותרכלליים,אחריםרביםחקיקהבדבריגם

,מהםכמהרקואביאהללוהחקיקהדבריכלאתמלסקורהמצעיקצר.כלשהמי
13סעיף;1966-ו"תשכ,(שילוט)הדרכיםלחוק11סעיף:להדגמה,שוניםמתחומים

,החניכותלחוק35סעיף;1970-ל"התש,[חדשנוסח]בעבודההבטיחותלפקודת

,נשיםעבודתלחוק19סעיף;1953-ג"תשי,הנוערעבודתלחוק41סעיף;1953-ג"תשי

מלךהעמדתשלמושגיעקרוניקושיולא,מאורעאותובעקבותשנוצרפחד,מהמלךהחכמים
.(לדיןהעמידועצמוינאיאתאףמלכתחילהשהרי).לדין

מאי:יוחאיכרשמעון'רמשוםיוחנן'ראמר":כךנאמרעצמוה"הקבלגביאף:כןעליתר
בשרלמלךמשל?(.פ.י-8א"סישעיהו)"כעולהגזלשונאמשפטאוהב'האניכי"דכתיב
שלךהמכסכלוהלאלואמרו.למוכסיםמכסתנולעבדיואמר.המכסביתעלעוברשהיהודם
.(א"עלסוכה)"המכסמןעצמןיבריחוולאדרכיםעובריכלילמדוממנילהםאמר!הוא

מביאה,135המשפטים"הפרשנותלפקודת42בסעיףלמדינההנתונההפריבילגיה"מזרחי'מ17
לעיל,פוטשבוצקי'יגםוראה.כאלהחוקיםשל(כמובןלשעתהמעודכנת)ארוכהרשימה
.6הערה

סייגלנכוןוכשראההמדינהעלחוקיםשלכוללניתשבהחלהלבעייתיותערהיההמחוקק
1954-ד"תשי,החשמללחוק'א10סעיף:ומגווניםרביםבתחומיםזאתואףכזותחולה

שמסייג1978-ח"תשל,העתיקותלחוק(ב)47סעיף,המדינהעכורמיוחדדיןקביעתשמאפשר
,העבודהעלהפיקוחארגוןלחוק40סעיף,המדינהעלנזיקיתחבותלהטלתבנוגעתחולתואת
לחוק(א)109וסעיף,הצומחהגנתלחוק'ז2סעיף,הביטחוןמשרדמפעלילגבי1954-ד"תשי
6סעיף,הביטחוןומערכתהצבאשללמקרקעיןכניסהלגבי1975-ו"התשל,מוסףערךמס

,בפוליסהמלהחזיקהמדינהאתהפוטר1970-ל"התש,[חדשנוסח]מנועירכבביטוחלפקודת
מסמתשלוםהמדינהאתהפוטר1961-א"תשכ,פיצוייםוקרןרכושמסלחוק(1)39סעיף
1951-א"תשי,האזרחיתההתגוננותלחוק'א11סעיף,(שבחוקהעונשיןמהוראותלאאך)רכוש

ועודהמדינהעלשונותהוראותתחולתהמסייג
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42סעיף;1988-ח"התשמ,בעבודההזדמנויותשוויוןלחוק7סעיף;1954-ד"תשי

;1975-ו"התשל,מוסףערךמסלחוק'ב144סעיף;1981-א"התשמ,הצדכןהגנתלחוק

שירותיםעלהיטללחוק15סעיף;[חדשנוסח]הכנסהמסלפקודתסיפא164סעיף
29סעיף;1953-ג"תשי,התקניםלחוק19סעיף,1984-ה"התשמ,חקןונכסימיובאים

רשותלחוק116וסעיף;1985-ו"התשמ,המדינהבמשקחירותלשעתהסדריםלחוק
.1986-ו"התשמ,הדואר

להגיעניתן-כולםלגבילאאם-אלוחוקיםשלהלקםלגבישלפחותסבורני
לפקודת42סעיףכמצוותבמפורשהמדינהעלהוטלההפליליתשהאחריותלמסקנה
.זהרסעיףשלתחולתוצמצוםשלמוצהרבקונקטהשהפסיקהגםמה,הפרשנות
זהסייג.כמעבידהסטטוטוריתהאחריותהיאפליליתאחריותהטלתשלנוספתצורה

עלשהוחלובחוקיםכלולכשהוא,ולענייננוהאבסולוטיות19העבירותבתחוםנפוץ
הםהללוהחוקלהוראותדוגמאות.האמורהלמסקנהחיזוקבוישבמפורשהמדינה

ערךמסלחוק120-ו(1'א)117סעיף,1981-א"התשמהצרכןהגנתלחוק26סעיף

.1975-ו"התשל,מוסף
פרט,תאגידהמדינההיותבעצםמגבלהכלאיןכי,התמונהלהשלמתיצויןעוד

.מאסר20עונשתאגידעללהטילניתןשלאלכךכמובן
.בפסיקההתייחסות.3

,עונשייםלחוקים.המדינהשלכפיפותהשאלתהתעוררהשבהםספוריםמקריםבאותם
הבעיהעםלהתמודדמבליכלשהיבדרךהקונקרטיתהבעיהאתהמשפט-בתיפתרו

.שבחקיקההעונשילחלקכפופהאינהכללשהמדינהלרמוזניסולאמעולםאך,הנדונה
,עונשיןלדיניהמדינהכפיפותלגביבפסיקהכלשהורמזמצויאם:הנכוןהואההיפך

כפיפותשלהעיקרוןעםהסכמהעלמלמדענייןשללגופוהעונשיבחוקהדיוןעצםהרי
.חקיקהשלזהלסוגהמדינה
,היתרבלאמשתכניםביןהגרלותעורךהשיכוןמשרדכימשנטען,לדוגמהכך
לאהאחרוןשהחוקבנימוקהטענהאתהמשפט-ביתדחה,העונשיןחוקפי-עלכנדרש

להיותיכולהאינההגדרתהמעצםשהמדינהבנימוקולאבמפורשהמדינהעלהוחל
שהוזכרובחוקיםכמו-המדינהעלהחוקהוחלשאילולהסיקניתןאףמכאן.עבריין21

.ענייןשללגופודןהמשפט-ביתהיה-לעיל
הסמוךלנכסהמעבראתכדיןשלאמונעתהמשטרהשלפיהטענהנדונהאחרבמקרה
:כךהשארביןבאומרוהמשטרהנגדצוהוציאהמשפט-בית.למשרדיה

הזאתבזכותהשימושאתמהמבקשתלמנועיכולאינו,שכןאףזהויהא,אדםשום"

.6הערהלעיל,פוטשבוצקי'י,17הערהלעיל,מזרחי'מראה18
פליליתבאחריותמדוברהאםבשאלההדעותנחלקושם,3הערהלעיל,85/880פ"עראה19

,העובדלמעשישילוחיתסטטוטוריתפליליתבאחריותאוהמעבידשלישירהסטטוטורית
.להלן26ובהערהשםהמובאותשארגםוראה

.165,(1991,שלישיתמהדורה)מוסףערךמסחוקפוטשבוצקי'יראהזובסוגיהלהתפתחות20
ח"תשממ"פס,י"ט'נאגד85/328(א"ת)פ"עגםראהלתאגידפליליתוכוונהידיעהלייחוס

.505(א)
.307(2)כוד"פ,'ואחמ"בעופיתוחכתכון'ניפהר72/292צ"בג21
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הגישהאתמהמבקשתלמנועכדיבכוחמשתמשאדםהיהואם(.פ.י-שכירותזכות)

בתורמשטרהלגביגםנכוןפרטיאדםלגבישנכוןמה...פליליתעבירהעוברהיהלמרתף
.22"(.פ.י-שליההדגשה)שכן

התחייבותתוךהממשלתיהרכבממינהלבמכרזרכבאדםרכשבונוסףובמקרה

המכסלתשלוםשהאחראיהמשפט-ביתקבע,כןעשהולאהקנייהומסהמכסאתלשלם

להרשיעהיהניתןלאלדיןהמדינההועמדהומשלא(המדינה:קרי)הרכבמינהלהוא

.סיוע23בעבירתאדםאותו
זהיהאלאהפרטיבמשפטהמדינהבפעילותהואזהמאמרשלשעניינולמרות

שפועליםלתאגידיםהקנהלאכשלעצמושלטונייםבנושאיםשהעיסוק,לצייןלמותר

אישלבעבירההפיתוחרשותהורשעווכךפליליתתביעהמפניחסינותדיןפי-על
היתרבלאחשמלעמודבהקמתהחשמלוחברתשבבעלותה24במקרקעיןמקלטהתקנת

עיסוקלגביהדברכךשאםסבורני.251965-ה"תשכוהבנייההתכנוןחוקפי-על
להחלתכמובןבכפוף,הפרטיבמשפטהפעילותלגביוהומרקל,השלטונייםבנושאים

שאינו[חדשנוסח]הפרשנותלפקודת42סעיףכמצוותהמדינהעלהרלבנטיהחוק
.כפיסקוסלפעולותיהכריבוןהמדינהפעילותביןמבחין

להעמידלאפשרותבאהדההתייחסההמשפטיתהספרותשגםלהוסיףלמיתרלא.4

שרמתיובטחכך:בקנסותולחייבההנדוןמהסוגבעבירותפלילילדיןהמדינהאת
שמרנותכונהההפוךהטיעון.מנתיניההנדרשתלזושווהלפחותתהיהשלהההתנהגות

.החוק26בפניהשוויוןבעקרוןלפגועכדיבהשישמיושניםבמושגיםודבקות
ויש,פלילילדיןהמדינהלהעמדתעקרוניתמניעהכלשאיןולומרלסכםאיפואניתן

.המשפטיתובספרותבפסיקה,בחקיקהבסיסלכך

חסינותלמדינהישהאם.ג

:כךזושאלהעללהשיבניתןהקודםהפרקלענייןשהובאוהמובאותשלאורסבורני

חסימתאיננהזוחסינותאךהפרשנותלפקודת42בסעיףחסינותלמדינההוקנתה,אכן
חוקיםבאותם,לפיכך.במפורשהמדינהעלחובההטלתמפנינסוגהוהיאמוחלטת
.החסינותתחוללא-עסקינןובאלה-במפורשהמדינהעלשהוחלו

.584בר"פ,'ואחל"המפכ'נמ"בעיהלומהאביב48/19ץ"בג22
גיליוןלמסיםהישראליברבעוןהובאתקצירו.פורסםלא)י"מ'ניחזקאליאוריאל73/574פ"ע23

.(125'בע34
גוףבהיותה,שהרשותנקבעזהכמקרה.722(1)יגד"פ,מ"הי'נהפיתוחרשות58/134פ"ע24

.הפרשנותלפקודת42סעיףשלמהפריבילגיהלהנותזכאיתאינה,מואגד
.499(א)ז"תשממ"פס,מ"כעלישראלהחשמלחברת'ני"מ85/165(א"ת)פ"ת25
ראה26

Friedmann '.

"

PUblic

'
Welfare

~

:

Offenses

, Statutory ;'

Duties

, And

'

The Legal :Status

,

of

the

.24Modern L~w Review13"מייספו)

'72,כ.[.1(.409האוסטרליהדין-לפסקתגובההואהמאמר

Doyle

ץ.,

"

Cainהשאלההועלתהבו

לאהשופטיםורוב,העבודהדיניבתחוםלעבירהכשותףהמדינהחבותלגבילמעשההלכה
.כזולחבותעקרוניתמניעהראו



פוטשבוצקי'י288

חברי,המדינהלנשיאכגון)אישיותחסינויותהןאחרותדיןהוראותמכוחחסינויות
,העונשיןלחוק'גפרקהוראותואילועצמהלמדינהחסינותולא(ואחריםכנסת
הגנהשיהיויכול(צורךאוטעות,צידוקכמו)רלבנטיותוהןבמידה1977-ז"תשל

.לאותואחראוזהקונקרטיבמקרה

פרוצדורהה%ק2.ד

אלאבאהלאהפרוצדורהשהרימהותייםקשייםאינםהפרוצדורהקשיי,הגדרתםמעצם
-היאהמסקנהאם,לפיכך.יעילותדרכיםלכךולהתוותהמהותיהדיןיישוםעללהקל
המדינהאתלהאשיםעקרוניתמניעהשאין-הקודמיםבסעיפיםהאמורסמךעל

יהיהוניתןיהיהצריך,זאתלעשותאכןהיאהרצויההשיפוטיתושהמדיניותבפלילים
הקשייםאתלסקורהמועילמןזהיהא,זאתעם.לכךהדיוניתהדרךאתלהתוות

.פתרונותלהםמספקהקייםהדיןשגםולהראותהפרוצדוראליים

הפורמליהמאשים(א)
המאשים,1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק11סעיףפי-על

זובפיסקה.התביעהאתשינהלתובעידי-עלתיוצגוהיא,המדינההיאפליליבמשפט
.הבאההפיסקהתוקדשהתובעזהותלשאלתואילוהמאשיםזהותבשאלתאעסוק

האישוםכתבימוכתריםולפיכךהמדינההיאפליליבמשפטהמאשים,לעילכאמור
בנוסחעצמהאתתאשיםשהמדינהיתכןהאמנם."פלונינגדישראלמדינת"בכותרת

להיותחייבתאינהזולשאלהשהתשובהמסתבר?"ישראלמדינתנגדישראלמדינת"
יצירתידי-עללשיפוטהמהותיתהבעיהאתלהביאשניתןמאחר"לא"או"כן"בהכרח
:הקייםהדיןגםמספקלכךודוגמאותיריבותביניהםשישנפרדיםצדדים

המדינהלשליטתחריגקביעתשלבאפשרותמכירעצמוהפליליהדיןסדרחוק(1)

לחוק258סעיףפי-עלמקומיתועדהשלהאישוםשסמכותנקבעואמנםהפליליבהליך
גםלהגיעניתןדומהלמסקנה.עצמאית7גסמכותהיא1965-ה"תשכ,והבנייההתכנון

הצבאיתשהתביעההגורסיםגםיש.2'[חדשנוסח]העיריותלפקודת(2)264סעיףלגבי
המשפטיהיועץבשםאישומיםהוגשושבעברלצייןלמותרולאעצמאית29רשותמהווה

,המנהליותהעבירותלחוק8סעיףפיעל:ועודזאת.המדינה30בשםולאלממשלה

שיהיהיכולזהוקנס)מנהליקנסעבירהעללהטילרשםאומפקחרשאי1985-ו"התשמ

זהלעניין.764(4)להר"פ,שניהולבניהלתכתןמקומיתועדה'נמ"בעאריגוב80/928פ"ע27
א"תשממ"פס,"שרונים"ונזחחלתכנוןהמקומיתהועדה'נקרבם80/18(א"ת)פ"עגםראה

מחקרי"פליליבמשפטלהאשיםולבנייהלתכנוןמקומיתועדהסמכות"ימיני'ז,181(א)
אישוםלעניין759(3)מגד"פ,א"תעיריית'נמ"כעדקלקולנוע89/738פ"בש,250במשפט

.עסקיםרישויחוקפי-על
רישוישבנושאכךעלתמהלאאיש298(4)מאד"פ,א"תעירית'נזכאיבן86/371פ"בע,ואגב28

.העירייההואהמאשיםהצד
.277('אכרך)בפליליםהדיןסדרקדמי'י29
.446'ע,'אכרךי"חא.(אישוםכתבפי-עלשפיטה)הפליליתהפרוצדורהלפקודת28סעיף30
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6-ו5סעיפיםפי-על.(1977-ז"התשל,העונשיןחוקמכוחהמוטלהמרביהקנסכפל

עובדשיהיהיכולהמפקחואילוכךלשםשיתמנהמדינהעובדהואהרשםזהלחוק
תביעהזכותהענקתמשוםישאלובהוראות.סטטוטוריתאגידאומקומיתרשות,מדינה

מקנה1981-א"התשמ,הצרכןהגנתלחוק30סעיףגם.מוגבלתכיאםנוספתעצמאית

.המשפטיהיועץלמעמדבנוסףחוקאותופי-על"ממונה"להמשפט-בביתמעמד
סעיף:החקלאיותהשיווקותלמועצותגםהנראהככלהוענקהעצמאיתאישוםזכות

המועצהלחוק(ז)'ב43סעיף,1973-ג"תשל,(ושווקייצור)הפירותמועצתלחוק49
ייצור)הלוללענףהמועצהלחוק(ז)61וסעיף1959-ט"התשי,ירקותושווקלייצור
בוועדתהמדובר)לוועדהיוגשאישוםשכתבכולםמורים1963-ד"התשכ,(ושווק
."המועצהבקשתפי-עלכוחובאיאולממשלההמשפטיהיועץידי-על(.פ.י-קנסות
שהמועצהלכלהידועהדיןעללחזוררקביקששהמחוקקלהניחסבירזהשאיןמכיוון
המשפטימהיועץולבקשעבירהביצועעלתלונהלהגישזכאית-אדםככל-

היאהמתבקשתהמסקנה,בעבירההחשודכנגדאישוםכתבויגישסמכותואתשיפעיל
היועץידי-עלבפועלשתופעלעצמאיתאישוםסמכותלמועצההעניקשהמחוקק
.המוצצהשלכוחהכבאלממשלההמשפטי
"המועצהייצוג"שלשונההסעיףכותרתידי-עלנוסףחיזוקמקבלתדומסקנה

11סעיףפי-על-שהואהמשפטיהיועץעלשמדברהכתובבלשוןהדיוקידי-ועל

ולא,המשפטמנהל,התובע-1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק
.המאשים-חוקאותופיעל-שהיאהמדינהעל

סעיף)פרטיתפליליתקובלנהשלהאפשרותאתיוצרעצמוהפליליהדיןסדרחוק(2)
שהריהתביעהבהליכיהריבוןמשליטתמדומהחריגהשזוהגורסיםישאמנם.(לחוק68

זוהתערבותבפועלאךבהליכימו3להתערבהזכותעדייןשמורההמשפטיליועץ
פעולהוככלבלבדעניינייםמטעמיםלהיעשותעליהמקוםומכלביותרמצומצמת
'ד9סעיףפי-שעללצייןלמותרלאזהבהקשר.'שיפוטית2לביקורתכפופההיאמנהלית

אלאלנפגעלאקובלנהלהגישהזכותהוקנתה1966-ו"תשכ,(שילוט)הדרכיםלחוק

."הפניםשרשאישרציבורילגוף"
גםמצויותפרטיתקובלנהשלהליךלגביהןלנהלשניתןהעבירותשביןיצויןעוד
.לעילכברשהובהרכפי,המדינהעלבמפורששחליםחוקיםפי-עלעבירות

כלזכאי1970-ל"תש,[חדשנוסח]בעבודההבטיחותלפקודת243סעיףפי-על(3)
המשפט-לביתיבוא"למעשהכעברייןמאשיםהואשאותו"אחרשאדםלדרושנאשם
."האחרהאדםנגדכדיןאישוםיגיש"ש...ובלבד

להפנותאחדנאשםזכאישבו"'גצדהודעת"שלפליליהליךשקייםאיפואמסתבר
.המדינהעלגםחלההיאזולפקודה13סעיףלפי-ואגב,אחראדםכלפיהאישוםאת

האישומיםנושאהסדרתידי-עלמכללאבוטלזהדופןיוצאשסעיףלגרוסאוליניתן)

.41'בע,9הערהלעיל,ולדרסןלוי31
ויתרהשאםלכךמסכימים,9הערהלעיל,ולדרמןלויגם.25'בע'בכרך,29הערהלעיל,קדמי32

.בעצמוהפליליתהתביעהאתלנהלהקובלזכאישלה"הקדימהזכות"צלהמדינה
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להסדריםהפוזיטיביבדיןסימוכיןמציאת-לענייננואך,הפליליהדיןסדרבחוק
.(דבהחשיבותבכךאיןמוצעיםחקיקתיים

כמועצמאייםלגופיםממשלתיותפעולותשלהעברתןאתגםלגרוסניתן,וכמובן(4)
לגביהנדונההבעיהנפתרהלמשלכך.סטטוטורייםותאגידיםממשלתיותחברות
מידיהועברהשהיאכךידי-עלהטלפוניםרשתותפעולטלפוניםבהתקנתהעיסוק
.""בזק"לחברתהמדינה

בשתיוהנאשםהמאשיםזיהויבעייתאתלפתורשניתןהואלעילהאמורמןהנלקט
:עקרוניותדרכים

,לחלופיןאו,ובנוסףהמשפטיהיועץלידילהאשיםהסמכותהחזרת-האחת
נושאעלהמופקדיםלגופיםלהיעשותיכולהזוהקנייה.נוספיםלגורמיםלהקנותה
השילוטשלבמקרהכמוציבורייםלגופים,ובניהלתכנוןהמקומיותהוועדותכמומסוים

אוהפרטיתהקובלנהשלבמקרהכמומסוימותבעבירות,נפגעיםליחידיםואףבדרכים
המעורבותתחוםאתמצמצמתזודרך.בעבודההבטיחותבפקודתכמומסוימיםבמצבים

.כמאשיםהמדינהשל
לגופים(כפיסקוסהמדינהפעילות)הנדוןבתחוםממשלתיתפעילותהעברת-השנייה

בנוגעההלכהאתלפתחניתן,לחלופיןאו,בנוסף.עצמאיתמשפטיתאישיותשמהווים

זודרך.34"יחידתאגידי"כמסוימותממשלתיותיחידותשלהעצמאיהמשפטילמעמדן
.כנאשםהמדינהשלהמעורבותתחוםאתמצמצמת

:המדינהלמבקראישוםסמכותהקנייתהיאבהלרוןהראוישמןנוספתאפשרות(5)

מעלהתלונהבירורשכאשר1958-ח"תשי,המדינהמבקרלחוק(ד)43סעיףקובעכיום

הן,הואהאמורלחוק4סעיףפישעל)הציבורתלונותנציביביאפליליתלעבירהחשד
.לממשלההמשפטיהיועץלידיעתהענייןאת(המדינהמבקר,למעשהוהןלהלכה
:המדינהלמבקרכוללתאישוםסמכותהקניתבאיטעםישאכן

לממשלההמשפטיהיועץשללתפקידוכפילותמהווהשהיתהרקלאכזוסמכות

אתלברר",האמורלחוק41בסעיף,המבקרהסמכתלאורלפגםטעםבההיהשאףאלא
לצאתאוליניתןכיאם)ראיותודינידיןסדרישלמגבלותבלא"שיראהדרךבכלהתלונה

הכשרותלראיותרקהמבקויתייחסאישוםכתבהגשתלשקולשבבואוהנחהמתוך
.(שבידיו
שללזוחילופיתאישוםסמכותלמבקרלהקנותמניעהרואהאניאין,מקוםמכלאך
:סמכויותיואתלהפעיליכולאיננושהאחרוןבמקריםתופעלאשרהמשפטיהיועץ

ישאךעצמוהמשפטיהיועץנגדאישוםבהגשתלהיותעשויהלכךהקלסיתהדוגמה

.המדינהנגדאישומיםלהגשמתפתרוןגםבכך

התביעהמנהלי-התובעים(ב)
תובעידי-עלתנוהלשהתביעההפליליהדיןסדרלחוק11סעיףמורה,לעילכאמור

.לעיל10בהערההדוגמאותגםראה33
.8הערהלעיל34
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לממשלההמשפטיהיועץהםשהתובעיםמורהחוקלאותו12סעיף.התביעהאתשינהל
.משטרתייםתובעיםוכןונציגיו

ודומהכוחוובאילממשלההמשפטיהיועץידי-עלכידועמיוצגתישראל-מדינת
והאחרכקטיגורהאחד,ייצגוהמשרדמאותופרקליטיםששניבכךלפגםטעםשיש

.כסניגור
.דרכיםבכמההבעיהאתלפתורניתןכאןגם

הבעיהאיןממילא(לעילוהוצעבואר,שתוארכפי)המדינהאיננוהמאשיםבאשר.1
.מתעוררת

אוהממשלתיהמשרדבידילמעשההלכההתביעהמופקדתרבותבעבירות.2
משרדפרקליטימופיעיםלמשלכך.המדינהפרקליטיותבידיולאבדברהנוגעיםהרשות
עלהפיקוחחוקעלבעבירותהתעשייהמשרדפרקליטי,מסבעבירותכתובעיםהאוצר
,ערךניירותחוקפי-עלבעבירותערךלניירותהרשותפרקליטי,ושירותיםמצרכים

.לממשלההמשפטיהיועץמאתהסמכהבידםישכשפורמלית,'וכו1968-ח"תשכ
12סעיףשלהמפורשתהוראותומכוחאשרהמשטרתייםהתובעיםהםלכךחריג

שלממינויסמכותםאתשואבים1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלהוק
השוניםלתובעיםולהקנותהאמורהחריגאתלהרחיבמניעהכלרואהאיני.ל"המפכ
.למעשהרקולאלהלכהגםעצמאיתהסמכה

משניניצביםמדינהפרקליטישנישבוהנדירהמצבייווצראםגם,אחרוןואחרון.3

בעזרתטכניתכךעללהתגברניתן,בלבדלפגםטעםמאשריותרבכךאיןהמתרסצידי
.מעולם35דבריםהיווכברשוגיםממחוזותפרקליטים

הענישהדרכי(ג)
כלפיכללבדרךהמופעלתהענישהדרך.תאגידהינהשהמדינהכךעלחולקאין.1

וענישהעצמוהתאגידעלקנסהטלתבאמצעותישירהענישה:כפולהדרךהיאתאגיד

,תנאיעלמאסר,מאסר,קנסהטלתשל,יותרהרבהמרתיעהכללבדרךכיאם,עקיפה
או)לפעולותיואחראיםשנמצאוומנהליוהתאגידעובדיעל'וכוהציבורלתועלתשירות

.לעילשנסקרוהמהותיהדיןבסעיפיכאמור(לפעולותיהםאחראישהוא
לחוק'א8סעיףהוראתעקבשנוצרהקושיעםלהתמודדיש,הישירהלדרךבאשר

ענישהאיזוולבדוקהמדינהלאוצרהקנסותישולמושלפיה1195-א"תשי,המדינהנכסי
ויצוין,חריגיםלהלמצואניתןאוישוהאםזולכיסמכיסבהעברה-בכללאם-יש

."משתמעתאחרתהוראהאיןאם"חלל"הנ'א8שסעיףכאןכבר
אתלשפותתידרששהמדינההאפשרותעםלהתמודדישהעקיפהלדרךבאשר
עבורהבפעילותםשריצוהאחריםהעונשיםעלולפצותםבושיחויבוקנסבגיןעובדיה

הנאשםיוצגשם722(יגףר"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נהפיתוחרשות58/134פ"עראה35
54/182,54/191א"ע,ועוזרוהמדינהפרקליטידי-עלוהמדינהלחיפהמחוזפרקליטסגןי"ע

והאפוטרופוסי"מ'נחסין61/336א"וע776(2)יד"פ,'ואחדוד'גנפקדיםלנכסיהאפוטרופוס

האפוטרופוסבהןשמעורביםקרקעותבהסדרתביעותלגבי561(1)טזד"פ,נפקדיםלנכסי
מאידךוהמדינהמחד
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כלכמעמדיהיההמרינהשלשמעמדהלהניחסבירזהלעניין.חוקיותהאתולבדוק
.אחרתאגיד

תוצאה,עצמההמדינהלקופתהקנסאתלשלםישהקייםהחוקלפי,אכן(א.2
והיקשהדברכךשלאיראהיותרמעמיקשעיוןאלא.עונשכלבהאיןשלכאורה
164סעיףמורהלמשלכך:יוכיחלעצמהלשלםחייבתשהמדינהאחריםמתשלומים

מהמשכורותבמקורהכנסהמסבניכויחייבתשהמדינהבמפורשהכנסהמסלפקודת
בתשלוםהמדינהחייבתכך,לקופתה36חוזרזהשנינוילמרות,לעובדיהמשלמתשהיא
לציודבנוגערקנחקקואלויבואממסימפורשיםופטוריםשלההיבואעלקניהומסמכס

המיוחדים"השירותבולי"כשמכתביהעלדוארדמיבתשלום,'מיוחדימ7מסוגים
.'החמישים8בשנותעודבוטלולרשותהשהועמדו
מתשלוםהמדינהאתלפטורלנכוןהמחוקקראהבושבמקוםלהוסיףניתןלכך
,פיצוייםוקרןרכושמסלחוק(1)39בסעיףלמשל,במפורשואתועשהטרחלעצמה
ובמספר1987-ח"התשמ,(אגרות)משפט-ביתלתקנות(1)19בתקנה;1961-א"תשכ

הנימוק.1961-א"התשכ,מסמכיםעלבוליםמסלחוקהשנייההתוספתשלסעיפים
והחשבונאיהכספיהמינהליהעומסכלעללכיסמכיסהתשלוםהעברתאתהמחייב
משרדיהיואילו:ותמחיריתקציביעיוותמניעתהנראהככלהואבכךהכרוכים
ניתןלא'וכוואגרותממסיםפטורים,בלבדנטומשכורותמתקציבםמשלמיםהממשלה

לשקול,אחריםמיגזריםשללזובהשוואהפעילותםשלהאמיתיתהעלותאתלאמודהיה
.'וכורכישתםמולושירותיםמוצריםשלעצמיתאספקה
עליושיוטלהממשלתיהאגףייתקלשבוהתקציביהקושי.לענייננוגםישיםזהנימוק

משיאלץרווחלמטרותפועלשאינומוסדכלייתקלשבומהקושישונהאיננוקנס
.לקנסותייכסףסכומימתקציבולהפריש

בתשלוםלהתחייבהמדינהעשויהלכיסמכיסההעברהשאגבלצייןמעניין(ב
-ה"תשל,(רכושארנונתתמורת)המקומיותהרשויותחוקפי-על:המקומיותלרשויות

"המדינההכנסותמכלל"מסויםאחוזאלהלרשויותלהעבירהמדינהאוצרעל1975

שולמושהםהעובדהאףעל'מקנסות0הכנסותיהאתגםהסתםמןכוללותאלווהכנסות

ממשותבוישלעצמההמדינהידי-עלהקנסותשתשלוםמכאן.שלהאחר"כיס"מ
.אחתמיקשהזהבתקציבנראהאםגםהמדינהבתקציבופגיעהכלכלית

'נהנמליםרשות73/5253'המראהזהבנושאהשומהלפקידהמדינהביןאפשריתליריבות36
להחזר(מסלצורךהמדינהכדיןשדינה)הנמליםרשותהביעתנדונהשם189א"פד,ג"פשמ
.ביתרשנוכהבמקורניכוי

ו"לתאמ8.22חלקוכןמשורייןקרביורכבטנקיםלגביהמכסלתעריף08.87פרטלמשלראה37
.המכסרשותמפיקוחהביטחוןמשרדידי-עלטוביןלשחרורבנוגע

מבחינהגםעצמהלמדינהתשלוםזההיה1986-ו"התשמהדואררשותחוקלחקיקתועד38
.משפטית

שונהכלכליתמשמעותולקבלהעלויותביןלהיכללהקנסעשוירווחלמטרותהפועלבגוף39
פועליםשאינםממוסדותהואלענייננוההיקשלכן.לגביושונהמדיניותלהפעלתשהביא
.רווחלמטרות

.296טמשפטים"מסיםמקבלשלזכויותיו"פוטשבוצקי'יראה40
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מפנינדחהזהשקחתיבלבדזולא,לעצמואדםתשלומישלהרעיונילקושיובאשר(ג
נאמרבמשנה:4!ישראלבמורשתאסמכתאלכךצ"שאףאלאהפוזיטיביתהדיןהוראת

כהןבהזכהשלאתרומהאם-לכהןנישאתכךואחרתרומהשאכלהישראלבת"
קרןמשלמתאכלהכהןבהשזכהתרומהואםלעצמהוחומשקרןמשלמתאכלה

הסתייגותשמועליתמבלי'להלכה3ם"הרמבפוסקגםוכך42"לעצמהוחומשלבעלים

.לעצמואדםתשלוםשלהרעיוןעצםלגביכלשהי
למיהשאלה."הקייםהחוקלפי"באמירההקודםהסעיףאתפתחתיבכדילא(ד

אתלתקןמניעהכלרואהאניואיןעקרוני-משפטיקושימציבהאינההקנסישולם
יוקדשושכספיהלקרןאולמאשיםישולמושהקנסותלמשלולקבועהקייםהחוק

.מיוחדותלמטרות
:הקיימתבחקיקהגםתקדימיםישאלולפתרונות

לוועדהישולמושהקנסותמורה1965-ה"תשכ,והבנייההתכנוןלחוק223סעיף
ייצור)הפירותמועצתלחוק46סעיף.(המאשיםגםלעילכאמורשהיא)המקומית

1959-ט"התשי,ירקותושווקלייצורהמועצהלחוק'א43סעיף;1973-ג"תשל,(ושווק

שהקנסכולםמורים1964-ד"התשכ,(ושווקייצור)הלוללענףהמועצהלחוק60וסעיף
,המינהליותהעבירותלחוק22סעיף.(המאשיםהיאכאןואף)למוצצהישולם
שהוקםתאגידאומקומיתרשותעלמפקחשהטילמינהלישקנסקובע1985-ו"התשמ
לגרוסניתןכאןאף)הענייןלפיהתאגידאוהמקומיתהרשותלקופתישולםבחוק

1984-ד"התשמ,הניקיוןשמירתלחוק13סעיףפי-עלואילו(אישוםסמכותיששלמפקח

פסולתופינויאיסוףלחוק9וסעיף(בו17סעיףפי-עלבמפורשהמדינהעלאגבשחל)
הקנס,(בו13סעיףפי-עלבמפורשהמדינהעלחלהואשאף)1993-ג"התשנ,למיחזור

בנייניםלחוק5סעיףפי-ועל,המקומיתלרשותאוהניקיוןלשמירתלקרןישולם
המדינהעלחלהואשאף)1986-ז"התשמ,(צונניםלמיםשתייהמתקני)ציבוריים
נעברהשבתחומיההמקומיתהרשותלקופתהקנסישולם(בו7בסעיףכאמורבמפורש
.העבירה

באמצעותעקיפהלענישההאפשרותהיאלעילשהוזכרהשנייהענישהאפשרות.3

האחראיםומנהליו(המדינה-ולענייננו)התאגידעובדיעלהרלבנטייםהעונשיםהטלת
,אדםבניחברבידיזהחוקלפיעבירהנעברה"בסגנוןחוקסעיפיידי-על,לפעולותיו

אחראחראיפקידכלאו...פעילמנהלבוהיההעבירהביצועשבעתמיכלגםאשםיהיה

כדיהנאותיםהאמצעיםבכלשנקטאוביריעתושלאנעברהשהעבירההוכיחאםאלא

.1980-ם"התש,המשפטיסורותחוקכלשון41
נתונהתרומהלאכולשהזכותהוא"אגוזבקליפת"הענייןהסכר.'בהלכה'ופרקתרומות42

(קרן)כלשהולכהןלהחזירהחייבתרומהואכלכהןשאינוומיבלבדביתםובנילכהנים

התחייכהולפיכךבתרומהלאכוללישראליתהיהאסורנישואיהלפני.(חומש)%20בתוספת
בעלהשלביתובתכברכשהיאמבצעתהיאעצמוהתשלוםשאתאלא,והחומשהקרןכתשלום

אכלהשהריהקרןאתלולשלםחייבתהיאמסויםלכהןנמסרההתרומהאםלפיכך;הכהן
התרומהאס.לעצמהוהוככללשתרצהכהןלכללשלםהיאחופשיההחומשאתואילומשלו
.לעצמהזהוככללשתרצהלמיהקרןאתגםלשלםהיאזכאיתמסויםלכהןנמסרהטרם

.ז"טהלכהא"יפרקתרומותהלכות43
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הרלבנטייםהחוקיםבמרביתמצחיםכאלוסעיפים).""החוקהוראותקיוםלהבטיח
כשלעצמהביותרמרתיעהאפשרותהיאזוענישהאפשרות.(בכולםלאאם-זהלדיון

שלהרביםהמקריםויוכיחומאסרלעונשיאפילוחשופיםוהעובדיםהמנהליםשהרי
אושהמנהליםובלבדלושיוחסמהבכללהודותהתאגידמוכןשבהםטיעוןעסקאות

:ממכשוליםנקייהאינהזודרךשגםאלא.האישוםמכתבימחקוחלקם

שלהאפשרות.לדיןהמדינההעמדתשלהאפשרותבבירורכאןענייננוכלקדם(א

ידי-עלעבירותביצועלמניעתפונקציונליפתרוןבהישאםגם,לדיןאחריםהעמדת
.הדיוןלנושארלבנטיתאיננה,המדינה
בהקשרועובדיותאגידמנהליעללהטילשמאפשריםהסעיפיםניסוח:ועודזאת
ונשארהיההעיקריהעבריין,משמע"...פעילמנהלשהיהמיגםאשםיהא"הואהנדון

ניתןהאם:לדוכתיהקושיההדרא;המדינה-שלנובמקרה-דהיינועצמוהתאגיד
?לריןהמדינהאתלהעמיד

להלןשאראהכפי?המדינהשלבמקרה"פעילמנהל"או"מנהל"אותומיהו(ב
:העבירהבוצעהשבמשרדםוהשריםהממשלהובראשונהבראשהםאלומנהלים

."המדינהשלהמבצעתהרשותהיאהממשלה"הממשלה:יסוד-לחוק1סעיףלפי
30וסעיף,(תיקבלישרלמעט)משרדעלממונהיהיהשר,חוקלאותו(ג)33סעיףלפי

לצייןמקוםישעוד.המקוםומילויהתפקידיםחלוקתאתמסדיריםהאמורלחוק39-ו

לכלבכפוף,המדינהבשםלעשותהמוסמכתהיאהממשלהשלפיוזהלחוק40סעיףאת
דומותאלוסמכויות.אחרתרשותעלבדיןמוטלתאינהשעשייתהפעולהכל,דין

של"המנהליםמועצת"היאהממשלהאומרהווה.'בחברה5הדירקטוריםלסמכויות
."ישראלמדינת"ששמוהתאגיד
ממעמדםשונהזהמעמד,לדיןהעמדתהלענייןהמדינהמעמדיהאאשרשיהאאלא

,חובותיהםזכויותיהםהכנסתחבריחסינותלחוק15-ו5סעיפיםפי-על:השריםשל

מחסינות-כאלושאינםוביןכנסתחברישהםבין-השריםנהנים1951-א"תשי
.פלילייםהליכיםמפני

אגבמוחלטתאחריותעבירות-הנדוןהעבירותבסוגאךלהסרהניתנתזוחסינותאכן
להניחסבירזהאין-בלבדמשרתומתוקףהיאלגביהןהשרשאחריותהמשרדפעילות

.להסירהיתבקששאפילואותוסרשהחסינות
הבכיריםהממשלתייםהדרגיםלגבירקקיימתזועקיפהשדרך,איפואהיאהתוצאה

.הממשלה46-כוללולא-עד
כלפי,כאמורשהוענשמנהלאועובדשלבדרישתוטעםלמצואניתןלכאורה(ג

אלאהיולאמעשיוכלהרי:שקיבלהעונשבגין(הענייןלפי)ישפהואושיפצהו,מעבידו
היאאחריותו,אישיתהנאהטובתוללאמעבידושלהאינטרסובשםעבודתובמסגרת

מוסףערךמסחוקפוטשבוצקי'יראהכךהמנוסחמוסףערךמסלחוק119בסעיףלדיון44
.517,(1991,שלישיתמהדורה)

,[חדשנוסח]החכרותלפקודתהשנייההתוספת-המצוילתקנון71סעיףראה45
.1983-ג"התשמ

.20הערהלעיל,י"מ'נאגדהשווה46
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עבירותהןהעבירות,בלבד"מיניסטריאלית"אושלוחיתאחריותרביםבמקרים
והקנסלעברןכוונהשתהיהובלאהשגרתיותהפעולותאגבשהתבצעואבסולוטיות

לשכרפרופורציהבשוםעומדאיננו-האחריםהענישהאמצעישכןכלולא-

.הציבוריבמגזרהמשולם
לפגועעשוי(כמובןכספיבעונשכשמדובר)המעבידעלהעונשגלגול,גיסאמאידך
לחוק'א252סעיףאתזהבהקשרלצטטלמותרולאשבענישהההרתעהבמטרת

:העונשין

מעבידישלםולאזולתועלשהוטלקנסבעקיפיןאובמישריןתאגידישלםלא(א)"
שנהמאסר-דינו,זהקטןסעיףמהוראותהוראהעלהעובר;עובדועלשהוטלקנס

.אחת
בעתאשראדםכלגםבהיואשם,תאגידבידי'אקטןסעיףלפיעבירהנעברה(ב)

בכירמינהלעובדאו,מוגבלשותףלמעטשותף,פעילמנהלבוהיההעבירהביצוע

:אלהשנייםהוכיחכןאםאלאהקנסלתשלוםהאחראי

;בידיעתושלאנעברהשהעבירה.1

.העבירהביצועאתלמנועהסביריםהאמצעיםכלאתנקטשהוא.2
תאגידולמעטמואגדשאינואדםבניחברלרבות"תאגיד"זהסעיףלעניין(ג)

".נכסיהם47אתלוולהעבירעבודתםכוחמלואאתלרשותולהעמידחייביםשחבריו

:במלואםכאןשיובאוהראוימןהחוקלהצעתהקצריםההסברדבריגם

.עבירותמבצעיעלעונשיםמטיליםאחרותפליליותחוקוהוראותהעונשיןחוק"
מבצעילהתריעוכןעצמוהעבירהמבצעאתלהתריע,השארבין,היאהענישהכוונת

המטילהחוקשהוראתהרי,בעונשבעצמונושאאינוהעבירהמבצעאם.בכוחעבירות
.יעדיהאתמשיגהאינהעבירהביצועעלעונש

מדובר.העובדיםעבורקנסתשלוםשלהנוהגהתפתחבמשקציבורייםגופיםבכמה
הארגוןשלפנימיתענישה.המדינהמקופתהמתוקצביםציבורייםבגופיםכללבדרך
לכלשוויםלהיותחייביםהענישהחוקישכןהכלליתלענישהתחליףלהוותיכולהאינה
."אזרח

המדינהעלמוחלאיננועצמו1977-ג"תשל,העונשיןשחוקיצויןמוסגרבמאמר
עובדיהאתלשפותתוכלהמדינהדווקאשלפיומוזרמצבלהיווצרועשויבמפורש

אפשרותבמציאתהצורךאתנוספתהדגמהמדגיםזהאבסורד.קנסותבגיןומנהליה
.ידי-עלכמוצעלדיןהמדינהאתלהעמיד
לנהוגהמדינהעלאיסוראיןבמפורשהמדינהעלחלהחוקאיןאםגם,מקוםמכל

החוקעליהחללאאםוגם;כךתנהגאכןהיאכללשבדרךלהניחוסבירפיו-עלכנדרש
.הציבור48תקנתאתנוגדבהיותותוקףיהיהלאהשיפוישלהסכםלסברהמקוםישעדיין

.173י"דמ,1961-א"תשכ,[חדשנוסח]התעבורהלפקודת'ג69סעיףגםראה47
הסכםהמשפט-ביתשלל854,(2)ור"פ,ובורנשטיןלוי'נהמשפטיהיועץ52/131פ"כע48

חוזיםצלטנר.ממעצר(כערובה)לשחרורושיערובמנתעלאחרלאדםנאשםשילםשלפיו
.חוקיאיננועבירהשלתוצאותיהבגיןלשיפוישהסכםמכךמסיק139(ו"תשכ,שניכרך)
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יגולגלואכןשאםהיאהדבריםמשמעות-הענישהדרכי-לענייננובאשר
אם.המדינהשלהישירהלענישהמעשיבאופןחוזריםנמצאנוהמדינהעלהקנסות

אפקטיביתבדרךההרתעהמטרתתושגוהמנהליםהעובדיםבעונשישאוזאתלעומת
.למקומהחוזרתישירבעונשלכךבנוסףתישאעצמההמדינההאםוהשאלה
.בחיובזושאלהעללענותשישסבורני,לעילכאמור

לסיכום

,פלילילדיןהמדינהלהעמדתרעיונית-עקרוניתמניעהשאיןהואלעילהאמורמןהנלקט
.הענשהודרכידיןסדרישלמגבלותלמכשולעומדותלאואףחסינותלמדינהקיימתלא

המדינהעלשחלותעונשיותהוראותמצויותישראלמדינתבחוקי:ועודזאת
.וטעםהצדקהלהןמצאוומחבריםבקיומןהכירוהמשפט-בתי,במפורש
היא(כאלהשישבהנחה)המתאימיםבמקריםלדיןהמדינההעמדתלאיהסיכה

.לנושאמודעותחוסר,הנראהככל,איפוא
.החסרלהשלמתהתחלהיהווהזהשמאמרימקווהאני




