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מתפקידודירקטורלהעברתכעילהאישוםכתבהגשת
החדשהחברותחוקהצעתאגבהערה

שחםעודדד"ועו'אוקוןבעזהשופט

יועבראישוםכתבנגדושהוגשדירקטורכיקובעתהחדשהחברותחוקהצעת
חוקבמבחניעומדתהיאהאם.ראוילהליךבזכותפוגעתזוהוראה.מתפקידו

?וחירותוהאדםכבוד:יסוד

לגזרהופךשהואעדבהדרגהמתקדםההליך,אחתבבתניתןאינוהדיןגזר"
קפקאשלהמשפטבספרהמופיע"המשפטעלמשל"ב'לקהכומראומר"דין

,.

הטענה.לעיןנראיתשליטהלמעשההנטול,מעצמוהנבנהתהליךמתארהכומר
."לדברהנאשמיםכלנוהגיםכךאבל":בטיעוןנדחית,אשםאינולפיה'קשל

הדרגתיבתהליךהדרךמתחילתכמעטכרוכהאדםנגדפליליהליךשלפתיחתו
לתתיכולהאינה,משפטיכליבהיותה,החפותחזקת.הקלנהאוסטיגמטיזציהשל

קיוםמעצםניוונהההקלנה.עובדתיתמציאותהמשקפתהקלנהלאותהמלאמצנה
גרעין,כךואםבאמונהעבודתןאתעושותהתביעהשרשויותהיאההנחה.ההליך
השוניםהתקשורתמכליחיזוקמקבלגםהוא.שוואאדניעלבנויאינוהחשד
מכתבהמתקבלתהאינפורמציה.המאשימהלכיווןמוטהלהיותיכולהעמדתםאשר

המועליתטענההיא,זאתלעומת,אשמהחוסרשלהטענה.זהבקותומכתהאישום

.רבימ2נאשמיםידיעל,כאמור,תדיר
הדיןהכרעתשלבגדרם,המשפטביתידיעלהנעשיתהקלנהביןלהבחיןחשוב

הדיןבהכרעתשמקורההקלנה.המשפטיתלהכרעההקודמתזולבין,הדיןגזראו
באותןפורמליתצורהללבושיכולההיא.ההרשעה11נןשללוואיתוצאתהיא

ובמכללהא"תבאוניברסיטתהחוץמןמרצה.יפו-אביב-בתלהשלוםהמשפטביתשופט* .למינהל
.202(ב"תשנ)המשפטקפקא'פ1
eץ487us436Kentveki(1987)בפרשת2

~
7r(פרשת:להלןTaylor(.כוחכאעשה

עומדתהחפותחזקתכיהמושבעיםבפגימצייןהוא.דומהבמוטיבשימושהמאשימה
שימשהזוהערה.ובריחסורגמאחוריהיוםהמצויםנאשמיםאותםלכלשעמדהכפי,לנאשם
.שנכשלהתקיפה,ההרשעהלתקיפתבסיס
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ההקלנה.קלון3עמהנושאתהעבירהכימפורשותקובעהמשפטביתבהןנסיבות
שלמפורשתבקביעהצורךללאאף,נימוקיואוהדיןפסקמתוצאתלנבועיכולה
מהווההקלון.המשפטיתבשיטהנחרןאמצעיהואהקלוןכימניחים.משפט4בית

הפרטכלפיהחברהתחושתאתמשגרהוא.החברתיתההתנהגותלגינויממסרתחנת
להפוךעלולזהיעילמשרתואולם.החוקיות5הנורמותלשמירתהעידודאתומעצים
נגבהבומקוםאו,אשמההנחתיסודעלנעשיתההקלנהבומקוםמסוכןלארון
משפטיהליךשלתשאהאינהזוהקלנה.ההחשדהעצםיסודעלהחשודמןהמחיר

,ההקלנהתהליך.אישום6כתבהגשתמעצםלנבועיכולההיא.העובדותהתבררובו
לשינוילגרוםקשהכןעל.שבעובדהשאלהגםאפואהוא,המוקדמתהשפיטהאו

שלתרבותלקדםיכוליםהמשפטייםהכלים,ואתעם.משפטייםבכליםרקאווירה

הכליםיכוליםאופןבאותו.כזונטייהלבלוםפניםכלעלאומוקדמתשפיטהמניעת
.המוקדמתהשפיטהתהליכיאתלהמריץהמשפטיים

שפיטהיכולהבהםלדיןההעמדהאוהחקירהבשלבהמרכזייםהמוקדיםאחד
מעבר,בעיסוקפגיעה.החשודוסלעיסוקוהוא,קשותלתוצאותלהביאמוקדמת

הרסניותלתוצאותלהביאיכולה,החשודשלהכלכלימצבועלהקשהלהשפעתה
דומהאינהכזופגיעהפעםלא.החברהובנותבנייתרכלפימעמדומבחינת
כזופגיעה.הנאשםחשוףלהבענישההגלוםהסופילסיכוןחומרתהמבחינת
ובעונהבעתכןעלמקרינההיא.המשפטיתהשיטהשלבגיבוירקלהיעשותיכולה
.המשפטיותזכויותיועלוגםהחשודשלהעובדתימצבועלגםאחת

אשר,משפטיכלילביןשבעובדהכענייןהסטיגמהביןהגומליןליחסידוגמא

לשםהמשפטלביתפנייההמאפשר,חקיקתיהסדרמכוחמתבקשתהקלוןקביעתלעתים3
וסגניוהרשותראשבחירת)המקומיותהרשויותחוקמכוחהמצבזהו.הקלוןבשאלתהכרעה

.(א)20סעיף,1975-ה"התשל,(וכהונתם
לקביעהמפורשתקלוןקביעתביןהשונותההבחנותעללעמודטעםאיןזורשימהלצורך4

עם.לאחריוולאהמשפטיההליךבמהלךבאדםבפגיעהמתמקדתהרשימהשכן,משתמעת
הקלוןשאלת.הנורמטיביתהבחינהמןקלוןדבקעבירהביצועבכללאכי,לבלשיםיש,זאת

חמורמוסריפגםנפלבעברייןכימעידותביצועהנסיבותאשרבעבירהמדובראםבוחנת
.(837(4)מכד"ת,וליה'לג'גהמקומיתהמועצהראש'נ.עודה88/251צ"בג)

theהשוו5 Philosophy of Law5ץ558ןאו?H .L . Hart Punishment d~d Responsi

~

ility

6(1968.Oxford(.פעולותכיהחברהקובעתבהמסגרתהנוהפליליהמשפטכיאומרהארס
לפעולהתמריציםהגדלתידיעלהללולאיסוריםהציותאתומכסיחה,אסורותהןמסוימות
.תמרתןשלכזהסוגהיאהסטיגמהכינראה.מהםלהתעלםהדחףוהפחתתלפיהם

,843,855(2)מטד"פ,אחרונותידיעות'נקראוס93/3199א"בעהמשפטביתדבריהשוו6
נגדהמתנהלתמשטרתיתחקירהאודותפרסוםכיספקלהתעורריכוללא"כינאמרשם

הוכחהלאעודכלהחפותחזקתלועומדתמשפטיתמבחינהכיאף.הטובבשמופוגעפלוני
בעיניוהאמורהבחזקהבקיעיםלבקועכדיכזהבפרסוםיש,שיפוטיהליךבמסגרתאשמתו

דיאולם,החפותחזקתשללקריסתה,אמנםמביאיםאינםאלהבקיעים.הסבירהקוראשל
שהפרסוםכדיפרטאותושלמידותיוטוהרעלהקוראבעיניויאפיליעיבקיומםכיבכך
."הרעלשוןיהווה
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הצעה.71995-ו"התשנ,החברותחוקבהצעתלמצואניתן,אותהלהעציםיכול

תוםלפנידירקטורשלכהונתולפקיעתהנוגעההסדראת256בסעיףקובעתזו
:אםתיפסקדירקטורכהונתכיההוראהקובעתהיתרבין.נתמנהלההתקופה

,262בסעיףהמנויותהעבירותמןאחתעלאישוםכתבנגדוהוגש(5)"
אףעללכהןימשיךשלפיהכלליתבאסיפההחלטההתקבלהכןאםאלא

."האישוםכתבהגשת
,1977-ז"התשל,העונשיןחוקלהוראותמתייחסות262בסעיףהמנויותהעבירות
מרמהבעבירותהעוסקותלהוראות,(290-297סעיפים)שוחדבעבירותהעוסקות

קיימתכן.1968-ח"התשכ,ערךניירותחוקלפילעבירותוכן(414-438סעיפים)
ישלממשלההמשפטיהיועץשלדעת",אחרתעבירהלכלהמתייחסתסלהוראת
."קלוןעמה

שאלתעלמשליכהאישוםכתבהגשתעקבאדםשלכהונתוהמשךבחינת
שלמבשריםגםמהוויםפיטוריןאוהשעיה,רביםבמובנים.המוקדמתההקלנה
ישאישוםכתבשלהגשתובעצםכימההנחהנובעיםהם.לההדיםוגםההקלנה
,זאתעם.לתפקידוהדירקטורהתאמתשלמחודשתבחינההמצדיק,אירועמשום
להנחהנוסףחיזוקמהווים,הכהונההפסקתשלהתוצאהובעיקרהבחינהעצם

למצואניתןהאם.בכךמהשלאשמהבהטחתמדובראיןלפיה,אחרתמשתמעת
כימובן.זורשימהבמרכזהעומדתהשאלהזוהי?ממשיתהצדקהזהלהסדר
ענייןמעוררתהחוקהצעת.אחריםלעיסוקיםבנוגעגםלהתעורריכולההשאלה
.חוקתיתלביקורתהכפופהחוקבהצעתומדוברהואיל,מיוחד
זוזכות.ראוילהליךהיסודזכותחולשתבנאשםאובחשודהפגיעהמניעתעל

כדיבהאיןזויסודבזכותההכרהעצםואולם.לכבוד8הזכותשלבתכזכותהוכרה
.הנורמטיביתהבחינהמןאפילו,בנאשםאובחשודפגיעהכללמניעתערובהליחן

לעצםהנלוותהתוצאותמפנימוחלטמגןלשמשיכולהאינהראוילהליךהזכות
שלהגשתואוההחשדהיכולות,למשל,כך.לדיןההעמדהאוההחשדהתהליך
מפנילחששסביריסודקייםאלהלצדאם,אדםשללמעצרולגרום,אישוםכתב

שיבושמניעתהשארביןלהיותיכולכוהאינטרס.אחרמוגןבאינטרספגיעה

המעצרהסדרתלעומת.הציבור9ביטחוןאואחראדםשלביטחונו,החקירההליכי
השעייתולאפשרותבנוגעכזהחקיקתיהסדראין,כוללהסדרבאמצעותוהחיפוש

כתבהגשתלפיהטענהמועליתפעםלאואולם.!מעיסוקו0אומתפקידואדםשל

.(החוקהצעת:להלן)2432ח"הע,1995-ו"התשנ,החברותחוקהצעת7
94/2910פ"ע;(גנימאהפרשת:להלן)355(3)מטד"פ,י"מ'נגנימאת95/537פ"בשראו8

.(לויןדבהשופט)221,368(ע2ד"פ,י"מ'ניפת
במעצרדן13סעיף.1996-ו"התשנ,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרחוקראו9

.אישוםכתבהגשתלפני
,(משמעת)המדינהשירותחוק,למשל,ראו.זהלענייןספציפייםהסדריםכדיןקיימים10
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חלחלהזוטענה.ציבוריבתפקידאדםשלכהונתוהמשךעללהשליךצריכהאישום

להליךהזכותעםמתיישבהמוצעההסדרהאם.החברותחוקהצעתאלשראינוכפי
?ראוי

בנאשםמוקדמתופגיעההראויההליך

לאותןהיאהכוונה."שםבלי"פרטיקולריתיסודכזכותהוכרהראוילהליךהזכות
הוכרהזומבחינה.היסודרבחוקהקבועות,מסגרתמזכויותהנגזרותיסודזכויות
היחידהמקורזהאיןכינראהואולם.2ן"כבוד"המונחמןהנגזרתכזכותהזכות

ליתרהנלוויתזכותזוהי.מיוחדאופינושאתראוילהליךהזכות.הזכותלשאיבת
יסודבזכותלפגיעהקודםהמתחייבתהבירורצורתעלחולשתהיא.היסודזכויות
הזכותלמשלכמו,אחרתיסודבזכותשפוגעיםלפניכי,להבטיחנועדההיא.אחרת
היאוהאםמוצדקתהפגיעההאם,לבררכדיהליךמקיימים"לכבודאולחירות
הזכותמציגהוומבטמנקודת.3י"להבטיחאמורהשהיאהיתרוןלהגנתנחוצה
ביןאיזוןשלהמהותיבהיבטרקלא,מידתיותשללקיומהדרישהראוילהליך
אתלהצדיקכדילנקוטישאותההפרוצדורהבבחירתגםאלא,המתנגשיםהערכים
הערךלפיהדרישהגםראוילהליךהיסודזכותמכוחכוללתהמידתיות.הפגיעה
.כראויתיוכחהיסודזכותאתלהגבילמבקשיםשבשמו
אלאהיסודבזכותלפגועאיןכיקובעותהיסודשבחוקיההגבלהפסקאותגם
מולהפגיעהחומרתשללשקילהדרישהמציגותאלהפסקאות.הראויהבמידה
שנקבעוההוכחהדרכישלבחינהגםכוללתהדרישהואולם.המתבקשתהתכלית

לחירותבזכותלפגועניתןכיהקובעתחקיקה,למשל,כך.זוערכיתשקילהלשם
מסורההקביעהאםמשמעותלהאין,הציבורלשלוםוודאיתמידיתסכנהבשלרק

דעתושיקוללפי"או"בדברלנוגעטיעוןזכותלא"בלפעולהיכול,פקידבידי
אובראיותלבררצורךאיןכי,ייקבעאסגםמתוכןריקהתהיההיא.15"המוחלט
בתוכוכוללהמידתיותמבחן.סכנהאותהשלקיומהאתכלשהושיפוטיבהליך
מבקשתהיסודבזכותשהפגיעההתכליתקיוםשלהבחינהלדרךהנוגעמרכיב

בתקופתהשכרלתשלוםגםהנוגע,שלםהסדרקובעהחוק.48סעיף,1963-ג"התשכ
.הפעלתהלצורךהנחוצותלעילותוגםההשעיה

כרך)כמשפטפרשנותברק'א:ראושםכליזכותולמונההמסגרתמונחימתוךזכויותלגזירת11
.358(ד"תשנ,ג

.8הערהלעילראוכן;431'בע,שם12
.125(ד"תשנ,עורכתדרורי'צ)בישראלאדםזכויותגביזון'ר13
.412(5)מחר"פ,התקשורתשרת'נמ"בע(1992)זהבקווייורונט94/987צ"לבגהשוו14

בחששותולאממשיותבראיותלהיתמךצריכהיסודבזכותלפגועהחלטהכלכישםנקבע
.עמומים

.1209(2)טזד"פ,כרדוש'נהחברותרשה61/16ג"ר:השוו15
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היסודבוכותפגיעהנגד"ביטחוןחגורת"מהווהההגבלהפסקתזהבמובן.לקדם
.ראוי16להליךהזכותמכוחהנדרשיםהכלליםלפישלא
המצויותההגבלהמפסקאותאחתבכלגםמשתקפתראוילהליךהזכות,כןעל

.היסודבחוקי
רשותכל,זופסקהלפי.שבחוקההכיבודלפסקתבקשרגםחלדיןאותו
פרשנותקיבלהטרםזופסקה.היסודזכויותאתלכבדחייבתהשלטוןמרשויות
אמותפיעללפעולהשלטוןרשויותאתמחייכתהיאכי,זאתעם,נראה.ממצה
לפי.חקיקה7ןבפעולותמדובראיןכאשרגם,ההגבלהבפסקתהקבועותהמידה

בתוך.השלטוןרשויותכלעלההגבלהפסקתמבחניאתמחילההכיבודפסקת,זה
גם,כאמור,בתוכהחובקתזומידהאמת.מידתיבאופןלפעולהרשויותנדרשותכך

.מספיקבירורבלאהפגיעהתיעשהלאלפיהמשנהדרישת
מהזכויותכאחת,לכבודהזכותשלהמנסרהדרךלראותשניתןשמהמכאן
כאחדההגבלהפסקתשלהעדשותדרךגםלראותניתן,זכותאותהשלהנגזרות

אדםאו,מספקתבדיקהללאהמואשםאדם.המידתיותדרישתשלהמרכיבים
בפגיעהמסתכןהוא:פעמייםנפגע",כזובדיקהללאיסודזכותממנושניטלה

וביכולתובכבודומידיבאורחפוגעתכלפיווההתנהגות,בזכויותיומוצדקתבלתי
להותירולאכבודהמונחמןהזכותאתלגזורעדיףכילסבורייתכן.!8"בחייולשלוט
אתתדגישכבודהמונחמןהזכותגזירת.ההגבלהלפסקתמשנהכפיתוחאותה
אפשרותמתןללאאובירורללאיסודזכותשלילתכיספקאין.המהותיאופיה

הקשההגרעיןבתוךנמצאתהיאכןעל.האדםשלהעצמיתבזהותפוגעתלהתגונן

עללהשקיףיחייב,המידתיותמבחןבמסגרתגםהזכותזיהוי.כבודהמושגשל
הנונעהכלליהעיקרוןשלסניףהוראותאושלוחותכעלוהכיבודההגבלהפסקאות
להןיקנהזוברוחהפסקאותזיהוי.כזהלהליךוכותלהגשיםהבאות,ראוילהליך
.המידתיותבחינתשלהפרוצדורלילהיבטהנוגע,נוסףתוכןלהןוייצוקנוסףחוסן
המידתיותלדרישתעצמאימקורגם,אחתוכעונהבעת,ראוילהליךהזכותתהיהכך
.שלהחסותבתוגם

ד"פ,המדינהמבקרת'נטרנר94/4914צ"בבגגולדברגהשופטמדבריגםעולהזוגישה16
:יסודבחוק,האדםכבודשלהמוגןהערך"כישםקובעגולדברגהשופט.771,790(3)מט

,ראויהלתכליתהאדםבכבודפגיעהגםכיהמסקנהאתמחייבהואאף,וחירותוהאדםכבוד
במובן,הטיעוןזכותאת,להיפגעעלולשכבודומי,שמיצהקודםשתיעשהלהראוילא
כנגד'ביטחוןחגורת'שהיאזכות,עליולהגיבוהזדמנותבשלמותוהראיותחומרקבלתשל

בסיסייםעקרונותעםההגבלהפסקתאתקושרגולדברגהשופט."'הנדרשעלהעולה'פגיעה
.ראויהליךשל

לדעת.94(4)מטד"פ,הביטחוןשר'נמילר94/4541צ"בבגדורנרהשופטתגישתראו17
כללעלבמישרין,המינהליבמשפטעצמאיתכעילה,המידתיותדרישתחלהברקהשופט
(5)מטד"פ,והספורטהתרבותהחינוךשר'נעטיהבן95/3477צ"בגראו,השלטוןרשויות

1.
.13הערהלעיל18
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הערובות.באדםמוצדקתבלתיפגיעהלמניעתערובותנותנתראוילהליךהזכות
היכולבהליךפעילבאורחלהשתתףלאדםלאפשרשנועדו,בזכויותמתבטאות
בפנילהישמעהזכותעללעמודנהוגבעיקר.מזכויותיובאחתלפגיעהאותולחשוף
הטענהטיבמהלדעתהזכותאתכמובןכוללתזוזכות.פניםמשואנעדרמותב

צורךאין.מינימליותדיוניותזכויותשלמסויםסללצד,האדםנגדהמועלית
הזכות.חשובההזכויותתכליתואולם.!אלה9זכויותשלהיקפןעלכאןלעמוד
,חשובציבוריאוכלליאינטרסבשםבפרטלפגועהפיתויאתמונעתראוילהליך
.הרלבנטיותהעובדותיתבררושבאמצעותושיפוטיהליךובלאמספקתבדיקהללא

פשטניתהפרדהזותהיה.הכללשלאינטרסניצבמולהאםגםלאדםעומדתהזכות
הסדרבשםהטועניםלביןהמשפטיההליךאנשיביןמפרידההזכותכילומרמדי

באותולפעולנועדהראוילהליךהזכותכילומרניתןאך.המדינהטובתאוהציבורי
ודבקהחפותאתהמקריבשבנוצדאותו.אדםכלשללבואתלרובהחוצה"רובד
אשמותהממציא,חלוקותבדעותהבוחל,הוכחהבלאהמרשיע,הקדומהבדעה
,עולםשלברומוהעומדיםענייניםשלכסותהאישיהאינטרסעלהעוטה,שוא

.20"בלבדלעצמוחירותהשוחר
ראוילהליךהזכותמשמעותאתולבחוןהלאהאחדצעדלהתקדםעתהניתן

.אישוםכתבהגשתלאחרבתפקידודירקטורשלכהונתוהמשךעלהשלכתהואת

מתפקידוהדירקטורוהעברתראויהליך

שלבתחומופועלתזוחזקה.החפותחזקתאתבחובהכוללתראוילהליךהזכות
אותםבכללחזקהמקוםישודאי.אליולצמצמהניתןלאאך,הפליליההליך
אדם"כיזומחזקהעולהכךבתוך.הפלילי21ההליךשלתולדההמהוויםעניינים

המלאהמשמעותה.11"לרזהוסמראםגם,הורשעלאעודכלכשרותבחזקתהוא
"אכפרשת.היסודחוקיחקיקתלאחרמלאכאורחנדונהלאהחזקהשל

(8דג%

עצמאיתראיהיוצרתהחזקהכיהבריתארצותשלהעליוןהמשפטביתקבע,23[,מב

,62ת,1988)629ראו19
~
Tribe(א.ו .Aaerican (JOWStitUtnNltl ia~w.הזכותשלבגדרה.[.א

מניעתוכןרטרואקטיביתעששיתחקיקהעלאיסורובהםנוספיםנושאיםנכלליםראוילהליך
.(שיפוטיהליךבמקוםחקיקה)ומוגדרתמסוימתקבוצהכלפיהמופניתחקיקה

.690(ב"תשנ)דרייפוספרשתברדן'ד'ז:אחרמהקשרלקוח20
עלהמפקח'נברסלאו77/338צ"בבגפורתבןהשופטתשלדינהפסקאתזהלענייןראו21

השקפתהאתהחפותבחזקתהשארביןמעגנתפורתכןהשופטת.29(3)לבר"פ,חוץמטבע
האזרחהורשעלאעודכל,מאזרחזרמטבעלהחריםבסמכותשימושלעשותניתןלאכי

.כדיןשלאהזרהמטבעבהחזקתפליליבהליך
.337,343(1)כחד"פ,גלעדי'נהראל73/224צ"בבגקיסטרהשופטדברי22
23(1895)432US156.Coi

~

n % U.S.הנוגעתאמירהכללהפרשהבאותהלמושבעיםההנחיה
ארצותשלהעליוןהמשפטגיח.חפותבדברהחזקהציוןבלא,סבירלספקמעברלהוכחה
.האמורהההנחיהאתפסלהברית
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הספקאתלבססהיכולהוכחתיכמכשירנתפסהעצמההחזקה.אדםשללחפותו
מטרתכינקבע.חז24)20"בפרשתמותנהזוגישה.נאשםשלאשמתובדברהסביר
חזקת.הדיןהכרעתאתמושכיםממנוהעובדתיהמצעמןחלקלהוותאינההחזקה
לתארמכוונתהחזקה.נפרדותכקונספציותנתפסולאהסבירהספקושאלתהחפות

לספקמעברהחשודבאשמתלשכנעכדיבהןשיש,ראיותלספקהתביעהתפקידאת
הגשתאוהמעצרמעצםהעולהחשדכללהרחיקהיאהחזקהמטרתזהלפי.סביר
הוצגולאעודכלפגעללאיישארהנאשםכילהבטיחנועדההחזקה.האישוםכתב

-סטראוטיפימאפיון,למשל,להבדיל-הפרטילמקרההנוגעות,קבילותראיות
.סביר25לספקמעבראשמתואתהמבססות

יסודעלהנאשםנגדמוקדמתפעולהלמנוענועדההחזקהכיברור,כךאוכך
הוא,החשדיסודעל,החשודנגדלבצעשניתןהפעולותטווח.הוכחושלאחשדות
לחשודעומדתהענייניםביתר.חקיקהדברעלמבוססלהיותחייבהוא.מוגבל
לכותלישמחוץבמישוריםגם,לפעולאמורהאו,פועלתהחזקה.החפותחזקת
62/94צ"בבגגםלדיוןעלתהזושאלה.האישום26הוכחלאעודכל,המשפטבית

שלא,הפניםמשרדהחלטתנגדעתירהנדונהענייןבאותו.הפנים27שר'נגולד
לדיןהעמדהצווי,אישוםכתביעלנסמכהזוהחלטה.עולהתעודתלעותרלהוציא
הנחוציםההליכיםהושלמוכיעלהמהם,המשטרהחוקרשלבשבועהותצהיר
האםהייתההשאלה.הבריתשבארצותאוהיובמדינתהעותרשלאישומולצורך

שיצדיקבאופןהעותרשלפליליעברשלקיומואתלבססכדיאלהבמסמכיםדי

.2הערהלעיל24
החפותחזקת.101(3)מר"פ,י"מ'נקיסלר85/559פ"מעהעולההגישהזוהי,לכאורה25

אך,החפותמחזקתנהנהאישוםכתבנגדושהוגשאדם.עצמאיראייתיכאמצעינתפסתלא
.הזכאילמעמדזההאינוזהמעמד

כגדהל"צהכוחותמפקד'נשכשיר88/497צ"בבשג.כךהחזקהנתפסהלאלעתיםואולם26
.הסלילילהליךמצומצמתהחפותחזקתלפיהקביעהעולה529,536(1)מגד"פ,המערבית

הליךעללהחילישכינטען.חסויהראיהגילויגירושהליךשלבגדרונתבקשמקרהבאותו
נגדאישוםכתבמוגשכאשר"כיהעירהמשפטבית.הראיותבפקודתשנקבעהמשטראתזה

אתהתביעההוכיחהלאעודכל,זכאיבחזקתהנאשםנמצאהרי,פליליתעבירהבגיןאדם
שהוצאלאדםביחסמקבילהחזקהקיימתאינה,זאתלעומת.סבירספקלכלמעלאשמתו

נהנההגירוששצוהיאהכוונהאם."מספקתסיכהללאנגדוהוצאשהצוגירושצונגדו
התקינותחזקת.לכךהבסיסאתלהביןניתןלאהרי,המינהלפעולתשלהתקינותמחזקת
שללעיגונהמתייחסתאינההיא.ההחלטהקבלתהליכישלהפורמלילהיבטורקאךנוגעת

מןלעתיםחריפהמשמעותן.עונשיותהןהגירוששלתוצאותיו.ענייניתמבחינהההחלטה
אםגם.למגורשעומדתלאהחזקהמדועברורלאכןעל.מלאפליליהליךשלהמשמעות

,"סבירלספקמעבר"אשמתומוכחתבופליליהליךלנהלצריךלאהגירושלשםכינניח

בהליךהנדרשההוכחהכנטל,גירושהמצדיקותהעילותהתקיימוכילהוכיחהרשותעלהרי
איןאםאף,החפותחזקתעומדתלמגורשגםכיההנחהמןלצאתישזהלצורך.המינהלי
החפותחזקתאם.המינהליותהראיותיסודעלכלפיוהאמצעיהפעלתאתלמנועבכוחה
.משמעיתוחדברורהבראיהצורךיהיה,ראוילהליךהיסודמזכותחלקמהווה

.(גולדעניין:להלן).1846(3)טזד"פ27
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שלפלונילקבועכדיכימציין,רובבדעת,כהןהשופט.עולהתעודתמתןמניעת
העותרשלאשמתו.פליליתמעשהביצעפלוניכיקביעהנדרשת,פליליעבריש
מדובר.החפותחזקתלעותרעומדתאלהבנסיבות.בכללאובמשפט,הוכחהלא

:כהןהשופטאומר.המשפטביתלאולםמחוץגםהפועלת"יסודבזכות"

לוועומדתלוניתנת,האדםשלהיסודזכויותכרובכמותה,זויסודזכות"
הרשויותמפנילהגנתודווקאאםכי,המשפטבתימפנילהגנתודווקאלאו

בידיהענישהמפנילהגנהאדםשלצרכודומהאינושהרי;המינהליות
בכבודופגיעהמפנילהגנהאדםשללצרכו,תחילההרשעהללאהשופט
מעשהובשל,המינהליותהרשויותבידי,זכויותיווכשארהטובובשמו

.29"עליונשפטשטרםהפלילי
כמעט,תובילבכהונתולהמשיךאדםשלזכותובבחינתהחפותחזקתשלשקלולה

יהיההאישוםכתב.נגדואישוםכתבשלהגשתובדברהנתוןלניטרול,תמיד

מעשהלהישנותוברורהמוחשיתסכנהקיימתבהםמקריםבאותםרקרלבנטי
אלא,יספיקלאכשלעצמוהוא,במערכתהציבוראמוןשלכללימבחן.העבירה

לסיכוללהובילעלולהבניהולהחשודאותושמעורבותבמערכתמדוברכןאם
מוחשיתבפגיעהאלא,באמוןאמורפיתבפגיעהכןאםמדוברלא.החקירהעצם
.לדיןהעמדהבעצם

Americanבפרשתביטוילידיבאיםאלהעקרונות Norse888א848צ2א

.Shows Assn30.האגודהידיעלשהותקנהתקנהעמדהזובפרשההדיוןבמרכז
,באגודהחבריםלהשעותהיהניתןלפיה,סוסיםשלראווהלמופעיהאמריקאית

שלמכוונתהמתהלרבות,אכזריותמעשהבגיןנגדםאישוםכתבהגשתבעקבות
"החולאיש")שכיררוצחנתפסבהשערורייהחשיפתבעקבותהוצאההתקנה.סוס

באגודהחבריםשלמזימהעלמדייותרשידעהמישלרצחביצעאשר,(כינויו
התובעכיטעןהחולאיש.הביטוחבדמילזכותכדי,מפורסמיםסוסיםלרצוח

,והשיכוןהבינוישר'נאייזנברג92/6163צ"בבגהמשפטביתגישתראואך.1849'בע,שם28
.(גינוסרפרשת:להלן)229(מע2ד"פ

שללמשמעתהדין-בית-אב'נפלוני70/45צ"בגגםראו.1851-1852'בע,27הערהלעיל29
.393(1)כדד"ת,המיינהעובדי

Ametiian.624א.ו,קעח723.24.3(1994)30

.

Hotse

,

Shows .'

Assn

פרשת:להלן)1888אש%2284
ממאח

"
המשמעתועדתהספיקהבערעורלדיוןעד,זאתעם.ערעורהוגשהדיןפסקעל.(1484

שלערעורהמשפטבית.לתיאורטיהפךבערעורוהדיוןהושעהLindemann.מלאשימועלקיים
להשעיהתובילאישוםכתבהגשתעצםבהםמצביםייתכנוכיהוסיףאך,אלהדבריםציין

634Amerikanא.וו69726(1995)ראו) Norse Shows Assn. % Iindentann(.לצייןחשוב
(עובדנגדלמשל)אישוםכתבהגשתעצםכי,לטעוןלהסכםצדיכולההסכמיבמישורכי

התחולהעוצמתבנושאכרוכהזושאלה.ההסכםמןהשתחררותהמצדיק,מצבשינוימהווה
העובדאתלפטרחובההמעבידעלאיןכימובן,זאתעם.הפרטיבמשפטהיסודזכויותשל
.ליצורמתיימרתהחוקשהצעתזוכגוןחזקהלהניחגיתןולא
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בשםקפיצותסוסתלמוותלחשמלמנתעלדולר000,35לושילם(1,פם18ם66פ1)

אחריםונגדהתובענגדהוגשזהיסודעל.הביטוחדמיקבלתלצורך,"כריזמה"
בקשרהאגודהבפנילהליךזומנוהםמכןלאחרמיד.לפרשהבקשראישוםכתב

מתןאתהתנתההאגודה.עמדתועריכתלצורךארכהביקשהתובע.להשעייתם
.לערכאותהתובעפנההאגודהשלזועמדהנוכח.מרצוןזמניתבהשעיההארכה

בענףההגינותעלהמופקדיםאלהכידבריובפתחמצייןGreenfieldהשופט
שאשמתםאנשים,כצדקשלא,יכתימולבלזהירותלגלותחייבים,סוסיםמופעי
בולטותלדמויותהנוגעתכזובמיוחד,לשערורייההציבוריתהתגובה.הוכחהטרם

במבחןמעמידה,(באמריקההעשיריםהאנשיםאחדשלבנוהואהתובע)ומנהיגות
הדרישהגדלה,"הציבורסלידת"שגדלהככל.החפותחזקתבדברהעקרונותאת

ישכזודרישה.3!לאשורןהתבררוהעובדותשכללפניעוד,"משהולעשות"
.לדחות
,להשעיההנאשםאתלחשוףראויהאםהשאלההוצגה,זוכלליתהערהרקעעל
המשפטבית.בעניינוסופיתיכריעהמשפטשביתעד,כלשהיזמןקציבתללא
הנטייהמאדקטנהי'מקארתתקופתמאזכי,מצייןהוא.בשלילהכךעלעונה

יסודעלזמניתהשעיהנגדהיאהחזקה.גרידאוהאשמותטענותבסיסעללפעול
תיחשבהאישוםכתבבסיסעלמנדטוריתאואוטומטיתהשעיה.אישוםכתבהגשת

נקודתזוהי.הראויההליךשלהבסיסייםהכלליםשלהפרהתהווההיא.לשרירותית
שנתקבלהההחלטהולבדיקתההתאחדותידיעלשאומצההתקנהלבחינתהמוצא

.יסודהעל
פסלולאסוסיםשלהראווהלמופעיההתאחדותשקבעההכללים,זהבמקרה

עצםשליוצאפועלהייתהלאגםהפסילה.אישוםכתבנגדושהוגשמיכלאת
ועדתבפנילדיוןהנאשםלזימוןעילהרקהיההאישוםכתב.האישוםכתבהגשת

,ההתאחדותחבראתלהשעות,חייבתהייתהלאאך,רשאיתהייתהאשר,המשמעת
התקנהנתפסהלאלכאורהלכן.החשודבמעמדשהתקייםדיוןבסיסעלתאת

.ביטולהאתהמצדיקהבמידהכפוגענית
לתדמיתמכריעמשקלנתנההמשמעתועדת.כנגוענתפסהתקנהיישוםואולם

מסרלהעבירביקשההיא.האישוםכתבהגשתבעקבות,הסוסיםספורטהתאחדות
המשפטבית.חייםלבעלילהתאכזרותלייחסשישלחומרהבנוגע,לציבורברור
מספקתהצדקהאינםלציבורמסראותדמית.זהלשיקולממשימשקלנותןאינו

שלהאינטרסאתשמה,המשפטביתאומרכזושקלולצורת.הנאשםלהשעיית
הזכות,החפותלחזקתהזכותלרבותזכויותיוומעלהאדםשלהאינטרסמעלהסוס
תחתהמתקבלותשרירותיותלהחלטותחשוףלהיותלאוהזכותוהוגןמהירלהליך
.לחץ

הרצון.לעמודהוועדההחלטתעודהייתהיכולהלאזהשיקולמשנשמט

.(ראשונהערכאהשלד"בפסה).725'בע,שם31
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התפקודהמשךאם,לשאלהקשרכלללאבחשודפגיעהשלסכנהבוטמונה.ראוי
הנחההמצדיקכזהמסוגהיאהעבירהאםאובחברהלפגועעלולהחשודשל

.כזוכללית
לאמוןניתןבהןשונותמפרשותמתחייבההסדרכילטעוןניתןלאהאםזאתעם
,מתפקידואדםהעברתשאלת?כאןהמוצעתמזאתיותררחבהמשמעותהציבור

לאנשיהנוגעותאחדותבפרשותנדונה,בעניינוהפליליההליךהסתייםבטרםאף
אף.ודרעי47פנחסי46,גינוסר45בפרשותלמצואניתן,זהבענייןמפורטדיון.ציבור

לנבחריהנוגעותלאלהזהותמידהאמותדירקטוריםעללהחילניתןכינניחאם
,"הציבוראמון"בביטוירחבשימושנעשהאםגם,מקריםבאותםכינראה,ציבור48

שאלת.הראויתבהליךפגיעהמתפקידוהאדםהעברתשלהתוצאהבחובהצפנהלא
יסודאלהבפרשותלמצואניתןלאכיגםנראה.במפורשנדונהלאהראויההליך
שלבדרךבחשודמוקדמתפגיעהשלסטטוטוריהסדרלאמץישלפיה,להנחה
.אישוםכתבהגשתעצםבשל,מתפקידוהעברתו

משרדל"מנכשללתפקידגינוסריוסישלמינויושאלתנדונהגינוסרבפרשת

ישכיקבעהמשפטביתאך,פליליתעבירהבכלהורשעלאגינוסר.ממשלתי
בעבירותהודהשהואבכךלהתחשב,למנותואםההחלטהגיבושבעת,מקום
מבחןהמשפטביתהתווה,זהבהקשר.וחקירתה300קולפרשתבקשרשונות

מדובר.פליליתהרשעהעםאדםשלמינויולענייןפליליעברלזהותאיןלפיו
בהחלטהולא,ציבוריתלמשרהפלוניאתלמנות,הממשלהשלמינהליתבהחלטה
זוהחלטהעלהחולשתהמידהאמת.בחוקהקבועיםעונשיםפלוניעללהטיל
יכולההייתהסבירהרשותאשר,נתוניםמערכתהרשותבפניעומדתהאםהיא

פליליעברלבססכדיבכךדי.פליליתעבירהשלביצועהדבראתמהםלהסיק
.לתפקידהמועמדשל

לפלוניכיבמסקנתהלרשותניכרתימרוןמרחבהמותירוגמישרחבמבחןזהו
להכתיםבוהטמוןהפוטנציאלבשל,ביקורתנמתחהזהמבחןעל."פליליעבר"יש

.28הערהלעיל,גינוסרפרשת45
441(5)מזר"פ,הממשלהראש'נתקיןמינהללמעןאזרחים-אמיתי93/4267צ"בג46

.(פנחסיפרשת:להלן)
404(5)מזד"פ,ישראלממשלת'נבישראלהשלטוןאיכותלמעןהתנועה93/3094צ"בג47

.(דרעיפרשת:להלן)
האוטונומיהחתלכבדישכיהיאההנחהחברהלניהולהנוגעבכל.זהותאינןהשאלות,לכאורה48

אםגם.דיספוזיטיביותהןהחוקהצעתשלההוראותרוב,לכךבהתאם.הפנימיהניהולשל
תופסתאינהזוהנחה,אחרהסדרמצריכותהנושיםעללהגןשנועדוהוראותאותןכינניח
להםהוכתבהמדועהיאהשאלה.המניותבעלישלהיאהחוקהצעתפיעלההכרעה.כאן

.כךכלכוללניתהמלצה
להסיקמנתעללממנההנתוןהדעתשיקולבעצםאלהבמקריםהסתפקהמשפטביתואולם49

הממנהאתהמסמיכהחוקהוראתבלאאףזאת,הפליליבאישוםלהתחשבניתןכיממנו
שלמשיקוללהבדילהתאמהבשיקולמדוברכיהייתהההגחה.בחשבוןזהנתוןלהביא
.השלמהברשימתיידוןזהעניין.כשירות
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להעירישעוד.פלילי50בהליךהורשעשלאאףוזאת,פליליעברשלבכתםאדם

אףחמורהלהיותעלולההמועמדותשלילת,לדיןהמועמדעומדלאבובמצבכי
זאתעם.יחסיתקלותבעבירותמדובראם,הפליליבהליךלוהצפויהעונשמןיותר

.גינוסרבפרשתהמשפטביתהגיעאליההתוצאהמןלהסתייגמקוםאיןכינראה
שלהמבטמנקודתלהצדיקהניתןואף,ראוילהליךהזכותעםמתיישבתהתוצאה

גינוסרבפרשתדוברלא,החברותחוקבהצעתשגובשלהסדרבניגוד.זוזכות
הליךשלקיומונמנע,גינוסרשלבעניינו.הפלילילהליךקודםעיסוקבשלילת
חנינהלוניתנהבה,מעסקהכחלקלושיוחסובמעשיםהודהשגינוסרלאחר,פלילי
להליךזכותונפגעהכיטענה,כןעל,עמדהלאלגינוסר.מעשיםלאותםביחס

שהיאככל,ראוילהליךהזכות.החפותלחזקתהולםמשקלניתןלאכיאו,ראוי
,להגשתומספיקותראיותאואישוםכתביסודעלבזכותמוקדמתפגיעהמונעת
החנינהבקשת.פליליהליךשלקיומואתמעיקרולמנועשמבקשלמיעומדתאינה
מבקש.החפותמחזקתהסתלקות,הרגילותבנסיבות,בתוכהמקפלת,להליךקודם

חפותושאלתאתלבררהיהניתןבו,המשפטיההליךפתיחתאתחסםהחנינה
רק.משפטלקייםומוכןבאחריותשכופרלמיעומדתהחפותחזקת.אשמתואו

המצבהיהזהלא.המוקדמתהפגיעהאתהמונעתעילהקיימת,זהדבריםבמצב
המבטמנקודתאמיתיקושימעוררשאינובמקרה,כןעל,מדובר.גינוסרבפרשת

.ראוילהליךהוכוחשל
כתבבשלכיהמשפטביתהחליטפרשהבאותה.פנחסיבפרשתהדיןהוא
,השארבין,השרלסגןבויוחסוואשר,פנחסיהשרסגןנגדשהוגשאישום
עלהיה,המדינהלמבקרתכוזבתוהצהרהתאגידבמסמכיכוזברישוםשלעבירות
אינהפנחסיפרשתגם,גינוסרלפרשתבדומה.ממשרתולהעבירוהממשלהראש

אשרהעבירות.ראוילהליךהזכותשלהמבטמנקודתמשמעותיקושימעוררת
השרסגןואולם.המהותיתו5החסינותלמסגרתנפלולאפנחסיהשרלסגןיוחסו

אתמנעהואשר,הדיןמכוחלוהמוקניתהדיוניתהחסינותעל,תחילה,עמדפנחסי
התוצאה.לתפקידענייניקשרלהןהיהשלאאף,לושיוחסובעבירותלדיןהעמדתו
במצב.השרסגןנגדהאישומיםיתבררובו,משפטיהליךשלקיומושנמנע,הייתה
בחזקהואין,החפותלחזקתלייחסניתןאשרהמשקלניכרבאורחקטןזהדברים

המשפטבית,ואכן.מתפקידוהמשרהנושאלהעברתשיגרוםניסיוןלהדוףכדיזו
,העובדההואמתפקידוהשרסגןהעברתבזכותהפועלנימוקכידינובפסקמציין
החסינותבשלוכי,המשפטבביתחפותואואשמתואתלבררדיוניתאפשרותשאין

השופט,כןעליתר.ממושך52זמןפרקלהימשךעלולזהדבריםמצב,הדיונית
הצדקהמהווהאינההאישוםכתבהגשתעצםכימפורשותמציין(אזכתוארו)ברק

.93(ה"תשנ)בהמשפט"מינהליתוראיה'פליליעבר'ציבוריתפקיד"קלגסבלד'ד50
.42הערהלעיל51
.472,474מ"ע,46הערהלעיל,פנחסיפרשת52
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,להחלטהבסיסלהקיםיכולאשרעצמוהראיותבחומרלעיוןנדרשוהוא,לתוצאה
.מלאפליליהליךשלבגדרוהשאלהאתלבדוקאפשרותבהיעדר
באותה.דרעיפרשת,כאמור,היאלדיוןזהנושאעלהבהשלישיתפרשה

,מתפקידודרעיהשראתלהעבירהממשלהראשעלכיהמשפטביתקבעפרשה
לויוחסובהםרביםאישוםסעיפיכללואשר,נגדושהוגשהאישוםכתבבעקבות
,מחמירותבנסיבותבמירמהדברקבלת,אמוניםהפרת,שוחדקבלתשלעבירות
קשהשאלהמעוררזהמקרה.ועודמנהלבידיגניבה,תאגידבמסמכיכוזברישום
דרעיהשרנגדהאישומיםשבירורהעובדהנוכח,ופנחסיגינוסרמפרשותיותר
מקרהבאותוהמשפטביתהגיעאליההתוצאהגםכידומה,זאתעם.בפתחעמד

להוותיכולהאישוםכתבהגשתעצםלפיה,להנחהבסיסלשמשיכולהאינה

השרשלבעניינוההליךכילזכורישזהלעניין.מתפקידואדםלהעברתיסוד
מעמדה.השתיקהזכותעלתקופהמשךעמידתונוכח,ניכרתבמידההתמשךדרעי
,חשודלכלכיחולקאין.קלותלאשאלותמעורריםלהוההצדקותזוזכותשל

אינההזכותעלעמידה.זוזכותנתונה,ציבוריבתפקידשנושאלמיזהובכלל
הנוגעיםהשיקוליםבמכלולשיקוללהוותיכולההיאואולם.החפותבחזקתפוגעת
בעלשלמעמדוכיאפשר,כך.מחזיקהואבובתפקידאדםשלכהונתולהמשך
,השתיקהזכותמפנינסוגזהחיוב.לדברמחייבוהציבורכנאמןהציבוריהתפקיד

חובההנאמןעלמוטלת,ברגיל.מחירעמהלגרורעלולהממנוההתנערותאך
חלהכזוחובהכילהניחיש.הנהנה53שלהסבירהדרישתופיעלמידעלמסור

להמשיךיכולאינוכנאמןשמשמשמיכיעולהמכאן.ציבוריתפקידנושאעלגם
במסירתפעולהולשתף,זוחובהלמלאמסרבהואבומקום,כנאמןתפקידובמילוי
אך,השתיקהבזכותלהשתמשרשאיהנאמן.כנאמןבתפקידופעולותיועלמידע

הנופליםנושאיםאלמוסבתהשתיקהכאשר,כהונתובמחירלולעלותעלולההיא
נטילתשלעבירותיוחסודרעילשרכי,זהבהקשר,לזכוריש.הנאמנותתחוםעל

במצב.החזיק54בהןשלטוניותבמשרות,שוניםבאופנים,לרעהשימושושלשוחד
המשךבין,לבחורעליויהיהבהלעמדהלהיקלעהמשרהנושאעלול,זהדברים
השתיקהעצם.בפליליםכחשודזכותועלהעמידהלביןאמוןבתפקידהכהונה
זכותועללעמוד,אחדמצד,יכולהואאיןכןעל.אמוןכהפרתלהיתפסעלולה

להמשיךזכותועללעמוד,שניומצד,הציבורכנאמןפעולותיועלמידעלמסורלא

דרעיהשרשלבעניינוההליכיםהתמשכותרקעועל,זהרקעעל.כנאמןולשמש
אתלהצדיקניתן,(יותרמאוחרנסוגממנה)השתיקהזכותעלהעמידהמןכתוצאה
להליךהזכותשלהמבטמנקודתגםפרשהבאותההמשפטביתהגיעאליההתוצאה

.ראוי
לקביעתיסודלהניחכדיהאמורותבפרשותאנןכיעולהלעילהאמורמן

.(ב)7סעיף,1979-ט"התשל,הנאמנותחוק53
.422'בע,47הערהלעיל,דרעיפרשת54
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הפרשותמןהעולהההלכה.מתפקידהעברהלביןלדיןהעמדהבין"ישירחיוג"
הכוללת,ראוילהליךהזכות.כזותוצאהמחייבהציבוראמוןכיקובעתאינה

המיוחדותהנסיבותבשל,במבחןהועמדהלא,הצדקהללאמוקדמתפגיעהמניעת
צ"בבג,כך.התוצאההשתנתהבמבחןהזכותמשהועמדה.שנדונוהמקריםשל
שלמינויוביטולשאלתהפרקעלעמדה,ל55"צהל"רמטכ'נשושן96/4537

בשלאישוםכתבהוגשזהקציןנגד.לקציניםהספרביתלמפקדמונהאשרקצין
כןעל.האישוםכתבהגשתלאחרנעשההמינוי.ברשלנותמוותגרםשלעבירה

המשפטביתואולם.בקייםפגיעהבגדראינההמינוישלילתכילטעוןהיהניתן
ראיותשישהייתההמוצאשנקודתלמרות,המינויאתלהשהותאולבטלסירב

.הקציןלרשלנותלכאורה
ההנחה.קונקרטיאופילבשההציבוראמוןשאלתזהבמקרהכילבלשיםיש
,לקציניםספרביתכמפקר,קציןאותועלולהאישוםכתבהגשתנוכחכיהייתה

בהתחשב.אישיתלזהירותדרישותובהצבתלפקודיואישיתדוגמאבמתןלהתקשות
הייתה,אישיתלדוגמאהמיוחדתובדרישה,לקציניםספרביתמפקד,בתפקיד
בכךואולם.רלבנטיתשאלהפקודיועללהקריןהתפקידבעלשיכולהאמוןשאלת

רשאיהיהל"הרמטככיקבעברקהנשיא.המינויאתלבטלמנתעלדיהיהלא
החיילשלמותושבין"במרחק",האישוםשלוהראשוניהתקדימיבאופילהתחשב

העומדתהחפותבחזקתלהתחשבהיהרשאיוכן,הקציןשלהתרשלותולבין
עלהתפקודהפסקתהשלכתאתלבחוןמקוםהיהכימצייןברקהנשיא.לקצין
אישייםשיקוליםלשקולמקוםהיהוכן,לקציניםהספרביתכטובתשנתפסמה

כשיקוליםהמשפטביתמציבאותםהשיקוליםמסגרת.קציןבאותוהקשורים
אינהאישוםכתבהגשתכימלמדת,ל"הרמטכהחלטתאתהמצדיקים,רלבנטיים

.הראויהפתרוןזהוכימוקדמתלהנחהאףאו,מתפקידלהעקרהלהוביליכולה
הבחינהלפיהבמסקנההםגםתומכיםבגדרהשנפרשווהשיקוליםשושןפרשת
.מראשמונחהפתרוןללא,קונקרטיתבחינהלהיותחייבת
ביטוילירישבאהוהמעשיתהערכיתהעמדהמחשיבותלהתעלםניתןלא
מדובר.קייםבתפקידשירותובהמשךרקולאקציןשלבקידומומדובר.זובפרשה
אמוןביחסיהכרוךבתפקידכןועל,אישיתדוגמאלמתןדרישההנושאבתפקיד
להטמעתהנוגעתשאלההעלההאישוםכתב.קונקרטיתוכןובעליגבוההמדרגה
לפגועעלולהעליהםשמירה-שאיכללים,באימוניםלבטיחותהנוגעיםכללים

כלליםעלשמירהמחייבלקציניםהספרביתמפקדתפקיד.אדםשלבביטחונו
שלאהמשפטביתהעדיף,אלהשיקוליםלמרות.החדרתםעלהקפדהואףאלה

ההליךסיוםלפניבקציןמוקדמתמפגיעהולהימנעל"הרמטכבהחלטתלהתערב

.(שושןפרשת:להלן)416(4)נד"פ55
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גםעומדתאינההחוקהצעתכינראה,מנחהכגישהזוגישהנקבלאם.המעגפטי56

.הקיימת57הפסיקהבמבחני

העיסוקוחופשהחברותחוקהצעת

התאמתולביןלתפקידמועמדשלהפורמליתכשירותוביןהבחנהקיימת,כידוע
שבלעדיהםהסףלתנאימתיחסתהפורמליתהכשירות.מסוים58מועמדשלהאישית

להצעת264.בסעיףלמשלמופיעיםזהמסוגסףתנאי.המועמדותאתלשקולניתןלא
שכשירמיכללאואולם.לדירקטור59דיןפסולאוקטיןמינויהשוללים,החוק

הפורמליתהכשירות.זולכהונהמתאים,דירקטורלתפקידלהתמנותפורמלית
שלהאישיתההתאמהאתלבחוןהצורךמןהכלליתהאסיפהאתמשחררתאינה

ההוראה.כשירותהוראתאינה256סעיףהוראת,זהבמובן.לכהונההמועמד
מדובר.אחרתהכלליתהאסיפהתחליטכןאםאלא,תפקעהכהונהכיקובעת
כתבשהגשתהיאהחוקהצעתמשמעות.לתפקידוהדירקטורשלההתאמהבבחינת
צריכההאסיפה.ראשבכובדלשקולהאסיפהעלששומהרלבנטישיקולהיאאישום
.הכהונהפקיעתשלהאוטומטיהפתרוןאתהשולל,נוגדשיקולעלכנראהלהצביע
הסמכהמכוחאוחוקלפילהיעשותצריכההכשירותעלההגבלהכיברור
ההתאמהשאלתכילגרוסהיהניתן,זאתלעומת.היסוד60חוקמכוחוזאת,מפורשת

הנוגעהדעתלשיקוליותרמשיקהההתאמהשאלת.בחוקהסדרדורשתאינה
זכותאיןלמועמד.העיסוקעלמתחריםשלשורהמביןהמתאיםהמועמדלבחירת
שלהזכותהיעדרעומדכנגדו.חוקתיחופשהואהעיסוקחופש":מועסקלהיות
,להפריע,מתנגשותזכויותביןהראוילאיזוןבכפוף,אחריםפרטיםושלהמדינה
.61"להעסיקהחובהעומדתלאהעיסוקחופשכנגד.העיסוקאתלשלולאולהגביל

הדבר.אשמהמכלזוכהוהוא,חורבמ"אלשלהפליליבמשפטוהדיןהכרעתניתנהבינתיים56
אילו.בלבדאישוםכתביסודעלבהבפגיעהאוזכותבשלילתהכרוךהסיכוןאתמדגים
."האבודותשנים"האתחורבמ"לאללהשיבהיהניתןאםספק,קידומונעצר

,814(א4ר"פ,פניםלביטחוןהשר'נשיבלים96/3866צ"בבגהדיןפסקפורסםאלהבימים57
בדעת)גולדברג'אהשופט.נגדואישוםכתביהגשתבעקבותשפוטרשוטרשלעניינונדוןבו
ממצהאינוהאישוםכתבאשר,"העותרפרופיל"עלהפיטוריןאתלבססניתןכיקבע(רוב
פסק.לפיטוריןבסיסלהוותיכולאינו,כשלעצמו,אישוםכתבכיקבעחשיןהשופט.אותו
.ראוילהליךהעותרשלזכותואת,הכבודבכל,משקףחשיןהשופטשלדינו

.752(1)מחד"פ,דתותלענייניהשר'נמחסוד93/1935צ"בג58
אתשוללת262בסעיףהמופיעותבעבירותכדיןהרשעה.263וסעיף262סעיףגםראו59

.פרטיתחכרהשאינהבחברה,הפורמליתהכשירות
כפופותלהיותיכולותמגבלותגם.כשירותשלמגבלותלקבועינולותעצמןהחברהתקנות60

.שיפוטיתלביקורת
הדעתשיקולנדוןמקרהבאותו.560,561(2)נ,המשטרהשר'נטאטור94/4360צ"בג61

,"שוטריםלהיותמתפיטיםאנשיםעתככללגייס"המשטרהשלהכללילמפקההמוקנה
.המשטרהפקודתשל10סעיףכלשון
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מספרשלהמשאבכיבהנחה)ביותרהמתאיםהמועמדאתלבחורניתןכןעל
או,זריםשיקוליםמובאיםלאכךשבתוךובלבד(מוגבלענףבאותוהמועסקים

במובןההתאמהלבחינתמוגבליםאלהדבריםואולם.אחרתחוקתיתזכותנפגעת
נוגעיםשאינם,מסגרתשיקולינשקליםאלהשיקוליםבמסגרתאם.המונחשלהרגיל
כמוכלליתמדיניותשללשיקוליםאלא,אחרמועמרמולאחדמועמדשללמצבו
שאינהבמגבלהמדוברהרי,אישוםכתבנגדושהוגשמישלהעסקתומניעתלמשל
.פסילהבשיקוליאלא,אחרמועמדלעומתאחדמועמדשללהתאמתוקשורה

שמדוברככל.מכוחולהיעשותאו,בחוקמעוגניםלהיותצריכיםכאלהשיקולים
מעוגןהואגםלהיותהדעתשיקולצריך,מוקדםתנאיכשלהמועמדשלבפסילה
דילאזהלעניין.כשירותמתנאילהבדילהתאמהכשיקוליוגדראפילו,בחוק
,המתאיםהאדםאתלבחורחוקמכוחהמעסיקלגוףהדעתשיקולהקנייתבעצם
.62"דברמוסיפותשאינןומופשטותכלליותכהמידהבאמותלהסתפקאין"שהרי
מדוברכאשר,ההתאמהלשיקוליביחסמספקתהנחיהלספקצריכותהמידהאמות

פליליהליךפתיחתרקעעלפסילהכילצפותניתןכןעל.כללייםמדיניותבשיקולי
.ההגבלהפסקתבמבחנישיעמוד,חוקלפיתיעשה

להתפרשצריכיםההתאמהשיקוליגםלפיה,כזוגישהתתקבללאאפילוואולם
לפגועההתאמהבדיקתבמהלךניתןלאכיהואברורהרי,מספקתבמידהבחוק
הואאין,המעסיקלגוףרחבדעתשיקולהוקנהאםגם,למשל,כך.יסודבזכות
אלא,בעיסוקהפגיעהמשוםרקלאנגועהכזופעולה.הפליהתוךלפעוליכול
בהםישאשרשיקוליםלשקולניתןלאאופןבאותו.לשוויון63בזכותהפגיעהמשום
כשירותשיקולרקעעלהמועמדפסילתלמשל,ראוילהליךבזכותפגיעהמשום

ומבליהשמועהיסודעלוזאת,(מספיקניסיוןהיעדרלמשל)רלבנטייםהתאמהאו
עלההסתמכות,זהבמובן.זושמועהעםלהתמודדאולהישמעלמועמדלאפשר

,העיסוקבחופשפוגעתשאינה,כשרהתאמהלשיקולתיחשבאםגם,האישוםכתב
,תובילאחרתגישה.לוסוףלהוותכאמוריכולהאינהאך,לדיוןמבואלהוותיכולה

.ראוילהליךבוכותלפגיעה,שראינוכפי
הקבועיםהכלליםפיעלגםשתיבחןיכולכדירקטורהעיסוקהגבלתכי,מכאן
להיחשביכולהבדירקטוריוןחברותכילהניחיש.העיסוקחופש:יסודבחוק

זהבמקרה.הרירקטורלביןהחברהביןומעבידעובדיחסישאיןהגם,כעיסוק
לקשרהנוגעות,לעילשנמנומהסיבותואולם.בחוקמפורשביטוימצאהההגבלה

.504'בע,11הערהלעיל62
.1988-ח"התשמ,בעבודהההזדמנויותשוויוןחוקהשוו63
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איןכינראה,בחברהלפגיעההחששליבוןולשאלת,התפקידלביןהעבירותשבין
.המידתיות64בדרישתעומדתהיא

נראה,העיסוקחופש:יסודהנקפיעלגםההסדרשלהבחינהאפשרותלמרות

ההליךאלענייניתנקשרתנגדואישוםכתבהגשתרקעעלבחשודהפגיעהכי
,תוצגהשלילה.זהבתפקידלעסוקהכשירותבשלילתמדובראין,לכאורה.הראוי
הנטילה.המשפטיהבירורנמשךעודכלהתופסתזמניתכפגיעה,תמידכמעט
תחוםאליותרמכוונתהיאדומבחינהוגםלדיןההעמדהשלכנגזרתמוצגתהזמנית
שלילתפעםלא.הדבריםשלטכניתבהצגהמדוברכיהואנכון.הראויההליך
הסיכוי.העיסוקיכולתשלאפקטיביתלשלילהלהוביליכולהלתקופההעיסוק

בהםהעוסקיםשמספר,אחריםבתפקידיםאוציבורבנבחרישמדוברבעתרבלכך
אחרבעיסוקגם.ההזדמנותנטילתמשמעהאחרידיעלהמשרהאיוש.מוגבלהוא
לפגועאוכישוריואתהאדםמןליטוליכולההיא.ממושכתלהשהיהמשמעותיש

.זהמכיווןבפגיעההרשימההתמקדהכןעל.במיומנותו65

סיכום

בשלהןראוילהליךהיסודזכותאתסותרהחברותחוקבהצעתשגובשההסדר
חסרוןבשלוהן,שלוהמחדלברירתפתרוןבשלהן,בוהמנויהעבירותהיקף
גםנחוץאינוההסדר.הדירקטורשלבמצבועניינידיוןשתבטיחכלשהיערובה
,הכלליתהאסיפהבידיהשאלהאתלהותירהיהניתןהמקריםבמרביתכימהטעם

.מוגדרותעילותיסודעלשיפוטיתביקורתהבטחתתוך

,לכאורה?העיסוקבחופשפגיעהלביןראוילהליךבזכותפגיעהביןכהבחנהצורךישהאם64
ודאי,יתרכמיוניצורךהיעדראודותהטענה.תשתנהלאהסופיתהתוצאהכילסבורייתכן
ממילאעמןנושאותוהכיבודההגבלהפסקתלפיההפרשניתהגישהתתקבלאםחיזוקתקבל
הבחינהתוצאת.שתינקטגישהבכלנחוץהמיוןלמעשהואולם.הראויההליךבשורתאת

,למשל,טול.הפגיעהטענתאתלמנףמבקשיםעליוהחוקתיהעיגוןפיעללהשתנותיכולה
אגרהלשלםחייבבעניינוהחקירהבחומרלעייןהמבקשחשודכיהקובעתחוקהוראת
פטורזהבמצב.המתדייניםביןבשוויוןהפגיעהבסיסעלזוהוראהלתקוףגיתן.מסוימת
קבלתעלאגרההוטלהבולמקרההשוו)הפגיעהאתלרפאעשויאמצעיםלחסרחלקי

Griiי(12US351lainois(1956)ערעורהגשתלצורךהפרוטוקול
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n.זכותאםואולם
מספיקמענהאמצעיםמחוסרלאדםהפטוריהווהלאראוילהליךמהזכותחלקמהווההעיון

.אחרמכיווןגםהפגיעהאתלבחוןצורךיהא,כזהבמקרה.החוקתיתלפגיעה
ברקהשופטת.(פורסםטרם)פרקש-פרט289-3/נדע"בדבברקהשופטתגישתראו65

אינואםגם,מעשהבאפסלשבתנאלץהואכאשרגםנפגעהאדםשלכבודו"כישםקובעת
במסגרתשלאבעיסוקפגיעהכיהדיןמפסקעולהלמעשה."שכרואתבקבלוללחםרעב
.עונשיתפעולההיאראויהליך




