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 ואקי ויניב רבי� יור� מאת" עונשי� דיני": ביקורת ספר

 ,הדי� עורכי לשכת של לאור ההוצאה, שנייה מהדורה(

2010(  

  מאת

  *דר אליגו� אורנה

 רבי� יור של ספר נוס� עונשי� בדיני העוסקי המשפטי ספרי של הישראלי למד�
 הראשונה המהדורה של דהבוד הכר�. הדי� עורכי לשכת בהוצאת" עונשי� דיני "ואקי ויניב

 העונשי� דיני את הסוקר בספר מדובר). 2010 (השנייה במהדורה כרכי לשני צמח) 2008(
 אינו הספר. בישראל הפלילי המשפט שיטת של היסוד עקרונות הצגת תו� ישראל מדינת של

 שומרי זאת ע. הקיי הדי� את לתאר אלא העונשי� דיני של חדשה תאוריה להציע מתיימר
 רחב בהקשר המקומי הדי� ניתוח את הממקמת, ביקורתית פרספקטיבה על מחבריה

  .ומשפטית היסטורית מבחינה
 המשפט ענפי של קצר תיאור – הנדונה הַמטריה של ֶהקשרה בסרטוט מתחיל הספר

 הישראליי העונשי� דיני של היסטורי ורקע) וראיות פלילי די� סדר, עונשי� דיני (הפלילי
 בקבלת וכלה הישראלית לתקופה עד, המנדט תקופת דר�, מאנית'העות מהתקופה החל

. תרבות�וכתלויי חברה�כתלויי העונשי� בדיני דיו� הראשו� בפרק נכלל כ�. 39 תיקו�
 מסתפקי אינ המחברי. כולו בספר מהדהדי הראשו� בפרק המופיעי המוטיבי

 במה או הקיי בדי� שחסר מה על ברורה דעה מביעי אלא הקיי המשפטי המצב בתיאור
 והחלי� 1994 בשנת שנתקבל, העונשי� לחוק 39 לתיקו� שהתייחסו לאחר, למשל. לוקה הוא
 – העונשי� חוק של השני החלק: "המחברי כותבי, העונשי� חוק של הכללי החלק את

 הכנסת שתמהר וככל, ומודרני חדש בחלק יוחל� בו ליו הוא א� ממתי� – העבירות פרק
  ). 13' מע" (ייטב כ� – כ� תלעשו

. בפרט ובישראל בכלל העונשי� דיני של המסגרת את מתווי הבאי הפרקי שלושת
 החוק התעדכ� השנייה המהדורה פרסו מאז. העונשי� דיני מטרות את מתאר השני הפרק

 שינוי, הענישה מטרות את המגדירות הוראות העונשי� לחוק הוסי� 113 ותיקו�, הישראלי
 בדעות עוסק השלישי הפרק. הספר של הבאות במהדורות ביטוי לידי יבוא סתה שמ�

 ההתנהגויות מה�: אחרות במילי או, הפלילי הדי� של הראויי הגבולות בנושא השונות

 
 .כרמל האקדמי המרכז, למשפטי	 הספר בית   *
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 הראויי הערכי ומה) קרימינליזציה של במוב�" (הפללה"ל מושא בה� לראות שיש
 המשפט התפתחויות בהשפעת עוסק הרביעי הפרק. הפלילי המשפט באמצעות להגנה

 הוראות של לחוקיות� המבחני את ומשרטט המהותי הפלילי המשפט על בישראל החוקתי
. הפלילי בדי� היסוד עקרונות של למעמד באשר החוקתית המהפכה ובנפקות הפלילי הדי�

א להיפסל עשויות כ� ועל, היסוד לחוק מאוחרות 39 תיקו� של הוראותיו כי ישמדג הפרק 
  .ההגבלה פסקת בתנאי תעמודנה לא

 במסגרת אימ� שהדי� והעקרונות ההוראות אחר עוקב, כרכיו שני על, הספר המש�
 בהתאמה סדורי הספר פרקי. זה חוק של הכללי החלק היינו, העונשי� לחוק 39 תיקו�

 לחוק כג34 עד 1 לסעיפי מתייחסי הפרקי. העונשי� חוק של הכללי החלק של למבנהו
 החוקיות בעקרו� עוסק השני השער). תאגיד של הפלילית האחריות שעניינו 23' ס עטלמ(

 לחוק 17–1' ס (העברה עשיית ומקו זמ� לפי העונשי� דיני ובתחולת הישראלי בדי� וביטויו
�ב עוסקי השלישי השער פרקי). העונשי�actus reus ,המוגדר (העברה של העובדתי היסוד 

 בי� מבחי� והדיו�, העברה של ההתנהגותי הרכיב את בוח� 8 פרק ).העונשי� לחוק 18' בס
. התוצאתי ברכיב 10 ופרק, העברה של הנסיבתי ברכיב עוסק 9 פרק". מחדל "לבי�" מעשה"

, בפסיקה להתייחסות זכו א� עצמו בחוק מעוגנות שאינ� לדוקטרינות מתייחס 11 פרק
 העברה של בדוקטרינות דיו� כולל רקהפ. מסודרת בצורה הקיי הדי� את מציגי והמחברי

 הפריטי רבת העברה ושל) מתחדשת ועברה רגעית עברה לבי� בינה וההבחנה (הנמשכת
, ועברות מעשי של בחפיפה העוסק, העוקב הפרק ג). שרשרת מעברת נבדלת היא ובמה(

. הפלילי הדי� סדר חוק של 5�ו 186 בהוראות אלא עצמו בחוק מוסדר שאינו בנושא ד�
 משלי משות� התנהגותי רכיב לה� שיש שונות עברות בגי� לדי� להעמיד באפשרות הדיו�

 15–13 פרקי. העברה של הנפשי ביסוד עוסק הספר של הרביעי השער. השלישי השער את
 לכללי מתייחס הדיו�. קפידה ואחריות רשלנות, הפלילית במחשבה, בהתאמה, עוסקי
�ה בנושא 39 תיקו� שקבעmens rea ,בפסיקה שגובשו לדוקטרינות וכ�  כמו (התיקו� בטר
 השער. תחולת� על 39 תיקו� ולהשפעת) המועברת הפלילית המחשבה, הצפיות הלכת

 העובדתי היסוד של בזמ� חפיפה המחייב המזיגה בעקרו� וד� אחד פרק מכיל החמישי
 השונות עותהד את מפרט 16 ופרק, 39 תיקו� בגדר בא לא זה עיקרו� של זכרו. והנפשי
  . התיקו� לאחר העיקרו� תחולת להיק� באשר

 של שוני היבטי מציג 17 פרק. אחד כל בודד פרק מכילי והשביעי השישי השערי
 מיוחדי בסוגי וניסיו� חרטה עקב פטור, העונש, והנפשי העובדתי היסוד: הניסיו� עברת

. הדי� על 39 תיקו� השלכת ואת הקיימות ההלכות את המחברי סוקרי כא� ג. עברות של
 המשדל, בצוותא המבצע, לעברה צדדיב הד�, 18 בפרק הוא הנגזרות בעברות הדיו� המש�

  .ונפקות ביניה ההבדלי, והמסייע
 השני הכר� של רובו על משתרע, הפלילית לאחריות בסייגי העוסק, השמיני השער

). הכללי בחלק הסייגי את עיהקוב הסעיפי סדר את תוא הפרקי סדר). 32–19 פרקי
 כ�. מידה באותה מקי� לטיפול זוכי הסייגי כל ולא, המרובה את לתפוס מנסה זה כר�
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 על להגנה המתייחס פרק�תת כולל, יחסית מרחיב לטיפול העצמית ההגנה של הסייג זוכה
 הז סייג של הוספתו חשיבות בשל 1).1י34' ס (מגודר חקלאי ומשק עסק בית, מגורי בית

 מקדישי המחברי, העליו� המשפט בית בפסיקת נדו� טר שהסייג והיות הכללי לחלק
 זאת לעומת 2.דרומי בפרשת לדי� שישבו השופטי של השונות לדעות ג עיניי מאיר דיו�

 את רבה במידה משק� נתו� סייג בכל הדיו� שהיק� ברור. בהרבה קצר השכרות בסייג הדיו�
 בהצגת פוגע שהקיצור יש א�, הרלוונטיות האקדמיות ותהמחלוק ואת הפסיקה כמות

 הישראלי במשפט אחד מקרה על ולו לנו ידוע לא "כי המחברי כותבי למשל כ�. הדברי
 מתארי בשכרות העוסק בפרק אול 3".השכרות של הסייג מכוח אד זוכה בו אשר

 מעשה בשעת רשיכו שהיה הנאש את המשפט בית זיכה ‡È˜ˆÈ·ÒÏ בעניי� כי המחברי
 כוונת כי מבהירי היו, הדיו� את מרחיבי היו לו כי ייתכ� 4.מגונה מעשה של מעברה
 בשליטה שלא שנגרמה שכרות בשל זוכה אד שבו מקרה מכירי שאינ לומר הייתה
  )).ב(ט34' ס לפי (מטרה בעברות שכרות בגי� מזיכוי להבדיל וזאת, ))א(ט34' ס לפי (ומדעת

 ההתנהגות "של הדוקטרינה ליישו דוגמה השכרות בסייג חבריהמ רואי בנוס�
 בדברי זו ברוח אמירה על נסמכת קביעת actio libera in causa.(5" (במקור החופשית

 אמנ האחרוני 6.בנושא אריה�וגור קרמניצר של לכתיבת מפני וה לחקיקה ההסבר
 מידת לפי נדו� אד שלפיו יהכלל מהעיקרו� לסטות ראוי שכרות של במקרה כי מסכימי

 סטייה של לרציונל באשר מנוגדות בהשקפות מחזיקי אריה�וגור קרמניצר זאת ע. אשמתו
 דוקטרינת לפי פלילית חריותא השיכור העושה על להטיל יש, אריה�גור לפי. האש מעקרו�

 לבבש העושה אצל קיי שהיה הנפשי היסוד חיבור ידי על, "במקור החופשית ההתנהגות"
 למצב נכנס כשאד למשל כ� (השני בשלב שביצע ההתנהגותי האלמנט ע שהשתכר

 מחשבה של עברה בגי� פלילית אחריות עליו להטיל יהיה אפשר אי, רשלנות מתו� שכרות
 הנפשי היסוד להוכחת דרישה ללא אדישות חזקת קובע 39 בתיקו� הקבוע ההסדר. )פלילית

' ס אריה�גור גישת פי על ולכ�, השכרות למצב צמוע שהכניס בעת העברה כלפי העושה של
 דרישה בהיעדר (במקור החופשית ההתנהגות דוקטרינת את כראוי מייש אינו) ב(ט34

 מצב יצירת היא השתכרות, קרמניצר לשיטת). שבוצעה העברה של בכוח או בפועל לצפייה
 של מסוכ�ה לפוטנציאל מודע היה לא העושה שלפיה הגנה טענת לקבל ואי�, מסוכ�

 התנהגות"ה דוקטרינת על הנסמכת, אריה�גור גישת ע מתפלמס קרמניצר. ההשתכרות

 
 העממי בכינויו ידוע 2008–ח"התשס, )98 ' מסתיקו�( העונשי� חוק במסגרת שהוס� הסעי�  1

 ".דרומי חוק"
 ).15.7.2009, פורס	 בנבו („¯�È„Ó Ï‡¯˘È � 'ÈÓÂ˙ 1010/07) ש"ב ימחוז (פ"ת  2
 .פלילית תולאחרי לסייגי	 בנוגע כלליי	 לעקרונות המתייחס בפרק, 624' מעב, ב כר�  3
 במילוי לשוטר והפרעה איומי	 של בעברות זיכוי נתקבל העליו� המשפט בבית שנדו� בתיק  4

 לציו� ראויה). 14.3.2010,  בנבופורס	 (̇ ÎÏÓ � 'Ó„È�Ï‡¯˘È‰ 3480/09 פ"רע אור .תפקידו
 כ� חל� והורשע, רצח מעברת מעשה בעת שיכור שהיה נאש	 זוכה בהש נוספת פרשה

 .)13.1.2010, בנבו פורס	 (Ó„ÈÏ‡¯˘È ˙� � '‰¯Â‚ˆÓ 1041/08) א"תמחוזי  (ח"תפ :בהריגה
 בסייג העוסק בפרק וה�) 43' מעב ,א כר� (המזיגה בעקרו� העוסק בפרק ה� נאמרי	 הדברי	  5

 ).698' מעב, ב כר� (השכרות
 .ש	 הכלולות וההפניות 699–698' מעב ,ב כר�  6
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 שליווה הנפשי ליסוד קשר ללא פלילית מחשבה תיוחס לעושה, לשיטתו 7".במקור חופשית
 היה א ג פלילית מחשבה לו לייחס אפשר יהיה כ� (דבר של בסופו ביצעש עברהב אותו
 שלא שהשתכר מי ולפיה, פלר מפי נשמעה נוספת דעה). שביצע העברה בעניי� בלבד רשל�

 שבו מעצורי שחרור של למצב דעת בקלות או באדישות עצמו הביא, העברה את לבצע כדי
 אפשר" במקור חופשית התנהגות "של הדוקטרינה מכוח לפיכ�. עברות לבצע עלול הוא

 אחריות עליו ולהטיל העברה לעשיית ההשתכרות בעת אותו שאפיינה הפזיזות את לצר�
 אחד בקול מתבטאת אינה הישראלית המשפטית שהספרות ולומר לסכ אפשר 8.פלילית
 ראוי זאת ע. השכרות סייג על" במקור החופשית ההתנהגות "דוקטרינת החלת בעניי�
 ולא, העונשי� בדיני בסיסיי נושאי על כללית סקירה מת� היא המחברי מטרת כי לזכור
 ג זה במוב�. משפטית סוגיה כל של לנפתוליה יידרש זה מעי� שספר פותלצ הוג� יהיה

 ומכילי, בה הנדונות בסוגיות להעמקה טובה מוצא נקודת ה יחסית הקצרי הפרקי
  .כ� לעשות המאפשרות אסמכתאות

 פרק (תרבותית להגנה פרק המחברי מקדישי, 39 בתיקו� הקבועי הסייגי על נוס�
32 .(. סגורה רשימה מהווי אינ 39 בתיקו� המנויי שהסייגי דעת יעימב המחברי

 הערכי רקע על בוצע שמעשהו מהטע להגנה טוע� הנאש שבה במצבי עוסק הפרק
 בהגנה להכיר ראוי בכלל א בשאלה ד� הפרק. התחנ� שבה התרבות של והמנהגי
 בטענות להתחשב אפשר כי דעת מגלי א�, בשלילה עוני המחברי. התרבותית
 שיקולי, דברי זוטי, נפשי יסוד להיעדר טענה כגו� (קיימות דוקטרינות במסגרת תרבותיות

 ולתרבות למנהגי בהתייחסות מסתפקי אינ שהמחברי משו מרתק הדיו�). 'וכו ענישה
, היהודי הרוב נחלת שה למנהגי ג מתייחסי אלא, ישראל במדינת מיעוט קבוצות של

  .המילה תברי כגו�
 מעבר", הפלילי ההוכחה ר� – שונות כלליות בהוראות עוסק והאחרו� התשיעי השער

 וכלליות) 34 פרק (פלילית לאחריות סייג להוכחת ההוכחה ר�, )34 פרק" (סביר לספק
 מעבר "של ההוכחה בר� העוסק הפרק). 35 פרק (כג34' ס, הכללי והחלק המקדמי החלק
 ומודלי, ההוכחה ר� ליצירת היסטורי רקע ומכיל, בספר תרביו התאורטי הוא" סביר לספק
  ). ופסיכולוגיי קוגניטיביי, מתמטיי מודלי (הסביר הספק לסטנדרט המתייחסי שוני

 הוא) כאלה שתהיינה בתקווה (הבאות במהדורות לכלול שכדאי אחר כללי נושא
 לפרשנות מיוחדת חסותוהתיי, הישראלי בחוק הקיימות השונות הענישה לדרכי התייחסות

 בתי בפסיקת וליישומו השיפוטי הדעת שיקול להבניית המתייחס, העונשי� לחוק 113 תיקו�
  .המשפט

 המחשת כולל (ופסיקה חקיקה אזכורי משלבת הכתיבה. וברור פשוט הספר של סגנונו
 אקדמית ספרות ע) הצור� במקרה זר די� או הדיוניות הערכאות פסיקת באמצעות סוגיות

 
 ג	 נעוצה עמדתו. במפורש לא לפחות, מסוימת בדוקטרינה עמדתו תומ� אינו קרמניצר' פרופ  7

 שהגול	 ואסור, לניתוח אמצעי, כלי היא המושגית הדוגמטיקה ":ולדבריו ,מעשיי	 בשיקולי	
 .)1996 (118, 109 יג È¯˜ÁÓ ËÙ˘Ó" האשמה עקרו� "קרמניצר מרדכי" יוצרו על 	יקו

 ).1984 (616 א כר� Â„ÂÒÈ È�È„· ÔÈ˘�ÂÚ˙ פלר ז"ש  8
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  )2010, ה לאור של לשכת עורכי הדי�ההוצא, מהדורה שנייה(
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 בקול נמסר אינו בספר הנאמר). פורסמו שטר דוקטור עבודות כולל (הנדוני הנושאי לע
 ודעות מחלוקות פורש אלא, אחת נכונה תשובה משפטיות לשאלות שלפיו, אוטוריטטיבי

) 8 פרק (למחדל מעשה בי� בהבחנה הד� בקטע, למשל. משפטיות לבעיות באשר שונות
 מציגי המחברי. וקשה מבלבלת להיות עשויה להא מצבי בי� ההבחנה לעתי כי נאמר

 מבח� "הוא פלר' פרופ שמתאר המקובל המבח�. ההבחנה לצור� שוני משפטיי מבחני
" פיזית אנרגייה הוצאת"ב הכרוכה אקטיבית התנהגות בי� ניגוד שיוצר, "הגופנית התנועה

 מציגי זה מבח� ולמ. פיזית אנרגייה מהוצאת בהימנעות המתבטאת פסיבית התנהגות לבי�
 יכולה אינה למחדל מעשה בי� ההבחנה שלפיה, ושגב קרמניצר של ביקורת את המחברי
 נתוני וכמה כמה המשקלל" הדומיננטיות מבח� "את ומציעי בודד קריטריו� על להתבסס

 גרימת כוללי השיקולי. באירוע הדומיננטית ההתנהגות מהי להחליט אפשר שבאמצעות
 הימנעות לעומת מוג� חברתי באינטרס הפגיעה הרעת, תוצאה מניעת�אי תלעומ תוצאה

. בסכנה הנתו� חברתי אינטרס מהצלת הימנעות לעומת מסוכ� מצב ויצירת המצב משיפור
 של בניתוקו חסד המתת של בסיטואציה המחברי מיישמי ושגב קרמניצר של המבח� את

 מבח� לפי כי דעת מגלי ריהמחב. ההחייאה ממכונת" צמח "של במצב השרוי אד
". מעשה "הגדרת את מאשר יותר" מחדל "הגדרת את תואמת הניתוק פעולת, הדומיננטיות

 הנמנע מ� ולא, מאליו ברור שאינו פרשני במהל� מדובר כי מבהיר שלה הניתוח זאת ע
 מוסריות�עיוניות להבחנות התייחסות ג כולל החסד בהמתת הדיו�. אחרת למסקנה להגיע

 המונחי השוני הערכי על רוזנברג רוני של למחקרו התייחסות תו� (למחדל המעשה בי�
 הסוגיה של ברורה הצגה משלב זה כתיבה סגנו�). ומחדל מעשה מסוג האיסורי בבסיס

, לפסיקה אזכורי ע, המבקרי של ברורה עמדה נקיטת כולל, השונות הדעות, המשפטית
 כנקודת בספר ולהיעזר להעמיק המעוניי� לקורא מאפשרה באופ�, עדכני ולמחקר לספרות
  .נוס� למחקר פתיחה

 על הביקורת באופ� ג מתבטאת משפטיות בסוגיות דעות ריבוי המתארת הכתיבה
 לעברה מחדל של בדר� לסייע אפשר א בשאלה בדונ, למשל. העליו� המשפט בית פסיקת
 חשי� השופט של דינו פסק תא המחברי מנתחי, )18 פרק (מחדל עברת בעצמה שהיא

 המחברי. שבדי� חיצוני חובה מקור ללא א� אפשרי הדבר כי הקובע, ÔÓˆÈÂ בפרשת
 כבוד של השימוש אופ� על ביקורת מתיחת תו� (הדי� פסק של קביעותיו את מפרטי
 מביעי, הסוגיה על השונות המלומדי דעות הבהרת ולאחר, )באסמכתאות חשי� השופט

 גיסא מחד. מדיניות משיקולי רצויה ואינה החוקיות בעקרו� פוגעת ההפסיק כי דעת
 לדי� באשר אחרות דעות של קיומ� מבהירי גיסא ומאיד�, עמדת את המחברי מבהירי

  .הקיי
 הספר את הופכי מבט ונקודות פרשנויות למגוו� המחברי והתייחסות הכתיבה סגנו�

 צוטט כבר שהספר לגלות מפתיע זה ואי� (פטיושו די� עורכי, לסטודנטי ושימושי לנגיש
, בהיקפה מצומצמת הייתה הראשונה המהדורה). העליו� המשפט בית של די� פסקי בעשרות

 שההוצאה לקוות אפשר. לשיעור או המשפט לבית לסחיבה יותר נוח היה הבודד הכר� א�
 ואת נשיאתו את שתקל, אלקטרונית במהדורה זה ספר תוציא הדי� עורכי לשכת של לאור

: תחתונה שורה. שוט� עדכו� הספר את לעדכ� למחברי ותאפשר, החיפוש אפשרויות
  .סביר לספק מעבר מומלצת קריאה


