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 שני מושגי� של אדישות

 מאת

 *יצחק קוגלר

‡ .‡Â·Ó.·  .¯ˆ‰ Ô·ÂÓ· ˙Â˘È„‡. ‚ .·Á¯‰ Ô·ÂÓ· ˙Â˘È„‡ .„ .˙Â�·‰ È‡ .‰. ÌÂÈÒ. 

 מבוא. א

בפסיקה ובחקיקה של המשפט , במאמר זה ברצוני להצביע על התופעה שבספרות
 .בשתי משמעויות שונות) indifference(" אדישות" במושג עתי�הפלילי משתמשי� ל

טקסט משתמש בביטוי ה כאשר יוצר , לבלבולעתי�חוסר ערנות לתופעה זו מוביל ל
כדי . הטקסט מבי� את הביטוי במשמעות האחרתבעוד שקורא , האמור במשמעות אחת

 האמור כא� מתייחס ג� .להימנע מבלבולי� כאלו חשוב להיות מודעי� לתופעה הנזכרת
 ".אכפתיות�אי"לביטוי 

 � הצראדישות במוב. ב

כאשר , ביחס לתוצאה של העבירה, מתקיי�" מחשבה פלילית"המצב הנפשי של 
חוק . ידי ההתנהגות�העושה מודע בעת ההתנהגות לאפשרות שהתוצאה תיגר� על

משנה בהתא� ליחס החפצי של העושה  העונשי� מחלק את המצב האמור לשלושה מצבי
 כאשר העושה פעל במטרה – כוונה) א: אשר מתלווה למודעות האמורה, ביחס לתוצאה

כאשר העושה פעל בשוויו� נפש כלפי אפשרות גרימת  – אדישות)  ב;לגרו� לתוצאות
ובכל זאת , כאשר העושה קיווה להצליח למנוע את התוצאות – קלות דעת)  ג;התוצאות

 
קר על לסער פאותודותיי . האוניברסיטה העיברית, המחבר הוא מרצה בפקולטה למשפטי�  *

 .ולקבוצת ירושלי� למחקר מערכת המשפט הפלילי על תמיכתה במחקר, עזרתו במחקר
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כולל את שני המצבי� " פזיזות"המצב הקרוי . תו� נטילת סיכו� בלתי סביר, פעל
למצב של אדישות כמצב נפשי שבו יש במישור ההכרתי קק מתייחס  המחו.1האחרוני�

 – במישור החפצי – כאשר למודעות זו מתלווה, מודעות לאפשרות שהתוצאה תיגר�
מצב זה נבדל מהמצב של כוונה שבו . אכפתיות ביחס לשאלה א� התוצאה תיגר��אי

 רוצה שהתוצאה ומהמצב של קלות דעת שבו העושה, העושה רוצה בהתגשמות התוצאה
כמו כ� ברור שאדישות במוב� האמור אינה מתקיימת כאשר העושה לא היה . לא תיגר�

במקרה כזה יכולה להתקיי� לכל היותר רשלנות . מודע לאפשרות שהתוצאה תיגר�
אדישות במוב� "ל אקרא "במוב� הנ" אדישות"ל).  לחוק העונשי�21המוגדרת בסעי� (

 ".הצר
הדי� שקדמו �במוב� האמור הופיע ג� בחלק מפסקי "אדישות"השימוש במושג 

 זה הציג די��פסקב. ıÈ·Â·Â˜ÚÈ די��פסקכמו למשל ב,  לחוק העונשי�39' לתיקו� מס
אשר התבסס על , השופט אגרנט ניתוח של מושגי הבסיס של היסוד הנפשי בפלילי�

ית לפי ניתוח זה יש להבחי� בי� מחשבה פליל. Turnerמאמרו של המלומד האנגלי 
בתו� , כמו כ�. לבי� רשלנות) שבהקשרה חזה העושה את אפשרות גרימת התוצאה(

כוונה מתקיימת כאשר בנוס�  ".פזיזות"לבי� " כוונה"המחשבה הפלילית יש להבחי� בי� 
 כאשר מתקיימת) recklessness(" פזיזות. "לחזות התוצאה התקיי� רצו� בהתגשמותה

א� מתו� יחס של " ופעל כפי שפעל הנאש� חזה את האפשרות שהתוצאה תיגר�
במקרה של אותו אד� הנוהג מכונית , כגו� – אדישות לגבי אפשרות זו וא� בתקוה

שלא תבוא כל תוצאה מזיקה  – במהירות מופרזת במקו� שבו מתהלכי� אנשי� רבי�
א� "הוא ציי� כי . במוב� האמור" אדישות"פלר השתמש במונח '  ג� פרופ.2"ממעשהו

עשוי יחסו החפצי , ית היה האד� מודע לאפשרות גרימת התוצאה האמורהמבחינה הכרת
,  חפ� בכ� דווקאהיעדרב; בחפ� שהתוצאה אכ� תיגר�: להתבטא באחת משלוש אלה

. או בתקווה מלאה שלא תיגר�; א� ביחס של שיוויו� נפש לאפשרות גרימת התוצאה
, וצאה הקונקרטיתלאפשרות גרימת הת, בשעתה, כאשר בעל ההתנהגות לא היה מודע

הטרמינולוגיה ,  כאמור לעיל.3"מוב� כי לא היה יכול לפתח כלפיה כל יחס חפצי

 
' תיקו� מס( כפי שתוק� בחוק העונשי� 226ח "ס, �1977ז" תשל,לחוק העונשי�) א(20סעי�   1

מחשבה ) א. (20 ":סעי� זה קובע. 348ח "ס, �1994ד"תשנ, )חלק מקדמי וחלק כללי) (39
, לקיו� הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה,  מודעות לטיב המעשה– פלילית
 במטרה לגרו� –כוונה ) 1( :ולעני� התוצאות ג� אחת מאלה,  ע� פרטי העבירההנמני�

 בשוויו� נפש לאפשרות גרימת –אדישות ) א( :פזיזות שבאחת מאלה) 2( ;לאות� תוצאות
ימת התוצאות בנטילת סיכו� בלתי סביר לאפשרות גר – קלות דעת) ב( ;התוצאות האמורות

 ."להצליח למנע� מתו� תקווה, האמורות
 עניי� –להל�  (514ד ו "פ ,ıÈ·Â·Â˜ÚÈ 'È‰‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂ � 125/50פ "ע  2

ıÈ·Â·Â˜ÚÈ(,545�544 ' עמ. 
, לוי' וראו ג� י. 618�617, 491' עמ ,)ד"תשמ, כר� א(ÔÈ˘�ÂÚ È�È„· ˙Â„ÂÒÈ ז פלר "ש  3

 .458�456 'עמ, )א"תשמ(ÈÏÈÏÙ ˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ¯˜ÈÚ˙ לדרמ�  'א
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 טרמינולוגיה דומה נית� .4האנגלי Turnerנסמכה על מאמרו של ıÈ·Â·Â˜ÚÈ די� �פסקשב
 .5למצוא במקומות נוספי� בספרות האנגלית

הייתה " דעתקלות "לבי� " אדישות"א� ההבחנה בי� נית� להעלות את השאלה 
הכלל הוא שבעבירות תוצאה . צריכה לקבל ביטוי בהגדרות היסוד הנפשי שבחלק הכללי

ואי� , לש� הרשעה" קלות דעת"נית� להסתפק ב, שאינ� מזכירות כל יסוד נפשי בהגדרת�
 לחוק העונשי� נאמר שכל עוד 19 בסעי� ,שהרי. דווקא" אדישות"או ב" כוונה"צור� ב

) וכל עוד לא מדובר בעבירה של אחריות קפידה(עבירת רשלנות לא נקבע בעבירה שהיא 
" מחשבה פלילית" לאותו חוק מוגדרת 20ובסעי�  ;נדרשת בעבירה מחשבה פלילית

מכא� משתמע שבעבירות רגילות שאינ� מזכירות כל יסוד ". קלות הדעת"ככוללת ג� את 
� שהיה מקו� לקבוע ייתכ. ביחס לתוצאה" קלות דעת"נית� להסתפק ב, נפשי בהגדרת�

מקו� ברור שכוונת המחוקק הייתה לקבוע  א� מכל, כלל זה בחוק בצורה יותר מפורשת
נית� " במזיד"או " בזדו�" ג� כאשר מוגדר היסוד הנפשי שבעבירה במונח .6כלל זה

 יש עבירות במשפט הישראלי אשר דורשות .7כלפי התוצאה" קלות דעת"להסתפק ב
" כוונה" בי� 20 ולכ� ברור מדוע המחוקק הבחי� בסעי� ,8אהביחס לתוצ" כוונה"דווקא 
אי� במשפטנו עבירות שדורשות דווקא , לעומת זאת למיטב ידיעתי". פזיזות"לבי� 

 ועובדה זו מעמידה בספק את הצור� ,9"קלות דעת"ואינ� מסתפקות ב, "אדישות"
נה האמורה לכאורה היה נית� להציע שההבח. בקביעת ההבחנה האמורה בסעי� הנדו�

הדעת  במסגרת ההגדרה של קלות. חשובה לצור� יישו� הדוקטרינה של סיכו� סביר

 
 J.W.C. Turner “The Mental Element in Crimes at Common Law” in The Modernראו   4

Approach to Criminal Law (L. Radzinowicz and J.W.C. Turner – eds., 1945) 195, pp. 
205-207.  

  .J.W.C. Turner Kenny’s Outlines of Criminal Law (19th ed., 1966), pp :ראו למשל  5
36-37; R. Card, R. Cross, P.A. Jones Criminal Law (16th ed., R. Card – ed., 2004), p. 

104. 
חלק מקדמי וחלק (ראו הצעת חוק העונשי� . כפי שעולה מדברי ההסבר להצעת החוק  6

 .124' עמ, 113 ח"הצ, �1992ב"תשנ, )כללי
 .לחוק העונשי�) 1(א90סעי�   7
 .לחוק העונשי�) 1)(א(329וסעי� ) כוונה תחילה( לחוק העונשי� )2()א(300כגו� סעי�   8
ייתכ� שבעבר הייתה משמעות להבחנה . לא מוכרת לי עבירה שדורשת דווקא אדישות  9

צור� עבירת ההריגה קבע השופט אגרנט כי ל„ËÈÂ˘ די� �בפסק. במסגרת עבירת ההריגה
ÂÓÁ¯‰ יה י סט, במישור העובדתי,נדרשת פזיזות במישור הנפשי כאשר אליה מצורפת

לא "התבטאה ב" פזיזות"הוא הוסי� כי ייתכ� שבמקרה שה. מדרגת הזהירות הסבירה
ג� כזו (יה מהזהירות הסבירה ינית� יהיה להסתפק לצור� הרשעה בכל סט" אכפתיות

. 471' עמ, 456ד ח "פ, ËÈÂ„ 'È‰‰ ıÚÂÓ˘‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘ � 1/52פ "ראו ע). שאינה חמורה
פ "ראו ע(דעת  אפילו במקרי� של קלות, ÂÓÁ¯‰יה יסטואול� כיו� כבר לא נדרשת 

4639/95 � ‰ÎÏÓ '„ÓÈÏ‡¯˘È ˙� ,לפיכ� איבדה ההבחנה את ). 669' עמ, 661) 2(ד נ"פ
  .חשיבותה ג� במסגרת עבירת ההריגה
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" נטילת סיכו� בלתי סביר"לחוק העונשי� מופיעה הדרישה שהייתה ) ב)(2)(א(20בסעי� 
נית� לטעו� שלפי . אינה כוללת דרישה זו" אדישות"הגדרת השבעוד , שהתוצאה תיגר�

, ה הרשעה אפילו במקרה שנטילת הסיכו� הייתה סבירהתהי, במקרה של אדישות, החוק
אזי במקרי� של נטילת סיכו� מודעת ומוצדקת , א� אכ� זה היה הדי�. מוצדקת – כלומר

כדי , היה מקו� לבחו� א� העושה פעל ע� אדישות או ע� תקווה שהתוצאה לא תתרחש
� במקרה של  א� נראה לי כי הדי� צרי� להיות שג,לקבוע א� הוא יזוכה או יורשע

 א� אנו מתירי� לאד� להפעיל .10אדישות יהיה זיכוי במקרה של נטילת סיכו� מוצדקת
מאחר שמדובר בסיכו� , רק למרות הסיכו� המסוי� שיש בהפעלתואפ גלגל ענק בלונה

א� שמר על כל כללי הזהירות (וא� אנו מזכי� אותו במקרה של תאונה , מוצדק
קשה לקבל שא� יוכח שבעת , שלא תהיה תאונהכאשר בעת ההפעלה קיווה ) הסבירי�

אדישות שלא קיבלה כל (ההפעלה הוא חווה אדישות ביחס לאפשרות של מקרה מוות 
קשה להניח שכוונת המחוקק . נרשיע אותו – )יה מכללי הזהירותיביטוי מעשי בסט

 ולכ� ההבחנה המוצעת כא� אינה יכולה להסביר ,11הייתה כי במקרה כזה תהיה הרשעה
 טענהיתכ� ת .2012דעת בסעי�  הצור� בהכללת ההבחנה בי� אדישות לבי� קלותאת 

 
כ� שהיא מתקיימת דווקא כשנטילת הסיכו� הייתה " פזיזות"קובל להגדיר את הואכ� מ  10

בי� המקרה של אדישות למקרה , לעניי� זה, מבלי להבחי�, מוצדקת סבירה או בלתי בלתי
 The American Law Institute Model :ראו למשל. שבו יש תקווה שהתוצאה לא תתרחש

Penal Code (1985), sec. 2.02(2)(c); The Law Commission, No. 177 A Criminal Code 
for England and Wales (1989), clause 18(c); A. Ashworth Principles of Criminal 

Law (4th ed., 2003), p. 181 . 
ÂÓ‚Ó˙ בתו� "  חמש שני� לחקיקתו– לחוק העונשי� 39תיקו� "קרמניצר ' השוו מ  11

ÌÈÏÈÏÙ· : ˙ÈÏÈÏÙ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯Â˙· ÌÈ�ÂÈÚ)68' עמ ,55) א"תשס ,עור� –לדרמ� ' א. 
פלר יש מקו� להבחי� בי� אדישות לבי� קלות דעת במסגרת הסוגיה של ' לדעת פרופ  12

כאשר העושה צפה את אפשרות התגשמות . השתלבות היסוד הנפשי בתהלי� הגרימה
עולה , י העושהיד�לידי תהלי� שונה מזה שנצפה ע�צאה נגרמה עלא� התו, התוצאה
א� העושה פעל ע� כוונה או ע� , פלר' לדעת פרופ. א� נית� להרשיע את העושההשאלה 

בפועל או (אזי נית� להרשיעו ג� א� לא התקיימה אצלו צפייה , אדישות ביחס לתוצאה
שמדובר בפרשה עובדתית בעלת בתנאי (של תהלי� הגרימה כפי שהתרחש בפועל ) בכוח

ואול� א� מדובר במקרה שבו הייתה קלות דעת כלפי התוצאה אזי נדרשת ). אופי מלוכד
פלר מעלה שתי אפשרויות ' פרופ(צפייה של תהלי� הגרימה כפי שהתרחש כתנאי להרשעה 
ראו ). או שמא די בצפייה בכוח, ביחס לשאלה א� נדרשת צפייה בפועל של הלי� הגרימה

ואול� יש לציי� שהחלק הכללי של חוק העונשי� אינו . 655�646' עמ ,)3 הערה ,ÏÈÚÏ( פלר
וכ� שרבי� סבורי� שהמבח� של צפיות , נוקט עמדה בסוגיה של צפיית הלי� הגרימה

ללא הבחנה בי� מקרי� של , כלל בסוגיה�סבירה של הלי� הגרימה הוא המבח� הנכו� בדר�
. 128�127' עמ, )10הערה , Ashworth) ÏÈÚÏראו למשל . ותקלות דעת למקרי� של אדיש

מנתק "א� מעשה חופשי ומודע של אד� בגיר ושפוי אי� זה המקו� לדו� בשאלה הנוספת 
אפילו כאשר המעשה , בי� מעשהו של העושה הראשו� לבי� התוצאה" את הקשר הסיבתי

 . ה צפוי בפועלהשני היה נית� לצפייה וא� הי
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משו� שכאשר כל שאר , הדי��שההבחנה בי� אדישות לקלות דעת חשובה בשלב גזירת
 א� ספק א� יש מקו� .13הדעת מגיע לאדיש עונש חמור יותר מאשר לקל, התנאי� שווי�

ד הנפשי הבחנות שחשיבות� מתבטאת רק בשלב להכליל בסעיפי היסוד של הגדרות היסו
יקולי�  הבחנות כאלו צריכות להופיע בחיקוקי� או בהנחיות העוסקי� בש.14גזירת הדי�

 39' ע� זאת אפשר לפרש שהמחוקק בתיקו� מס. הדי��אשר צריכי� להשפיע על גזר
עת שהוא בא להעביר את המסר שההבחנה בי� אדישות לקלות ד, כלומר. צופה פני עתיד

ושיש לשקול בעתיד יצירת עבירות אשר ידרשו מצב נפשי של , היא הבחנה חשובה
 .כתנאי להרשעה" אדישות"לפחות 

קלות "נית� להסתפק ב" כוונה"לאור העובדה שבעבירות התוצאה שאינ� דורשות 
היא אינה צריכה להוכיח דבר , יוצא שכאשר התביעה מנסה להרשיע בעבירות אלו" דעת

 לצור� ההרשעה די להוכיח שהנאש� צפה את האפשרות שהתוצאה .במישור החפצי
א� הנאש� ואי� צור� להיכנס כלל לדיו� , )רושמדובר בנטילת סיכו� בלתי סבי(תיגר� 

ע� זאת התביעה עשויה  (15היה אדיש לשאלת התגשמות התוצאה או שמא היה קל דעת

 
' עמ, )3 הערה ,ÏÈÚÏ( הדעת ראו פלר לטענה שלאדיש מגיע עונש גבוה יותר מאשר לקל  13

617 ;J.C. Smith, B. Hogan Criminal Law (10th ed., J.C. Smith – ed., 2002), p. 84.  
ללי בי� אדישות אמריקני לא מקובל להבחי� בהגדרות שבחלק הכ�ואכ� במשפט האנגלו  14

 ,ÏÈÚÏ(האמריקני  �Model Penal Codeשב" פזיזות"ראו למשל בהגדרת ה. דעת לבי� קלות
המצב שונה במשפט ). 10 הערה ,ÏÈÚÏ (�1989ושבהצעת החוק האנגלית מ, )10הערה 
ש� העבירות הרגילות מתפרשות כדורשות כוונה כאשר מקובל לומר שהכוונה . הגרמני

, יימת לא רק כאשר העושה רצה בתוצאה או צפה אותה בוודאות מעשיתבעבירות אלו מתק
לפי אחד הפירושי� . Dolus Eventualisאלא ג� כאשר התקיי� אצלו המצב הנפשי של 

לצורכי ההרשעה , לפי גישה זו יש חשיבות משמעותית. מצב זה הוא המצב של אדישות
על מאפייני� "קרמניצר '  ראו מ.דעת להבחנה בי� אדישות לבי� קלות, בעבירות הנדונות

גביזו� ' קרמניצר ור' מ(‚·Ë�¯‚‡ ÔÂÚÓ˘Ï ˙Â¯Â בתו� " אחדי� של המשפט הפלילי הגרמני
 C. Roxin “The Dogmatic Structure of Criminal; 342�341' עמ, 325) ז"תשמ ,עורכי� –

Liability in the General Part of the Draft Israeli Penal Code – A Comparison with 
German Law” 30 Isr. L. Rev. (1996) 60, p. 67; G. Fletcher Rethinking Criminal Law 

(1978), pp. 445-446 . לפי פירוש אחר נכלל במצב שלDolus Eventualis לא רק מי שהיה 
 א� היה פועל ג� אילו ידע ,ווה שהתוצאה לא תתגש�אדיש לתוצאה אלא ג� מי שקי

 H. Silving Constituent Elements of; 446' עמ ,˘Fletcher, Ìראו . בוודאות שהיא תתגש�
Crime (1967), p. 227 .קורת על הגישה הגרמנית ליסוד ילב. ישנ� ג� פירושי� נוספי�

 G. Taylor “Concepts ראו Dolus Eventualisהנפשי ועל השימוש שהיא עושה במושג של 
of Intention in German Criminal Law” 24 Oxford J. Legal Stud. (2004) 99 . יש לציי�

 �כי ישנ� כיו� ג� מלומדי� גרמני� הקוראי� לנטוש את הגישה הגרמנית המסורתית ולאמ
רות המחשבה יבעב, ושל הסתפקות" פזיזות"את המודל האנגלי של שימוש במושג ה

ללא דרישה , )ממשי(בדרישה קוגניטיבית של נטילה מודעת של סיכו� , הפלילית הרגילות
 . 68' עמ ,˘Roxin ,Ì; 126' עמ ,˘Taylor ,Ìראו . מיוחדת נוספת במישור החפצי

, 613 )2(ד נה"פ, �˙ Ô‰„ '„ÓÈÏ‡¯˘È � 2569/00פ "עמזאת בניגוד למה שעלול להשתמע   15
 . 151' עמ, 145) 2(ד נג"פ, �˙ È˜ˆÈ�ÈÂ '„ÓÈÏ‡¯˘È � 11/99פ "עמו, 622' עמ
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יש ג� ).  גובה העונשכדי להשפיע על, להוכיח אדישות, במקרה מתאי�, ליטול על עצמה
לשי� לב לצור� להבחי� בי� המצב של קלות דעת שבו העושה מבי� כי קיימת אפשרות 

לבי� המצב שבו העושה שאל את , שהתוצאה תיגר� א� הוא מקווה שהיא לא תיגר�
במקרה . שהיא לא תיגר�·ÁÂË  א� ענה לעצמו שהוא ,עצמו א� התוצאה עלולה להיגר�

שהרי היה , בעת ההתנהגות את האפשרות שהתוצאה תיגר�לא צפה העושה , האחרו�
, במקרה כזה לא מתקיימת מחשבה פלילית כלפי התוצאה, לכ�. בטוח שהיא לא תיגר�

 מציאות זו יכולה להתקיי� ג� כאשר העושה .16ויכולה להתקיי� לכל היותר רשלנות
ה שהוא  א� לפני המעשה הוא ביצע פעול,צפה בתחילה את האפשרות שהתוצאה תיגר�

 וכ� כאשר בשעת הפעולה הוא ,17שהיא מנטרלת לגמרי את הסכנה) בטעות(היה בטוח 
והוא בטוח שיוכל לבצעה ולמנוע בכ� את , מתכנ� לבצע פעולה נוספת למניעת התוצאה

 עוד יש לציי� כי מבחינה מושגית נית� לערו� .18)כגו� להשלי� עקיפה בשלו�(התוצאה 
כאשר העושה . ג� בהקשר של הנסיבות,  החפציאת ההבחנות שעור� החוק במישור

ייתכ� להבחי� בי� , בספק ביחס לקיומה של נסיבה מסוימת, בעת ההתנהגות, נמצא
שהוא אדיש לשאלה א� הנסיבה , שהוא מקווה שהנסיבה מתקיימת: שלושה מצבי�

 חוק העונשי� לא עור� את ההבחנות .19מתקיימת ושהוא מקווה שהנסיבה לא מתקיימת
  .א� מבחינה מושגית ההבחנות אפשריות, מישור של הנסיבותהללו ב

 אדישות במוב� הרחב. ג

, לא צופה את האפשרות שמעשה שהוא עושה יגרו� למותו של אד�אד� לעתי� 
האפשרות שהמעשה . צופי� זאת, באות� נסיבות, למרות שאנשי� רגילי� אחרי� היו

 
16  Smith & Hogan) ÏÈÚÏ, 83�82' עמ, )13 הערה. 
17  Ì˘. 
כוח המשיב �בא: "757' עמ, 749) 2(ד כב"פ, ¯ÓÈ‡¯˘È ˙�Ï�  'Ï‡Ù„ 419/68פ "ראו ע  18

ו את האפשרות שהמשיב בטח בכ� שיוכל להשלי� את העקיפה ולחזור העלה לפנינ
, א� אמנ� סבר כ�. למסלול הנסיעה הימיני בטר� יעמוד מול המכונית שנעה לקראתו

 שסברתו עקרה מלבו את התודעה שנהיגתו מסכנת את – לא אקבע מסמרות בדבר –ייתכ� 
מ� הצור� שתהא לפניו , ליוהמשפט יביא אפשרות כזאת בגדר שיקו�א� עד שבית. הזולת

ניסוחי� בעיתיי� נית� ". ...המשיב לא העיד על כ�. ראיה שכ� היתה מחשבתו של הנאש�
י השופט יד�לש� נאמר ע. 145) 5(ד נב"פ, ‡Â¯ÈÓ '„ÓÈ˘È ˙�¯Ï � 1982/98פ "למצוא בע

הסיכו�  ש– 'מניח' קרי – 'מקווה'שהעבריי� "בהקשר של קלות הדעת ) 158' בעמ(קדמי 
פעל בהנחה שהסיכו� לא  ...מקו� שהנאש�"ש) ש�(ידי השופט מצא �ועל" לא יתממש

הנחה שהסיכו� לא "הזיהוי של ". ...'קלות דעת'יימצא אש� בפזיזות העולה כדי  ...יתממש
הניח שהסיכו� לא "הוא בעייתי משו� שהביטוי " תקווה שהסיכו� לא יתממש"ע� " יתממש
 .  להתפרש ככולל ג� מצבי� שבה� העושה בטוח שהתוצאה לא תתרחשעלול" יתממש

 .406�404' עמ, )3 הערה ,ÏÈÚÏ( ראו לוי ולדרמ�  19
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. היא הייתה מופיעה במוחו של אד� רגיללמרות ש, יגרו� למוות לא מופיעה כלל במוחו
העובדה שהאפשרות שהמוות יתרחש לא הופיעה במוחו של האד� , בחלק ממקרי� אלו

נובעת מכ� שלאד� זה ) למרות שהיא כ� הייתה מופיעה במוחו של האד� הרגיל(ל "הנ
ומכמה שהוא היה , הער� של חיי אד� פחות חשוב מכמה שהוא חשוב לאד� הרגיל

ושהוא ,  מנסחי� זאת כ� שחיי אד� אינ� חשובי� לועתי�ל. ת חשוב לו עצמוצרי� להיו
ובמקרה ספציפי שבו האפשרות שהוא יגרו� . אכפתי או אדיש לער� של חיי אד� לא

א� היא הייתה חולפת (לא חלפה במוחו של אד� מסוי� , למותו של שמעו� הנמצא לידו
הערנות לאפשרות המוות � לומר שאיעתי�נוכל ל, )במוחו של אד� רגיל באות� הנסיבות

מאחר שבמקרי� אלו מדובר על מצב שבו העושה לא . נבעה מאדישות לחייו של שמעו�
עליה מדברי� במצבי� שברור שהאדישות , היה ער לאפשרות של התרחשות שהתוצאה

אדישות במוב� . "עליה דיברנו לעילש" אדישות במוב� הצר"אלו שונה במשמעותה מה
. בה� הייתה מודעות לאפשרות התקיימות התוצאהש� ורק במצבי� קיימת א" הצר

לא "והוא כאילו אומר לעצמו , מדובר באד� שש� לבו לאפשרות שהתוצאה תיגר�
ג� , כאמור, האדישות במוב� שעליו אנו דני� כעת מתקיימת". אכפת לי שהיא תיגר�

וצאה בחלק מהמקרי� שבה� העושה כלל אינו ער לאפשרות שהמעשה יגרו� לת
המתגלה , אופי אופי או כנטיית יש שמתייחסי� לאדישות במוב� זה כתכונת. האסורה

) סביר ובלתי(העובדה שעושה מסוי� ביצע מעשה מסוכ� . רוע הנדו�יובאה לביטוי בא
מוסברת לפעמי� בכ� , ללא שהופיעה במוחו האפשרות שהמעשה עלול לגרו� למוות

. אד� שהוא אדיש לחיי, אד� יק אכפתי לחיישבאופיו הוא לא מספ – שיש פג� באופיו
לאפשרות התרחשות )  המודעותהיעדר(הלב � שימתהיעדרשל " מחדל המנטלי"ה

לאדישות במוב� . ידי קיומו של פג� זה באופי�מוסבר במקרי� מסוימי� על, התוצאה
י לא לידי ביטו ובאהיש לציי� שאדישות כזו מתגלה ". אדישות במוב� הרחב"הזה אקרא 

במקרה שהעושה היה מודע . ערנות לאפשרות שהתוצאה תתגש��רק במצבי� של אי
ג� כ� נאמר ) ומדובר במצב של סיכו� בלתי סביר(לאפשרות שמוות ייגר� ובכל זאת פעל 

הדבר נכו� קוד� כל במקרה שבו הוא היה . שהוא גילה חוסר אכפתיות מספקת לחיי אד�
א� רבי� יאמרו שג� במקרה שבו העושה , ייגר�לשאלה א� המוות ) במוב� הצר(אדיש 

נהג שמבצע ". אדישות במוב� הרחב"ג� אז התקיימה , קיווה שהתוצאה לא תיגר�
תו� , יה בו חסו� והכביש הומהיעקיפה תו� חציית פס הפרדה רצו� במקו� ששדה הרא

�מגלה אי,  א� תו� תקווה שהתאונה לא תתרחש,ערנות לאפשרות של תאונה קטלנית

א� היה אכפתי . ונית� לתארו כמי שגילה אדישות לחיי אד�, תיות מספקת לחיי אד�אכפ
אלא היה נמנע מלבצע את , לא היה מסתפק בתקווה שהמוות לא ייגר�, מספיק לחיי אד�

אפילו מקרי� שבה� התקווה שהתוצאה האפשרית לא תתגש� הייתה . העקיפה המסוכנת
, ה להקטי� את האפשרות שהתוצאה תיגר�מלווה בנקיטת אמצעי זהירות שמטרת� היית

א� מדובר באמצעי� , )במוב� הרחב(עדיי� יכולי� להיחשב כמקרי� של גילוי אדישות 
). סביר במקרה שמדובר עדיי� בסיכו� בלתי(שלא סילקו את הסיכו� אלא רק הקטינו אותו 

על , )במוב� הצר(כ� על המקרי� של אדישות  משתרעת א�" אדישות במוב� הרחב"
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ועל חלק מהמקרי� שבה� העושה לא צפה את האפשרות , דעת המקרי� של קלות
�אי"ו" אדישות" המשתמשי� במונחי� כעת אביא כמה מקורות. שהתוצאה תיגר�

 .במוב� הרחב" אכפתיות
לב או להיות �שלו� לשי�י שיש מצבי� שבה� הכDuff טע� �1980במאמר שפורס� ב

) disregard (אכפתיות�או אי) indifference(מגלי� את אותה אדישות , ערני לסיכו�
א� אני פועל במטרה לחבול במישהו חבלה . שמאפיינת את זה שנוטל במודע את הסיכו�

זה לא חול� "פשוט מפני ש, ייתכ� שלא אהיה ער לכ� שהוא עלול למות, חמורה
ה  את אותעתי�מגלה ל, טגרלי של התקיפה החמורהנערנות זו להיבט כה אי�אי". במוחי

כמו זו המתגלה במקרה של תוק� שמודע לכ� שהוא מסכ� , רב�ולחיי הק" אכפתיות�אי"
שה� כידוע רוב (ביחס לתוצאות " פזיזות"העבירות המסתפקות ב, לטענתו. חיי אד�

 Duff. ערנות הנובעת מאדישות�צריכות לחול ג� במקרי� של אי) עבירות התוצאה
ביחס " פזיזות" האנגלי מוכר המושג של במשפט. מייש� את הדברי� ג� ביחס לנסיבות

). סביר שהנסיבות מתקיימות כלל מוגדר כנטילת סיכו� מודע ובלתי שבדר�(לנסיבות 
שה בלי הסכמתה ימי� ע� א את הטענה שאד� שמקיי� יחסי Duffבהקשר זה מעלה 

כאשר האפשרות שהיא אינה מסכימה כלל לא חולפת במוחו בגלל שהוא כה מרוכז 
כמו ג� במקרה של , ג� במקרה זה. מגלה אדישות ביחס להסכמה, ותובסיפוק תאו

שלו� לתפוס את האפשרות של קיו� הרכיב העובדתי יהכ, התקיפה שהוזכר לעיל
והוא נובע , חשובה יה להתייחס לשאלת קיו� הרכיב כשאלה לאינטי נובע מהנטווהרל

 כמה אני ער להיבטי� השאלה עד, באופ� כללי. אכפתיות לגבי קיו� הרכיב הנדו� מחוסר
ושל החשיבות של היבטי� , ערכיי, היא פונקציה ג� של נטיותיי, שוני� של פעולותיי

וטוע� שא� החת� יטע� , הוא מביא את הדוגמה של חת� שלא מגיע לחתונתו. אלו בעיניי
הוא טוע� , בסיכומו של דבר. הדבר לא יפחית מאשמתו, שהוא שכח את מועד החתונה

כמו , לב לסיכו��שלו� לשי�ייכולה להתגלות ג� במקרי� של כ" שיתאדישות מע"כי 
הדורשות , ולכ� העבירות הרגילות, שהיא מתגלה במקרי� של נטילת סיכו� מודעת

מודעות �צריכות לחול ג� במקרי� של אי, כלפי תוצאות ונסיבות" פזיזות"ומסתפקות ב
במוב� " אדישות"מושג כ� דוגמה לשימוש ב  לפנינו א�.20"אדישות מעשית"הנובעת מ

 .הרחב
 .Caldwell21 פרשתב הידוע הדי��פסק,  בית הלורדי�ידי�לע,  נית� באנגליה�1981ב

 �Criminal Damage Act, 1971ל) 1(1רה לפי סעי� יכי בעב, בי� השאר, נפסק בדעת רוב
) נזק לרכוש(כ� שהפזיזות כלפי התוצאה ) recklessness(" פזיזות"יש לפרש את המילה 

קיימת לא רק במקרי� שבה� העושה היה ער לאפשרות שהנזק ייגר� אלא ג� מת

 
יש , לדעתו. R.A. Duff “Recklessness” Crim. L. Rev. (1980) 282, pp. 291-292ראו   20

לבי� חוסר , "פזיזות" להיכלל במושג השצריכי�, להבחי� בי� המצבי� הנדוני� בטקסט
 ". רשלנות"מודעות שעולה רק כדי 

21  Caldwell [1982] A.C. 341. 
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במקרי� שהיה סיכו� ברור שהנזק ייגר� והעושה כלל לא חשב על האפשרות שהתוצאה 
וא� הייתה ניתנת לרגע , בו מדובר בסיכו� ברורש עוסקת במצב שנייההחלופה ה. תיגר�

א� השאלה א� התוצאה עלולה , היה ברור שהתוצאה עלולה להיגר�, מחשבה לשאלה
" פזיזות" זה היה מקובל שהדי��פסקלפני . להיגר� כלל לא חלפה במוחו של הנאש�

 הדי��פסק ו,22מתקיימת רק כאשר העושה צפה בפועל את האפשרות שהתוצאה תיגר�
בכ� שהכליל בה ג� את המצב של סיכו� ברור " פזיזות"הנדו� הרחיב את גבולותיה של ה

 Diplockהלורד . התוצאה תיגר� כלל לא חלפה במוחו של העושהכאשר השאלה א� 
מבחינה לשונית רגילה ": פזיזות"נימוקי� לאימו� הפירוש המרחיב ל הציג שלושה

 מבחינה ;"השאלה לא חלפה במוחו"כוללת ג� את המצבי� של " פזיזות"המילה 
תיגר� אכ� חלפה במוחו של א� שאלת האפשרות שהתוצאה קשה להכריע עובדתית 

 פחות מהעושה שהשאלה כ�  לאאש�העושה שהשאלה כלל לא חלפה במוחו ו ;הנאש�
הלורד דיפלוק מדבר על שני . הנימוק החשוב לענייננו הוא האחרו�. חלפה במוחו

שהתוצאה תתרחש אכ� הופיעה  הראשו� הוא המצב שבו האפשרות: המצבי� השוני�
כגו� בגלל כעס או , והוא בכל זאת פעל) crossed his mind(במוחו של הנאש� 

, כאשר בגלל אות� כעס או השתלהבות – והשני, )rage or excitement(השתלהבות 
, לב לשאלה א� יש סיכו� שמעשהו יגרו� לתוצאה�העושה אפילו לא טרח לתת תשומת

וק כי במצב לאחר הצגת שני המצבי� טוע� הלורד דיפל. ולכ� השאלה לא חלפה במוחו
שא� בנסיבות  הוא מוסי� ומדגיש. מאשר במצב הראשו�לא פחות אש� השני העושה 

בו של אד� רגיל וזהיר לאפשרות המקרה לא היה דבר שהיה צרי� להסב את תשומת ל
בשל כ� שלא חלפה במוחו השאלה של " פזיז"הנאש� לא ייחשב , של התרחשות הנזק

שהתוצאה " סיכו� ברור"רש שיהיה מדובר בלכ� נד(אפשרות התגשמות התוצאה 
 ).תתרחש

בהירות מסוימת סביב השאלה א� במקרי� של סיכו� �קיימת אי Caldwell די��פסקב
כדי , שבה� השאלה א� התוצאה עלולה להיגר� לא חלפה במוחו של הנאש�, ברור

 תתגבש די בכ� שא� האד� הרגיל והזהיר היה שואל את עצמו א� התוצאה" פזיזות"שה
 או שמא נדרש ;הוא היה עונה לעצמו שהתוצאה עלולה להתרחש – יכולה להתרחש

הוא היה עונה לעצמו , היה שואל את עצמו א� התוצאה יכולה להתרחש‰�‡˘Ì שא� 
משו� שהוא מאפשר להתחשב , קל יותר ע� הנאש�הפירוש השני מ. בחיוב על שאלה זו

היה , בנסיבות המקרה, � שאד� רגילבמקרה מסוי� ייתכ. בנתוני� אישיי� מיוחדי� שלו
שהשאלה לא חלפה , בעוד שהנאש� שלפנינו, עונה לעצמו שהתוצאה עלולה להיגר�

כגו�  – ג� א� היה שואל את עצמו היה עונה שהתוצאה לא עלולה להיגר� – במוחו
א� אי� מדובר בליקוי (נציה שלו נופלת במידה מסוימת מהמקובל משו� שהאינטליג

 
22  C.M.V. Clarkson, H.M. Keating Criminal Law: Text and Materials (5th ed., 2003), 

pp. 144-146. 
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סיו� החיי� שלו יאו משו� שנ, )ה לקיומו של סייג לאחריות פליליתבדרגה שמוביל
לפי הפירוש השני אד� זה לא יורשע בעבירה . בתחו� שבו עסק פחות עשיר מהמקובל

לפי הפירוש המקל מבי�  Caldwell די��פסקיש מי שהציע לפרש את ". פזיזות"של 
במקרה של סיכו� ברור :  הציע לקבל את הפירוש המקל ולהוסי� תנאיSyrota .23השניי�

א� השאלה של אפשרות התגשמות התוצאה לא , ייחשב הנאש� כפזיז ביחס לתוצאה
 מופיעה במוחו הוא היה משיב שייתכ� שהתוצאה הייתהואילו היא , חלפה במוחו

 Â˘È„‡Ó˙שהעובדה שהשאלה לא הופיעה במוחו נבעה È‡�˙· ˙‡ÊÂ , תיגר�
)indifference (ג� כא� אנו מוצאי� , א� כ� .24 התוצאהביחס לאפשרות התרחשות

, ה ביחס לער� המוג�יכלומר אדישות כנטי, "אדישות במוב� הרחב"התיייחסות ל
�פסקיש לציי� ש. הערנות לאפשרות התרחשות התוצאה במקרה הנדו��שמסבירה את אי

י יד�להמוצע ע" אדישות"שלו את תנאי ה" פזיזות" לא כלל בנוסחת העצמו Caldwell די�
Syrota,יה יצפ�שלפיו נדרש במקרה של אי,  אול� א� היינו מקבלי� את הפירוש המקל

אילו היה עוצר לרגע ושואל עצמו את השאלה א� , שהנאש� עצמו, )ושל סיכו� ברור(
נית� היה לומר שהרציונל להכללת מקרה זה  – היה עונה בחיוב, התוצאה עלולה להיגר�

�עירנות לסיכו� אכ� נובעת כמעט תמיד מאיה�הוא שבמקרה כזה אי" פזיזות"במסגרת ה

לש� השלמת התמונה יש ". אדישות"כלומר מ, אכפתיות מספקת כלפי הער� המוג�
וא� , לפי הפירוש המחמיר Caldwellלציי� שהפסיקה האנגלית פירשה בהמש� את 

ייחשב , נפסק שבמקרה של סיכו� שהיה ברור לאד� הרגיל והזהיר, כלומר. יישמה אותו
בא� האד� הרגיל והזהיר היה עונה , כפזיז א� לא היה ער לאפשרות הסיכו�הנאש� 

שהנאש� , לש� גיבוש הפזיזות, אי� צור�. אילו נשאל על כ� – שייתכ� שהתוצאה תיגר�
אילו חלפה , עצמו היה עונה בחיוב על השאלה בדבר אפשרות התרחשות התוצאה

 
 ;G. Syrota “Recklessness and Caldwell” Crim. L. Rev. (1981) 658 :ראו למשל  23

G. Syrota “A Radical Change in the Law of Recklessness?” Crim. L. Rev. (1982) 97.  
מבח� לקיו� ) ˘Ì( מציע Syrotaיש לציי� כי . 106�102' עמ, ˘Syrota (1982) ,Ìראו   24

א� הנאש� היה ממשי� בהתנהגותו ג� אילו : צפיית התוצאה�דישות במקרה של איהא
נראה לי שיכולי� להיות . אזי מתקיימת אדישות, צפה את אפשרות התגשמות התוצאה

ג� כשאי� , אכפתיות מספקת כלפי הער� המוג��הצפייה נובעת מאי�מקרי� שבה� אי
איני חושב , כלומר. ה ממשי� בפעולתוטחו� שאילו הנאש� היה מודע לסיכו� הוא הייב

לבי� מצב שבו , מודעות�שמבחינה מושגית יש זהות בי� מצב של אדישות שגרמה לאי
 תיתכ� גישה שמחמת ע� זאת. העושה היה ממשי� בפעולתו ג� אילו ידע על הסיכו�

ת א" פזיזות"צפייה במסגרת ה�תדרוש כתנאי להכללת מצבי� של אי, שיקולי צדק ומדיניות
הוא היה ממשי� בפעולתו המסוכנת למרות , קיו� ההערכה שאילו הנאש� היה ער לסיכו�

לטענה כי מבחינה מוסרית אי� מקו� להבחנה בי� מי שצפה את אפשרות . המודעות לסיכו�
ואשר , אכפתיות�גרימת התוצאה לבי� מי שלא צפה אותה רק בגלל הנטייה של אדישות ואי

ולטיעו� דומה ג� (ו צפה את אפשרות התרחשות התוצאה היה ממשי� בפעולתו ג� איל
 D.J. Birch “The Foresight Saga: The Biggestראו ) בקשר ליסוד הנפשי כלפי נסיבות

Mistake of All?” Crim. L. Rev. (1988) 4, pp. 8-9 . 
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ל אינטליגנציה נמוכה מהרגיל או בע ,העובדה שהנאש� היה צעיר מאוד. השאלה במוחו
ג� , א ייחשב פזיז במקרה שהשאלה לא חלפה במוחוווה, לא תעזור לו, בעל פג� נפשי

בשל גילו או , אילו חלפה במוחו, א� הוא אישית לא היה עונה בחיוב על השאלה הנדונה
ת אינה מותני, יהי צפהיעדרבמצב של " פזיזות"ה,  ברור שלפי פירוש זה.25מצבו המיוחד

מבחינת  Caldwellיש לציי� שבמש� השני� צומצמה תחולתה של הלכת ". אדישות"ב
" פזיזות"בתחילה הוב� כי ההגדרה הרחבה של . עליה� היא חלהשהיק� העבירות 

, "פזיזות" זה תחול כמעט על כל העבירות שבה� היסוד הנפשי הוא די��פסקשאומצה ב
יותר את היק� העבירות עליה� חלה א� במש� השני� הפסיקה האנגלית צמצמה יותר ו

פזיזות "כ" פזיזות"פורשה ה, בעבירות שעליה� היא לא חלה (26ההלכה האמורה
ייתכ� ). ה בפועל של אפשרות התגשמות התוצאהיבמוב� של צפי, "קטיביתיסובי

שאינו ( באופ� המרחיב שתואר לעיל Caldwellשהעובדה שהפסיקה פירשה את נוסחת 
ולהקטנת , תרמה לחוסר שביעות הרצו� ממנה, )ת של הנאש�מתחשב בתכונות אישיו

ייתכ� שאימו� הפירוש המרחיב להלכה הנדונה הוא . עליה� היא חלהשהיק� העבירות 
שכעת  וייתכ� ,Caldwellלאחרונה בוטלה הלכת : ג� זה שתר� בסופו של דבר לביטולה

בי הדורש מודעות יקטייכיסוד נפשי סוב, בכלל העבירות, באנגליה" פזיזות"תתפרש ה
מה שחשוב לצור� מאמר זה הוא שבספרות .  אי� הדבר משנה לצורכי מאמר זה.27בפועל

 
  .81' עמ, )13הערה , Smith & Hogan) ÏÈÚÏלתיאור התפתחות הפסיקה בכיוו� זה ראו   25
עליה� חלה שלתיאור התפתחות הפסיקה בכיוו� של צמצו� הול� וגובר של היק� העבירות   26

' עמ, )10הערה , Ashworth) ÏÈÚÏ ;83' עמ, ˘Smith & Hogan ,Ì ראו Caldwellהלכת 
187. 

 R. v. G. and another: די� של בית הלורדי�� בפסק�2003בוטלה ב Caldwellהלכת   27
[2003] 3 W.L.R. 1060 .הדי� מתמקד בעבירות על ה�פסק�Criminal Damage Act, 1971 

 ככוללת ג� מקרי� מסוימי� של �Caldwellהמופיעה בה� פורשה ב" פזיזות"אשר המילה 
 בעת �12 ו11שהיו בני , במקרה החדש הועמדו לדי� שני ילדי�. צאהצפיית התו�אי

רע יההנחה הייתה שהאפשרות שה� יגרמו לנזק שא. על עבירה לפי החוק הנדו�, המעשה
שכדי להרשיע די בכ� , והשופט הינחה את המושבעי�, לא חלפה במוח� של הנאשמי�

ואי� זה משנה א� , ות הנזקשאד� בוגר סביר ורגיל היה צופה את האפשרות של התרחש
 אפילו א� ה� היו –צופי� את האפשרות שהנזק ייגר�  והי לא ,בשל גיל� הצעיר, הילדי�

לאור , השופט הינחה את המושבעי� בכיוו� זה. שואלי� את עצמ� א� הנזק עלול להיגר�
, �המושבעי� נאלצו להרשיע את הילדי. Caldwellדי� �הפרשנות המקובלת בפסיקה לפסק

צדק בקרב� ובקרב השופט שראה עצמו כבול לפירוש המקובל �דבר שעורר תחושה של אי
 שהחליט להפו� את הלכת ,לבסו� הגיע המקרה לבית הלורדי�. Caldwellלהלכת 

Caldwellכ� שמדובר " פזיזות"יש לפרש את ה,  ולקבוע שבעבירות על החוק המוזכר לעיל
נימוק . ייה בפועל של האפשרות שהתוצאה תיגר�כ� שנדרשת צפ, ביסוד נפשי סוביקטיבי

 מגלה שכוונת המחוקק �1971מרכזי להחלטה היה שבחינה של עבודות ההכנה של החוק מ
נימוק מרכזי נוס� היה בעל אופי . יקטיבייבמוב� הסוב" פזיזות"הייתה להשתמש במילה 
 מתקיימת  שעבירות חמורות צריכות להתגבש דווקא כאשר–כללי של צדק ומדיניות 

בנוס� לשני נימוקי� . במוב� של צפייה בפועל של אפשרות התרחשות התוצאה, אשמה
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אדישות במוב� " היה שימוש רב במושג של Caldwell די��פסקשנכתבה בעקבות 
שיכולה להתקיי� ג� במקרי� , כלומר אדישות כנטיית אופי המתגלה במעשה, "הרחב

 .של אפשרות התרחשות התוצאהה בפועל ימסוימי� שבה� אי� צפי
 Caldwell די��פסקאשר הקדי� את , �1980מ Duffלעיל הזכרתי את מאמרו של 

צריכי� להיחשב , בטענה שחלק מאלו שאינ� ערי� לאפשרות התרחשות התוצאה
הוא מתייחס ש� . �1990בספרו מ, ביתר הרחבה, חזר לנושא זה Duff". פזיזי�"
רוע של הרגשה יולא כא, ה מעשית אשר מתגלה במעשהיכנטי (indifference)" אדישות"ל

המתגלה ) נטייהאו (שהיא גישה , "אדישות המעשית"ה. יהינפשית המתלווה לצפ
אלא ג� במקרי� , בה� התוצאה נצפתה בפועלשמתקיימת לא רק במקרי� , במעשה

, קרשע�  רב�ובחוזקה את הקראוב� היכה . מסוימי� שבה� היא לא נצפתה בעת המעשה
ותו א� בשל הי, שמעו� עשה את אות� פעולות. רב� ימותותו� שהוא ער לאפשרות שהק

טוע� ששמעו� גילה  Duff. לבו לאפשרות של גרימת המוות�לא ש�, כה מרוכז בהכאה
וג� טוע� שאי� הבדל מוסרי בי� , במעשהו את אותה אדישות מעשית שגילה ראוב�

נובע בנסיבות , רב� ימותושרות שהקלב לאפ�שלו� של שמעו� לשי�יהכ. השניי�
טוע�  Duff. שמתגלה אצל ראוב�, רב�ומאותו סוג של אדישות מעשית לחיי הק, המקרה

כלפי התוצאה צריכות לחול לא רק על הנוטלי� סיכו� " פזיזות"שהעבירות המסתפקות ב
, דהיינו – אלא ג� על חלק מאלו שהאפשרות שהתוצאה תיגר� לא חלפה במוח�, במודע

אלו שהאפשרות לא .  אלו שהאפשרות לא חלפה במוח� בגלל שה� היו אדישי�על

 
לפי הפירוש ( Caldwellי ההחלטה בעניי� יד�לעיקריי� אלו צוי� ג� חוסר הצדק שנגר� ע

במקרי� של ילדי� או של אנשי� בעלי פג� מנטלי שבשל גיל� או בשל ) המקובל שלה
קורת שביקרו ית מה שאד� רגיל וסביר היה צופה וכ� צוינו הבהפג� המנטלי לא יכלו לצפו
והעובדה שהזר� המרכזי בפסיקה האנגלית בשני� , Caldwellמלומדי� חשובי� את הלכת 
בית הלורדי� הזכיר את . במשפט הפלילי" סוביקטיביזציה"האחרונות נוטה לכיוו� של 

י הכנסת יד�לע,  לבטלה כלילבמקו� Caldwellאת הלכת " לתק�"ההצעה שהועלתה לפניו 
י הגדרת יד�לאו ע, אפשרות להתחשב בגיל הצעיר של הנאש� או בפג� המנטלי שלו

כאשר א� השאלה של ) יקטיבי שלהיבענ� הלא סוב(המבח� כ� שהפזיזות תתקיי� 
 היה משיב ÂÓˆÚ הוא –אפשרות התגשמות התוצאה הייתה חולפת במוחו של הנאש� 

כי ג� הנוסחה ) בי� השאר( א� הוא דחה הצעה זו באומרו ,שייתכ� שהתוצאה תיגר�
וכ� כי הנוסחה , המתוקנת לא נותנת מענה מספיק לאשמה הדרושה בעבירות חמורות

יש לציי� שהשופטי� הצהירו כי ההחלטה . המתוקנת רק תסב� את הדי� ואת המושבעי�
אפשרות שעל ואי� היא שוללת את ה, �1971החדשה חלה רק על העבירות לפי החוק מ

למרות הצהרה זו יש מלומדי�  .Caldwellעבירות מסוימות אחרות עדיי� תחול נוסחת 
הדי� החדש יחול �שאומ� בפסק" פזיזות"יקטיבי של יטחו� כי הפירוש הסוביהטועני� בב

הערה , Card, Cross & Jones) ÏÈÚÏראו ". פזיזות"בה� מופיע יסוד של שעל כל העבירות 
�אחרי� מפרשי� את ההחלטה כ� שהיא אכ� מוגבלת לעבירות על החוק מ. 106' עמ, )5

 A. Halpinראו . נשארת בתוק� ביחס למספר עבירות Caldwellכ� שנוסחת , 1971
Definition in the Criminal Law (2004), pp. 102, 107-110 . 



  שני מושגי� של אדישות ו"תשס ה משפט עלי

121 

z:\books\aley-mis\kerech-5\4-kugler.doc 3/7/2006 11:33 AM 

, )כגו� טפשות(חלפה במוח� לא בגלל אדישות� לאינטרס המוג� אלא מסיבות אחרות 
מתייחס כא�  �Duff ברור ש.28אלא לכל היותר רשלני�" פזיזי�"לא צריכי� להיחשב 

והיכולה לבוא , גלה במעשהיה המתיאדישות כנט – כלומר, במוב� הרחב" אדישות"ל
,  צועד צעד נוס�Duff.  בפועל של התוצאהצפייה היעדרלידי ביטוי ג� במקרי� של 

יכולה להתקיי� לא רק במקרי� מסוימי� שבה� השאלה א� " אדישות מעשית"וטוע� ש
אלא ג� במקרי� מסוימי� , יסוד מסוי� של העבירה מתקיי� לא חלפה במוחו של הנאש�

בעבירה . הוא מדגי� זאת תו� שימוש בעבירת האינוס. בית בלתי סבירהשל טעות פוזיטי
סית אהקל" קטיביתיפזיזות הסובי"ה". שהי הסכמת האהיעדר"זו קיימת נסיבה של 

שה אינה ישהא) לא סביר(מתקיימת בהקשר של עבירה זו א� הנאש� נטל במודע סיכו� 
 ויש להרשיע בעבירת מסכי� שבמקרה כזה מתקיימת פזיזות Duff. מסכימה לבעילה

שה מסכימה יא� הוא מתייחס ג� למקרה שבו הנאש� שאל את עצמו א� הא, האינוס
ייתכנו . א� בכ� הוא טעה טעות בלתי סבירה, טחו� שהיא ודאי מסכימהיוענה לעצמו בב

מקרי� שבה� הטעות של הנאש� נבעה מאדישותו המעשית כלפי הער� של החירות 
וג� במקרי� , יא נבעה מחוסר אכפתיות לשאלת ההסכמהכלומר שה, שהיהמינית של הא

. שה ולהרשיעו באינוסילקבוע שהנאש� פזיז ביחס להסכמת הא, Duffלדעת , אלו צרי�
שה אינה יאי� הבדל חשוב בי� מי שבועל למרות המודעות לאפשרות שהא ,לדעתו

עת כאשר טעות זו נוב, מסכימה לבי� מי שטועה טעות בלתי סבירה ביחס להסכמתה
ג� בהקשר זה ברור שההתייחסות היא . מאדישות מעשית ביחס לשאלת ההסכמה

 מודעות היעדרושיכולה להתקיי� ג� במקרה של ,  המתגלה במעשהנטייהכ" אדישות"ל
 מודעות שמתבטא כא� בטעות פוזיטיבית ביחס לקיו� היעדר(לאפשרות קיו� הנסיבה 

שררה למעשה ,  הייתה בתוק�Caldwell בדר� אגב אציי� כי בזמ� שהלכת .29)הנסיבה
בי� מקרה שבו העושה כלל לא חשב על שאלת התגשמות התוצאה , הבחנה באנגליה

א� בטעות ובאופ� (טחו� גמור ילבי� מקרה שבו העושה חשב על השאלה והחליט בב
והעושה לא צפה את , במקרה שבו הסיכו� היה ברור. שהתוצאה לא תתרחש) בלתי סביר

א� הוא לא צפה את : היה צרי� להבחי� בי� שני מצבי�, וצאהאפשרות התגשמות הת
היה מקו� לייחס לו , לא חלפה במוחו כלל התוצאה משו� ששאלת אפשרות גרימתה

 
28  R.A. Duff Intention, Agency and Criminal Liability (1990), pp. 162-166 .Duff מבקר 

שבה מדובר על נאש� שלא צפה את " פזיזות"על כ� שבחלופת ה Caldwellדי� �את פסק
 .לא מופיעה הדרישה שחוסר המודעות נבע מנטייה של אדישות, התוצאה

29  Duff ,Ì˘ ,הקשר המיוחד של אינוס כל מקרה של טעות מדבריו משתמע שב. 173�169' עמ
א� נקודה זו אינה , הוא מקרה שבו מתגלה אדישות מעשית, סבירה ביחס להסכמה בלתי

ועל השינוי , עוד על היסוד הנפשי בעבירת האינוס באנגליה. חשובה לצור� הדיו� כא�
רות לאפש .33�32שנעשה ש� לאחרונה בהקשר זה ראו להל� בטקסט הסמו� להערות 

והחליט בבטחה שהיא לא , העקרונית שאד� שחשב על האפשרות שתוצאה תתרחש
הערה , Birch )ÏÈÚÏא� הטעות נבעה מאדישות השוו " פזיז"צרי� להיות מורשע כ, תתרחש

 .18�14' עמ, )24
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התשובה ,  השאלה נשאלתהייתהבתנאי שאילו  (Caldwellבמסגרת הלכת " פזיזות"
פתה בגלל ואול� א� האפשרות שתוצאה תיגר� לא נצ). הייתה שייתכ� שהתוצאה תיגר�

שהתוצאה לא ) סביר ובאופ� בלתי(טחו� ישהעושה העלה במוחו אפשרות זו א� קבע בב
 נית� להעלות את .30"רשלנות"אלא לכל היותר " פזיזות"לא היה מקו� לייחס לו , תיגר�

שהשופטי�  ייתכ� .31השאלה א� יש הצדקה כלשהי להבחנה האמורה מבחינה מוסרית
� לא שואל את עצמו כלל א� התוצאה עלולה להיגר� חשו שכאשר אד �Caldwellב
כלל �הדבר נובע בדר�) כאשר האד� הרגיל היה צופה את אפשרות התרחשות התוצאה(

בעוד שכאשר אד� שואל את עצמו א� התוצאה עלולה , מעשית  של אדישותנטייהמ
י יד�לכלל לא נגרמת ע�טעותו בדר�, להיגר� ועונה לעצמו בכנות שהיא לא תיגר�

אפילו במקרה שבו האד� הרגיל במקומו לא היה טועה את הטעות (מעשית  דישותא
 ). הנדונה

 היעדר" קבע החוק האנגלי כי היסוד הנפשי כלפי הנסיבה של ,עד לאחרונה
רב� אינו מסכי� לבעילה או ורת האינוס מתקיי� כאשר הנאש� ידע שהקיבעב" ההסכמה

, בהקשר זה" פזיזות"ק לא הגדיר את ההחו. בקשר לכ�) reckless(" פזיז"שהוא היה 
לפיה מצב של אדישות שפרשנות , בהקשר של עבירת האינוס, והפסיקה נתנה למונח זה

)indifference (מצב שבו לנאש� כלל לא היה אכפת א� , שהילתחושות ולרצונות של הא
המצב הוא ) he could not care less whether she wanted or not(שה מסכימה או לא יהא

אכפתיות יכול להתקיי� ג� �הדי� נראה כי מצב זה של אדישות ואי�מפסקי". פזיזות"של 
 לפנינו .32שה מסכימה או לא כלל לא חלפה במוחו של הנאש�יבמקרה שהשאלה א� הא

לפיו מדובר על שמוב� , א� כ� הקשר נוס� שבו יש שימוש במוב� הרחב של אדישות
 ג� במקרה שבו אי� ערנות בפועל עתי�מת לוהמתקיי, אופי המתגלה במעשה יתינט

היסוד . יש לציי� כי לאחרונה שונה החוק ביחס לאינוס. לאפשרות התקיימות הנסיבה
והוא למעשה , "פזיזות" אינו מוגדר עוד בעזרת המונח קורב�הסכמת ה�הנפשי ביחס לאי

, ד הנפשי קובע ביחס ליסו�Sexual Offences Act, 2003של ה) 1(1סעי� . כיו� רשלנות
. רב� מסכי�ושהעבירה נעברת א� לא התקיי� המצב שבו הנאש� האמי� בסבירות שהק

, מתאפשרת הרשעה, שה מסכימהיא� הנאש� כלל לא חשב על השאלה א� הא, כלומר
ג� אז , שה מסכימהישהא, בלתי סבירה, וא� הוא חשב על השאלה וסבר בטעות

 
30  Smith & Hogan) ÏÈÚÏ ,13 הערה( ,83�82' עמ ;Ashworth) ÏÈÚÏ , 187�186' עמ, )10הערה. 
 .187' עמ, )10הערה , Ashworth) ÏÈÚÏ ראו  31
 ;620�619 'עמ, )22הערה , Clarkson & Keating) ÏÈÚÏלניתוח ולפרשנות של הפסיקה ראו   32

Ashworth) ÏÈÚÏ , 349' עמ, )10הערה ;A.P. Simester, G.R. Sullivan Criminal Law: 
Theory and Doctrine (2nd ed., 2003), pp. 413-414.  
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תפטור את , שהיס להסכמת הארק טעות פוזיטיבית סבירה ביח. מתאפשרת הרשעה
 .ג� כ� תוביל להרשעה, שה אינה מסכימהי ברור שמודעות לאפשרות שהא.33הנאש�

 די��פסקב". אדישות במוב� הרחב"ג� בפסיקה הישראלית נית� למצוא התייחסות ל
Â·‡� ‰ÚÈ·¯ 16נסב הדיו� על אישו� בעבירה של נסיו� לחטיפה של נערה מתחת לגיל .

א� שחלק גדול . 16 המושלמת הייתה שהנערה היא מתחת לגיל אחת הנסיבות בעבירה
 האמור הדי��פסקאתיחס ל,  לחוק העונשי�39' נטי לאחר תיקו� מסוומהדיו� ש� אינו רל

ג� במוב� הצר וג� במוב� " אדישות"משו� שנראה לי כי נעשה ש� שימוש במושג 
רות יסוד נפשי תחילה מתייחס השופט אגרנט לעבירות מושלמות שאינ� מזכי. הרחב

כלל כעבירות הדורשות �הוא קובע כי עבירות אלו יש לפרש בדר�. כלשהו בהגדרת�
". פזיזות"כי נית� להסתפק בא יהוביחס לנסיבות משמעות הדבר , מחשבה פלילית

" פזיז"אלא ג� א� היה , בעבירה כזו הנאש� יורשע לא רק א� ידע שהנסיבה מתקיימת
בי� א� לא היה אכפת לו , ל במודע את הסיכו� שהיא מתקיימתנט – כלומר, כלפי הנסיבה

�כא� ההתייחסות לאי(ובי� א� קיווה שהנסיבה לא מתקיימת , א� הנסיבה מתקיימת

מתקיימת ג� במקרה " פזיזות"ה, כ� לענוס� ). כפתיות היא לאדישות במוב� הצרא
רה שהוא וג� במק, שהשאלה א� הנסיבה מתקיימת כלל לא חלפה במוחו של הנאש�

 שוני� הדברי� .34 א� טעותו היא בלתי סבירה,חשב בטעות שהנסיבה לא מתקיימת
במקרה . שהנסיבות מתקיימות" ידיעה"ביחס לעבירה הכוללת בי� יסודותיה דרישה של 

א� לא , כזה תהיה כמוב� הרשעה במקרה שהנאש� ידע בוודאות שהנסיבות מתקיימות
לא , � הנאש� חשב בטעות שנסיבה לא מתקיימתא. יספיק להרשעה" פזיזות"כל סוג של 

משו� שבמקרה כזה לא הייתה , סבירה תהיה הרשעה ג� א� הטעות הייתה בלתי
ומה הדי� במקרה שבו הנאש� נטל במודע סיכו� שהנסיבה . שהנסיבה מתקיימת" ידיעה"

לבי� , לקיו� הנסיבה) במוב� הצר(כא� מבחי� השופט בי� מצב של אדישות ? מתקיימת
השופט טוע� שהנימוק לכ� שבמקרה של טעות . ב של תקווה שהנסיבה לא מתקיימתמצ

הוא שיש להניח לטובתו ") ידיעה"בעבירה הדורשת (בקיו� הנסיבה הנאש� לא יורשע 
) במוב� הצר(במקרה של אדישות , א� כ�. לא היה פועל, שאילו ידע שהנסיבה מתקיימת

 שהרי לנאש� לא אכפת א� הנסיבה ,יש ג� כ� מקו� להרשעה, כלפי קיו� הנסיבה
מהדברי� . ויש להניח שהיה פועל ג� א� היה יודע בוודאות שהיא מתקיימת, מתקיימת

משתמע שבמקרה שבו הנאש� היה בספק א� הנסיבה מתקיימת וקיווה שהיא לא 
משו� שיש להניח לטובתו שאילו  – ")ידיעה"בעבירה של (הוא לא יורשע , מתקיימת

 
' עמ, )5הערה , Card, Cross & Jones) ÏÈÚÏ :לניתוח היסוד הנפשי לפי החוק החדש ראו  33

320�315 ;J. Temkin, A. Ashworth “The Sexual Offences Act 2003: Rape, Sexual 
Assaults and the Problems of Consent” Criminal L. Rev. (2004) 328, pp. 340-344. 

  .2931�2929 ' עמ,2913ד יז "פ , Â·‡-È·¯� ‰Ú 'È‰ÂÚ‰ ıÓ˘ÈËÙ‰Ï˘ÓÓÏ 291/62פ "ראו ע  34
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.  כא� מוסי� השופט טענה נוספת.35סיבה מתקיימת לא היה פועלידע בוודאות שהנ
) 16כגו� שהנערה היא מתחת לגיל (רב� וכאשר עבירה קובעת נסיבה של גיל מסוי� של ק

הרי שנית� לייחס , רב� כלל לא חלפה במוחו של הנאש�ווהשאלה מה הוא גילו של הק
 אכפת מה גילו של יש להניח שלנאש� לא היה. לו אדישות כלפי הנסיבה האמורה

, לכל אד� יש גיל. רב�וולפיכ� לא הציג לעצמו כלל את השאלה בדבר גיל הק, רב�והק
הדבר ודאי , רב�ווא� לא שאל עצמו מה גיל הק, ועובדה זו ידועה באופ� כללי לנאש�

דבר דומה נית� לומר ג� ביחס לנסיבה (רב� ואכפתיות ביחס לגיל הק�נובע מאדישות ואי
ומאחר שמתקיימת במקרה כזה אדישות ביחס ). סוימת כנסיבה בעבירהשקובעת שעה מ

ביחס " ידיעה"ג� בעבירה שדורשת , הרי שנית� להרשיע נאש� כזה, לנסיבת הגיל
כלפי נסיבה מספיקה להרשעה בעבירה " אדישות"שהרי כבר סוכ� לעיל ש, לנסיבת הגיל

 אינה דורשת 16אמנ� עבירת החטיפה של נערה מתחת לגיל ". ידיעה"הדורשת 
. לעבור את העבירה הנדונה�È ÔÂÈÒ זה דובר על די��פסקא� במקרה הנדו� ב, "ידיעה"

ולדעת השופט , "פזיזות"להבדיל מעבירה של , "כוונה"סיו� היא עבירת יעבירת הנ
סיו� נדרשת יכ� שלש� הרשעה בנ, משליכה ג� על הנסיבות" כוונה"אגרנט דרישת ה

סיו� לחטיפה ייוצא שבעבירת הנ. ביחס לנסיבות") זיזותפ"להבדיל מ" (ידיעה"דווקא 
א� כאמור יש להתייחס . ביחס לנסיבת הגיל" ידיעה" נדרשת 16של נערה מתחת לגיל 

ולכ� היא תיחשב כמסופקת ג� במקרה " אדישות"לדרישה זו כמסופקת ג� במקרה של 
לפיכ� . 16שבו הנאש� כלל לא הציג לעצמו את השאלה א� הנערה היא מתחת לגיל 

ג� בהנחה ששאלת גילה של הנערה , סיו� לעבירה הנדונהינית� להרשיע את הנאש� בנ
לפיה� במקרה שהשאלה לא חלפה במוחו של ש דברי השופט .36כלל לא חלפה במוחו

הנאש� מדובר בהכרח במצב של אדישות מוגבלי� לנסיבות כגו� אלו העוסקות בגיל או 
לב � תשומתהיעדרת אי� היקש אוטומטי ממשתמע שבהקשר של נסיבות אחרו. בשעה

 א� השופט היה הדי��פסקמלא ברור . לאפשרות קיו� הנסיבה לבי� קיומה של אדישות
�שבמקרה שנדו� לפניו אי, ותבהקשר של נסיבות אחר, מאפשר לתביעה לנסות להוכיח

לענייננו מה שחשוב הוא ההקשר של גיל או , מכל מקו�. הלב נבעה מאדישות�תשומת
בהקשר זה נראה שהשופט מוכ� לקבוע שבמקרה . שעה שאליו השופט מתייחס בפירוש

מתקיימת , שבו שאלת האפשרות שהנסיבה מתקיימת לא חלפה במוחו של הנאש�
� של אינטייהשל , מדובר כא� באדישות במוב� הרחבכ�  א�. אדישות כלפי הנסיבה

אפשרות שהנסיבה אשר מתבטאת בחוסר ערנות ל, אכפתיות כלפי קיו� הנסיבה
כ� ברור א� השופט אגרנט נת� דעתו למעבר שהוא עושה   לא כלהדי��פסקב. מתקיימת

א� מכל מקו� נראה שבפועל בוצע מעבר , מאדישות במוב� הצר לאדישות במוב� הרחב

 
35  Ì˘ ,הדי��לא כל הדברי� המופיעי� כא� בטקסט נאמרו במפורש בפסק. 2936�2934' עמ ,

 .הדי��א� נראה לי שה� מהווי� פירוש נכו� לנאמר בפסק
36  Ì˘, נראה לי כי הדברי� בטקסט מהווי� . 2932�2931' ד בעמוחייראו ב. 2936�2931' עמ

 .מוהדי� ג� התבטאויות שאינ� מתיישבות ע�למרות שיש בפסק, פירוש נכו� לדברי השופט
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הדי� היא הנכונות לקבוע שבעבירות הדורשות ידיעה ביחס � נקודה מעניינת בפסק.37כזה
וכ� במקרה של אד� " אדיש במוב� הצר"היה הרשעה במקרה של הת, לנסיבת גיל או זמ�

א� לא תהיה הרשעה , שלא ש� לב לאפשרות שהנסיבה מתקיימת מחמת אדישות מעשית
 א� מקווה שהנסיבה לא ,במקרה של אד� שמודע לאפשרות שהנסיבה מתקיימת

בהקשרי� שבה� הוצע להרשיע בעבירה , בספרות ובפסיקה שבאנגליה. מתקיימת
היה , וימת את מי שלא חשב על האפשרות שהתוצאה תיגר� עקב אדישות מעשיתמס

ברור שבעבירה כזו נטילה מודעת של סיכו� תספיק להרשעה ג� במקרה שהייתה תקווה 
אכפתיות מספקת לער� �משו� שג� במקרה כזה התגלתה אי, שהתוצאה לא תתרחש

ההנחה . יל הוא אחר הקו ביחס לנסיבה כגו� ג¯·Â·‡�‰ÚÈ די��פסקא� ב. המוג�
 היא שבהקשרי� מסוימי� מי שלא ש� לב לאפשרות שהנסיבה הדי��פסקהמשתמעת ב

אש� יותר ממי שהיה מודע לאפשרות שהנסיבה , מחמת אדישות מעשית, מתקיימת
האחרו� לפחות הטריד עצמו בשאלה א� הנסיבה . מתקיימת וקיווה שהיא לא מתקיימת

אכפת א� הנסיבה היה לראשו� כלל לא . תקיימתוקיווה בכנות שהיא לא מ, מתקיימת
 בעצ� נטע� הדי��פסקנראה כי ב". אדיש במוב� הצר"ובכ� הוא דומה ל, מתקיימת

נית� להניח לטובת הנאש� שאילו היה , שבמקרה של המקווה שהנסיבה לא מתקיימת
אדיש במוב� "בעוד שבמקרה של ה. לא היה פועל, יודע בוודאות שהנסיבה מתקיימת

נית� , "אדישות מעשית" וג� במקרה של מי שלא ש� לב לקיו� הנסיבה מחמת "הצר
  .להניח כי העושה היה פועל ג� במצב של ידיעה ודאית שהנסיבה מתקיימת

כמתקיימת ג� במקרי� מסוימי� שבה� " אדישות במוב� הרחב"עד כה התייחסתי ל
" אדישות"חי�  משתמשי� במונעתי�ל. לא הייתה מודעות לאפשרות שהתוצאה תיגר�

כמסמני� מצבי� שמתקיימי� בכל המקרי� של , במוב� יותר צר" אכפתיות�אי"ו
במוב� " אדישות"מדובר בהתייחסות ל). א� לא במקרי� של חוסר מודעות" (פזיזות"

משו� שלפי המוב� הנדו� כעת , "אדישות במוב� הצר"שהוא יותר רחב מהמוב� של 
ולכ� ג� שימוש זה שיי� לסעי� זה של , "עתקלות ד"אדישות מתקיימת ג� במקרה של 

ההצדקה לשימוש הנדו� עתה היא שג� ". אדישות במוב� הרחב"המאמר העוסק ב
אכפתיות מספקת כלפי האינטרס �מתגלה אצל העושה אי" קלות דעת"במקרה של 

כשהוא צופה את האפשרות , כאשר אד� זורק אבני� ממרפסת כדי לנקותה. המוג�
נית� לומר שהוא גילה , א� הוא מקווה שהדבר לא יקרה, י� ושבי�שהאב� תחבול בעובר

 
היכולה לבוא לידי ביטוי ג� בהיעדר מודעות ליסוד " אדישות מעשית"התופעה של   37

 המחשבה"קנאי ' ר: ראו למשל. מיסודות העבירה נדונה ג� בספרות המשפטית בישראל
 '  בעיקר בעמ,147) ד"תשנ(יא ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ " הפלילית הנדרשת לנסיבות העבירה

על דרישת המודעות כלפי הנסיבות בחלק הכללי החדש של חוק "קוגלר ' י; 171�163
Ó˘‡ , ËÙ˘Ó· ˙Â�Ï˘¯Â ˙ÂÊÈÊÙ‰אזר ' ע; 159�158, 149) ו"תשנ(ה ÌÈÏÈÏÙ " העונשי�
 ÈÏÈÏÙ‰)גווני� במושג –היסוד הנפשי בעברה "לוי ' י; 182�152' עמ בעיקר ב,)ט"תשנ 

 .24�23' עמ, 5) ג"תשס, כר� ב(Ó˘ ¯ÙÒ‚¯  "המחשבה הפלילית
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מות גופ� של העוברי� ושבי� וכלפי אכפתיות כלפי של� של אדישות ואינטייהבמעשהו 
הוא לא היה , משו� שא� היה מספיק אכפת לו שה� לא ייחבלו, האפשרות שה� ייחבלו

.  שקיווה שה� לא ייחבלובכ�, נכו� שהוא גילה אכפתיות מסוימת. זורק את האבני�
במקרי� מסוימי� הוא אולי נקט ג� אמצעי זהירות מסוימי� כדי להקטי� את הסיכוי 

 א� כל עוד מדובר בנטילה של סיכו� ,וג� בכ� מתגלה אכפתיות, שהתוצאה תתרחש
לא "ו" אדיש "עתי� ולכ� הוא מכונה ל,ÙÒÓ˜˙הוא לא גילה אכפתיות  – סביר בלתי

לא "אשר חווה ממש תחושה של " אדיש במוב� הצר"דעת שונה מהה קל, אכ�". אכפתי
 תיהוא שלשניה� הייתה נטי" אדיש במוב� הצר"ול" קל הדעת"א� המשות� ל, "אכפת לי

אכפתיות מספקת כלפי האינטרס המוג� וכלפי התוצאה אשר באה לידי �אופי של אי
  למצוא בפסיקהנית�". אדישות במוב� הרחב"בשניה� התקיימה . ביטוי במעשה שעשו

‰¯ÔÓ  די��פסקב. במוב� הרחב הנדו� עתה" אדישות"ו" אכפתיות�אי"שימוש במונחי� 
על אד� הפועל  ,בי� השאר, הפלילי אשר דיברהחוק   לפקודת243יש התייחסות לסעי� 

הא� היא באה לציי� " – "נמהר" שואל מה פירוש המילה המשפט�בית". נמהר"באופ� 
כלומר חזות התוצאות מראש בלי , כפי שנאמר זה עתה) recklessness(אדישות פלילית 

 מתייחס כא� לכל המצבי� של צפיית האפשרות המשפט� נראה שבית.38"?לרצות בה�
כלומר הוא ". אדישות פלילית"כמצבי� של ) כשאי� רצו� שהיא תיגר�(שהתוצאה תיגר� 
די� �קינית� למצוא פס. במשמעות הרחבה הנדונה כא�" אדישות"משתמש במילה 

 ג� בספרות אפשר .39"פזיזות"כמילה נרדפת ל" אדישות"בה� נעשה שימוש בשנוספי� 
  .40למצוא שימוש כזה

 
 . 1010 ' עמ,1006ד ז "פ , ÔÓ¯‰ 'È‰ÂÚ‰ ıÓ˘ÈËÙ‰Ï˘ÓÓÏ � 80/53פ "ע  38
 6בסעי� (ט ב�  השופדיי�לנאמר ע) פורס�לא ( �˙ ÚÂÓ '„ÓÈÏ‡¯˘È„ � 267/89פ "בע  39

... מסוג פזיזות או אדישות"סיו� לרצח אי� להסתפק בכוונה יכי בעבירת הנ) הדי��לפסק
 259/92) א"ת(פ "בת". אלא יש להוכיח קיומה של כוונה ממשית לגרו� למות הקרב�

„ÓÈÏ‡¯˘È ˙��  '¯Ï˜ÂÓ˘, 4בסעי� ( השופט סטרשנוב דיי�לנאמר ע, 64) 1(ג"מ תשנ"פ 
הבא , היסוד הנפשי"כי לצור� הוכחת עבירת ההריגה דרושי� היסוד הפיסי ו) הדי��לפסק

כי התנהגותו עשויה , מתו� ראייה, כלומר, 'פזיזות'לידי ביטוי בכ� שהנאש� נהג מתו� 
נדרשת חזות מראש של , לעניי� היסוד הנפשי של פזיזות, דהיינו. לסכ� את חייו של אחר

 �˙ ÈÏ‡¯˘È„ מ40195/03) א"ת(פ "בת". ...איכפתיות או אדישות לתוצאותיה�התוצאה ואי
� 'ÔÂ¯Â„)  כל "הוא " מעשה אסור"אומר השופט גורפינקל כי בעבירת ההריגה ) פורס�טר�

אליו . נעשה מתו� מחשבה פלילית וגור� לתוצאה קטלנית, מעשה אשר מסכ� חיי זולת
 של נאש� לגבי 'לא אכפתיות'המתבטא ב, וד הנפשי אשר הוא הפזיזותיתווס� היס

 דיי�לנאמר ע) פורס�לא (ÓÈÏ‡¯˘È ˙��  ' È˜ÒÏÂ„ÂÙ„ 290/94) ��י(פ "בת". התוצאה
שכדי להוכיח את עבירת ההריגה יש להוכיח את ) הדי�� לפסק7בסעי� (השופטת אור 

היא קובעת שבמקרה שלפניה אכ� הוכח היסוד ו" אכפתיות�פזיזות או אי"היסוד של 
 ".אכפתיות�פזיזות או אי"הנפשי של 

 L. Alexander “Insufficient Concern: A Unified Conception of Criminalראו למשל   40
Culpability” 88 Cal. L. Rev. (2000) 931, p. 937 .ית� לתאר נטע� ש� שאת כל הפזיזי� נ
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נית� " אדישות במוב� הצר"במוב� רחב שאינו מוגבל ל" אדישות"שימוש במושג 
 לקוד זה 210.2סעי� . יאמריקנ ה�Model Penal Codeלמצוא ג� בהגדרת הרצח של ה

האחת היא כאשר המעשה בוצע במטרה לגרו� . עבירת הרצחקובע שלוש חלופות ל
השנייה היא כאשר המעשה בוצע תו� צפייה של מותו של אד�  ;למותו של אד�

כאשר המעשה בוצע ע� פזיזות ביחס לחיי   היאשלישיתהחלופה ה ;"ודאות מעשית"ב
 המעשה בוצע  א�.41"אדישות קיצונית לער� של חיי אד�"בנסיבות המגלות , אד�

תהיה " אדישות קיצונית לער� של חיי אד�"כאשר לא מתקיי� התנאי של " פזיזות"ב
מדברי ההסבר ". אדישות במוב� הצר"אי� הכוונה ל" אדישות"במושג . הרשעה בהריגה

שה� כה " פזיזות"לסעי� עולה כי יוצרי הקוד סברו שיש מקרי� של גרימת מוות ב
שמת� למקרי� של מעשה שנעשה ע� רצו� להמית או מתועבי� עד שה� שווי� בדרגת א

. ובמקרי� אלו צריכה להיות הרשעה ברצח ולא בהריגה,  בוודאות של המוותצפייהע� 
וה� , אשר מושאר למושבעי�, מדברי ההסבר עולה שמדובר בעצ� בשיפוט ערכי

 ˜È�ÂˆÈ˙יצטרכו להערי� את המקרה על כל נסיבותיו ולהכריע א� התגלתה בו אדישות 
דברי ההסבר ג� מביאי� דוגמאות למקרי� שבה� יש להניח . לער� של חיי אד�

 במסגרת דברי ההסבר הארוכי� .42שהנאש� יורשע ברצח במסגרת החלופה השלישית
אי� שו� רמז לכ� שהחלופה השלישית לא יכולה לחול במקרה שהעושה קיווה שמוות 

" קל הדעת"ל"  במוב� הצראדיש"אילו הייתה כוונה ליצור הבחנה בי� ה. לא יתרחש
וג� הייתה מקלה מאוד על המלאכה , הבחנה זו הייתה מופיעה בפירוש בדברי ההסבר

שמדובר בסעי� בשיפוט ערכי שיתחשב בי� השאר , נראה א� כ�. של דברי ההסבר
שמטרתו לקבוע עד כמה , וכ� במניעי� של העושה, בדרגת ההסתברות שהמוות יקרה

האדישות הקיצונית הזו יכולה להימצא .  לער� של חיי אד�אכפתי ביחס�היה העושה אי
אדישות "ולכ� מדובר כא� ב, ג� במקרי� שבה� העושה קיווה שהתוצאה לא תתרחש

מרמז , של חיי אד�Í¯ÚÏ יש לציי� כי ג� השימוש במינוח של אדישות ". במוב� הרחב
" במוב� הצראדישות "כאשר מדובר ב". אדישות במוב� הצר"על כ� שלא מדובר כא� ב

בעוד שכאשר מדברי� , כלל ישירות על אדישות ביחס לגרימת התוצאה�מדברי� בדר�

 
 , בי� השאר,בספר על המשפט האוסטרלי ד� המחבר, כמו כ�. )indifferent(כאדישי� 

 אשר קובע כי רצח מתגבש ג� במקרה שבו המעשה �New South Walesבסעי� הרצח ב
המחבר מעדי� את הפירוש שענ� זה של . ”reckless indifference to human life“ נעשה ע�

והוא מציי� שמספר שופטי� , רה שהנאש� קיווה שהמוות לא ייגר�רצח מתקיי� ג� במק
  .P. Gillies Criminal Law (4th ed., 1997), p. 640ראו . תמכו בפירוש זה

בחלופה , הסעי� מדבר. �Model Penal Code (Philadelphia, 1985) ל210.2ראו סעי�   41
 recklessly under circumstances manifesting extreme“ על כ� שהמעשה נעשה ,הנדונה

indifference to the value of human life”. 
 The American Law Institute Mode Penal Code and Commentariesלדברי ההסבר ראו   42

(Part II, vol. 1, 1980), pp. 13-43. 
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מדברי� פעמי� רבות על כ� שבמעשה התגלתה נטיית אופי " אדישות במוב� הרחב"על 
הוכחה נוספת לכ� שאי� מדובר כא� באדישות במוב� . ‰Ô‚ÂÓ‰ Í¯Úשל אדישות כלפי 

. ההסבר למקרי� של מעשה שנעשה ע� רצו� להמיתהצר נית� למצוא בהתייחסות דברי 
דברי ההסבר מבארי� שבמקרה של מעשה כזה אי� צור� שהמושבעי� ישפטו א� מדובר 

משו� שא� המעשה נעשה ע� רצו� להמית הרי " אדישות קיצונית לער� של חיי אד�"ב
  א� הרי רצו� שמוות ייגר� אינו מתיישב ע�.43שהוא מגלה מניה וביה אדישות כזו

� של אינטייהרח� שמדובר כא� ביחס וועל כ! לכ� שמוות ייגר�" אדישות במוב� הצר"

נקודה ". אדישות במוב� הרחב"ב כלומר מדובר, אכפתיות כלפי הער� של חיי אד�
" אדישות"בתחילת דיונו הוא מבי� את המונח . Williamsנוספת בהקשר זה עולה בדברי 

הרי אדישות קיימת במצב שבו : ז הוא מקשהוא". אדישות במוב� הצר"בסעי� האמור כ
זהו מצב נפשי . תתרחש וחסר רצו� שהתוצאה לא, העושה חסר רצו� שהתוצאה תתרחש

כיצד נית� ? כיצד נית� לדבר על דרגות של אדישותא� כ� . שלא נית� לדירוג לפי עוצמות
� שהקוד ואול� בהמש� הוא מציי? "לא קיצונית"אדישות ו" קיצונית"לדבר על אדישות 

 .44של חיי אד�‰Í¯Ú רוע המוות אלא על אדישות כלפי ילא מדבר על אדישות כלפי א
" אדישות במוב� הצר"נראה שכוונתו היא לכ� שאי� מדובר כא� על המצב הנפשי של 

 נטייה. אשר מתגלה במעשה, אכפתיות כלפי הער� של חיי אד�� של אינטייהאלא על ה
 70%אד� שנוטל סיכו� של , שאר התנאי� שווי�כאשר כל , למשל. זו ניתנת לדירוג
אכפתיות לער� של חיי �מגלה במעשהו יותר אי )ומקווה שהוא לא יקרה(שהמוות ייגר� 

  ).ומקווה שהוא לא יקרה( שהמוות ייגר� 20%אד� מאשר אד� שנוטל סיכו� של 
בעיקר , "רשלנות"מופיע ג� בהקשר של " אדישות במוב� הרחב"המושג של 

במסורת המשפט האנגלי רשלנות כלפי .  מענישי� את הרשל�ÚÂ„Óהסביר כשבאי� ל
א� אד� רגיל , תוצאה מתקיימת כאשר הנאש� לא היה מודע לאפשרות שהתוצאה תיגר�

ובתנאי שמדובר בסיכו� (וזהיר בנסיבות המקרה היה מודע לאפשרות שהתוצאה תתרחש 
 יש .45העניש את הרשל�קיי� ויכוח בשאלה א� יש הצדקה להרשיע ול). בלתי סביר

מי שצופה את האפשרות . טועני� שענישת הרשל� אינה תורמת להרתעה כללית
שהרי , ידי העובדה שהפזיזי� נענשי��עשוי להיות מורתע על, שמעשהו יגרו� למוות

הוא עלול לעמוד לדי� על גרימת המוות  – הוא מבי� שא� מעשהו אכ� יגרו� למוות
בשעת מעשה את העובדה שהמעשה שלו עלול לגרו� א� מי שאינו צופה . בפזיזות

אינו יכול לפני המעשה להיות מורתע מענישת , )משו� שהוא רשל�(למותו של אד� 
כלל  ולכ� כלל לא מודע לאפשרות שמעשהו יגרו� למותו של אד�שהרי הוא , הרשלני�

הוא  ,כל נושא הענישה כלל לא משפיע עליו. פני המעשהלא חושב על נושא הענישה ל

 
43  Ì˘ ,22�21' עמ. 
 .G. Williams The Mental Element in Crime (1965), pp. 91-93ראו   44
 J. Dressler Understanding Criminal Lawלסיכו� הטיעוני� בעד ונגד ענישת הרשל� ראו   45

(3rd ed., 2001), pp. 130-131. 
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לא מודע לאופי המסוכ� של שהרי הוא , נטיות של הענישה למעשהווולא רואה מהי הרל
, שברגע שבחברה מסוימת ידוע שג� הרשלני� נענשי�, על כ� עוני� רבי�. מעשהו

 אנשי� באותה ,מודעות במקרה שהייתה יכולת לדעת ג� גוררת ענישה�כלומר שאי
נכנסת , וכאשר ה� מודעי� לסיכו� ;חברה נעשי� יותר מודעי� לסיכוני� שבמעשיה�

בחברה שבה מענישי� במקרי� של ". פזיזות"לפעולה ההרתעה הנוצרת מקיו� עבירות ה
משו� שלאנשי� בחברה כזו יש תמרי� להיות מודעי� , ייגרמו פחות נזקי�, רשלנות

שמא " כוננות מחשבתית"� בחברה כזו יש תמרי� להיות בלאנשי. לסיכוני� שבמעשיה�
מייצרת , הידיעה הכללית שנית� להיענש על רשלנות. המעשה שה� עושי� הוא מסוכ�

כ� תורמת . ובכ� מקטינה את כמות הנזק, יותר מודעות לאפשרות של גרימת נזקי�
 א� אד� .ענישת הרשלנות ג� תורמת להרתעה אישית. ענישת הרשלנות להרתעה כללית

שיחק בגפרורי� באופ� מסוכ� מבלי שצפה את האפשרות שהוא עלול לגרו� לשכנו נזק 
ולאחר שנגר� הנזק הוא הורשע , )בנסיבות שהייתה יכולת לצפות זאת(גופני עקב הצתה 

יש להניח שבפע� אחרת שהוא יתפתה לשחק  – ונענשנטית ווהרלבעבירת הרשלנות 
א� ג� א� . ויימנע מיצירת הסיכו�, לב לאפשרות של גרימת הנזקבגפרורי� הוא כ� ישי� 

עדיי� עולה השאלה א� , נקבל שענישת הרשלני� תורמת להרתעה ומפחיתה נזקי�
רק . יש הסבורי� שאשמה מוסרית מבוססת רק על בחירה. הרשל� אש� מבחינה מוסרית

מי שהיה . וסריתאש� מבחינה מ, מי שבחר לפגוע בער� המוג� או להעמיד אותו בסכנה
אכ� בחר להעמיד בסכנה את הער� של חיי אד� ולכ� מוצדק , פזיז כלפי גרימת המוות

לא , כלפי האפשרות של גרימת מוותרשל� רק א� מי שהיה  ;לייחס לו אשמה ולהענישו
שהרי הוא לא היה מודע לאפשרות , בחר להעמיד בסכנה את הער� של חיי אד�

נכו� שהוא היה יכול להיות .  ולפיכ� הוא לא אש� מבחינה מוסרית,שמעשהו יגרו� מוות
 ,שלא להיות מודע לאפשרות זו·Á¯ לא הוא הרי א� , מודע לאפשרות של גרימת המוות

לדעת . אי� אשמה מוסרית –  בחירה לפגוע בער� המוג� או להעמידו בסיכו�היעדרוב
� מקו� במשפט הפלילי לעבירות או שאי: התומכי� בעמדה זו עלינו לומר אחת משתיי�

או שיש מקו� לעבירות כאלו א� ההצדקה לקיומ� נובעת א� ורק משיקולי , של רשלנות
קרו� שאי� להעניש אד� שאינו אש� מבחינה יהגוברי� בהקשר זה על הע(תועלת 
. ואול� רבי� סבורי� שג� במקרה של רשלנות מתגלה אשמה מצדו של העושה). מוסרית

כאשר האפשרות שהמעשה , עשה מסוכ� שעלול לגרו� למותו של אד�א� אד� עושה מ
א� היא כ� הייתה חולפת במוחו של האד� , עלול לגרו� למוות לא חולפת כלל במוחו

מדוע  – מתעוררת מאליה השאלה, הרגיל שהיה עושה את אותו מעשה באות� נסיבות
ובה הנכונה והתש? האפשרות שהמוות ייגר� לא הופיעה במוחו של הנאש� הנדו�

משו� שיש פג� , במקרי� רבי� היא שאפשרות זו לא הופיעה במוחו של הנאש� דנ�
אילו הער� של חיי . שהער� של חיי אד� אינו מספיק חשוב לו – והוא, מסוי� באופיו

ג� הוא היה צופה את , אד� היה חשוב לו באותה מידה כמו שהוא חשוב לאד� הרגיל
לנאש� דנ� לא היה מספיק אכפת , במילי� אחרות. האפשרות שמעשהו יגרו� למוות

האדישות והזלזול של . לער� של חיי אד�‡„È˘ הוא בעצ� היה , מהער� של חיי אד�
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מדובר א� כ� .  המודעות שלוהיעדרה� שהובילו ל, הנאש� כלפי הער� של חיי אד�
 של אדישות כלפי נטייהעל , באשמה שמבוססת על פג� באופי אשר נתגלה במעשה

אשמה � ההתייחסות לרשל� כבר.46"אדישות במוב� הרחב"כלומר על , � המוג�הער
 ראוי .47לער� המוג� היא נפוצה מאוד" אדישות" המודעות שלו מגלה היעדרבגלל ש

לציי� כי ג� בפסיקה בישראל נית� למצוא התייחסות לרשלנות כמצב שבו מתגלה 
עת הרשלני� בכ� שה�  כמוב� שא� מצדיקי� את הרש.48כלפי הער� המוג�" אדישות"

מתעורר הקושי כיצד נית� להצדיק את , לער� המוג�" אדישות"מגלי� במעשיה� 
ההרשעה במקרי� שבה� נראה שהעובדה שהנאש� דנ� לא צפה את מה שאד� רגיל היה 

שהוא (אלא מכ� שלנאש� הייתה תכונה , כלפי הער� המוג�" אדישות"לא נבעה מ, צופה
כגו� ( הוא לא צפה את מה שהאד� הרגיל היה צופה שבגללה) אש� בקיומהלא 

כשהנאש� היה בעל פג� פיזי או בעל אינטליגנציה נמוכה או כאשר הוא היה צעיר 
) או הסביר(דר� אחת להתמודד ע� קושי זה היא לזנוח את מבח� האד� הרגיל ). מהרגיל

על א� הנאש� ידואלי שבמסגרתו שואלי� ווולאמ� לצור� הרשלנות מבח� אינדי
היה יכול להיות מודע ) 'האינטליגנציה שלו וכו, מצבו הגופני, גילו(תכונותיו האישיות 

שעליו שואלי� א� " רגיל" דר� אחרת היא לייחס לאד� ה.49לאפשרות גרימת התוצאה
חלק מהתכונות האישיות של הנאש� , היה צופה את התוצאה) במקו� הנאש�(הוא 
, השאלה לא תהיה א� אד� מבוגר רגיל, 15במקרה שהנאשמת היא בת , כ�. הנדו�

 הייתה צופה את 15א� נערה רגילה בת אלא , היה צופה את התוצאה, המקרהבנסיבות 

 
) culpable indifference(" אדישות בת אשמה"המחבר מדבר על . 131' עמ, ˘Ì ראו  46

רגישות  חוסר המודעות מגלה חוסר. לזכויות ולאינטרסי� של האנשי� שמסביב לנאש�
 . הוא מגלה פג� באופי. לזכויות של אחרי�

 K.W. Simons “Culpability and: בנוס� למקור שהוזכר בהערה הקודמת ראו ג� למשל  47
Retributive Theory: The Problem of Criminal Negligence” 5 The Journal of 
Contemporary Legal Issues (1994) 365; J. Horder “Criminal Culpability: The 
Possibility of a General Theory” 12 Law and Philosophy (1993) 193, p. 204; 

G. Fletcher Basic Concepts of Criminal Law (1998), pp. 116, 128. 
 לחוק העונשי� העוסק 304נדו� סעי� , 1) 4(ד מח"פ ,�˙ Ò�¯ÂÏ '„ÓÈÏ‡¯˘È � 119/93פ "בע  48

בא להציב סטנדרט מחמיר "כי סעי� זה ) 12' בעמ(נאמר עליו . בגרימת מוות ברשלנות
להזהיר , מגמת החקיקה ותכליתה היו והינ� לבוא, היינו. בכל האמור לקיפוח חיי אד�

פלר ' ראו ג� את דברי פרופ". חוסר איכפתיות וזלזול בחיי אד�,  אדישותולהתריע מפני
�מסמלת הרשלנות א� זילזול גדול יותר בערכי� החברתיי� מאשר קלות, לעתי�"ש

במקרי� של "אריה כותבת ש� גור'פרופ). 620' עמ, )3 הערה ,ÏÈÚÏ( פלר(" ...הדעת
�גור' ראו מ". ...� זלזול בער� המוג�העמדה השלילית המשתקפת היא של מעי, רשלנות
כד ÌÈËÙ˘Ó " �1992ב"התשנ, )חלק מקדמי וחלק כללי(הצעת חוק העונשי� "אריה 

 . 31 'עמ ,9) ד"תשנ(
' מ; 31' עמ ,˘Ì, אריה�ראו גור. זה הוא המבח� המקובל בכמה מדינות בקונטיננט  49

ÌÈËÙ˘Ó " תי או שניה� ג� יחדיסוד עובד, יסוד נפשי: על הרשלנות בפלילי�"קרמניצר 
 .92�89 ' עמ,71) ד"תשנ(כד 
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לענייננו מה שחשוב הוא כי .  הדיו� בנושא זה חורג ממסגרתו של מאמר זה.50התוצאה
  ".אדיש במוב� הרחב" מתייחסי� לרשל� כעתי�ל

 אי הבנות. ד

" אדישות"טקסט התכוו� להשתמש בה מקרי� שבה� יוצר כעת ברצוני להצביע על
 .ואילו הקורא של הטקסט הבינו במשמעות אחרת, במוב� אחד

התייחס הנשיא ברק בי� השאר ליסוד הנפשי הדרוש בעבירת הרצח ÈÎ„¯Ó  די��פסקב
גור� במזיד למותו של אד� "סעי� זה עוסק במי ש. לחוק העונשי�) 3)(א(300לפי סעי� 

הנשיא ברק מציי� ". וע עבירה או תו� הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועהתו� ביצ
,  לחוק העונשי�39' שנכנס לתוק� יחד ע� תיקו� מס, לחוק העונשי�) 1(א90שלפי סעי� 

כאשר מדובר בעבירה שנחקקה " (במזיד"יש לפרש עבירות תוצאה בה� מופיע המונח 
 – כלומר, כלפי התוצאה" פזיזות" שמספיקה כ�, )39' לפני כניסתו לתוק� של תיקו� מס

א� מיישמי� סעי� זה על סעי� . דעת כלפי התוצאה מספיקה להרשעה כ� שג� קלות
ואול� . דעת כלפי המוות לחוק העונשי� יוצא שבסעי� זה מסתפקי� בקלות) 3)(א(300

) 3)(א(300 דרשה במסגרת סעי� 39' הפסיקה שלפני תיקו� מס, לפי הבנת הנשיא ברק
 משאיר הנשיא ברק בצרי�, לפיכ�. ביחס למוות) דעת להבדיל מקלות(דווקא אדישות 

 השתנתה ההלכה ביחס לעבירה הנדונה כ� 39' עיו� את השאלה א� בעקבות תיקו� מס
משו� , ההכרעה בשאלה זו לא הייתה הכרחית. דעת שנית� להסתפק במסגרתה בקלות

נראה לי כי הנשיא ברק טעה בהבנת  .51שבמקרה הנדו� התקיימה אדישות ביחס למוות
כדי , דעת כלפי המוות לפי פסיקה זו די היה בקלות. 39' הפסיקה שקדמה לתיקו� מס

�אי"די� שהשתמשו במילי� �ישנ� פסקי, אמנ�. לגבש הרשעה במסגרת הסעי� האמור

א� , בבוא� לתאר את היסוד הנפשי הדרוש לפי הסעי� האמור" אדישות"או " אכפתיות
וה� לא באו לשלול את העמדה שלצור� הרשעה בעבירה , "פזיזות"התכוונו לה� בעצ� 

 . דעת כלפי המוות�דנ� נית� להסתפק בקלות
 ועסקו בעבירה 39' די� שניתנו לפני תיקו� מס�הנשיא ברק מציי� שורה של פסקי

והוא מסכ� כי השופט אור היטיב להביע את היסוד הנפשי הדרוש בעבירה זו , הנדונה
הנדרש להוכחת עבירה ', זדו�'שה, הלכה היא"ש‚Â¯  די��פסקבאומרו ב) 39יקו� לפני ת(

אשר קד� , 1936, לפקודת החוק הפלילי) ג(214או סעי� (לחוק ) 3)(א(300על פי סעי� 
והתנהגות לא , טומ� בחובו צפיות מראש מצד העבריי� של אפשרות גרימת המוות, )לו

 
 ,ÏÈÚÏ( ראו לוי ולדרמ�)" או הסביר(אד� הרגיל "לאפשרות של ייחוס תכונות של הנאש� ל  50

, )45 הערה ,ÏÈÚÏ (Dressler; 94' עמ, )49 הערה ,ÏÈÚÏ (קרמניצר; 519�516' עמ, )3הערה 
 .141, 133�131 'עמ

 .248�246 ' עמ,239) 3(ד נ"פ ,�˙ ÈÎ„¯Ó� '„ÓÈÏ‡¯˘È  4389/93פ "ע  51
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 ובעקבותיה ...ıÈ·Â·Â˜ÚÈכה זו נקבעה במשפט הל. אכפתית מצדו לנוכח תוצאה צפויה זו
 כי אי�, נמצא" הנשיא ברק מציי� כי לאור פסיקה זו .52"...די� רבי� אחרי��בפסקי

משו� ) 43בתיקו� ( החקיקתי שנית� לה� 'ירושפ'וב) 39שבתיקו� (בהגדרות החדשות 
 או )בלשו� ההלכה ('אי איכפתיות'שינוי הדי� היש� בכל הנוגע ליסוד הנפשי של 

לחוק ) 3)(א(300הנדרש בעבירה לפי סעי� )) א)(2)(א(20בלשו� סעי�  ('אדישות'
א� אי� לומר כי " והוא מוסי� כי הוא מבקש להשאיר בצרי� עיו� את השאלה ,"העונשי�

) 3)(א(300 בעבירה לפי סעי� 'קלות דעת' די ביסוד נפשי של 43 ותיקו� 39לאחר תיקו� 
 דרשה דווקא 39שיא ברק כי הפסיקה שלפני תיקו�  הנחתו של הנ.53"לחוק העונשי�

שבו מציי� ‚Â¯  די��פסקובמיוחד על , הדי� שהוא מזכיר�פסקי נסמכת על, "אדישות"
�א� נראה לי כי עיו� בפסקי". התנהגות לא אכפתית"השופט אור כי בעבירה זו נדרשת 

. דעת לותה� הסתפקו בק – כלומר, כלפי המוות" פזיזות"הדי� מגלה שה� הסתפקו ב
 המנחה הדי��פסקזהו . ıÈ·Â·Â˜ÚÈ די��פסק הראשו� שהנשיא ברק מזכיר הוא הדי��פסק

 זה התייחס השופט אגרנט לעבירה הנדונה שהופיעה אז די��פסקב. ביחס לעבירה הנדונה
" בזדו�"ושאל כיצד יש לפרש את המילה , לפקודת החוק הפלילי) ג(214בסעי� 

 מציג מבוא אשר מתייחס לצורות היסוד הנפשי בתחילה הוא. המופיעה בסעי� זה
ביחס ". רשלנות"ו, "פזיזות", "כוונה"ובמסגרתו הוא מבחי� בי� המושגי� , השונות

 כאשר העושה חזה את האפשרות שהתוצאה קיימת) intention(" כוונה", לתוצאות
 כאשר הנאש� צפה את מתקיימת) recklessness" (פזיזות. "וג� רצה בה, תיגר�

והוא בכל זאת המשי� לפעול א� מתו� יחס של אדישות , שרות שהתוצאה תיגר�האפ
וג� " כוונה פלילית"ג� ב. ה שהיא לא תיגר�ווא� בתקו, לשאלה א� התוצאה תיגר�

 מדברי� אלו עולה שהשופט אגרנט כולל .54קיימת ראיית הנולד" פזיזות פלילית"ב
יותר מאוחר ד� ". קלות הדעת "ה� את" אדישות במוב� הצר"ה� את " פזיזות"במושג ה

. השופט אגרנט בשאלת היסוד הנפשי הדרוש בעבירת הרצח לפי הסעי� המוזכר לעיל
כמצב שבו הנאש� צפה את האפשרות שמעשהו " כוונה פלילית"הוא מתייחס למצב של 

שבו הנאש� היה " פזיזות פושעת"ולמצב של ,  וא� חפ� בתוצאה זוקורב�יוביל למות ה
והוא . א� שלא קינ� בלבו הרצו� שהתוצאה תיגר�, ער לאפשרות שמעשהו יוביל למוות

: קובע כי לש� הרשעה בסעי� הנדו� די להוכיח שהתקיי� אחד משני המצבי� האמורי�
צור� הרשעה הוא ראיית מה שצרי� להוכיח ל". פזיזות פושעת"או " כוונה פלילית"

 "פזיזות פושעת" מדברי� אלו עולה כי די שהתקיימה פזיזות או במילי� אחרות .55הנולד
  קרי,צפיית האפשרות שהתוצאה תיגר� שאינה מלווה בחפ� שהתוצאה תיגר�, כלומר –

את "צופ� בחובו " בזדו�"יותר מאוחר מסכ� השופט כי היסוד של . די בקלות דעת

 
52  Ì˘, 247' עמ. 
53  Ì˘. 
 .545�544' עמ, )2 הערה ,ıÈ·Â·Â˜ÚÈ )ÏÈÚÏעניי�   54
55  Ì˘, 554' עמ. 
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 'פזיזות פושעת', הווה אומר; ל חזות התולדה הקטלנית מראשהאלמנט האמור ש
וכי בעבירה דנ� החליט המחוקק שלא לדרוש כוונה " כמשמעותה במשפט המקובל

בהוכחה שהנאש� היה ער לתוצאה הקטלנית שצמחה "להמית אלא להסתפק 
חזה מראש את התוצאה " דנ� נדרש שהנאש� עבירה הוא מסיי� כי ב.56"ממעשהו
 לאור� .57"בי� כתוצאה ודאית בי� כתוצאה אפשרית,  שצמחה ממעשהו זההקטלנית

 חוזרת על עצמה הקביעה כי צפיית האפשרות שהתוצאה תיגר� מספיקה הדי��פסק
מכא� שבדברי השופט אגרנט . מספיק להרשעה" פזיזות"וכי היסוד הנפשי של , להרשעה

  .58הדעת להבדיל מקלות" אדישות במוב� הצר"אי� דרישה ל
נטית לדיו� וושהייתה רל) 3)(א(300דינו בחלופה של סעי� �שופט זילברג ד� בפסקה

א� הוא מוסי� שאולי נית� , הוא נוטה לעמדה שנדרש רצו� שהמוות ייגר�. שלפניו
 – 'הפזיזות הפושעת'ג� את , )השופט אגרנט ...כפי שסבור(..."לכלול בחלופה הנדונה 

לי שאת  נראה .59"... העבריי� לתוצאה הקטלנית מצדו של'לא איכפתיות'יחס של זלזול ו
, "אדישות במוב� הרחב"יש לפרש כמתייחסי� ל" אכפתיות�אי"דברי השופט זילברג על 

שהרי הוא מתייחס כא� ". פזיזות"כלומר שהוא מתכוו� כא� בעצ� להסתפקות ב
" פזיזות"וכפי שראינו שופט זה הסתפק ב, לאפשרות של אימו� עמדת השופט אגרנט

השופט זילברג מדבר כא� על המצב , כ� לענוס� ". אדישות במוב� הצר"א דרש דווקא ול
דינו של השופט אגרנט במשמעות של �ביטוי זה הופיע בפסק". פזיזות פושעת"של 

ויש להניח ") אדישות במוב� הצר"ולא במוב� של (צפיית האפשרות של התוצאה 
 .שהשופט זילברג משתמש בביטוי באותה משמעות

די� �פסקי כמה מופיעי� ברשימה של הנשיא ברק עוד ıÈ·Â·Â˜ÚÈ די��פסקר לאח
בחלק� היסוד הנפשי הנדרש ). 3)(א(300הדני� ביסוד הנפשי של העבירה לפי סעי� 

ובאחרי� יש אמנ� , "אדישות"ללא הזכרה כלל של יסוד ה" פזיזות"מנוסח במונחי� של 
י תנאי להרשעה בעבירה דנ� הוא קיו�  א� אי� ללמוד ממנה כ,"אדישות"התייחסות ל

 
56  Ì˘, 558' עמ. 
57  Ì˘, 559' עמ. 
מתפרשת בו כמצב " בזדו�"די� אנגלי כ� שהמילה � פסקבמקו� אחד מתרג� השופט אגרנט  58

ובמקו� , )הדי�� לפסק557' עמ(שבו העושה יודע שייגר� נזק ופועל תו� אדישות למצב זה 
אכפתיות �די� מנדטורי ומתייחס אליו תו� שימוש במילי� אי�נוס� הוא מתרג� פסק

ר העובדה שבמקומות שבה� ואול� לאו). הדי�� לפסק548' עמ(ואדישות ביחס לתוצאה 
מציג ומסכ� השופט אגרנט באופ� מסודר את עמדתו ביחס לפרשנות הסעי� הנדו� הוא 

ביחס " פזיזות"וכי די ב, חוזר שוב ושוב על העמדה שדי בצפיית אפשרות התוצאה
הדי� הללו כ� שמדובר בהקשר� על �יש לפרש את ההתבטאויות ביחס לשני פסקי, לתוצאה

 ".פזיזות" במשמעות של –"  הרחבאדישות במוב�"
59  Ì˘, 571' עמ. 
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 דרשה הפסיקה 39שלפני תיקו� ,  נראה כי גישתו של הנשיא ברק.60דווקא" אדישות"
אשר ‚Â¯  די��פסקהסתמכה בעיקר על דברי השופט אור ב, דווקא אדישות ביחס למוות

 
שהופיע בסעי� " בזדו�"עלתה השאלה כיצד יש לפרש את יסוד ה·Ô ˘·˙ די� �בפסק  60

הנשיא אגרנט ציי�  ).לחוק העונשי�) 1)(א(300 סעי� –כיו� (לפקודת החוק הפלילי ) א(214
ד הנפשי של העבירה לפי כי הצדדי� הניחו בצדק כי היסוד הנפשי בעבירה זו זהה ליסו

כי משמעותו  "ıÈ·Â·Â˜ÚÈדי� �לחוק העונשי� שלגביו כבר נפסק בפסק) 3)(א(300סעי� 
אלא שג� חזה מראש , לא רק שהנאש� עשה ברצו� את המעשה שבעטיו נגר� המוות': היא

". 'בי� כתוצאה ודאית בי� כתוצאה אפשרית, שצמחה ממעשהו זה, את התוצאה הקטלנית
הוא ) 1)(א(300וזר הנשיא אגרנט ומציי� שהיסוד הנפשי בעבירה לפי סעי� ובהמש� ח

ד "פ,  Ô· 'È‰ÂÚı‰ Ó˘ÈËÙ‰Ï˘ÓÓÏ ˘·˙ � 315/66פ "ראו ע(ביחס לתוצאה " פזיזות"
 בה אנו דני�שהדרישה ביחס ליסוד הנפשי בעבירה , א� כ�). 203�202' עמ, 197) 1(כא

ולא מוזכרת בדברי הנשיא אגרנט כל דרישה , "פזיזות"היא ליסוד נפשי רגיל של 
די� � שבפסק–אליה הגעתי בטקסט שדבריו כא� ג� מחזקי� את המסקנה ". אדישות"ל

ıÈ·Â·Â˜ÚÈהשופט כה� . במסגרת העבירה הנדונה" קלות דעת" הסתפק השופט אגרנט ב
חזה מראש את התוצאה הקטלנית 'א� עושהו "מדבר על כ� שמעשה הריגה נעשה בזדו� 

, כלשו� השופט אגרנט( 'בי� כתוצאה אפשרית, בי� כתוצאה ודאית, צמחה ממעשהו זהש
 היא הידיעה בדבר אות� התוצאות –הזדו� טמו� בידיעה ). ...125/50פ "בע, כתוארו אז

ואי� נפקא מינה לעני� זה א� הפעולה ;  ובפעולה על א� הידיעה–הוודאיות או האפשריות 
ג� ). 241' עמ ,˘Ì(" ...זות או אדישות לעני� השגת התוצאותפזי, נעשית מתו� כוונה

�בפסק. על כל צורותיה" פזיזות"מדברי� אלו עולה כי אי� דרישה לאדישות דווקא ודי ב
 כה� ליסוד הנפשי הנדרש בעבירה הנדונה כא� והוא קובע 'מתייחס השופט חıÈ·Â·ÈÏ די� 
, מצד אחד, שות את המעשה שגר� למוות האמור פה אינו אלא הרצו� לע'הזדו�'"כי 

אי� מ� ). 125/50פ "ע(מצד שני , והחזות מראש של התוצאה הקטלנית שצמחה ממעשה זה
שפעולתו עלולה להסתיי� 'די בחזותו מראש : הצור� שהנאש� רצה לגרו� למוות דוקא

 412/70פ "ע(" 'א� כי אותו זמ� לאו דוקא חפ� שיקרה דבר שכזה, בתוצאה קטלנית
� ıÈ·Â·ÈÏ '„ÓÈÏ‡¯˘È ˙�, השופט דורש צפייה מראש של ). 236' עמ ,225) 2(ד כה"פ

בעת יישו� הדי� , 237' בעמ, אמנ�. האפשרות שהמוות ייגר� ואינו מזכיר דרישה לאדישות
א� דברי� אלו , לעובדות המקרה מציי� השופט שלנאש� לא היה אכפת שהילדה תמות

ולא משו� שבעבירה נדרשת דווקא , בדות במקרה דנ�נאמרי� משו� שאלו היו העו
לא נשאר מקו� לספק "מסכ� השופט כי , באותו עמוד, עובדה היא שיותר מאוחר. אדישות

שפעולתו עלולה להסתיי� בתוצאה "שהמערער עשה לילדה את אשר עשה לה בידיעה 
רות גרימת די בצפיית אפש, כלומר". ודי בכ� כדי לחייב קיו� הרשעתו ברצח; "קטלנית
אומר השופט גולדברג כי לצור� ÈÓÁ„‰ די� �בפסק. ואי� דרישה לאדישות דווקא, המוות

די בידיעת הנאש� שמעשהו עלול לגרו� למותו של "שבעבירה הנדונה " זדו�"הוכחת ה
ביישו� למקרה הנדו� קובע השופט שהפעולה ". א� א� אי� הוא רוצה במות הקרב�, הקרב�

ואי� יסוד להניח כי המערער לא הבי� את טיב� "מסוכנת לחיי אד� שביצע המערער הייתה 
' ÈÓÁ„‰ � 1258/90פ "ע" (ולא הערי� את סכנת החיי� שנשקפה מה� למנוח, של המעשי�

„ÓÈ˘È ˙�¯Ï‡, ה� מניסוח ההלכה וה� מצורת היישו� לעובדות ). 737' עמ, 731) 3(ד מו"פ
�פסק. ואי� צור� באדישות דווקא, צאההמקרה עולה כי די בצפיית אפשרות התגשמות התו

�פסק. בו ישב השופט אגרנטש הרכב דיי�לשנית� ע, די� ב� חצי עמוד�הוא פסקÓÚ‡˘ די� 
 שהוא עשה מה שעשה בהרגשת שוויו�, בי� השאר, הדי� מתאר את פעולת הנאש� וקובע
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 השופט אור אומר כי היסוד הנפשי בעבירה הנדונה טומ� .61י הנשיא ברקיד�לצוטטו ע
והתנהגות לא אכפתית , צפיות מראש מצד העבריי� של אפשרות גרימת המוות"ובו בח

 מכ� שהשופט .ıÈ·Â·Â˜ÚÈ"...62הלכה זו נקבעה במשפט . מצדו לנוכח תוצאה צפויה זו
ביחס " אדישות"הסיק הנשיא ברק שהוא דורש " לא אכפתית"אור דיבר על התנהגות 

להבדיל מקלות ,  לדרוש דווקא אדישות א� נראה לי כי השופט אור לא התכוו�,למוות
" התנהגות לא אכפתית"הוא השתמש כא� בביטוי ". פזיזות"אלא להסתפק ב, הדעת

סביר  שבהקשר דנ� משמעותו היא כל נטילה מודעת של סיכו� בלתי, במוב� הרחב
ההוכחה לכ� טמונה בכ� שבבואו לייש� את ההלכה . פזיזות – כלומר, שהתוצאה תארע

דעת ביחס  א� הנאש� היה אדיש או קלהמקרה השופט כלל אינו ד� בשאלה על עובדות 
אלא הוא מסתפק בכ� שהוכח כי הנאש� צפה את אפשרות מותו של , קורב�למותו של ה

שהמערער צפה את , הא� יכול להיות ספק, לנוכח עובדות אלה: "הוא אומר. קורב�ה
 – דעת היה מבי��כל אד� בר? התוצאה האפשרית של גר� מותו של אורו� עד חניקתו

שמניעת אפשרות נשימה במש� פרק זמ� כה ארו�  – והמערער בוודאי הבי� וידע זאת
תו� שניסה להתגבר על התנגדות , והא� לא הבי� המערער. עלולה להסתיי� במוות

ככל אד� ? ובמעשיו המערער מונע זאת ממנו, שזה מנסה לנשו� אוויר לריאותיו, אורו�
שתוצאתה של מניעת נשימה מאורו� עלולה להביא ,  בוודאי הבי�דעת המערער�בר

לאחר ,  השופט מגיע למסקנה שיש להרשיע את הנאש� בעבירה הנדונה.63"למותו
א� הנאש� היה בלי שהתייחס לשאלה א� , שקבע שהנאש� צפה את אפשרות המוות

ת גרימת מכא� עולה שלדעת השופט די היה בהוכחת צפיית אפשרו. דעת אדיש או קל
השופט ממשי� ומבהיר כי . דווקא" אדישות במוב� הצר"ואי� צור� בהוכחת , המוות

 – לחוק) 3)(א(300לצור� תחולת סעי�  – שתוכיח, בענייננו די היה לה למאשימה"

 
זהו : "רלאחר תיאור המקרה מופיע משפט קצ. אכפתיות כלפי התרחשות המוות�נפש ולא

). 29ד יב "פ ,˘ÓÚ 'È‰ÂÚ‰ ıÓÈËÙ‡˘ � 179/57פ "ע" (ל"הנ) ג(214 האמור בסעי� 'זדו�'ה
אדישות במוב� "לא נראה לי כי הייתה כא� כוונה לקבוע שבעבירה הנדונה נדרשת דווקא 

המשפט אחיזה לכ� שהנאש� פעל מתו� �בעובדות המקרה שלפניו מצא בית". הצר
�לא הגיוני לומר שבמשפט הקצר שבסו� פסק. ר כ� את המקרהולכ� הוא תיא, אדישות

די� �הדי� בא השופט אגרנט לשנות את ההלכה שהוא קבע וביאר באריכות בפסק
ıÈ·Â·Â˜ÚÈ ,יש לשי� ג� לב לכ� . על כל צורותיה" פזיזות"שבעבירה דנ� נית� להסתפק ב

חוזר הנשיא אגרנט על ÓÚ‡˘ די� �שנית� לאחר פסק) שהוזכר לעיל(·Ô ˘·˙ די� �שבפסק
ואי� בדבריו ,  שדי בצפיית האפשרות שהמוות ייגר�– ıÈ·Â·Â˜ÚÈדי� �הנוסחה שקבע בפסק

 ". אדישות במוב� הצר"כל רמז לאפשרות שההלכה שונתה ושבעצ� נדרשת 
 בטקסט הסמו� ÏÈÚÏראו את הציטוט המלא . 247' עמ ,)51הערה , ÈÎ„¯Ó) ÏÈÚÏ עניי�  61

 . 52הערה ל
 .514 ' עמ,505) 4(ד לו"פ ,�˙ Â‚ '„ÓÈÏ‡¯˘È¯ � 60/81פ "ע  62
63  Ì˘, שהוא התכוו� לתוצאות , אפילו לא נייחס למערער: "515' ראו ג� בעמ. 514' עמ

 ".שזו תוצאה אפשרית, הוא בוודאי הבי�, מעשה החניקה שלו
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 ג� ממשפט .64"וזאת בוודאי הוכיחה, שהמערער צפה את האפשרות של גרימת המוות
לאור זאת . ואי� צור� באדישות דווקא, ת ייגר�זה עולה כי די בצפיית האפשרות שהמוו

הוא " לא אכפתית"יחס לפני כ� לדרישה שההתנהגות תהיה ינראה שכאשר השופט הת
שפירושה " אכפתיות במוב� הרחב�אי" אלא ל,"אדישות במוב� הצר"לא התכוו� ל

 בשל הבנת הנשיא ברק את דברי השופט אור כמתייחסי� .65פזיזות – בהקשר דנ�
 היה 39הוא הניח כי המצב הפסיקתי בישראל לפני תיקו� " ת במוב� הצראדישו"ל

א� לאחר ולכ� הוא השאיר בצרי� עיו� את השאלה , "אדישות"שבעבירה דנ� נדרשת 
אדישות במוב� "להתכוו� השופט אור לדעתי  ,ואול� ."אדישות" נדרשת 39תיקו� 
העמדה שדי . לצור� הרשעה בעבירה דנ�" תפזיזו"כ� שהוא התכוו� לומר שדי ב, "הרחב

ידי הנשיא �הדי� האחרי� שהוזכרו על�ג� מניתוח פסקי, כאמור לעיל, עולה" פזיזות"ב
 יש לשנות את ההלכה 39א� לאור תיקו� מכא� שאי� צור� בהכרעה פסיקתית . ברק

, א� כ�. דעת ביחס לתוצאה ההלכה הייתה ונשארה שדי בקלות. בקשר לעבירה דנ�
" אדישות במוב� הרחב"התכוו� ל) השופט אור(יוצר הטקסט : הבנה�דוגמה לאי פנינול

 ".אדישות במוב� הצר"הבי� את הטקסט כמתכוו� ל) הנשיא ברק(קורא הטקסט שבעוד 
במסגרת הדיו�  .הבנות בכיוו� דומה לזה שנדו� כא� נית� למצוא ג� בספרות�אי

 אנגלי אשר קבע בזמנו די��פסק לSmith and Hoganבעבירת האינוס מתייחסי� 
 מתקיימת ג� במקרה שבו העושה היה אדיש אישהביחס להסכמת ה" הפזיזות"ש
)indifferent (א� היא מסכימה כלל לא חלפה כ� שהשאלה , אישהלשאלה של הסכמת ה

כיצד אד� יכול להיות :  מבקרי� את ההלכה בהביע� תמיההSmith and Hogan. במוחו
�פסק. הבנה� ברור שיש כא� אי?66דבר שהוא לא היה ער לאפשרות התקיימותואדיש ל

 היעדרשיכולה להתקיי� ג� במקרי� מסוימי� של " אדישות במוב� הרחב" התכוו� להדי�
לא הבינו זאת משו� שה�  Smith and Hogan. מודעות לאפשרות שנסיבה מתקיימת

 
64  Ì˘, 515' עמ. 
כמקור להלכה בנושא  )2 הערה ,ÚÈıÈ·Â·Â˜ )ÏÈÚÏדי� �פסקג� העובדה שהשופט מזכיר את   65

לא נדרשה ıÈ·Â·Â˜ÚÈ שהרי במסגרת הלכת , העבירה מחזקת את הפירוש הנדו� לדבריו
דו של השופט אור יחסות נוספת מציהדי� יש הת�יש לציי� שבהמש� פסק. אדישות

יש חומרה "� השופט שגיו� שעומד ביסוד הסעי� דנ� מציייבהסבירו את הה. לאדישות
 דהיינו תו� שהוא צופה את – 'במזיד'שאד� לא רק גור� למותו של אד� , מיוחדת בכ�

תו� שהוא מבצע ,  אלא שהוא מבצע זאת–הסכנה הקטלנית ונשאר אדיש לתוצאותיה 
א� לאור ההוכחות שהבאתי לכ� שהשופט אור מסתפק ). 516' עמ ,˘Ì" (עבירה אחרת

נראה לי שג� כא� יש לפרש את הדברי� כ� שהכוונה היא , רותיהעל כל צו" פזיזות"ב
כפי שהבהרתי לעיל בטקסט .  לפזיזות–בהקשר דנ� , כלומר, לאדישות במוב� הרחב

יש להבי� כמתייחסי� ıÈ·Â·Â˜ÚÈ די� �ג� את דברי השופט זילברג בפסק, 59שלאחר הערה 
  .אכפתיות במוב� הרחב�לאי

66  Smith & Hogan) ÏÈÚÏ ,471' עמ, )13ערה ה . 



  שני מושגי� של אדישות ו"תשס ה משפט עלי

137 

z:\books\aley-mis\kerech-5\4-kugler.doc 3/7/2006 11:33 AM 

פעה דומה נית� למצוא ג�  תו.67" במוב� הצראדישות"חשבו רק על האופציה של 
פלר שבו הוא מביע תמיהה על אלו המדברי� על מצב שבו השאלה ' במאמר של פרופ

והגורסי� כי מצב זה , של אפשרות התקיימות נסיבה כלל לא חלפה במוחו של הנאש�
 .68אכפתיות כלפי אפשרות קיו� הנסיבה� ביחד ע� אדישות ואיעתי�מתקיי� ל

עלול , כלומר. בכיוו� ההפו� לכיוו� שנדו� עד עתההבנה יכולה להתעורר ג� �אי
בעוד שקורא הטקסט " אדישות במוב� הצר"טקסט התכוו� להלהיווצר מצב שבו יוצר 

לחוק ) א(20סעי� . אפנה עתה לדו� בכ�". אדישות במוב� הרחב"מבי� אותו כמתייחס ל
ת ולאפשרות לקיו� הנסיבו, כמודעות לטיב המעשה" מחשבה פלילית"העונשי� מגדיר 

) 1: (ולעני� התוצאות ג� אחת מאלה"הגרימה לתוצאות המעשה והוא אומר בהמש� 
בשוויו� נפש לאפשרות גרימת  – אדישות) א: (פזיזות שבאחת מאלה) 2 (...כוונה

קורא שמגיע לקריאת סעי� זה  .69"...בנטילת סיכו� – קלות דעת) ב(; התוצאות האמורות
, מבי� את החוק)  קרמניצר' פלר ופרופ'פרופ( יוצרי החוק ע� ידע מוקד� על משנת� של

דעת מתקיימי� רק  אדישות וקלות, כ� שהמצבי� של כוונה, בהתא� לכוונת מחבריו
, קורא כזה לא יטעה לחשוב. במקרה שהייתה מודעות לאפשרות שהתוצאה תיגר�

סוימי� שבה� יכולה להתקיי� ג� במקרי� מ – במוב� של הסעי� דנ� – שאדישות, למשל
, הקביעה שהמצבי� של כוונה. העושה לא היה מודע לאפשרות שהתוצאה תיגר�

, דעת מתקיימי� רק במקרה של מודעות לאפשרות גרימת התוצאה אדישות וקלות
 מי שקורא את נוסח החוק  ואול�.70החוק מופיעה ג� במפורש בדברי ההסבר להצעת

עלול , ההסבר להצעת החוק לא קריאת דברי ולללא ידע מוקד� על עמדות יוצרי החוק
הסעי� . שמופיעה בסעי� הנדו�" ג�"בעיקר בגלל המילה  לפרש את החוק בצורה אחרת

לקיו� הנסיבות ולאפשרות , מגדיר את המחשבה הפלילית כמודעות לטיב ההתנהגות
ת קריא". אחת מאלה‚Ì ולעני� התוצאות "ואז הוא מוסי� , הגרימה לתוצאות המעשה

קורא שנסמ� רק על מילות הסעי� את הרוש� לותיו עלולה ליצור אצל יהסעי� לפי מ
שביחס לתוצאות מחשבה , כלומר. שכעת מוצגי� מצבי� חלופיי� למצב שהוגדר מקוד�

כאשר ‚Ì אלא , פלילית מתקיימת לא רק כאשר יש מודעות לאפשרות גרימת התוצאות
א� נתמקד כעת . דעת ות או קלותאדיש, א� מתקיימת כוונה, היא לא מתקיימת

הקורא עלול להתרש� שהמחשבה הפלילית כוללת ג� מצבי� שבה� היה , "אדישות"ב
ושבה� חוסר המודעות , דו של הנאש� לאפשרות התגשמות התוצאהחוסר מודעות מצ

הוא עלול לחשוב שמדובר כא�  – כלומר. נבע מאדישות כלפי התרחשות התוצאה

 
איבד כעת " אי ההסכמה"בעבירת האינוס ביחס ליסוד של " פזיזות"הדיו� לגבי משמעות ה  67

�את משמעותו המעשית באנגליה משו� שכעת מסתפקי� ש� ברשלנות כלפי נסיבת אי
 .33 בטקסט הסמו� להערה ,ÏÈÚÏראו . ההסכמה

 .32' עמ, 5) ה"תשנ(יב ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ  "טעות במצב הדברי�"ז פלר "ראו ש  68
 .1 בהערה ,ÏÈÚÏהנוסח המלא מופיע   69
 .124' עמ, )6 הערה ,ÏÈÚÏ( ראו בדברי ההסבר להצעת החוק  70
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במוב� של נטיית אופי " אדישות"כ� שבמקרה שבו התקיימה , "אדישות במוב� הרחב"ב
תתאפשר הרשעה בעבירה , שבגינה הנאש� לא צפה את אפשרות התקיימות התוצאה

אותו קורא דמיוני עלול לפרש את החוק  ,במילי� אחרות. הדורשת מחשבה פלילית
אדישות "נו ללמרות שיוצרי החוק התכוו" אדישות במוב� הרחב"כאילו שמדובר בו ב

שלא , נראה כי ניסוח החוק אינו מוצלח ועדי� היה לנסחו בדר� אחרת". במוב� הצר
בי� צורות " כוונה"אני מודע לכ� שהופעת ה( כא�  המתוארבאופ�תאפשר לטעות 

המחשבה הפלילית שמופיעות בסעי� יכולה לשמש בל� מסוי� כנגד פרשנות הסעי� 
אילו לא הייתי נתקל כלל בתופעה של מת� פרשנות . )באופ� המוטעה המתואר כא�

 א� עובדה ,ייתכ� שלא היה טע� בהעלאת הבעייתיות הנדונה כא�, מוטעית לסעי� הנדו�
באופ� המוטעה ) או העלו את האפשרות לפרשו(היא שיש כאלו שפירשו את הסעי� 

 קראו את החוק כוונתי היא קוד� כל למלומדי� שאינ� קוראי עברית ואשר. הנזכר לעיל
החוק מעלה מלומד גרמני את  במאמר שנכתב על הצעת. בתרגו�) או את הצעת החוק(

" אדישות"א� במקרה של הוא מעלה את השאלה . 20שאלת הפרשנות הנכונה לסעי� 
או שמא מדובר , רנות בפועל לאפשרות שהתוצאה תיגר�מדובר במצב שבו הייתה ע

בה� העושה לא היה שגלות ג� במקרי� מסוימי�  אשר יכולה להתנטייהכ" אדישות"ב
א� התוצאה עלולה בי� א� מדובר במקרה שבו השאלה (ער לאפשרות גרימת התוצאה 

ובי� א� מדובר במקרה שב� הנאש� טעה , להתרחש כלל לא חלפה במוחו של הנאש�
מחבר המאמר טוע� ). סבירה בהגיעו למסקנה שאי� סכנה שהתוצאה תתרחש טעות בלתי

 בעוד שהמלומד הגרמני .71א ברור מלשו� החוק מהו הפירוש הנכו� מבי� השניי�של
י אימ� כמוב� מאליו את אמריקנמלומד , נשאר בספק ביחס לפירוש החוק הישראלי

מתייחס המחבר בי� , במאמר שנכתב על הנושא של אדישות. הפירוש המוטעה לחוק
 לא חולפת במוחו של השאר למקרה שבו השאלה א� נסיבה מסוימת מתקיימת כלל

הוא מציי� שיש . האכפתיות והאדישות ביחס לאפשרות קיו� הנסיבה�הנאש� עקב אי
שנית� להתייחס לדרגת אשמתו של נאש� ) כמו מחבר המאמר עצמו(מחברי� הסבורי� 

סבירה ביחס  זה כשונה באופ� איכותי מדרגת אשמתו של נאש� שטעה טעות בלתי
הנאש� הראשו� אש� . א� היא מתקיימתעצמו בשאלה לאחר שהטריד , לקיו� הנסיבה

. ודבר זה צרי� לבוא לידי ביטוי כאשר באי� להגדיר את צורות היסוד הנפשי, יותר
 די��פסקוהוא מביא ג� את , שוליי� המחבר מביא מחברי� התומכי� בעמדתו בהערת

Caldwellדי��פסק כ�ההערה בהמש� .  המתאי� באופ� בסיסי לעמדה שאותה הוא מאמ
 לחוק 20ג� סעי� , במסגרת רשימת התומכי� בעמדה דומה לזו של המחבר, מובא

לא במונחי� של ערנות " פזיזות"אשר מוצג כסעי� אשר מגדיר את , העונשי� הישראלי
מדברי המחבר עולה כי הוא הבי� . )indifference ("אדישות"לסיכו� אלא במונחי� של 

 
71  B. Burkhardt “Some Questions and Comments on what is Called ‘The Mental 

Element of the Offence’” 30 Isr. L. Rev. (1996) 82, p. 93. 
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מתקיימת לפיו ג� במקרי� מסוימי� שבה� " אדישות" לחוק העונשי� כ� ש20את סעי� 
" אדישות"הוא הבי� את המילה , כלומר. אי� מודעות לאפשרות שהתוצאה תיגר�

 .72"אדישות במוב� הרחב" כמתייחסת ל20שבסעי� 
Á' ¯Ò‡È ÈÊ‡ ‰¯ÓËÓ‚ די��פסקב.  ישראלידי��פסקנראה כי טעות זו השתרבבה ג� ל

 המחוזי בחיפה בעבירת ההריגה בשל המשפט�שר הורשע בביתנדו� המקרה של נהג א
 המחוזי נקבע כי המשפט�בבית. היכ� שדרס למוות הולכת רגל בעת שחצתה מעבר חצי

ה כאשר הרכב הפוגע היה לפחות במרחק ייהולכת הרגל החלה לחצות את מעבר החצ
 היה מבחי� ,ושאילו נת� הנאש� את דעתו על המתרחש בדר� שלפניו,  מטר ממנה39של 

במקרה כזה הוא היה מצליח לעצור את הרכב לפני שיפגע . במנוחה ברגע שירדה לכביש
ולכ� , יהיואול� הנאש� לא נת� את דעתו כדבעי לנעשה בתו� מעבר החצ. בהולכת הרגל

מתעוררת , לאור הקביעה שהנהג לא הבחי� בהולכת הרגל. לא הבחי� בהולכת הרגל
אחת הטענות , ואכ�. ד הנפשי הדרוש לעבירת ההריגהא� התקיי� אצלו היסוהשאלה 

השופט קדמי קבע כי יסודות עבירת . בערעור הייתה כי לא הוכחו יסודות עבירת ההריגה
 : וכ� כתב. ההריגה הוכחו

נית� לקבוע 'כי ,  לכלל מסקנההמשפט�הגיע בית, בהכרעת הדי�"
ת מ� העובדה מסקנה זו מתחייב. 'שהנאש� כלל לא הבחי� בהולכת הרגל

שבה� צעדה , שהמערער לא הבחי� כלל במנוחה במש� השניות הארוכות
ומכ� שהמשאית לא נעצרה במקו� ; במעבר החצייה עד שנפגעה

נהג שאינו ממקד את תשומת . אלא עשרות מטרי� לאחר מכ�, התאונה
המצוי  – לבו למתרחש בכביש שלפניו ומרשה לעצמו להתקד� בכביש

כשתשומת לבו נתונה כולה למתרחש במקו�  – במקו� ישוב מאוכלס
, לחוק העונשי�) א)(2)(א(20כמשמעותה בסעי�  'פזיזות'נוהג ב, 'אחר'

בשוויו� נפש לאפשרות שיפגע באד� שיבקש לחצות את הכביש : לאמור
במעבר החצייה שסומ� לצור� זה ואשר החל בחצייה כשהמשאית שבה 

 'פזיזות'משהוכחה . ממנו'  מ�39נהג המערער נמצאת במרחק של כ

 
72  K.W. Simons “Does Punishment for ‘Culpable Indifference’ Simply Punish for ‘Bad 

Character’?” 6 Buff. Crim. L. Rev. (2002) 219, pp. 222-224 (note 5) . יש לציי�
ר היה לנגד עיני המלומד הגרמני והמלומד האמריקני  אש20שהתרגו� לאנגלית של סעי� 

אפשר שתר� להבנה השגויה של הסעי� משו� שממנו בהחלט מתקבל הרוש� שהמצבי� 
 Penal“ ראו. דעת ה� מצבי� חלופיי� למצב של מודעות לסיכו��אדישות וקלות, של כוונה

Law” 30 Isr. L. Rev. (1996) 5, p. 13. 
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נתמלאה דרישת היסוד  – לעניי� התוצאה של פגיעה בגופו של אד�
  .73"הנפשי הדרוש להרשעה בעבירת ההריגה בה הורשע המערער

 של קביעה ברורה שהנאש� היה מודע לאפשרות היעדרבדברי השופט קדמי בולט ה
ש� לא הבחי� בהולכת דווקא לאור הממצא שהנא. שהתנהגותו תוביל לפגיעה באד�

עולה , לבו הייתה נתונה לדברי� אחרי� ולא למתרחש בכביש�משו� שתשומת, הרגל
הוא היה מודע , לבו הייתה נתונה לדברי� אחרי��א� באותו זמ� שתשומתהשאלה 

. ויפגע בו, שהוא לא יבחי� בו במועד, לאפשרות שהול� רגל כלשהו יחצה את הכביש
והוא מסתפק לש� הרשעה בקביעה , את שאלת המודעותנראה שהשופט קדמי עוק� 

מגלה בנסיבות  – הלב הייתה לדברי� אחרי� ולא למתרחש בכביש�שהעובדה שתשומת
ברגע שהייתה , לדעת השופט קדמי. המקרה שוויו� נפש לאפשרות הפגיעה באד�

 לחוק העונשי� ומתקיימת המחשבה) א)(2)(א(20נכנס המקרה לסעי� , אדישות מסוג זה
יכולה " אדישות" כ� ש20נראה א� כ� שהשופט קדמי פירש את סעי� . הפלילית

כלומר ,  מודעות לאפשרות גרימת התוצאההיעדרלהתקיי� ג� במקרי� מסוימי� של 
ברור שכוונת יוצרי הסעי� הייתה כא� ". אדישות במוב� הרחב"שמדובר כא� ב

אדישות " כי מדובר כא� בא� נראה שהשופט קדמי הבי� בטעות, "אדישות במוב� הצר"ל
אי� פלא שהוגשה בקשה ,  לאור ההנמקה שנת� השופט קדמי להרשעה.74"במוב� הרחב

הדי� חורג מ� ההלכה שלפיה אי� פזיזות בלא מודעות לקיו� �לדיו� נוס� בטענה שפסק
הדי� בערעור לא קבע �הוא קבע כי פסק.  הנשיא ברק דחה את הבקשהואול�. סיכו�

רשעה מסביר הנשיא ברק בכ� שלאור העובדה שמדובר במקרה של את הה. הלכה חדשה
שהתקיי� אצל העותר היסוד ) שניתנת לסתירה(קמה הנחה משפטית , "התרשלות רבתי"

דעת לעניי�  מודעות לאפשרות גרימת מות המנוחה וקלות כלומר, הנפשי הנדרש
קשה לקבל שאכ�  א� ,הדי� בערעור� הדברי� מוצגי� כפירוש לפסק.75התוצאה הקטלנית

משו� שכפי שראינו השופט קדמי כלל לא קבע , זו הייתה כוונתו של השופט קדמי
המסקנה כי הבסיס שמציע הנשיא ברק להרשעה שונה . ממצא ביחס לשאלת המודעות

 מכ� שהשופט קדמי כלל לא הזכיר את מתחזקתמהבסיס שאותו הציע השופט קדמי ג� 
וכ� מכ� שהנשיא ברק קבע כי הוכחה ,  ברקעליה מדבר הנשיאש" הנחה המשפטית"ה

אדישות "א� השופט קדמי התכוו� ל. דעת בעוד שהשופט קדמי דיבר על אדישות קלות

 
� לפסק4בסעי� , 408) 2(98על �תק ,�˙ Á' ¯Ò‡È ÈÊ‡� ‰¯ÓËÓ '„ÓÈÏ‡¯˘È‚ 6236/97פ "ע  73

 .דינו של השופט קדמי
הדי� כ� שהשופט קדמי התכוו� לכ� שבמקרה זה יש �אני ער לאפשרות לפרש את פסק  74

�מר בפסקא� דומני שהפירוש המוצע בטקסט מתאי� יותר לנא, מודעות א� שלא אמר זאת
דינו על קיומה של �לאפשרות להבי� את השופט קדמי כ� שהוא לא ביסס את פסק. הדי�

, 717) ס"תש(כג È�ÂÈÚ  ËÙ˘Ó"  התפתחות ומגמות–דיני עונשי� "קנאי ' מודעות ראו ג� ר
 .752' עמ

 .1577) 3(98על �תק ,Á' ¯Ò‡È ÈÊ‡� '„ÓÈ ˙�Ï‡¯˘È‚  3285/98פ "דנ  75
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אזי ג� קל יותר להבי� מדוע הוא העדי� לדבר על , כפי שהוצע לעיל, "במוב� הרחב
 .76"קלות דעת"ולא על " אדישות"

  סיו�. ה

" אדישות"שפטי משתמשי� במונח במאמר זה הצבעתי על התופעה שבשיח המ
, הבנות� אי ערנות לתופעה זו גוררת לפעמי� טעויות ואי.77בשתי משמעויות שונות

וקורא הטקסט מבי� אותו , כאשר יוצר של טקסט משתמש במונח זה במשמעות אחת
למע� . כדי למנוע טעויות כאלו חשוב להיות ערי� לתופעה הנדונה. במשמעות אחרת

אדישות במוב� "ל) א)(2)(א(20 התכוונו בסעי� 39ב כי יוצרי תיקו� הסר ספק אציי� שו
  ".הצר

 

 
יש שתי משמעויות מהווה את אחת הסיבות לכ� שיש " אדישות"ייתכ� שהעובדה של  76

כאשר ה� לא עקביי� ביחס , כלפי נסיבה" חלל תודעתי"די� המדברי� על מצב של �פסקי
א� במצב שבו האפשרות שהנסיבה מתקיימת כלל לא  –לשאלה באיזה מצב בעצ� מדובר 

או במצב שבו הנאש� חשד באפשרות התקיימות , ותוחלפה במוחו של הנאש� בגלל אדיש
פ "ראו ע.  א� המשי� במעשהו כי לא היה אכפת לו א� הנסיבה מתקיימת א� לאו,הנסיבה

5424/91 � È�ÂÏÙ '„ÓÈÏ‡¯˘È ˙�, 5612/92פ "ע; 503�501 ' עמ,497) 4(ד מו"פ „ÓÈ ˙�
Ï‡¯˘È�  'È¯‡·, 115/00פ "ע; 388�385 ' עמ,302) 1(ד מח"פ � ·ÈÈË '„ÓÈÏ‡¯˘È ˙�, ד "פ

הדי� �על הבעיה של חוסר העקביות בנקודה זו בשני פסקי. 307�304' עמ, 289) 3(נד
, )37 הערה ,ÏÈÚÏ( קוגלר; 171�168, 164�163' עמ, )37 הערה ,ÏÈÚÏ( הראשוני� ראו קנאי

  .155' עמ
ג� הוא אינו אחיד " אדישות במוב� הרחב"מהדיו� בסעי� ג למאמר עולה כי השימוש ב  77

משנה אלו יש מכנה משות� כפי   לזרמיע� זאת. משנה ונית� לזהות ביחס אליו זרמי
 .שהוסבר ש�


