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דבר העור
קוראות וקוראי יקרי,
אני שמח להעמיד בפניכ את הכר הטו של כתב העת עלי משפט .מאמרי הכר הושלמו זה
מכבר ,אול אילוצי השעה – ובי השאר מגפת הקורונה בעול ובישראל – דחו את פרסומ
זמ מה .דווקא מתו כ ,המש היצירה ,המחקר והפרסו חשובי ביותר לחברה הישראלית,
ובהוצאת לאור יש שמחה רבה.
בכר זה חמישה מאמרי.
מיכל אהרוני פותחת את הכר במאמרה "מנת הסרטני וקוקטייל הצדפות שהכריעו את
הטיעו המשפטי :על כתיבת עובדות בכתבי טענות" .המאמר בוח את השפעת דרכי סיפור
העובדות בכתבי טענות על הכרעת בית המשפט .בכ ,הוא מעמיק את הבנתנו באשר לחשיבות
החיבור בי משפט לספרות ,נושא בו עסק כתב העת ג בכר הקוד ,כר יד )משפט ומדעי
הרוח(.
שלושת המאמרי הבאי עוסקי בהיבטי מגווני של המשפט הפלילי ,תחו שא לו
הקדיש כתב העת מקו נכבד בעבר )בכר מיוחד ,כר יא ,ובהזדמנויות רבות נוספות( ותר לא
מעט לשיח המשפטי בנושא זה.
אס הרדו במאמרו "קוטלו של אויבנו הוא בננו :פערי הרזולוציה בי המשפט הפלילי
והחברה ,בי חיי ומוות ובי קורב לעבריי" מנתח את פרשת אלאור אזריה ,ומתוכה מצביע
על כ שהמשפט הפלילי ,במספר מובני ,אינו משק את ערכי החברה במדויק ,בשל פערי
רזולוציה ,פערי פירוט או פערי פוקוס ,המובילי להתנגשות בי המשפט לחברה.
יובל ליבדרו במאמרו "עונש מאסר – אפשר ג אחרת :מודל חדש של ריצוי מאסר בבית"
בוח את יתרונותיו של מאסר הבית בליווי פיקוח אנושי וניטור אלקטרוני כתחלי לעונש מאסר
בבית סוהר.
חתימתו של החלק הפלילי עוסקת בטיעונ של דורו מנשה ואיל גרונר ,שלפיו הזכות
לאוטונומיה איננה גוררת בהכרח זכות לליטיגציה אישית ,לא רק במשפט האזרחי ,אלא ג
במשפט הפלילי .טיעו זה מוצג במסגרת מאמר הביקורת על ספרו של רביע עאסי" :הזכות
לייצוג עצמי בהלי משפטי – בעקבות ספרו של רביע עאסיINJUSTICE IN PERSON: THE RIGHT :
.TO SELF-REPRESENTATION

את הכר חות מאמר של מנאל תותרי גו'ברא ושמעו דיי "לקראת רגולציה משפטית
של תופעת קבוצות הרכישה" .המאמר מבקש לסייע בגיבוש קווי כלליי לאסדרת תופעת
קבוצות הרכישה ,על רקע התנאי החברתיי והכלכליי של ישראל ועל רקע הצעות החוק
שמונחות בפני המחוקק בימי אלה.
מאמרי הכר משלימי יחד דיו במכלול תחומי משפטיי ,הנמצאי בליבת השיח
המשפטי ,העיוני והמעשי .ה פורשי בפני הקוראי ניתוח עומק תאורטי של מגוו תופעות
5

דבר העור
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משפטיות לצד מכלול הצעות נורמטיביות לקידו המשפט והחברה בישראל .אני מקווה אפוא
כי בקריאת תמצאו תועלת ועניי.
בסיו הדברי ,אני מבקש להודות מעומק הלב להוצאת נבו ,על הירתמותה ,בנדיבות לב
ראויה לציו ,לסייע להוצאתו לאור של הכר הנוכחי.
בברכת בריאות לכול
וקריאה נעימה ומועילה,
פרופ' אבישלו וסטריי
המרכז האקדמי למשפט ולעסקי
סיוו תש" – יוני 2020
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קוטלו של אויבנו הוא בננו :פערי הרזולוציה בי המשפט
הפלילי לחברה ,בי חיי למוות ,בי קורב לעבריי
ובי גמול לנקמה
מאת

אס

הרדו*

בתחילת  2017הורשע החייל אלאור אזריה בבית הדי הצבאי המחוזי בהריגת מחבל שתק
חיילי ,נורה ונפצע .לפי האישו ,אזריה הגיע לאחר המתקפה ,סייע לחבר חייל ,ובהמש קרב
אל המחבל הפצוע וירה מנשקו כדור אחד בראשו.
משפט אזריה הוביל לסערה חסרת תקדי בישראל ,מבחינה חברתית ותקשורתית .באמצעות
הפרשה מצביע המאמר על פערי גדולי בי עולמות שוני ,על נתק בי המשפט הפלילי
המהותי הפורמלי לבי המציאות החברתית בישראל .פרשת אזריה מעידה שהמשפט הפלילי,
במובני חשובי ,אינו משק את ערכי החברה במדויק ,בשל פערי רזולוציה ,פערי פירוט או
פערי פוקוס בי המשפט לחברה בחשיבות של פרמטרי .פערי אלו מובילי לאישו שאינו
משק את מעשי הנאש ולתגובה חברתית שתומכת במי שמעשיו מגבשי את העבירה
החמורה ביותר בחוק העונשי.
הפער הראשו שעליו מצביע המאמר הוא בי דיני העונשי לבי סדר הדי הפלילי .מה
שבמידה מובהקת נחשב מבחינת דיני העונשי רצח זכה לכותרת מתונה של הריגה בהחלטת
התביעה הפלילית .החלטה זו קשורה לפער השני שעליו מצביע המאמר ,בי המשפט הפלילי
המהותי הפורמלי לבי עמדה חברתית רווחת ,פער שנובע מהבדלי רזולוציה בי המשפט
הפלילי לחברה .פערי אלו עמוקי ומשקפי תפיסות לאאחידות של עבירות ההמתה ,של
הסייגי לעבירה ,של מיהות הקורבנות והעברייני ואפילו של ערכי החיי והשוויו .לעומת
המשפט הפורמלי ,האדיש לגמרי לפרמטרי מסוימי ,כזהות העבריי וזהות הקורב ,החברה
מתעניינת בה לעיתי יותר מכול .לעומת החברה ,האדישה למדי לפרמטרי מסוימי ,כמו
עיתוי הפגיעה בתוק ,המשפט מדקדק בה בחרדת קודש .הפער באשר לעבירות ההמתה
מתקשר לפער הנוגע לקורבנות המוגני משפטית לעומת הקורבנות המוגני חברתית .ער
השוויו דוח לומר שכל בני האד שווי ,א לא כל החיי יקרי לציבור באותה מידה.

*

דוקטור ,מרצה בכיר ,המכללה האקדמית צפת; מלמד וחוקר את כל ענפי המשפט הפלילי זה
עשור; לשעבר תובע וסנגור בפרקליטות הצבאית; מפעיל ערו היוטיוב "משפטי בקטנה" .תודה
לקורא החיצוני ולמערכת עלי משפט על הערות מצוינות שהובילו לשיפור המאמר .המאמר נשלח
לפרסו בדצמבר  ,2017ועודכ לאחר הרפורמה בעבירות ההמתה .האחריות לכל טעות שנפלה
במסגרתו – עליי בלבד .מחכה לתגובות.asafhardoof@gmail.com :
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אס הרדו

התולדה של פערי הפוקוס הללו היא התנגשות בי המשפט לחברה .התנגשות זו עשויה להיות
קלה או חמורה לפי מידת ההזדהות החברתית ע הנאש והסלידה מקורבנו .פרשת אזריה
הובילה את ההתנגשות לשיא ,כיאה לזירה הביטחונית שמייצרת ומשקפת תחושות ציבוריות
חזקות במיוחד ,חיוביות ושליליות ,תלוי כלפי מי .התנגשויות כאמור עולות ג בשדה הפלילי
ה"רגיל" ומתחברות לתפיסה חברתית התומכת בנקמה במקרי רבי ,תהא זו נקמה ציבורית
מוסדרת ותהא זו נקמה פרטית וספונטנית .בזירה הביטחונית הצמא לנק רחב ,עמוק ועז
במיוחד.
משפט פלילי שדבק בתפיסת הצדק המשותפת של הקהילה משדר אמינות מוסרית ,שבתורה
חיונית לשליטה יעילה בפשע ולעיצוב נורמות חברתיות דר כוחות נורמטיביי .די פלילי
שמתנגש באינטואיציות חברתיות פשוטות ובנורמות חברתיות רווחות בדבר צדק מאבד מכוחו
המוסרי והאקספרסיבי.
פערי גדולי בי החברה למשפט אינ רצויי א ג אינ הרי אסו .ה אפילו הכרחיי
בחברה רבתרבותית ומשתנה .מוטב להכיר בה ולהתמודד עימ מאשר לעצו עיניי
בפניה ולהמשי קדימה לתיק הבא .פסק די המלמד על פער מהותי בי המשפט לחברה
חוש אמת כאובה .חשיפה לא נעימה זו מגלמת הזדמנות לשינוי ,לאשר מחדש את אופייה
המדויק של הנורמה או לאותת על הצור בשינויה או חידודה .הכרה בחוזקת הפוקוס החברתי
היא תנאי להתמודדות אמיתית עימו חל הדחקה ורומנטיזציה משפטית ואקדמית של החברה
וערכיה .בכוחו של המשפט להשוות מושגית בי אנשי ,חיי ועבירות ,א לא להשוות
חברתית; בכוחו להעמיד לדי את הנוקמי ולחנו אות ,א לא לאיי את יצר הנקמה.
א .מבוא :פרשת אזריה .ב .הפער בי דיני העונשי לסדר הדי הפלילי;  .1דיני עונשי:
הריגה או רצח?;  .2סדר די פלילי :שיקול הדעת התביעתי .ג .פערי רזולוציה בי
המשפט הפלילי לחברה;  .1על התמיכה החברתית באזריה;  .2פערי רזולוציה במשפט
הפלילי הרגיל;  .3הקורב כנאש פוטנציאלי :פערי משפט–חברה בראי היקו המקביל.
ד .סיכו :סגירת פערי.

א .מבוא :פרשת אזריה
במר  2016הותק כוח צה"ל בצומת ג'ילבר ,הסמו לשכונת תלרומיידה בחברו .התוקפי
נורו :האחד )קצראוי( למוות ,והשני )אלשרי( ספג שישה כדורי ונפל לקרקע .בתחילת 2017
הורשע החייל אלאור אזריה בבית הדי הצבאי המחוזי בהריגת השני 1.לפי האישו ,אזריה
הגיע לזירה לאחר האירוע ,סייע לחבר חייל ,שהה במקו דקות ספורות ,מסר לחברו את
קסדתו ,קרב אל אלשרי וירה מנשקו כדור אחד בראשו .בפסק די ,הנושא קרוב למאה עמוד,
ניתח בית הדי סוגיות שונות ,קיבל את גרסת התביעה ודחה את טענות ההגנה .טענת ההגנה
העובדתית שהנאש ירה באלשרי לאחר שזה כבר מת נדחתה על רקע חוות דעת מתחו
הפתולוגיה 2.טענת הגנה מרכזית נוספת הייתה הגנה עצמית מדומה ,ולפיה הנאש ביקש

1
2
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צבאי )מרכז(  182/16התובע הצבאי נ' סמל אזריה )פורס בנבו) (4.1.2017 ,להל :עניי אזריה(.
ש ,פס' .66–40
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קוטלו של אויבנו הוא בננו :פערי הרזולוציה בי המשפט הפלילי לחברה,
בי חיי למוות ,בי קורב לעבריי ובי גמול לנקמה

במעשיו להג על הסובבי אותו מפני המש המתקפה מחשש שמא אלשרי יתפוס חזקה
בסכי וימשי במסע הדקירה .טענה זו נדחתה מבחינה עובדתית ,באריכות וביסודיות שיפוטית,
בקביעה המבוססת על עדי רבי לפני האירוע ובסמו לו ,שאזריה לא חשש כאמור אלא ביקש
להרוג את מי שתק את חבריו 3.הטענה נדחתה ג מבחינה משפטית ,בקביעה שירי לראש אינו
עונה על דרישות הסייגי להגנה עצמית 4,להגנת הצור 5ולהגנת הצידוק 6.טענה נוספת
שנדונה בהרחבה הייתה הגנה מ הצדק ,בראשי טיעו מגווני :אכיפה סלקטיבית והשפעות
פיקודיות ,פוליטיות ותקשורתיות על ההלי .בית הדי דחה את הטענות כול וקבע שלא בוססו
בידי ההגנה 7.הוא סיכ והרשיע את אזריה בעבירת ההריגה 8.בהמש גזר את דינו לשנה וחצי
מאסר.
על פסק הדי הוגש ערעור הדדי .בית הדי הצבאי לערעורי ,בהרכב של חמישה ,דחה את
שני הערעורי 9.השופטי לא ראו לנכו להתערב בקביעות העובדתיות ,בהטעימ את דברי
אזריה סמו לאירוע ,שלדוקר שפגע בחברו מגיע למות ,ובדחות את טענת אזריה בדבר
תחושת סכנה שעלתה מהדוקר והצריכה את הריגתו 10.נקבע בהרחבה שאזריה אינו נהנה
מאיזה סייג שהוא לאחריות הפלילית 11או מהגנה מ הצדק בגי אכיפה בררנית 12.אזריה נשלח
לכלא .פנייתו לרמטכ"ל להמתקת עונשו לעבודות שירות – נדחתה ,וכ ג בקשות חנינה
שהגיש .במאי  2018השתחרר מהכלא לאחר שוועדת השחרורי ניכתה שליש מעונשו.
פרשת אזריה הייתה מהמסוקרות ביותר בתולדות המדינה ,ואזריה עצמו זכה לתמיכה
ציבורית גדולה 13.הכינויי "החייל של כולנו" ו"הב של כולנו" הוצעו ללמד הגנה עליו
ולחברו לליבה הישראלית 14.מנגד ,הושמעו גינויי וא איומי כלפי גורמי בתביעה וכנגד
בכירי במערכת הביטחו שתמכו באישו15.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

ש ,פס' .166–71
ש ,פס' .176–167
ש ,פס' .179–177
ש ,פס' .187–180
ש ,פס' .291–188
ש ,פס'  .299–292בהמש נימק בית הדי מדוע הרשיע ג בעבירת ההתנהגות שאינה הולמת:
ש ,פס' .308–300
ע 18/17/סמל אזריה נ' התובע הצבאי הראשי )פורס בנבו) (30.7.2017 ,להל :ערעור אזריה(.
ש ,פס' .106–78
ש ,פס' .118–107
ש ,פס' .141–119
בשנת  2016המילה "החייל" הולידה תוצאות חיפוש שמתמקדות בחייל שירה במחבל המנוטרל.
במנועי החיפוש הפופולריי ,ג בשלהי שנת  ,2017אחרי סיו הפרשה ,מילה זו עדיי כללה
השלמה אוטומטית המקשרת את המילה לאזריה .בשנת  2018לא היה עוד אזריה בי תוצאות
ההשלמה האוטומטית.
ידועני שוני דיברו בזכות אזריה וא נערכו הפגנות תמיכה בו .ראו news.walla.co.il/item/
.2953834
למשל .news.walla.co.il/item/2971711 ;news.walla.co.il/item/2971393
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המאמר יאפשר מבט מעמיק בשתי סוגיות מרכזיות בפרשה ,המאירות פערי גדולי בי
עולמות שוני והחושפות נתק בי המשפט הפלילי המהותי הפורמלי לבי המציאות החברתית
בישראל .פרשת אזריה מעידה שהמשפט הפלילי ,במובני חשובי ,אינו משק את ערכי
החברה במדויק בשל פערי רזולוציה 16,קרי :פערי פירוט או פערי פוקוס בנוגע לחשיבות של
פרמטרי מסוימי בעיני המשפט והחברה .פערי אלו מובילי לאישו שאינו משק את
מעשי הנאש ולתגובה חברתית שתומכת באד שמעשיו מגבשי את העבירה החמורה ביותר
בחוק העונשי ,התשל"ז–.1977
הסוגיה הראשונה שתידו במאמר תתמקד בפער שבי דיני העונשי לבי סדר הדי הפלילי
והתוצאות השונות שהפיקו בעניי אזריה .אפתח במבט מכיוו דיני העונשי ואציע את
האפשרות שהעובדות ,כפי שנקבעו בבתי הדי הצבאיי ,מלמדות על עבירת רצח ולא על
עבירת הריגה גרידא .אמשי במבט מכיוו סדר הדי הפלילי ,בהתמקדות בשיקול הדעת
התביעתי ובהסתפקות התביעה באישו ההריגה .אקשר את בחירתה זו לסוגיה השנייה ,לפער
השני שאזהה בעניי אזריה ,בי המשפט הפלילי המהותי הפורמלי לבי עמדה חברתית רווחת.
אציע את האפשרות שפער זה מתחבר לפערי רזולוציה בי המשפט הפלילי לחברה :לעיתי
העדשה של המשפט הפלילי חדה מזו של החברה ולעיתי להפ ,והדבר צפוי להוליד התנגדות
ציבורית להעמדת הנאש לדי ,כפי שאומנ קרה בעניי אזריה .פער כזה מגיע לשיא באירוע
ביטחוני של מתקפה נגד צה"ל ,א קיי ג באירועי פליליי ,לרבות כאלו שנדונו במשפט
ובתקשורת בישראל .פערי אלו רחבי ומשקפי תפיסות לא אחידות של עבירות ההמתה ,של
הסייגי לעבירה ,של מיהות הקורבנות והעברייני ואפילו של ערכי החיי והשוויו .הפערי
משקפי נתק בי המשפט לחברה ,שראוי להכיר בו בדר לחיבור מחדש.

ב .הפער בי דיני העונשי לסדר הדי הפלילי
 .1דיני עונשי :הריגה או רצח?
א שפרשת אזריה החלה מהחשדה בעבירת רצח ,האישו וההרשעה היו בעבירת הריגה.
טענתי הראשונה היא שהעובדות כפי שנקבעו בבית הדי בעניי אזריה אינ מבססות עבירת
הריגה גרידא אלא עבירת רצח .יודגש שלעת עתה מגמתי היא להציג אמירה משדה משפטי
פורמלי ,בשונה מנורמטיבי ,פוליטי או חברתי ,שדות שיידונו בהמש.
בזמ מעשיו של אזריה ,בעת משפטו ועד יולי  ,2019היו בישראל שלוש עבירות המתה
מרכזיות בחוק העונשי :רצח בסעי  ,300הריגה בסעי  298וגרימת מוות ברשלנות בסעי
 17.304היסוד העובדתי בשלוש העברות היה זהה :גרימת מותו של אד 18.ההבדל בי
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אלדר הגדיר רזולוציה כפרטנות ,מידת היכולת של מכשיר לשק תמונה חדה ומפורטת .ראו שחר
אלדר על הרזולוציה של המשפט הפלילי ) 1חיבור לש קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,
אוניברסיטת בר איל.(2003 ,
צוות בראשות פרופ' קרמניצר הגיש את המלצותיו בנושא תיקו עבירות ההמתה בשנת :2011
משרד המשפטי די וחשבו הצוות לבחינת יסודות עבירת ההמתה ) .(2011רק בינואר 2019
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קוטלו של אויבנו הוא בננו :פערי הרזולוציה בי המשפט הפלילי לחברה,
בי חיי למוות ,בי קורב לעבריי ובי גמול לנקמה

העבירות היה שעו על היסוד הנפשי .עבירות ההריגה והרצח כמוב הצריכו מודעות .מלבד
זאת ,היסוד הנפשי בעבירת ההריגה נע בי פזיזות לכוונה ,ואילו היסוד הנפשי בעבירת הרצח –
שלא בנסיבות מיוחדות – היה כוונה תחילה.
יסוד הכוונה תחילה הוגדר בסעי  301לחוק העונשי .בפסיקה פירקוהו לשלושה רכיבי:
הכנה ,החלטה להמית והיעדר קנטור .רכיב ההכנה פורש לא כהכנה מנטלית ממושכת למעשה
הקטל אלא כעניי פיזי טהור ,דוגמת התחמשות בנשק ,מארב לקורב ,איסו מידע וכדומה19.
רכיב ההחלטה להמית פורש ככוונת קטילה ממשית 20.נית להסיקו בי היתר מכלי הנשק
שנעשה בו שימוש ומהאיבר שאליו כוו 21.רכיב היעדר ההתגרות פורש בפסיקה ככולל שני
מבחני ,סובייקטיבי ואובייקטיבי; כדי להפחית מאחריות הנאש מרצח להריגה נדרש
ששניה יתקיימו .המבח הסובייקטיבי בוח את הנאש הקונקרטי ,א ההתגרות השפיעה
עליו בפועל והביאה אותו לאבד את שליטתו העצמית ,לפעול בספונטניות וללא יישוב דעת22.
המבח האובייקטיבי בוח שאלה דומה ,א במקו לעסוק בנאש הקונקרטי הוא מתמקד
באד מ היישוב בנעלי הנאש ובודק א ג הוא היה עלול לאבד את השליטה העצמית
ולהגיב בדר הקטלנית שבה הגיב הנאש ,ובכ מתחשב בחולשת האד ,על בסיס הערכה
ערכית המשלבת את הרצוי ע המצוי 23.בתיקי הרבי שבה הואש אד בישראל ברצח
וטע לקנטור ,דחיית הטענה היא התגובה השיפוטית השגרתית24.
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קיבלה הכנסת רפורמה בעבירות ההמתה ,בתיקו  137לחוק העונשי ,שנכנס לתוקפו ביולי .2019
ברפורמה החדשה השתנתה עבירת הרצח ,הסתעפה מאוד והתרחבה ,בהבחינה בי "רצח" לבי
"רצח בנסיבות מחמירות" .עבירת ההריגה בוטלה ,ובמקומה תחול עבירת הרצח במקרי
מסוימי ,ואילו במקרי קלי יותר תחול העבירה של "המתה בנסיבות של אחריות מופחתת".
ראו חוק העונשי )תיקו מס'  ,(137התשעט– ,2019ס"ח  ;230הצעת חוק העונשי )תיקו מס'
) (124עבירות המתה( ,התשעו– ,2015ה"ח הממשלה .166
לאחר התיקו ,במקרי מסוימי של עבירת הרצח החמורה נוספו ג רכיבי נסיבתיי מגווני.
ראו למשל ס' 301א)א()301 ,(3א)א() (11)–(6לחוק העונשי המתוק.
ע"פ  396/69בנו נ' מדינת ישראל ,פ"ד כד) ;(1970) 570 ,561 (1דנ"פ  1042/04ביטו נ' מדינת
ישראל ,פס'  16–15לפסק דינו של הנשיא ברק )פורס בנבו.(27.11.2006 ,
עניי בנו ,לעיל ה"ש  ,19בעמ'  ;571עניי ביטו ,לעיל ה"ש  ,19פס'  19–17לפסק דינו של הנשיא
ברק.
ע"פ  2550/15שאפא נ' מדינת ישראל ,פס' ) 35פורס בנבו.(7.4.2017 ,
למשל עניי בנו ,לעיל ה"ש  ,19בעמ'  ;579ע"פ  3071/92אזואלוס נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ)(2
 573פס'  8לפסק דינו של הנשיא ברק ) ;(1996עניי ביטו ,לעיל ה"ש  ,19פס'  24–21לפסק דינו
של הנשיא ברק.
למשל עניי בנו ,לעיל ה"ש  ,19בעמ'  ;579עניי אזואלוס ,לעיל ה"ש  ,22פס'  8לפסק דינו של
הנשיא ברק; עניי ביטו ,לעיל ה"ש  ,19פס'  37–29לפסק דינו של הנשיא ברק.
דוגמאות מבית המשפט העליו משנת  ,2016שנת המעשה של אזריה :ע"פ  4523/14חלילי נ'
מדינת ישראל ,פס'  29–28לפסק דינו של השופט שה )פורס בנבו ;(20.1.2016 ,ע"פ 1769/14
סועאד נ' מדינת ישראל ,פס'  47–43לפסק דינו של השופט דנציגר )פורס בנבו;(27.1.2016 ,
ע"פ  4226/11אבו חדיר נ' מדינת ישראל ,פס' סו לפסק דינו של המשנה רובינשטיי )פורס בנבו,
 ;(15.2.2016ע"פ  3239/14חמאיסה נ' מדינת ישראל ,פס'  67–62לפסק דינו של השופט שה
)פורס בנבו ;(8.11.2016 ,ע"פ  3916/15אלישקוב נ' מדינת ישראל ,פס'  30לפסק די השופט
זילברטל )פורס בנבו .(13.11.2016 ,המקרה המפורס ביותר שבו נתקבלה טענת קנטור היה
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הא לפי ממצאי בית הדי הצבאי המחוזי התקיימו שלושת הרכיבי של הכוונה תחילה
בעניי אזריה? אי קושי לטעו שרכיב ההחלטה להמית התקיי :נקבע שאזריה סבר שמגיע
למחבל שדקר את חבריו למות 25.רכיב זה קל במיוחד לביסוס ,שכ בית הדי המחוזי קבע
כאמור בעצמו .רכיב הכוונה הוא בסיס אפשרי ,ג א נדיר יחסית 26,לעבירת ההריגה" :הסיבה
לירי נעוצה בכ שהמחבל תק בסכי את חבריו של הנאש ליחידה וא פצע אחד מה,
ולפיכ 'הגיע למחבל למות' .הראינו כי הנאש היה מודע לכ שירי לראש גור בסבירות
גבוהה למוות .אשר על כ ,אנו קובעי כי הוכח במידת הוודאות הדרושה בפלילי ,כי הירי
שביצע הנאש לראשו של המחבל מקיי יחס חפצי של כוונה" 27.מאוחר יותר ג בית הדי
לערעורי הדגיש שאזריה צפה את מות המחבל וא רצה בכ28.
באשר לרכיב ההכנה ,קשה לדמיי נאש שיקיי את שני הרכיבי האחרי של הכוונה
תחילה ויזוכה דווקא ברכיב זה .הדמיו הופ מקשה לבלתי אפשרי לנוכח קביעות בית הדי
המחוזי על התנהלות אזריה ,שהפנה גבו למחבל ,התרחק ממנו כדי ליטול את קסדתו ,מסר את
קסדתו לחברו ,דר את הנשק ,שיפר את זווית עמידתו וירה 29.ג בית הדי לערעורי הדגיש
שהחזקת הנשק ודריכתו לפני הירי מוכיחות את היסוד הזה30.
לבסו ,רכיב היעדר ההתגרות עולה במשתמע מקביעות בית הדי המחוזי .באשר למבח
הסובייקטיבי ,איש לא תיאר את התנהלות אזריה כאד שאיבד את עשתונותיו :לא התביעה ,לא
בית הדי וא לא ההגנה .קו ההגנה באשר ליסוד הנפשי ,הגנה עצמית מדומה ,אינו מתיישב ע
טיעו ההתגרות .המניע המסתמ להמתה ,חיסול מי שתק את חבריו ושרד ,אינו מבסס
כשלעצמו התגרות במוב הסובייקטיבי ,ודאי לא כשהנאש לא הותק כלל בעצמו בידי מי
שאת חייו קטל לאחר מכ ,ואפילו לא נכח בזירת המתקפה נגד חבריו .ג בהגיעו לזירת
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עניי אזואלוס ,לעיל ה"ש  ,22שבו לפי המסופר הרג גבר את פרודתו ואת שכנו לאחר שהתריסו
בפניו על יחסיה .בספרות נמתחה ביקורת חריפה ומשכנעת על הפסיקה הישראלית בנושא
הקנטור ,בעיקר באשר למבח האובייקטיבי :אורית קמיר "אי הרגה הסבירות את האישה – חו
דמ של 'האד הסביר' ו'הישראלית המצויה' בדוקטרינת הקנטור בהלכת אזואלוס" פלילי ו
 .(1997) 166–163 ,142–139 ,137למתקפה נורמטיבית עדכנית על רכיב היעדר ההתגרות :אס
הרדו "טרילוגיה של רצח א :על הקנטור – בי הסובייקטיבי ,האובייקטיבי והנורמטיבי" משפט
מפתח ) (2019) 155 ,5להל :הרדו "טרילוגיה של רצח א"(.
עניי אזריה ,לעיל ה"ש  ,1פס' .94–71
כיתר עבירות התוצאה ,כעולה מס' )20א( לחוק העונשי ,מצריכה ההריגה יסוד חפצי של כוונה או
פזיזות ,וברגיל אי הבחנה חקיקתית בי הרשעה בהריגה בכוונה להרשעה בהריגה בפזיזות .תיקי
ההריגה הטיפוסיי מתקשרי לפזיזות :החמורי שבה לאדישות ,והחמורי פחות לקלות דעת.
"הריגה בכוונה" נשמעת כאוקסימורו או פשוט כרצח ,הג שמבחינה עיונית היא אפשרית.
עניי אזריה ,לעיל ה"ש .298 ,1
ערעור אזריה ,לעיל ה"ש  ,9פס' .192
עניי אזריה ,לעיל ה"ש  ,1פס' .136
ערעור אזריה ,לעיל ה"ש  ,9פס' .192
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האירוע לא ביצע את המעשה מייד ,מה שמחליש עוד יותר כל טענה אפשרית בנושא בשל
קיומו של "זמ התקררות"31.
אפילו א יתקבל טיעו שההגנה לא העלתה כלל ,שלפיו הנאש עצמו חווה התגרות
סובייקטיבית ,הרי שבכ לא די לפי בית המשפט העליו ,באשר יש לעמוד ג בדרישה
האובייקטיבית 32.הוראות הפתיחה באש ,שנדונו בפסק הדי בהרחבה 33,מציבות עבור
החיילי סטנדרט ברור יחסית ,שממנו יש להבי לא רק מתי לפתוח באש ,אלא ג ואולי בעיקר
מתי לא .בהמש לכ ,במסגרת הדיו בטענת ההגנה בדבר טעות הנאש במצב הדברי ,נדרש
בית הדי בהרחבה לסבירות הטעות וקבע בנחרצות שלא היה נית לסבור שסכנה עולה
מהמחבל 34.הבסיס הנורמטיבי לעמדת התביעה ולקביעת בית הדי הוא שאי לבצע ירי במצב
שכזה .קשה להעלות על הדעת שבית הדי היה קובע שדמו של החייל הממוצע ,בהגיעו לזירת
פיגוע שבה חבריו בחיי ,אחד התוקפי נהרג והשני נפגע משישה כדורי ושוכב על הקרקע –
היה עלול לרתוח עד איבוד יישוב דעתו ,משו שזו "חולשת החייל הישראלי" 35.יתרה מזאת:
בניגוד למקרי טיפוסיי שבה עולה טענת קנטור ,בעניי אזריה לא ניצב הנאש במבח
ההתגרות לבדו אלא היה לצד רבי שקדמו לו והתווספו לו ,לרבות כאלו שהותקפו במישרי.
איש בסביבתו לא הגיב כמוהו ,מה שהופ טענת קנטור אובייקטיבית למפוקפקת מאוד .ג
במבט רחב יותר ,סוג המבח שבו כשל אזריה ,הימנעות מלנקו בתוק שנוטרל ,אינו בהכרח
מבח נדיר במציאות הישראלית ,ורבי ה העומדי בו בהצלחה ,חיילי מקצועיי ואפילו
אזרחי 36.אומנ בית הדי לערעורי ציי שא שהעניי לא נדו למטה הוכח שלא היה קנטור
במוב האובייקטיבי37.
רכיבי עבירת הרצח ,כעולה מממצאי בית הדי המחוזי ,מתקיימי .בית הדי לערעורי
הרהיב עוז וכתב במפורש ,ג א אגב אורחא ,שהרכיבי מתקיימי ,א זאת ציי רק כחיזוק
לדחיית ערעור אזריה על חומרת עונשו .נכתב שהעבירה קרובה לרצח או למצער משיקה לה38.
לצד זאת נמנע בית הדי לערעורי מלבקר את התביעה הצבאית על הסתפקותה בעבירת
ההריגה ונמנע אפילו מלהחמיר בעונש שהוטל ,שכה רחוק מהעונש המוטל בגי עבירת הרצח
שלכאורה התקיימה לדידו.

31

32
33
34
35
36
37
38

דיי ראה את אחיו מותק ומופל בידי שני אחי ,רד אחריה והרג .טענותיו בדבר ד ח נדחו
בבית המשפט .שניי משלושת השופטי קבעו שהוא קונטר סובייקטיבית ,שלושת השופטי
הסכימו שלא התקיי הרכיב האובייקטיבי .ראו ע"פ  2823/10דיי נ' מדינת ישראל ,פס' 26–16
לפסק די השופט דנציגר למול פסקי הדי הקצרי של ברקארז ועמית )פורס בנבו.(7.2.2013 ,
עניי ביטו ,לעיל ה"ש  ,19פס'  65–62לפסק דינו של הנשיא ברק.
עניי אזריה ,לעיל ה"ש  ,1פס' .147–144
ש ,פס' .162–148
כפרפרזה על דברי הנשיא בעניי אזואלוס ,לעיל ה"ש  ,22פס' .11
חיפוש במנועי החיפוש אחר המילי "המחבל נוטרל" והמילי "המחבל פונה" יגלה שפע מקרי
שבה מחבלי תקפו ,נוטרלו ופונו בחיי לבית החולי.
ערעור אזריה ,לעיל ה"ש  ,9פס' .192
ש.
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למעשה אי תֵ מה רבה בכ שמעשי אזריה ,כפי שנקבעו ,מהווי את עבירת הרצח .העול
הצבאי מטיבו מייצר מוות במודע ובכוונה" ,מתמקד בגרעי של חיי ומוות" 39.פעולות
לוחמתיות רבות ואפילו שגרתיות של כל צבא בכל מדינה – מגבשות את יסודות עבירות הרצח
וההריגה .כלי נשק קטלניי מיוצרי כדי להגיע לידי חיילי; חיילי מאומני כדי להרוג
ואומנ הורגי .לא היסודות של עבירות ההמתה מפרידי בי מעשיה לבי ספסל הנאשמי
אלא סייגי הדי המהותי מצד אחד ,ושיקול הדעת התביעתי מצד אחר ,כמתואר בפרק הבא.
כעולה מהכרעות הדי ,סייגי ההגנה העצמית ,הצור והצידוק – אינ מתקיימי בעניי
אזריה ואינ מונעי הרשעה בעבירת הרצח .אילו הועמד לדי בגי רצח ,הא היה נית לטעו
לתחולת סעי 300א .לחוק העונשי ,חריגה "במידה מועטה ,בנסיבות העניי ,מתחו הסבירות
הנדרשת לפי סעי 34טז לש תחולת הסייג של הגנה עצמית ,צור או כורח"? א כ ,עדיי
מדובר ברצח ,א אי חובה לגזור על המורשע מאסר עול .אול דומה שאי תחולה לסעי.
החריגה מתחו הסבירות רחוקה למדי כשידוע שהנאש הגיע למקו לאחר רבי אחרי,
כשידוע שקורבנו שכב פצוע ,כשידוע שהירי כוו לראשו וכדומה.
דומה שאליבא דבית הדי הצבאי המחוזי ,בממצאיו א לא במילותיו ,אזריה ביצע עבירת
רצח ,וכ ג לפי מילותיו המפורשות ,ג א אגביות ,של בית הדי לערעורי .מדוע הסתפקה
התביעה באישו פחות ומדוע לא הוטחה בה ביקורת על כ?
 .2סדר די פלילי :שיקול הדעת התביעתי
)א( התביעה :השחק החזק של מערכת המשפט
המחוקק מייצר את החוק הפלילי ,בית המשפט מפרש אותו ,ורשויות האכיפה מתווכות ביניה.
ה חלק מכריע במשפט הפלילי בחיותו ,בשונה מכתבו גרידא .ככל שרבי האיסורי
הפליליי ,לתביעה ולמשטרה אי מנוס אלא לסנ עבירות סינו מסיבי ולהפו אות עוד ועוד
לאות מתה 40.סטאנטז ) (Stuntzכתב שרוחב הדי הפלילי מביא לכ שאי הוא משרת אמצעי
להפריד בי אלו שצריכי להיענש לבי אלו שלא אלא אישור לתביעה לערו את ההבחנה.
הדי הפלילי אינו די כלל אלא מס שמסתיר מערכת שמייעדת את הענישה הפלילית להיות
בשיקול דעת .במערכת משפט שכוללת חוק פלילי רחב ,החוק שייאכ שונה מהחוק הכתוב,
והחוק שייאכ יוגדר בידי האוכפי ,השוטרי העוצרי והתובעי המעמידי לדי .פירוש
הדבר שהחוק הפלילי ,בכל מוב חשוב ,אינו חוק כלל 41.לונה ) (Lunaכתב שציבור הבוחרי
והמחוקק הנבחר אינ יכולי לִ צפות כל יישו פוטנציאלי של חוק ואת כל תסריטי אכיפתו,
וחל זאת המחוקק צובע במכחול רחב יחסית ומותיר לרשות המבצעת למלא בפרטי ומותיר
לה שיקול דעת .כעניי היסטורי וכצור מעשי ,למשטרה ולתביעה תמיד היה חבל ארו ביישו

39
40
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אס פורת אחריות מפקדי בשל כשל צבאי ) 13 ,11חיבור לש קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,
אוניברסיטת תל אביב.(2011 ,
דליה אבלהב "מנהגה של הרשות שלא לאכו חוק" משפט וממשל ב .(1994) 489 ,477
–William J. Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Law, 100 MICH. L. REV. 505, 506
).507, 519, 598–599 (2001
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הקוד הפלילי :לעכב ,לחקור ,לעצור ולהעמיד לדי .שיקול הדעת הוא בלתי נמנע 42.בדומה
לזה כתב אשוורת' ) (Ashworthשטיפשי לחשוב שהדי הפלילי כמופיע בספרי החוק משק את
הדר שבה הוא נאכ הלכה למעשה .המפתח לשאלת קיו הדי הפלילי מונח בשיקול דעת
המשטרה ורשויות האכיפה :ה אינ מחויבות לצאת ולחפש עברייני כל אימת שה חוששות
שפשע מבוצע ואינ מחויבות לתבוע כל מי שיש ראיות מספיקות נגדו 43.ג הוסאק )(Husak
גרס שהדי הפלילי האמיתי מצוי אצל המשטרה והתביעה ,שכמעט שאינ מוגבלות בביצוע
עבודת; מה שמתרחש בזירה הפלילית המעשית אינו תלוי במהות הדי הפלילי ובתוכנו ,ובכ
מעוקרת חשיבותה של התאוריה הפלילית ,וחוקי רבי הופכי לא רלוונטיי44.
רוח הדברי אינה נוחה ,א תוכנ משכנע .מבט בדי המהותי במנותק מהדי הדיוני
מחמי חלקי חשובי ,ולעיתי מכריעי ,במשפט הפלילי ,וחשוב מאוד להביט בתמונה
הכוללת 45.במבט בדי המהותי מול הדיוני ניכר שהאחרו משפיע בהרבה מהראשו 46.השוטר
והתובע חזקי מהשופט ,בהחליט מה להגיש לשולחנו ,וחזקי מהמחוקק ,בהחליט אילו
מיצירותיו הרבות מספור לגבות באמצעות אכיפה ואילו לזנוח על דפי מצהיבי 47.לאחר
שהמחוקק אסר התנהגות מסוימת ,ובתי המשפט לא יצאו נגד העבירה ונגד נוהלי האכיפה,
המשטרה והתביעה מפעילות שיקול דעת כמעט בלתי מוגבל ביישו האיסורי .למשל,
לשוטרי מקו יש מרווח רחב בפעולת ברחוב :להתעמת ע מי שחצה מעבר חציה באור אדו
או להעלי עי ,לעצור יצאנית או לתת לה ללכת ,לערו חיפוש על נווד או להמשי ללכת.
בדומה לזה ,לתביעה יש שיקול דעת כמעט מלא בהחלטה להעמיד לדי ולהגיע להסדרי טיעו.
היא קובעת את נוסח האישו ובהכרח ג חלק גדול מתוצאתו48.
בקרב רשויות האכיפה התביעה היא אולי השחק החזק ביותר במשפט הפלילי" ,המחוקק
האמיתי של מערכת המשפט" 49.היא שקובעת כיצד ייראה שולחנו של בית המשפט :מי
יואש ,אילו עובדות יבססו את האישו ,איזו כותרת פלילית תיבחר לתאר את האירוע ,אילו
עדי יוזמנו ,א כתב האישו יאחד נאשמי אחדי וכדומה .התביעה מנסחת את כתב
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).Erik Luna, Transparent Policing, 85 IOWA L. REV. 1107, 1108, 1132 (2000
).ANDREW ASHWORTH, PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 7–8 (5th ed. 2006

).Douglas Husak, Is the Criminal Law Important?, 1 OHIO ST. J. CRIM. L. 261, 266 (2003
ראו גרשו גונטובניק "הסדרי טיעו בערעור המבטלי את הקביעות הנורמטיביות של הערכאה
הדיונית :לעצור את פוטנציאל הסח" חוקי ו  ;(2014) 45–43 ,11אס הרדו "פסיביז שיפוטי
ומשפט פלילי פיקטיבי :על הרשעות בלתייסודיות ובעיית השקר המשפטי" המשפט כד 73–39
).(2018
ראו אס הרדו "ההלי הוא הביוש :השיימינג של הפרוצדורה הפלילית" משפט ועסקי כג 1
)עתיד להתפרס.(2020 ,
הארט כתב ששיקול דעת שמופקד אצל המשטרה והתביעה רחב בהרבה מכל שיקול דעת ציבורי.
ראו Henry M. Hart, Jr., The Aims of the Criminal Law, 23 LAW AND CONTEMP. PROBS. 401,
).428 (1958
 ,Lunaלעיל ה"ש  ,42בעמ' Erik Luna, Principled Enforcement of Penal Codes, ;1141–1140
) ;4 BUFF. CRIM. L. R. 515, 544–545 (2000מרדכי קרמניצר "תפקידו של התובע בהלי פלילי"
פלילי ה .(1996) 186–184 ,174–173 ,173
 ,Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Lawלעיל ה"ש  ,41בעמ' .506
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 את מי, היא מחליטה למי להאמי ולמי לא. ממלאת אותו תוכ ומדירה ממנו תוכ,האישו
 שיקול דעתה בדבר העמדה. היא אחראית לנראטיב המרכזי בהלי הפלילי.להאשי ואת מי לא
51, תופעה ותיקה ורווחת מאוד50,לדי גדול במיוחד במקו שבו הדי הפלילי המהותי רחב
 שיקול הדעת גדל א יותר כשהדי הפלילי לא רק רחב אלא ג52.שקיימת ג בישראל
 תובעי אינ יכולי לאכו את, ומפירי החוק כה רבי, הואיל והדי הפלילי כה רחב53.עמו
 אי לרשויות משאבי מספיקי להשקיע באכיפה מלאה של החוק או54.החוק ככתבו וכלשונו

' בעמ,44  לעיל ה"ש,Husak ;547–546 ' בעמ,48  לעיל ה"ש,Luna ;512 ,509–507 ' בעמ,ש
.269
Sanford H. Kadish, The Crisis of  ראו.תופעת הפללת היתר זכתה לדיו אקדמי נרחב
Overcriminalization, in BLAME AND PUNISHMENT – ESSAYS IN THE CRIMINAL LAW 21, 33
(1987); Sanford H. Kadish, More on Overcriminalization, in BLAME AND PUNISHMENT –
ESSAYS IN THE CRIMINAL LAW 36, 38 (1987); Geraldine Szott Moohr, Defining
Overcriminalization through Cost-Benefit Analysis: The Example of Criminal Copyright
Laws, 54 AM. U. L. REV. 783, 784–785 (2005); Erik Luna, The Overcriminalization
Phenomenon, 54 AM. U. L. REV. 703, 718–729 (2005); Paul Rosenzweig,
OverCriminalization: An Agenda for Change, 54 AM. U. L. REV. 809, 809 (2005); NINA
PERŠAK, CRIMINALISING HARMFUL CONDUCT: THE HARM PRINCIPLE, ITS LIMITS AND
CONTINENTAL COUNTERPARTS 135 (2007); Paul Rosenzweig, OverCriminalization: An
Agenda for Change, 54 AM. U. L. REV. 809, 809–820 (2005); DOUGLAS HUSAK,
OVERCRIMINALIZATION – THE LIMITS OF THE CRIMINAL LAW 3–14 (2008); Darryl Brown,
History’s Challenge to Criminal Law Theory, 3 CRIM LAW AND PHIL. 271 (2009); DENNIS J.
BAKER, THE RIGHT NOT TO BE CRIMINALIZED: DEMARCATING CRIMINAL LAW'S AUTHORITY
.6–7 (2011)

 וה, שנה כתב פרידמ שדיני העונשי התפשטו התפשטות נרחבת ולא מבוקרת35 לפני
 המשפט הפלילי.משתרעי כיו כמעט על כל תחומי הפעילות האנושית בחברה המודרנית
.התפשט לממדי המחייבי לרס את השימוש בו ולבחו מחדש את המשפט הפלילי בכללותו
,158–156 ,155 ראו דניאל פרידמ "שיקול דעת שיפוטי בהעמדה לדי פלילי" הפרקליט לה
 לפני עשור כתב קרמניצר מאמר תגובה והצביע על ריסו מסוי של השימוש.(1983) 168–167
 ראו מרדכי קרמניצר "הא המשפט.במשפט הפלילי בשנות התשעי א המש התפשטותו
.(2008 , )נילי כה ועופר גרוסקופ עורכי958 ,937 ,935 הפלילי – ידו בכל?" ספר דניאל
.270 ' בעמ,44  לעיל ה"ש,Husak  ראו.הוסאק הגיע למסקנה דומה בארצות הברית
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Andrew E. Goldsmith, The Void-for-Vagueness Doctrine in the Supreme Court, Revisited,
30 AM. J. CRIM. L. 279, 285–9 (2003); Michael C. Steel, Case Note: Constitutional Law –
The Vagueness Doctrine: Two-Part Test, or Two Conflicting Tests? City of Chicago v.
Stuntz, The ;Morales, 119 S. Ct. 1849 (1999), 35 LAND & WATER L. REV. 255, 258 (2000)
' בעמ,42  לעיל ה"ש,Luna ;557 ' בעמ,41  לעיל ה"ש,Pathological Politics of Criminal Law
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William J. Stuntz, Self-Defeating Crimes, 86 VA. L. REV. 1871, 1875, 1893, 1897 (2000);
Matt Caretto, Selective Enforcement of the Immigration Laws: Is There Any Possible
External Constraint on the Exercise of Prosecutorial Discretion?, 18 GEO. J. LEGAL ETHICS
639, 639 (2005); Evan Fox-Decent, Limiting Arbitrary Power: The Vagueness Doctrine in
.Canadian Constitutional Law, 9 QUEEN'S L.J. 923, 927–928 (2005)
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אפילו קרוב לכ 55.יצירת המשפט עוברת למשטרה ולתביעה .נקודת הסו של המגמה היא
קודי פליליי שמכסי כל דבר ואינ מחליטי דבר ,שמשרתי רק כדי להאציל כוח לתובע
המחוזי ולמחלקות המשטרה .מצב זה מועיל לתביעה ולמשטרה ומחזק את הברית ביניה ובי
המחוקק ,ברית של הרחבת הדי הפלילי והענישה :המחוקק שולט בהגדרת הפשע ,והתובע
מחליט מי עומד לדי ועל מה56.
כמוב ,החופש התביעתי אינו בלתי מוגבל ,וא הול ומצטמצ בהתקד ההלי .עדיי
מדובר בשחק המרכזי במערכת המשפט הפלילי :בהחליטו – יאשי ,בהחליטו – יסגור,
בהחליטו – יחמיר ,בהחליטו – יקל ,בהחליטו – ישנה את הנראטיב .אלו מההחלטות
החשובות ביותר שפקיד יכול לערו ,וככלל ה אינ מבוקרות או שאינ ניתנות לביקורת ,ובכ
יוצרות פוטנציאל אדיר לטעות לניצול לרעה 57.כוח ההחלטה התביעתי מצטמצ בשיטת
משפט שבה התובע עצמו עומד לבחירת הציבור 58.בשיטתנו התובע אינו נציג ציבור לא
בפרקליטות ובוודאי לא בפרקליטות הצבאית 59.אול בי שהוא עומד לבחירה ובי שלא ,הוא
אוהד ניצחונות והרשעות ,ודי פלילי רחב מסייע בכ 60.די רחב מחייב שיקול דעת רחב,
ושיקול דעת רחב גורר דווקא ביקורת מצומצמת 61.התביעה מלאה אנשי מצויני ,ישרי
וערכיי ,א ג לכאלו אי לתת כוח רב מדי62.
שיקול הדעת הרחב אינו מתאר גחמה או שרירות אלא תוצר בלתי נמנע של שיטת המשפט,
תוצר שמופעל דר קריטריוני שוני 63.אלו אינ חדי במיוחד ובוודאי אינ זוכי לבקרה
רחבה.
64
למשל ,ההחלטה א לסגור תיק או להעמיד לדי ,החלטה מכוננת בזירה הפלילית ,נעשית
לפי סעי )62א( לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב–) 1982להל :החסד"פ(:
"ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישו אד פלוני ,יעמידו לדי,

55

Darryl K. Brown, Cost-Benefit Analysis in Criminal Law, 92 CALIF. L. REV. 323, 343
(2004); Nils Jareborg, Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), 2 OHIO ST. J. CRIM. L.
) ;521, 530 (2005קרמניצר ,לעיל ה"ש  ,52בעמ' .937
 ,Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Lawלעיל ה"ש  ,41בעמ' ,547 ,519 ,510–509

57
58
59

 ,Lunaלעיל ה"ש  ,42בעמ' .1108
ש ,בעמ' .1110
דומני שטוב שכ; תובע שדואג מבחירות מחדש הוא אומנ תובע שהאחריותיות שלו רבה יותר,
א התנהלותו עשויה לנטות אחר פופולריות במקו שיקולי ענייניי.
 ,Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Lawלעיל ה"ש  ,41בעמ' .539–533
).William J. Stuntz, Reply: Criminal Law's Pathology, 101 MICH. L. REV. 828, 833 (2002
 ,Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Lawלעיל ה"ש  ,41בעמ'  .599ג למשטרה
כוח רב שעלול להביא לפגיעה בזכויות הפרט :מרדכי קרמניצר "המשטרה וזכויות אד" משפט
וממשל ב Alfred Hill, Vagueness and Police Discretion: The Supreme ;(1994) 160 ,159
).Court in a Bog, 51 RUTGERS L. REV. 1289, 1307 (1999
 ,Lunaלעיל ה"ש  ,48בעמ' .545
קנת מ "זכות הטיעו והביקורת על שיקול הדעת של התביעה בדבר העמדה לדי" פלילי ה ,189
.(1996) 190
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זולת א היה סבור שנסיבות העניי בכללות אינ מתאימות להעמדה לדי" 65.החלטה זו
יוצרת שיקול דעת עצו לתביעה בשני ממדי מצטברי :העניי לציבור והראיות המספיקות
לאישו66.
הקביעה בדבר "נסיבות העניי בכללות" רחוקה מלשק סטנדרט ברור ומגלמת כוח
תביעתי עצו .הריסו השיפוטי בתחו הביקורת על החלטת התביעה להעמיד לדי – רב67.
כשהתביעה מחליטה שנסיבות העניי מתאימות להעמדה לדי ,איש לא יהפו את ההחלטה,
ואי גור שיפוטי המוסמ לקבל טענה שלפיה "הנסיבות אינ מתאימות להעמדה לדי" ,משו
שטענת הגנה כזו אינה בנמצא 68.כאשר התביעה מחליטה שנסיבות העניי אינ מתאימות
להעמדה לדי ,רק בג" יכול לאלצה לשנות את עמדתה ,וזאת נעשה בישראל בעבר באשר
ל"חוסר עניי לציבור" לעיתי נדירות מאוד 69.המחוקק מייצר חוק; התביעה מייצרת מדיניות
שמשכתבת אותו .חלקה שקו וחלקה לא70.
ג ההחלטה א יש ראיות המספיקות לאישו רחוקה מלשק סטנדרט ברור 71ומגלמת
כוח תביעתי גדול אפילו יותר .כשהתביעה מחליטה שיש ראיות המספיקות לאישו ,איש לא
יהפו את ההחלטה ,ובמקרה הטוב ביותר מבחינת הנאש – טיעונו יישמע בבג" לפני
שיידחה 72.במקרה שהתביעה מחליטה שאי ראיות המספיקות לאישו ,בג" נוהג לשוב על
המימרה שמעול בתולדות ישראל לא איל את התביעה להעמיד לדי במקו שבו סברה שאי

65
66

67
68
69

70
71
72
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עד שנת  2018זה היה הנוסח  " :זולת א היה סבור שאי במשפט עניי לציבור " .ראו חוק
סדר הדי הפלילי )תיקו מס'  ,(82התשע"ח– ,2018ס"ח .192
סטאנטז כתב שלתובעי יש שלוש סיבות עיקריות להימנע מהעמדה לא מוצדקת לדי :מצפו,
פוליטיקה וליטיגציה )א צפויה הרשעה( .ראו Stuntz, The Pathological Politics of Criminal
 ,Lawלעיל ה"ש  ,41בעמ'  .569במקו אחר כתב שלתובעי שיקול דעת לסרב להעמיד לדי מכל
סיבה שהיא .כוח זה נתפס כהכרחי ולעיתי א כדבר טוב :הוא מתיר רחמי ומונע הצפת
המערכת בפשעי מדרג נמו .אבל שיקול דעת שלא להעמיד לדי פירושו בהכרח שיקול דעת
להגדיר מחדש פשעי ,Stuntz, Self-Defeating Crimes :לעיל ה"ש  ,54בעמ' .1892
משה בייסקי ,רות גביזו ,מרדכי קרמניצר ודניאל פרידמ "רב שיח :פיקוח שיפוטי על ההלי
הפלילי – החלטות בדבר העמדה לדי וחנינות" המשפט ג .(1996) 20–16 ,15
השוו למצב בעבר לגבי "עניי לציבור" .הודגש שסייג "זוטי דברי" אינו חופ לשאלת ה"עניי
לציבור" .ראו ש ,בעמ' .29–28
בג"  935/89גנור נ' היוע המשפטי לממשלה פ"ד מד) 485 (2פס'  29–24לפסק דינו של
השופט ברק ) .(1990פרידמ הדגיש שבקונטיננט אחד מהיבטי עקרו החוקיות הוא שהתביעה
מחויבת להעמיד לדי את כל מי שלדעתה ביצע עבירה פלילית .ראו פרידמ ,לעיל ה"ש  ,52בעמ'
.165
מיכאל ברנע "ההחלטה להעמיד לדי" פלילי ד .(1994) 154–153 ,141
בג"  2534/97ח"כ יהב נ' פרקליטת המדינה ,פ"ד נא) ,1 (3פס'  22–21 ,6–1לפסק דינו של
השופט גולדברג ).(1997
בג"  6781/96אולמרט נ' היוע המשפטי לממשלה פ"ד נ) ,793 (4פס'  13–7לפסק דינו של
השופט גולדברג ).(1996
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ראיות המספיקות לכ 73.עתירות לאל את התביעה להעמיד לדי נדחות ברגיל ברוח זו74,
ואילו ברגיל ההחלטה שלא להעמיד לדי אינה מעוררת ביקורת שיפוטית כלל75.
התערבות בהיבט הראייתי היא נדירה ביותר 76.למעשה ,ההתערבות הברורה והרחבה

הראשונה הגיעה רק בשלהי אוקטובר  ,2019בקבלת עתירה להעמדה לדי של שוטר אשר ירה
למוות באזרח ישראלי שהתפרע והחזיק בסכי ,א שהאזרח היה בגבו אליו .תיעוד הירי
במצלמה הקשה על בג" לאמ את עמדת המדינה ,וכמוהו ג ראיות נוספות .אגב ניתוח רחב
של חומר הראיות בתיק ,בפסק די ארו ומפורט ,הורה בג" ברוב דעות להפו את החלטת
פרקליט המדינה והיוע המשפטי לממשלה בקובעו כי היא שגויה ה בהיבט שנוגע לאינטרס
הציבורי בבירור האמת וה בהיבט של ניתוח הראיות 77.אול כאמור זהו מקרה נדיר וחריג,
וכמו בעניי אזריה – צילו האירוע צמצ מהאפקטיביות של יכולת התביעה לטעו שהראיות
אינ מספיקות ,ולצפות מבג" שיסמו על שיקול דעתה לעניי זה.
מה שנכו לעצ ההעמדה לדי נכו ביתר שאת לבחירת האישומי וניסוח .בג" דחה על
הס עתירה מטע הקורב להחמרת סעי האישו 78ודחה על הס אפילו עתירה מטע
הקורב לעיי בחומרי חקירה כדי לנסות ולשכנע את התביעה להחמיר את סעי האישו79.
מעניי שהמקרה הכמעט יחיד שבו קיבל בג" עתירת קורב נגד קולת האישו היה ג הוא
בקשר לצה"ל ,שוב באישו חייל בגי פגיעה בפלסטיני .בעניי אבורחמה העמידה
הפרקליטות הצבאית לדי חייל שירה בעציר פלסטיני כפות ואת מפקדו בעבירה קלה במיוחד,
"התנהגות שאינה הולמת" ,שאינה נושאת לצידה רישו פלילי .אותה עבירה שאזריה הועמד
לדי ג בגינה כספיח לעבירת ההריגה הייתה הפע העבירה העיקרית בכתב האישו .העציר
שנורה עתר לבג" נגד החלטת הפרקליטות להסתפק בעבירה כה קלה .בג" ,שברגיל דוחה
עתירות כאלו באמתלה של כיבוד שיקול דעתה של הפרקליטות ,קיבל הפע את העתירה פה
אחד וקבע שאישו כאמור הוא לא סביר במידה קיצונית ,והכותרת מגמדת את המעשי
שמתוארי בכתב האישו 80.נית לשער שיש סיבה יחידה לכ ,שג היא נקודת דמיו לעניי
אזריה )ולעניי חמדא( :האירוע הפלילי צול ושודר בתקשורת ,והדבר לא אפשר לבג"

73

74
75
76
77
78
79
80

בג"  5699/07פלונית )א( נ' היוע המשפטי לממשלה פס'  30לפסק דינה של השופטת
פרוקצ'יה ,פס'  10לפסק די המשנה ריבלי )פורס בנבו ;(26.2.3008 ,בג"  2684/12י"ב
בחשוו התנועה לחיזוק הסובלנות בחינו הדתי נ' היוע המשפטי לממשלה ,פס' פג לפסק דינו
של המשנה רובינשטיי )פורס בנבו.(9.12.2015 ,
בג"  88/10שוור נ' היוע המשפטי לממשלה ,פס' ) 13–12פורס בנבו.(12.7.2010 ,
 ,Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Lawלעיל ה"ש  ,41בעמ' .581
התקדי הראשו כה קצר ומצטנע ,עד כי קשה היה לאתרו בזמ אמת .ראו בג"  869/12פלוני נ'
היוע המשפטי לממשלה ,פס' ) 3פורס בנבו.(28.2.2017 ,
ראו בג"  4845/17חמדא נ' היוע המשפטי לממשלה ,פס'  24–23 ,12לפסק דינו של השופט
גרוסקופ )פורס בנבו.(28.10.2019 ,
לדוגמה בג"  8265/11אסידו נ' היוע המשפטי לממשלה ,פס'  12–9לפסק דינו של השופט
ג'וברא )פורס בנבו.(19.1.2012 ,
בג"  4993/12נתיב נ' פרקליט המדינה פס'  5לפסק דינה של השופטת חיות )פורס בנבו,
.(12.7.2012
בג"  7195/08אבורחמה נ' הפרקליט הצבאי הראשי )פורס בנבו.(1.7.2009 ,
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להתעל מזעקת העותר בש עצמאות התביעה ושיקול דעתה ,משו שברור בעליל ששיקול

דעתה אינו סביר .אול הכלל ברור :איהתערבות כמעט מוחלטת בשיקול הדעת התביעתי81.

)ב( פרשת אזריה :איהסתפקות בדי משמעתי
כבכל תיק ,ג בעניי אזריה השתמשה התביעה הצבאית בשיקול דעתה .מצד אחד בחרה
להאשי את אזריה בהריגה ולא להסתפק בדי משמעתי או בעבירה פלילית קלה ,ומצד אחר
בחרה להאשי את אזריה בהריגה ולא ברצח .מדוע בחרה כפי שבחרה?
נית לשער ,בהמש לעניי אבורחמה ,שאלמלא תיעוד המעשה לא הייתה מתפרסמת
הפרשה ואולי א לא הייתה פרשה כלל .במדינת ישראל ,וכנראה בכל מדינה ,במצב שבו
הרשויות הצבאיות נקראות לחקור קטל של טרוריסט בידי חייל ,כעניי ריאליסטי קשה לשער
שיש לה מוטיבציה עצומה להאשי בעבירה כה חמורה .סביר יותר לשער שבמקרי אלו דעת
נוחה לקבל את גרסאות ההגנה ולהסתפק בתחקיר מבצעי או בדי משמעתי .המשטרה הצבאית
החוקרת )מצ"ח( והפרקליטות הצבאית אינ גופי המנותקי מהצבא ,ובכיריה ה קציני
לובשי מדי ,המייעצי לבכירי צה"ל ומשתפי עימ פעולה במישורי רבי :הצבא חוקר,
תובע ושופט את עצמו82.
83
במבט ריאליסטי נית לדמיי מדרגות של קושי תביעתי משתנה להאשי חיילי ,קושי
תפיסתי ,חברתי ומערכתי .במדרגת הקושי הנמוכה ביותר ,מדרגה  ,0קל וטבעי לרשויות הצבא
לחקור ולהאשי את מי שפגע באינטרסי צבאיי מובהקי .חיילי אלו ,הנאשמי הרגילי
בבית הדי הצבאי ,לא יזכו בגיבוי ציבורי או תקשורתי ,ורחוק מכ .איש מה לא יוכתר
בתארי "החייל של כולנו" או "הב של כולנו" .כ באשר למי שנעדר מהשירות ,באשר למי
שהשתמש בסמי מסוכני במהל שירותו או באשר למי שגנב מהצבא ,לרבות המעטי
שהצליחו להגיע לבית המשפט העליו84.
במדרגת הקושי הבאה ,מדרגה  ,1מצויי אישומי חיילי במות חיילי אחרי בנסיבות
מבצעיות .מבחינה תפיסתית ,חברתית ומערכתית ,הנאשמי במקרי אלו נוטי להיות חיילי
שמשתפי פעולה ע הצבא ,הפנימו את מרבית כלליו והתקדמו בדרגותיו ,ורוב ג
משתייכי למער הלחימה ,הזוכה באהדה חברתית בגי נכונותו לסכ את חייו בעבור ביטחו
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להצעה לשינוי ראו אס הרדו "ויתור ,הידברות ,בג" :שחרור חסמי בסדר הדי הפלילי,
צמצו הכוח המנהלי והגברת הביקורת השיפוטית" ספר רובינשטיי )עתיד להתפרס.(2020 ,
ג השופטי ה קציני לובשי מדי .למבנה ולטיפול הצבאי בחשד לעבירה ,בהעמדה לדי
ובשפיטה ראו פורת ,לעיל ה"ש  ,39בעמ' .54–46
בתי הדי הצבאיי שופטי חיילי; בתי המשפט הצבאיי שופטי פלסטיני .הקושי שמתואר
בגו הטקסט מתייחס למערכת בתי הדי בלבד.
למשל תיקי סמי :בג"  249/82ועקני נ' בית הדי הצבאי לערעורי ,פ"ד לז);(1983) 393 (2
בג"  4723/96עטייה נ' היוע המשפטי לממשלה ,פ"ד נא) ;(1997) 714 (3ע"פ 5121/98
יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי ,פ"ד סא) ;(2006) 461 (1רע"פ  4142/04מילשטיי נ' התובע
הצבאי הראשי )פורס בנבו .(14.12.2006 ,תיק גנבה :בג"  8808/02טור' אבגי נ' אל"מ איל
כ סג הפרקליט הצבאי הראשי )פורס בנבו.(13.4.2003 ,
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קוטלו של אויבנו הוא בננו :פערי הרזולוציה בי המשפט הפלילי לחברה,
בי חיי למוות ,בי קורב לעבריי ובי גמול לנקמה

המדינה .אישומי אלו נדירי בהרבה מתיקי סמי בצבא ומתמקדי לא בהריגה אלא בגרימת
מוות ברשלנות ,עבירת ההמתה הקלה מכול ,עוו ותו לא 85.לעיתי הפרקליטות הצבאית
אפילו מסתפקת בדי משמעתי בלבד ,שאז היא עשויה להיות מבוקרת בגי אימיצוי הליכי86.
מדרגת הקושי הבאה ,מדרגה  ,2גבוהה בהרבה :מצ"ח והפרקליטות הצבאית אינ להוטות
לחקור ולהאשי חיילי לוחמי במות )לא כל שכ בפציעת( 87של פלסטיני ,ולא בכדי
מדובר בתופעה נדירה מאוד 88.ציבור גדול ,שממנו באי אנשי הפרקליטות הצבאית ושאליו
ה חוזרי ,לא יתמו באישו כזה אלא דווקא בנאש.
מדרגת הקושי הגבוהה מכול ,מדרגה  ,3היא כמעט בלתי אפשרי ציבורית ,כפי שחושפת
פרשת אזריה :חקירת חיילי והאשמת במות של פלסטיני שאינ אזרחי תמימי אלא
חשודי בטרור ,ולא רק זאת ,ה תוקפי שנבלמו בזמ המתקפה ממש ובאמצעות ירי .במצב
שכזה הנאש צפוי לזכות בתמיכה ציבורית רבה .הוא "משלנו" וקורבנו "משלה" ,ואינו
פלסטיני גרידא – אלא פלסטיני מחבל.
כיצד התחולל ה"נס" או לחלופי ה"אסו" של ההעמדה לדי הפע? הא כל מחבל
שנהרג בשעת פעולת הטרור נהרג במהל נטרולו? קשה לדעת .הא תחקיר מבצעי יבשיל
לחקירה פלילית ,שתבשיל לכתב אישו בגי הרג מחבל? דומני שתהא זו הערכה בנאלית ,ג
א לא נעימה לאוז ,שאלמלא הסרטו של "בצל" ספק א היינו שומעי על הפרשה ועל
אזריה .בהיעדר הסרטו ,המניח לפנינו אמת לא נוחה ,שבלתי אפשרי לטאטאה אל מתחת
השטיח הענק של מרחב שיקול הדעת התביעתי ,היה קל בהרבה לאמ נראטיב תקשורתי שונה
מאוד" :מחבל תק וחוסל" .גורמי שוני היו מבקשי להשמיע נראטיב של חיסול מחבל )או
אפילו "לוח חופש"( 89מנוטרל ,א ספק א היו זוכי לאוז קשבת ,משו שמבחינה

85
86
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לדוגמאות ולסימוכי ראו פורת ,לעיל ה"ש  ,39בעמ' .72 ,2–1
למשל בג"  4461/95ברנת נ' היוע המשפטי לממשלה )לא פורס ;(4.2.1996 ,עניי שוור,
לעיל ה"ש  ,74פס'  28–18 ,6–1לפסק דינו של השופט ג'וברא .פורת סקר ביקורת ציבורית בדבר
אימיצוי משפטי של כשלי פיקוד שהובילו למוות .ראו פורת ,לעיל ה"ש  ,39בעמ' –79 ,71–67
 .107בהמש סקר את המצב במדינות אחרות והראה שג ש אי נטייה חזקה להעמדה לדי של
חיילי בגי אחריות הפיקודית למות חיילי אחרי ,וג במקרי אישו קיימי לא מעט זיכויי
)ש ,בעמ'  .(220–193לבסו הציע תזה נורמטיבית שלפיה ככלל אחריות של מפקדי שכשלו
פיקודית צריכה להיות משמעתית ולא פלילית )ש ,פרק .(10
ביולי  2017נדחתה עתירה לבג" שדרשה לפתוח בחקירה פלילית בגי פציעה קשה שלפי הטענה
גר צה"ל לפלסטיני כתגובה ליידוי אבני .ראו בג"  1971/15אלמסרי נ' הפרקליט הצבאי
הראשי )פורס בנבו.(18.7.2017 ,
פורת כתב שבשני  2007–2000נהרגו יותר מאלפיי אזרחי פלסטיני במהל פעילות מבצעית
של צה"ל .הדבר הוביל ל 73תיקי חקירה ול 13כתבי אישו בלבד .ראו פורת ,לעיל ה"ש ,39
בעמ'  .113–112למאבקי משפטיי בנושא ,עתירות בדרישה להעמדה לדי שרוב נדחו ,ראו
ש ,בעמ' .122–114
על הדיו המושגי ,טרוריסט )מחבל( או לוח חופש ראו בועז סנג'רו "על עונש המוות בכלל ועל
עונש המוות בגי רצח בפעולת טרור בפרט" עלי משפט ב .(2002) 189 ,127
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ישראלית זעקת אינה זעקת הקורבנות אלא זעקת המחבלי ,וכמודגש בפרק הבא ,לזו איננו
נוטי להקשיב ,וייתכ שאפילו איננו מסוגלי לקבל .כ בחברה ולעיתי ג במשפט90.
עניי הסרטו מזכיר מאוד את פרשת קו  .300ג ש דובר בפעולת טרור ובהשתלטות
צה"ל על המחבלי ,שניי מה נהרגו ושניי נלכדו בחיי .דיווחי החדשות היו סותרי,
ובהמש דווח שכל המחבלי נהרגו במהל ההשתלטות .תמונה של אחד המחבלי שבוי
ומוכה פורסמה ועוררה סערה ציבורית ופוליטית .א שמעשה ההמתה לא צול ,מחקירת
האירוע התברר שדובר במעשה המתה מכוו .נשיא המדינה החליט לחו את המעורבי השוני
בשב"כ עוד לפני כתב אישו .עתירה שהוגשה לבג" נגד החלטת החנינה נדחתה בפסק די
ארו ,בהיעדר עילה להתערבות 91.הא הדברי היו מסתיימי אחרת אילו חזינו לא בתמונה
שמוכיחה שבהמש בוצע קטל מכוו אלא בסרטו הקטל המכוו?
בחזרה לתיק אזריה .את בחירת התביעה שלא להסתפק בדי משמעתי תקפה ההגנה באחד
מראשי הטיעו של הגנה מ הצדק ,וגרסה שהבחירה לחקור את אזריה ובהמש להעמידו לדי
היו לא ענייניות ולא סבירות .הטענה נדחתה על רקע היעדר תשתית עובדתית הולמת92.
בדיעבד ,בלתי אפשרי להצדיק מבחינה משפטית כיצד חשד מבוסס לפחות בעבירת הריגה
מתיישב ע הסתפקות בדי משמעתי.
)ג( פרשת אזריה :הסתפקות בעבירת ההריגה
הצד השני מעניי יותר :הבחירה להאשי את אזריה בהריגה ולא ברצח 93.היבט זה לא זכה
בדיו שיפוטי כלל ועיקר .המילה "רצח" עולה בפסק הדי המחוזי בהקשר יחיד :מתקפת
ההגנה על ההחשדה ברצח מלכתחילה כראיה להתנהלות לא עניינית מצד רשויות האכיפה94.
חר החשד הראשוני לא האשימה התביעה ברצח ,ומכא שזירת המחלוקת בבית הדי לא
עסקה בעבירת הרצח כלל .הדבר מתקשר לכוחה של התביעה להציב את הר העליו בפני בית
המשפט ולנטייתו של בית המשפט שלא להרי ראשו מעל ר זה ,ולו כדי להצי ,א שבית
המשפט האזרחי מוסמ לעשות כ95.
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השוו ליאורה בילסקי "תפקידו של המשפט במאבק בטרור" המשפט ט .(2004) 197 ,195
בג"  428/86ברזילי נ' ממשלת ישראל פ"ד מ) .(1986) 505 (3כ ראו בייסקי ,גביזו ,קרמניצר
ופרידמ ,לעיל ה"ש  ,67בעמ' .26–24
עניי אזריה ,לעיל ה"ש  ,1פס' .229–204 ,189
דומה שלאחר הרפורמה בעבירות ההמתה היה קשה יותר להאשי את אזריה בעבירה הפחותה
מרצח .עבירת ההריגה שבה הואש לא הבחינה בי הריגה בכוונה ,הריגה בפזיזות והריגה בקלות
דעת .לאחר הרפורמה העבירה של "המתה בקלות דעת" היא התחלי הקל לעומת רצח .עבירה זו
מתבססת על הרכיב "קלות דעת" ,המוגדר בס' )20א())(2ב(" :בנטילת סיכו בלתי סביר לאפשרות
גרימת התוצאות האמורות ,מתו תקווה להצליח למנע" .בלתי אפשרי לומר שמעשי אזריה כפי
שפסקו בתי הדי משקפי איזושהי תקווה למניעת התוצאות – להפ.
ש ,פס' .215
ס'  184לחסד"פ" ,הרשעה בעבירה על פי עובדות שלא נטענו בכתב האישו" ,קובע שבית
המשפט "רשאי להרשיע נאש בעבירה שאשמתו בה נתגלתה מ העובדות שהוכחו לפניו ,א א
עובדות אלה לא נטענו בכתב האישו ,ובלבד שניתנה לנאש הזדמנות סבירה להתגונ; אול לא

עלי משפט טו תש"

קוטלו של אויבנו הוא בננו :פערי הרזולוציה בי המשפט הפלילי לחברה,
בי חיי למוות ,בי קורב לעבריי ובי גמול לנקמה

מדוע בחרה התביעה להאשי את אזריה בהריגה בלבד ולא ברצח? לבד מבמקרי
מיוחדי ,כאמור לעיל ,שבה הקורב עותר לבג" ,וזה אינו דוחה את העתירה על הס,
התביעה אינה מתבקשת כלל לנמק מדוע היא בוחרת בסעי האישו שאינו החמור מכול.
במקרה הטיפוסי והשכיח מאוד ,הקלה והפחתה בסעי האישו ה חלק מהסדר טיעו
שבמסגרתו הנאש מודה במיוחס לו 96.הקלה כאמור עשויה להתקשר לצעדת הנאש לעבר
התביעה ,לחיסכו משאבי ציבוריי ניכרי ולנטילת אחריות על מעשיו .לעומת זאת במצב
שבו ההגנה אינה רק כופרת אלא ג תוקפת את רשויות האכיפה בחריפות ובשיטתיות – קשה
להבי מהצד מדוע בחרה התביעה בר המהותי החמור פחות .ייתכ שהדבר מתקשר לקושיות
שיפוטיות שהועלו בשלב החקירה ובמסגרת הליכי המעצר .אול ברגיל התביעה אינה מפעילה
סטנדרט של "מעבר לספק סביר" בהגישה את כתב האישו אלא מסתפקת בר ראייתי נמו
יותר97.
מדוע אפוא כיוונה התביעה נמו יחסית? תהא התשובה אשר תהא ,השאלה לא נשאלה כלל
בזירה המשפטית .ייתכ שהכותרת "רצח" היא דרמטית מדי עבור הפרקליטות לתיאור הרג
מחבל בידי חייל זמ קצר לאחר מתקפת הטרור .ייתכ שהל הרוח התקשורתי ,שנגדו יצאה
ההגנה במתקפה ממושכת שבית הדי דחה 98,דווקא הביא את התביעה לירידת מדרגה חשובה,
אולי הירידה הדרמטית מכול במשפט הפלילי הישראלי 99,בסול האישומי .הסערה
התקשורתית והציבורית חסרת התקדי תפסה את המערכת כולה ,לרבות הפרקליטות ,לא
מוכנה .ייתכ שבהיעדר גיבוי ציבורי חזק לאישו החמור מכול בספר החוקי ,ובהתחשב
בהתנגדות הציבורית החזקה לעצ ההעמדה לדי – בחרה התביעה להסתפק בהריגה.
אפשר שהדבר נובע מדיסוננס קוגניטיבי שחוותה התביעה או מצפי של דיסוננס כאמור
בבית המשפט .הדיסוננס ,קיו של יחסי לא מתאימי בי קוגניציות ,הוא מצב לא נוח
מבחינה פסיכולוגית .דיסוננס יכול להיווצר מאיעקיבות לוגית ,ממוסר תרבותי ,מכ שדעה
ספציפית נכללת בדעה כללית יותר או בגי התנסויות קודמות .קיומו של דיסוננס מביא ללחצי
לצמצומו או לחיסולו ולהימנע ממצבי ומידע שיגבירו את הדיסוננס .חוזק הלחצי תלוי
בעוצמת הדיסוננס100.
כלומר ,נציגי התביעה ,קציני ישראלי ,חשי דיסוננס :מחד עליה לאכו את המשפט
הפלילי הליברלי ,שאותו הפנימו בלימודי ובפרקטיקה ,ומאיד ,בהנחה שהפנימו את ערכי
החברה ,ה חשי לא בנוח מתפקיד הפע ,ואפשר שה ג חוששי מהתנגשות ע החברה

יוטל עליו בשל כ עונש חמור מזה שאפשר היה להטיל עליו אילו הוכחו העובדות כפי שנטענו
בכתב האישו" .על יישומו של הסעי ראו ע"פ  347/88דמיאניוק נ' מדינת ישראל ,פ"ד מז )(4
 .(1993) 221מנגד ,בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו–) 1955להל :החש"( הסעי המקביל )(378
מתיר לבית הדי להמיר רק לאישו קל מזה שבחרה התביעה.
 96לניתוח מוסד הסדרי הטיעו ראו ע"פ  1958/98פלוני נ' מדינת ישראל ,פ"ד נז).(2002) 577 (1
 97עניי יהב ,לעיל ה"ש .71
 98עניי אזריה ,לעיל ה"ש  ,1פס' .278–270
 99הרדו "טרילוגיה של רצח א" ,לעיל ה"ש  ,24פרק .1
.LEON FESTINGER, A THEORY OF COGNITIVE DISSONACE 2–4, 6, 14, 18 (1957) 100

57

אס הרדו

עלי משפט טו תש"

וע המערכת הפוליטית .א קוד הוצע שאולי בהפנימה את ערכי הציבור לא סברה התביעה
שראוי להאשי את אזריה ברצח ,כעת מוצע כי חר הפנמת ערכי המשפט חששה התביעה
מהפגיעה המוסדית באמו הציבור ,שעלולה להגיע בעקבות האשמת אזריה ברצח ואפילו
בעקבות התעקשות על עונש חמור בגי הריגה .התביעה מורגלת בשיקו האינטרס הציבורי
וברצו הציבור בד בבד ,ואינה מורגלת בהתמודדות ע ציבור המתנגד להעמדה לדי של מי
שעברו עבירות חמורות .אומנ אפילו באישו בגי הריגה התביעה מצאה עצמה בעמדה נדירה
שבה הדיו הציבורי מלא במתקפות על בחירותיה ואפילו עליה.
בכל זאת הדיסוננס צומצ באמצעות הימנעות מהעמדה לדי בגי רצח .עבירת ההריגה
חמורה פחות מעבירת הרצח לא רק מבחינת התפיסה החברתית אלא ג מבחינת אפשרויות
התמרו העונשיות שלה בהמש הדר .לעומת הרשעה ברצח ,המסתיימת במאסר עול כמעט
בהכרח 101,עבירת ההריגה אינה מחייבת עונש מינימו כלל .ייתכ מאוד שהתביעה סברה
שהתיק אינו משק חומרה של מאסר עול ,והיות שאי לה אפשרות לעתור לפחות ממאסר
עול ,הורידה את ר האישו102.
אי זה צעד חסר תקדי מבחינת התביעה .בעניי בוריסוב למשל שיקפו עובדות המעשה
שבה הודתה הנאשמת מעשה רצח מובהק ,שכלל הכנה ,החלטה להמית וא לא שמ של
קנטור .premeditated murder :באחת בלילה בקי  2008נסעה בוריסוב ע בנה ב החמש,
בעודו יש ,לחו בעיר בתי כדי לשי ק לחייה .בנה סבל מעיכוב התפתחותי ,ולדבריה
ביקשה להצילו מחיי סבל .היא נטלה את בנה ונכנסה עימו למי עמוקי עד שהחלו לטבוע.
בוריסוב עצמה יצאה מהמי .בנה נמשה וניסיונות להחייאתו כשלו .התביעה האשימה אותה
ברצח ,א בהסדר טיעו הומר האישו להריגה ,ונגזרו עליה שמונה שנות מאסר ,אגב ציו
שיפוטי שהעובדות שבה הודתה משקפות מעשה רצח ,אלא שהתביעה המירה את סעי
האישו כדי לאפשר הקלה בעונשה ,הקלה שאפשרית בעבירת ההריגה א לא ברצח ,וביקשה
להימנע ג מהטלת סטיגמה של רוצחת על בוריסוב103.

 101קיימי חריגי שוני בחוק העונשי .סעי 300א מאפשר להרשיע ברצח ולגזור פחות ממאסר
עול במקרי מגווני .לדוגמה בולטת למורשע ברצח שנגזרו עליו  20שנות מאסר ראו ע"פ
 3962/99עוקב נ' מדינת ישראל )פורס בנבו .(14.5.2003 ,ס' 34א מאפשר במקרי מסוימי
להרשיע שות לעבירה במעשה של שותפו בלי להטיל עליו את עונש החובה .דוגמה בולטת
למורשעי ברצח ובשוד שנגזרו עליה עשרי שנות מאסר .ראו ע"פ  4424/98סילגדו נ' מדינת
ישראל ,פ"ד נו) .(2002) 529 (5ס' )25ב( לחוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול( ,התשל"א–
 1971קובע ככלל שעונשי חובה לא יחולו על מי שביצע את העבירה בהיותו קטי .דוגמה בולטת
לקטיני שהורשעו ברצח ונגזרו עליה  10ו 15שנות מאסר .ראו ע"פ  2796/95פלוני נ' מדינת
ישראל ,פ"ד נא).(1997) 388 (3
 102השוו לטיעו שעונש המוות עשוי להביא תובע להימנע מאישו ברצח מדרגה ראשונה
ומהמושבעי להימנע מהרשעה כדי למנוע תוצאה עונשית שאינה מקובלת עליה :סנג'רו ,לעיל
ה"ש  ,89בעמ' .178
 103ע"פ  373/10בוריסוב נ' מדינת ישראל ,פס' ו ,ח לפסק די השופט רובינשטיי )פורס בנבו,
.(3.4.2011
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גילוי חמלה כלפי אימו של ילד שכזה ,שסבלה מדיכאונות ,הוא עניי חברתי ,שאי לו בסיס
בדי המהותי .הדי המהותי מכיר בתופעת דיכאו לאחר לידה ויצר בסעי  303לחוק העונשי
אחריות מופחתת לא שהורגת את ולדה שטר מלאה לו שנה .תחת הכותרת "המתת תינוק"
גילה המחוקק התחשבות בא שמבצעת רצח או הריגה והסיר את אחריותה ,בתנאי הסעי104.
מכלל הה נשמע הלאו :לאחר גיל שנה התחשבותו החריגה של החוק יורדת מהפרק ,והחמלה
החוקית עוצרת ביו הולדת שנה לתינוק .לא כ בהכרח החמלה החברתית ,ההבנה התרבותית
לתופעה ,שמכיוו שאינה יכולה להתבטא בבירור דר הדי המהותי ,היא מוצאת ביטוי דר
שיקול הדעת התביעתי.
105
עבירת ההריגה עשויה להסתיי בעונש קל למדי .על אזריה הוטלה שנה וחצי בגי
הריגה .לא דובר בהריגה בקלות דעת וא לא בהריגה באדישות אלא בהריגה בכוונה )שלא
לומר הריגה בכוונה תחילה( .אומנ התביעה עתרה ליותר ,א ג בקשתה להטיל על הנאש
עד חמש שנות מאסר רחוקה מאוד מהר המרבי בגי הריגה ,עשרי שנות מאסר .עמדת
התביעה קרובה יותר לר המרבי בגי גרימת מוות ברשלנות )שלוש שנות מאסר( .כל זאת,
יודגש ,לא בהסדר טיעו או בהתחשב בהודאת הנאש או במצבו הנפשי המורכב ,כמו בעניי
בוריסוב ,אלא לאחר הרשעה כה נחרצת ,בתו משפט הוכחות מפר ,וכשהנאש מראה
בעקיבות ובהתמדה חוסר חרטה וחוסר נכונות מוחלט לקבל אחריות על מעשהו.
הבחירה התביעתית להאשי בהריגה בלבד ,כמו הבחירה התביעתית לעתור לעונש קל
ביחס להריגה ,ולבסו הבחירה השיפוטית להטיל עונש קל – כול יחד ולחוד מלמדות
שהמשפט המהותי הפורמלי אינו מצליח לספר כיאות את מלוא הסיפור של הפרשה .כל אלו
מתקשרות ודאי לתמיכה הציבורית הגדולה באזריה ,שמאירה את הסיפור ואת המשפט באור
שונה וחשוב ,או שמא מטילה עליו צל כבד – תלוי בנקודת המבט.

ג .פערי רזולוציה בי המשפט הפלילי לחברה
 .1על התמיכה החברתית באזריה
)א( אמת וערכי
עבירת הרצח היא גלובלית ומשקפת תפיסת אנטיחברתיות מיוחדת 106.כיצד ייתכ שאד
שביצע את העבירה ,כעולה מקביעות בית הדי ,זוכה בתמיכה ציבורית עצומה?
כאמור ,פרשת אזריה זכתה לסיקור ולהתעניינות ציבורית ותקשורתית יוצאי דופ .אי זה
נדיר שהמשפט הפלילי ,שעוסק בחלק מהתופעות החברתיות שנחשבות לקשות ביותר ,דוגמת

 104לעבירה זו ראו יעקב בש "על העבירה של המתת תינוקות" עיוני משפט ג .(1973) 352
 105למשל ע"פ  1982/98מדינת ישראל נ' מירו ,פ"ד נב)) (1998) 145 (5שנתיי מאסר בפועל למי
שירה בחברו הטוב בצחוק באקדח שמצא בסלו(; ע"פ  11/99ויניצקי נ' מדינת ישראל ,פ"ד נג)(2
) (1999) 145שנתיי וחצי מאסר בפועל למי שהרג שכ באגרו במהל סכסו על חנייה(.

H.L.A. Hart, Prolegomenon to the Principles of Punishment, in PUNISHMENT AND 106
).RESPONSIBILITY – ESSAYS IN THE PHILOSOPHY OF LAW 1, 8 (2nd ed. 2008
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רצח והריגה ,מוש תשומת לב ציבורית רבה; פשע ואלימות עומדי במרכז הבמה החדשותית
והבידורית 107.לרוב תשומת הלב הזו אינה כרוכה באהדה רבה לחשוד ולנאש אלא להפ.
ברגיל הציבור מזדהה ע גרסת המאשימה וע האינטרס הציבורי ונוטה לפקפק בגרסת
ההגנה 108.בעניי אזריה המגמה הייתה הפוכה באופ בולט :חלק גדול בציבור צידד באזריה
והוסי לצדד בו א לאחר ההרשעה ,ופוליטיקאי בולטי ובכירי במיוחד ,לרבות ראש
הממשלה ,התבטאו בעד חנינתו מייד ע הישמע דבר הרשעתו109.
110
במוב נדיר זה ,הפרשה מזכירה תיק מפורס שהסתיי כשנה לפני כ :עניי זדורוב .ג
תיק זה עסק בעבירת המתה והתאפיי בתמיכה ציבורית גדולה ,ממושכת ומתמדת בנאש,
אפילו לאחר ערעורו .חר דמיו זה רב השוני בי הפרשות.
נדמיי מצב קיצוני של חשיפת אמת עובדתית באמצעות סרטו המתעד את מלוא האירוע.
בעניי זדורוב ,לו היה סרטו שמראה את ראדה מותקפת ונדקרת בידי זדורוב ,היו תאוריות
הקנוניה קורסות מייד .התמיכה הציבורית הייתה נעלמת לחלוטי ומתחלפת במבוכה גדולה.
לעומת זאת בעניי אזריה כבר קיי סרטו של מעשה העבירה .לו היה סרטו מלא א יותר,
שמראה את אזריה לפני האירוע ,מספר לחבר שבדעתו לירות במחבל ולהשיב לו כגמולו,
ואחרי האירוע מסביר שעשה את שעשה כדי לגמול למחבל ,ספק א התמיכה הציבורית בו
הייתה קורסת ואפילו מצטמצמת ,משו שדומה שבסיסה אינו ספק ראייתי אלא אנטיתזה
נורמטיבית.
פרשת זדורוב היא מקרה נדיר ,שמתקיימת בו שאלה עובדתית שהציבור לא השתכנע
בעניינה :מי עשה לתאיר ראדה את מה שנעשה לה .אי בנמצא דילמה משפטית או נורמטיבית
בדבר הכינוי הראוי למעשה זה" :רצח" .התמיכה הציבורית בזדורוב אינה תמיכה במעשה קטל
של ילדה אלא ביטוי לספק בראיות התביעה במקרה הקונקרטי ,מצב נדיר שבו הציבור דוחה
את ראיות המדינה שהוצגו .ג במצבי אחרי ההתנגדות הציבורית לאישו והרשעה ,ככל
שיש כזו ,מתקשרת לראיות ,א לא בהכרח רק לראיות שעל הפרק אלא ג לסוג ,למשל זיכרו
מודחק111.
לעומת זאת בפרשת אזריה לא העובדות מצויות בלב המחלוקת הציבורית )בשונה מזו
המשפטית( אלא הערכי והנורמות .חלק גדול בציבור סבור שהרג מחבל בזמ מתקפה מצידו
הוא לא רק דבר שיש לעשותו א אי אפשרות לנטרלו בדר פוגענית פחות ,אלא א תוצאה
רצויה כשלעצמה ,אולי אפילו "מצווה" 112.מבחינה ציבורית במדינה מאותגרת ביטחונית

Sara Sun Beale, The Political, Social, Psychological and Other Non-Legal Factors 107
).Influencing the Development of (Federal) Criminal Law, 1 BUFF. CRIM. L. R. 23, 45 (1997

108
109
110
111
112
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ומוכת טרור תחושת הגמול הראוי למחבל אינה חזקה פחות מנוהלי פתיחה באש; כאשר מי
שנפגע מהפרת הנהלי הוא מחבל שיצא למתקפת טרור זה מקרוב ,רבי בציבור סבורי שיש
לגבות את החייל ,ודאי שלא להעמידו לדי פלילי .הרי אי ספק באשמת המחבל ואי חמלה
כלפיו ,ודאי לא בדקות שלאחר המתקפה שביצע .טיעוני בדבר היות המתקפה "תגובה
לכיבוש" אינ כאלו שהשיח הציבורי הרחב מוכ לקבל בהקשר שכזה.
לעומת זאת מבחינה משפטית פורמלית ,עבירות ההמתה אינ שוקלות א בעיני רבי
בחברה הגיע למנוח למות .מעת שהושלמו יסודות העבירה בבירור ,שני גורמי פוטנציאליי
עשויי למנוע מההורג אישו בהריגה :האחד בדי המהותי ,הסייגי לעבירה; האחר בדי
הדיוני ,שיקול הדעת התביעתי א להעמיד לדי או לסגור את התיק .במצב של המתה ברורה
וא מצולמת של מחבל מנוטרל לא יכלה הפרקליטות לחתו על סגירת תיק בגי חוסר עניי
לציבור .למודת ניסיו העבר היא ג לא יכלה להעמיד לדי בגי עבירת משמעת קלה בשעה
שהמעשה שצול הוא חמור יותר בעליל מכותרת משמעתית גרידא113.
העובדות הזועקות ובעיקר המצולמות מפרשת אזריה אינ כאלו שמערכת המשפט הייתה
מסוגלת לעצו עיניי למול ,אפילו רצתה בכ .מנגד ,ג התגובה הציבורית הזועקת לפרשה,
ההתנגדות העצומה להעמדה לדי של מי שצול מבצע עבירת המתה חמורה ,אינה כזו שעל
מערכת המשפט לעצו עיניי למולה.
קל להתפתות להבחנות שבסיס פוליטי ולהציע שהימי תומ באזריה ואילו השמאל תומ
בהעמדתו לדי .א א יש משהו בהבחנה זו ,היא אינה כל הסיפור ,ודי להזכיר את התפטרותו
של שר ביטחו שזוהה ע ימי מובהק על רקע הפרשה ותמיכתו החדמשמעית בהעמדת
אזריה לדי ובחיזוק הערכי שבבסיס נוהלי הפתיחה באש114.
)ב( פער רזולוציה :מיהו "קורב"?
סבורני שהמסגרת הרחבה לתמיכה באזריה או לחלופי בהעמדתו לדי אינה ימי מול שמאל או
ביטחו מול כיבוש אלא משפט מול ערכי חברתיי.
מבט בקורב העבירה ממחיש פער ברזולוציה :החברה אינה מוכנה לתפוס אנשי מסוימי
בסיטואציות נתונות כקורבנות ,ואילו המשפט הפורמלי דווקא מוכ ותופס .החברה משתמשת
בעדשה חדה מזו של המשפט ,מודדת את הקורב ומיהותו ומסננת החוצה את מי שלטעמה
אינו קורב כלל אלא דווקא פושע .לעיתי התפקידי נהפכי בראי החברה והמשפט :העבריי
בעיני החברה הוא הקורב בעיני המשפט ,ולהפ115.
הדוגמה במשפט אזריה ובהקשרי ביטחוניי אחרי קשורה לביטחו וטרור .מי שפועל
אקטיבית כדי לפגוע בחיי ישראלי ומי שתומ בו ,לעיתי תמיכה מינורית ,נתפסי בחברה
הישראלית כאויבי .אויבי אחראי להרג חיילי צה"ל ,להרג אזרחי ישראל ,לפגיעות בחיי
ובגו ,ברכוש ובתחושת חוסר הביטחו .אויבי יש להרוג ,ודאי כשה מחזיקי בנשק,
 113עניי אבורחמה ,לעיל ה"ש .80
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4805557,00.html 114
 115השוו ליאו של בי הריגה פלילית לבי הגנה משפטית פלילי ו .(1998) 95–94 ,89
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ובמיוחד כשה משתמשי בו נגד ישראל .המשפט הפלילי מג על ערכי 116.לפי תפיסה
פופולרית זו ,אויבי אינ ישות מוגנת וער מוג אלא פושעי הפוגעי בער מוג ,והשימוש
במשפט הפלילי צרי להיות לחובת ולא לטובת.
מנגד ,מבחינת המשפט הפורמלי ,כל אד כשר להיחשב קורב למרבית העבירות ,לבד
מעבירות מיוחדות ,השעונות על גיל הקורב 117,על מגדרו 118,על מעמדו 119ועל פרמטרי
נוספי .הפרמטרי האמורי אינ כוללי ,מבחינה פורמלית לפחות ,את יחס האד למדינה
ולאזרחיה ,את מעשיו ,את ההיסטוריה שלו וחלקי נוספי שהופכי אותו למי שהוא בעיניו
ובעיני חלקי בחברה .כש שעצמי ניתני לכינוי בכינויי רבי ,לפי רמת ההפשטה של
הקטגוריה שאליה בוחרי לשייכ 120,כ ג אנשי .אד ביצע מתקפה ,נורה בראשו בעודו
שוכב פצוע ומוק באויביו .העובדה שנית לקרוא לאד כזה "מחבל"" ,טרוריסט"" ,פלסטיני"
או בתמונת מראה "חייל"" ,ישראלי" ו"יהודי" אינה חשובה כלל במשפט הפורמלי .מנגד ,היא
לא רק חשובה עבור החברה; היא לעיתי מכרעת .הרזולוציה החברתית חדה מזו המשפטית,
ולכ נוצר פער קשה וכואב בי התוצאות שהפיקה כל זירה.
עבור חלק גדול בחברה הישראלית תפיסת פלסטיני כקורב היא זרה ,ותפיסת פלסטיני
מחבל כקורב לא רק זרה אלא א מקוממת .העמדה לדי של פלסטיני על רקע הרג פלסטיני
אחר אינה דבר נדיר ,למשל כשההרג הוא על רקע החשדת הקורב בשיתו פעולה ע ישראל.
במצב שכזה דומה שהמוטיבציה התביעתית אינה ההגנה על קדושת החיי אלא בעיקר הגנה
על אינטרסי ביטחוניי ישראליי מובהקי .מנגד ,מצב שבו הקורב פלסטיני א הנאש
חייל צה"ל – מחדד מאוד את הפער בי המשפט הפורמלי לבי החברה.
על הנייר כל אד מעל גיל  12כשר לעמוד לדי פלילי כמעט בכל עבירה 121.הג שחיילי
צה"ל ,ככל אד ,כשרי לעמוד לדי ואומנ עומדי לדי בשפע הקשרי ,הרי שכאשר ה
עומדי לדי בגי פגיעה במחבל פלסטיני ,הדבר נתפס בעיני חלקי בציבור כעוול כפול.
השימוש במשפט הפלילי ככלי להגנת הפושע הוא העוול הראשו .האשמת מי שהוא בצד

116

117

118
119
120
121
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מרדכי קרמניצר עיקרי מבנה וארגו של העבירות הספציפיות פרק ו )חיבור לש קבלת תואר
דוקטור למשפטי ,האוניברסיטה העברית בירושלי ;(1980 ,מרדכי קרמניצר "הא חסרי
עבירות אנחנו?" משפטי יג  ;(1983) 160 ,159יובל קרניאל הפרת אמוני בתאגיד 339–338
) ;(2001חאלד גנאי ,מרדכי קרמניצר ובועז שנור לשו הרע – הדי המצוי והרצוי 28–27 ,25
) ;(2005מרדכי קרמניצר המרמה הפלילית .(2008) 39
למשל עבירות שונות נגד קורב ילדה או נערה :האינוס בס' )345א() (3לחוק העונשי והבעילה
האסורה בהסכמה בס' )346א() (1ה מגדריות ,והקורב שבה יכול להיות אישה בלבד .עבירות
שונות הקשורות לתועבה מתייחסות לקטיני בלבד :ס' )214ב( ) +ב) + (1ב) + (2ב .(3עבירות
זנות שונות מתייחסות לקטיני בלבד :ס' 201ג205 ,א205 ,ב.208 ,
למשל עברות האינוס בס'  345לחוק העונשי והבעילה האסורה בהסכמה בס'  346ה מגדריות
והקורב שבה יכול להיות אישה בלבד.
למשל עבירה של העלבת עובד ציבור בס'  288לחוק העונשי.
אלדר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .38–36
ס' 34ו לחוק העונשי.
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קוטלו של אויבנו הוא בננו :פערי הרזולוציה בי המשפט הפלילי לחברה,
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הקורב היא העוול השני והמצטבר :האשמת חייל צה"ל ,צבא הע הפופולרי ,סמל האתוס
התרבותי הישראלי וליבת הקונצנזוס של ישראל122.
)ג( פער רזולוציה :על עיתוי ההמתה של תוק
הפער בי המשפט לחברה שתואר לעיל גדל כשמוסיפי פרמטר לדיו שמציג היפו רזולוציה:
לא התמקדות בקורב אלא מבט בעיתוי הפגיעה בו .עבור המשפט ,הרזולוציה של העיתוי ,מתי
נית לפגוע במחבל וא להורגו ,היא קריטית :זמ המתקפה ,לפניה או מעט אחריה .מבחינה
משפטית אי לומר כלל וכלל שעיתוי ההרג אינו חשוב .הרג בזמ ניסיו למתקפה קטלנית
שביצע המנוח הוא פשוט יחסית להצדקה ,כמוב בכפו להיעדר אפשרות לנטרול קל יותר123.
הרג לקראת מתקפה" ,סיכול ממוקד" ,מצרי דיוני מורכבי יותר 124.הרג לאחר סיו
המתקפה לעול אינו נית להצדקה משפטית .מנגד ,הרזולוציה של העיתוי אינה מטרידה חלק
גדול בחברה ,שא שאינו קונצנזוס מוחלט הוא רחוק מלהיות שוליי בימינו.
נראה שלא במקרה נולדה סערת אזריה בהקשר הביטחוני ,שבו פערי בי המשפט הפלילי
הפורמלי לבי ערכי הציבור אינ נדירי .כאשר הקורבנות שבה עוסק המשפט ה מחבלי,
הפער הוא כמעט תמידי" :מחבל–קורב" הוא סוג של אוקסימורו בחברה בישראל ,וכנראה
לא רק בה .ג כשהקורבנות ה אזרחי חפי ,א לא אזרחי ישראלי ,הנטייה הציבורית
במדינה היא לגבות את חייליה ולהציג את התוצאה ככורח המציאות וכאשמת הצד השני .ודאי
לא תקו במהרה דרישה להעמיד את חיילי צה"ל לדי פלילי ישראלי .אול הביטחו אינו כל
הסיפור.
 .2פערי רזולוציה במשפט הפלילי הרגיל
)א( מתי מוצדק להרוג אד?
א שהפער הרזולוציוני בולט מאוד בזירה הביטחונית ,הוא מתקיי ג מחו לה ,וחשוב
לזהותו ג ש .כדי לאתרו עלינו לעלות ברמת ההפשטה ולשאול מתי הרג אד אחר הוא
מוצדק או פטור מבחינה חברתית א שאינו מוצדק מבחינה משפטית .זהו תרגיל סבו עבור
משפט שהפני את כללי השיטה וערכיה ,וסבו פחות עבור מי שמוכ להודות שלעיתי לא
רחוקות המשפט והצדק אינ חופפי125.

122
123
124

125

פורת ,לעיל ה"ש  ,39בעמ' .24–21 ,17–16
עודד מודריק "ביטחו ומשפט :שאלה של איזו סביר" משפט וצבא .(1991) 39 ,37
ש ,בעמ'  .48–46שאלת הסיכול הממוקד נדונה בהרחבה בבג"  769/02הוועד הציבורי נגד
העינויי בישראל נ' ממשלת ישראל )פורס בנבו .(14.12.2006 ,ראו ג עמנואל גרוס ""סיכול
פעולות טרור עלידי פגיעה במבצעיה או במפקדיה כאקט של הגנה עצמית – הא הוא מותר?"
קרית המשפט ב .(2002) 189
את ההשקפה שהמשפט הפלילי והצדק אינ חופפי הבעתי במקרי רבי .כתבתי שלעיתי לא
רחוקות מתמודד המשפט ע דילמה זו ,כשלשו החוק מובילה לצמצו האחריות הפלילית ,א
חוש הצדק מוביל להרחבתה .ראו אס הרדו "דיני העונשי גולשי באינטרנט :היסוד הפיזי
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כדי לעמוד על הפער בי ההצדקה והפטור המשפטיי להרג אד לבי ההצדקה והפטור
החברתיי לכ ,עלינו להתחיל מאיתור המקרי שבה ההרג מוצדק או פטור מבחינה
משפטית .הואיל ועבירות ההמתה מנוסחות בצורה רחבה במיוחד ,ואינ כוללות חריגי,
הכתובת לבחינת ההצדקה היא הסייגי הכלליי שמצויי בחוק העונשי .ה שמשיבי מתי
אנו מצדיקי גנבה ,שוד ,תקיפה וג הריגה ורצח או פוטרי מה.
מבחינה משפטית מוצדק להמית אד בתנאי של הגנה עצמית .בתנאי מצטברי אלו,
שלא קל לקיימ כלל ,הנראטיב המאשי נסוג וא מתהפ .במקו לבוא בטענות אל ההורג
אנו מתייצבי לימינו ובאי בטענות אל תוקפוקורבנו ,שאילצו להגיב כאמור .ההגנה העצמית
מגוללת לפנינו סיפור שנתפס כלא פלילי ואפילו כמשק גבורה 126,חריג למונופול השימוש
בכוח של המדינה ,במצבי שהמדינה אינה מסוגלת להג על הפרט מפני אחר 127.מוב שלא
כל מי שמעלה טענה כזו מצליח לשכנע את המשטרה ,את התביעה או את בית המשפט שתנאי
הסייג התקיימו כול .זיכויי מהריגה בגי הגנה עצמית אינ דבר נדיר א ג אינ אורח
שבשגרה128.
סייגי כלליי נוספי מאפשרי לפטור את ההורג מאחריותו המשפטית :צור ,כורח ,אי
שפיות ,שכרות וקטינות .הקשרי אלו ברוב אינ משקפי גבורה אלא בחירה ברע במיעוטו

הווירטואלי" הפרקליט נב  ;(2013) 67אס הרדו "חזות של זכויות ,מהות של צדק :סיפורה
המהותי והרטורי של ההכרעה הפלילית" די ודברי ח  ;(2014) 33אס הרדו "בש הילד:
שינויי בהרגלי ההפללה – על תיקו  118לחוק העונשי והאיסור לצפות בחומר תועבה" מאזני
משפט י  ;(2015) 209אס הרדו "אינוס מרחוק או רחוק מאינוס? על מחוקק אדיש ,על תביעה
יצירתית ועל דיני האונס ,מטרת וגבולותיה" עלי משפט יג  .(2016) 65קראתי לריסונו של חוש
הצדק ולהימנעות מהכרעה שיפוטית המנוגדת ללשו החוק הברורה ,בי שהכרעה כאמור היא
לחובת הנאש )המקרה הטיפוסי( ובי שהיא לטובתו )המקרה הנדיר( :אס הרדו "חיסיו
מרחוק או רחוק מחיסיו? חיסיו עור די וירטואלי :על חיסיו עור די ,תכליתו וגבולותיו"
משפט ועסקי יט  ;(2015) 305אס הרדו "איחקיקה ,משפטיתר וחירותחסר :על פסיביז
חקיקתי ואקטיביז ליטיגטורישיפוטי ,גבולות המשפט וגבולות האימשפט" מאזני משפט יב
.(2019) 87–71 ,55
 126סנג'רו גרס שאי כמעט עוררי שההגנה העצמית הקלאסית היא מעשה מוצדק ונטול רבב מוסרי
והבהיר שהספקות חלי רק על קבוצת מקרי שאינ בגדר הגנה עצמית ,כמו הגנה עצמית
מדומה ,שסיווגה הנכו הוא פטור בשל טעות בעובדה .קיי קונצנזוס רחב בקרב שיטות המשפט
העיקריות ,מלומדי משפטני ופילוסופי בנוגע לסיווג ההגנה העצמית כצידוק ,וסיווגה כפטור
אינו מקובל ,נוגד אינטואיציות חזקות של האזרח שומר החוק ועוצר במכנה משות נמו ע צור
וכורח ומתעל מאשמת התוק ומהתקיפה עצמה .ההגנה העצמית אינה רע או רע במיעוטו אלא
"הטוב ביותר האפשרי" ,מעשה ראוי וצודק ולא מעשה מותר גרידא שהוא פרי חישוב תועלתי צר
בלבד .ראו בועז סנג'רו הגנה עצמית במשפט הפלילי  ;(2000) 63 ,60–58 ,34–32בועז סנג'רו
"היהפו הצידוק לפטור של חסד? – הגנת בית המגורי )'חוק דרומי' ופסקהדי בפרשת דרומי(
כמקרהמבח לרציונאל המצדיק הגנה עצמית ולהלכה" משפט וממשל יג .(2010) 99–96 ,93
 127מרי גוראריה וגליה דאור "הגנה מיוחדת לבית מגורי ,לבית עסק ולמשק חקלאי :סכנותיה
ותחימת גבולותיה בעקבות פרשת שי דרומי" משפט וממשל יג .(2010) 146–145 ,141
 128למשל ע"פ  4784/13סומ נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(18.2.2016 ,
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מצד ההורג או ליקוי כלשהו או מחסור יסודי בו 129.קבלת טענות בדבר תחולת הסייגי הללו
אינה דבר שבשגרה.
מתי מוצדק להרוג אד אחר מבחינה חברתית א לא מבחינה משפטית? דומני שלא
כמשפט הפורמלי ,שמדקדק בכל אחד מרכיבי הסייגי ,הציבור קשוב יותר לתחושת הצדק .זו
קשורה לעיתי לעבריי או לקורב .פורמלית ,כאמור ,במרבית העבירות המשפט אינו מתעניי
בזהות הנאש או הקורב :זהות אינה רלוונטית ולרוב אינה מרכיב ביסודות העבירה .המשפט
הפורמלי אינו זקוק לרזולוציה חדה מאוד כדי להתייחס להמתת אד :יש לו שלוש מדרגות
חומרה עיקריות בלבד ,שלוש עדשות מפלילות כלליות – רצח ,הריגה ,גרימת מוות ברשלנות,
עבירות רחבות ביותר – ויש לו ג עדשות כלליות מזכות ,סייגי לאחריות הפלילית .אול
האספקלריה החברתית שונה למדי.
)ב( עדשות חברתיות :נראטיב וסכמה
שלא כמדרגות החומרה של המשפט הפלילי בעניי המתה ,המשמעות החברתית של המתת
אד אחר מגוונת בהרבה ותובעת רזולוציה חדה יותר .ייתכ שהדבר מתקשר לנראטיב ,סיפור
שמוצג על דבר שקרה ,דר לתפוס את חוויותינו ולסדר; או לסכמה ,מבנה קוגניטיבי הקובע
את אופ ההסתכלות על העול ,יצירת ציפיות לאור חוויות והתנסויות.
הנראטיב הוא גשר תרבותי בי הפרט לקהילה בספקו דר לספר אירועי ,להסביר כיצד
העול פועל ,בהתבסס על הבנות קיימות .משמעותו אינה תלויה במספֵ ר בלבד אלא ג בשומע
ובהיזו החוזר שביניה 130.לפי תאוריית הנראטיב ,רכיבי בסיפור באי בהידוד באופ
שמשנה את משמעות האינדיווידואלית ויש להערי את כול ביחד ,ואילו הסיפור בכללותו
דומה למודלי קיימי מוכרי של התנהגות אנושית 131.החוויה התרבותית של אד מקנה לו
אוס תבניות לקליטת המתרחש בעול ולהבנתו ,ובכ מעצבת את חשיבתו ואת מה שאנו
מכני "השכל הישר" שלו ,שממלא תפקיד חשוב ביצירת המשפט ובהפעלתו 132.לכל אד

 129ראו למשל אהר אנקר הכרח וצור בדיני עונשי  ;(1977) 60–58מרי בפורת "על הגנת הצור
והכורח" עיוני משפט יד  ;(1989) 219–218 ,211אהר אנקר ורות קנאי "הגנה עצמית וצור
לאחר תיקו מספר  37לחוק העונשי" פלילי ג  ;(1992) 24 ,5מרדכי קרמניצר ורא שגב
"הפעלת כוח בחקירות שירותהביטחו הכללי – הרע במיעוטו?" משפט וממשל ד –692 ,667
 ;(1998) 694אהר אנקר "די האנוס לעבור עבירה מסוג 'יהרג ואל יעבר' בפסיקת הרמב""
מחקרי משפט טו .(1999) 199–198 ,197
Susan Bandes, Empathy, Narrative, and Victim Impact Statements, 63 U. CHI. L. REV. 361, 130
385 (1996); Lynne Henderson, Without Narrative: Child Sexual Abuse, 4 VA. J. SOC. POL'Y
& L. 479, 483 (1997); Martha Merrill Umphrey, The Dialogics of Legal Meaning:
Spectacular Trials, the Unwritten Law, and Narratives of Criminal Responsibility, 33 LAW
) ;& SOC'Y REV. 393, 402–3 (1999נעמי חנס ושרו חנס "נרטיבי משפטיי של רצח בספרות:

פיקציות המאירות תהליכי משפטיי" די ודברי ה .(2000) 53 ,47
.Lisa Kern Griffin, Narrative, Truth, and Trial, 101 GEO. L.J. 281, 286 (2013) 131
 132מנח מאוטנר "שכלישר ,לגיטימציה ,כפייה :על שופטי כמספרי סיפורי" פלילי ז ,17 ,11
.(1999) 25–21
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מאגר נראטיבי פנימיי שנבני במהל חייו ,לפי ניסיונו והרקע שלו ,נראטיבי בלתי נשלטי
ובלתי נבחרי133.
הנראטיב מוער לעיתי לאור הסכמה :מסגרת לחשיבה על מידע חדש ,אוס מידע
שמוחזק בראשנו על סוגיה ומשפיע על תפיסותינו ,על הנחותינו ועל עיבוד המידע שלנו .מידע
חדש שאנו מקבלי מושווה למידע הצבור ,והסכמה הקיימת ממלאת את החורי במידע.
הסכמה משפיעה לא רק על מהות המידע הזוכה לתשומת לבנו אלא ג כיצד אנו מקטלגי
אותו ומה אנו זוכרי ממנו 134.הסכמה היא קיצור דר קוגניטיבי המאפשר לפרש במהירות
מידע רב ,להתמודד ע מידע מבלבל או מידע חסר .בניית הסכמה היא תהלי ארו שני
המערב מידע ,האמנה והתנסות .קיימות סכמות מגוונות :סכמה עצמית ,אי אד רואה את
עצמו; סכמה אישיותית ,המארגנת את הידע שלנו על אחרי; סכמה תפקידית ,הנוגעת
לתפקידי ,למקצועות ועוד; סכמה אירועית ,או תסריט ,שעניינה רצ התרחשותי במצבי
מוכרי135.
)ג( שוויו החיי ושוויו ההמתות באספקלריה חברתית
במחשבה על הנראטיב והסכמה נשוב לזירה הביטחונית .הביטו בארבע כותרות:
" .1פלסטיני הרג חייל צה"ל";
" .2פלסטיני הרג פלסטיני";
" .3חייל צה"ל הרג פלסטיני";
" .4חייל צה"ל הרג חייל צה"ל".
איזו סכמה עולה בראשכ בקריאת הכותרת? הדבר יספר הרבה על התרבות ועל החוויה שלכ.
בהמש לכ :אמרו לי איזו כותרת מקוממת אתכ יותר מכול ,ואומר לכ מי את ומה
השקפתכ .נית לשער שחלק גדול בציבור בישראל יחווה כעס מכותרת  ,1אדישות ל ,2מגננה
ל 3וחשדנות ל .4סיפורו של אזריה כמוב משק את כותרת  ,3שבתורה מייצרת מגננה
קוגניטיבית ,משו שאזרח מ היישוב אינו רוצה ,או אפילו מסוגל ,להיות ניטרלי למציאות
חייו ,והזדהות ע החייל קלה לו בהרבה מהזדהות ע מי שנתפס כחלק מהאויב .בשונה מזה,
חלק קט ואולי קטנט בציבור הישראלי יתקומ במיוחד מכותרת  3דווקא ,בתפיסתו שההרג
אינו רק רע כשלעצמו אלא ג משק רוע מתמש – הכיבוש136.

 133שולמית אלמוג משפט וספרות .(2000) 60

Craig R. Callen, Second-Order Considerations, Weight, Sufficiency and Schema Theory: A 134
Comment on Professor Brilmayer's Theory, 66 B.U. L. REV. 715, 718–720 (1986); Leah M.
Christensen, The Psychology Behind Case Briefing: A Powerful Cognitive Schema 29
).CAMPBELL L. REV. 5, 11–12 (2006
Sara Gordon, Through the Eyes of Jurors: The Use of Schemas in the Application of 135
).“Plain-Language” Jury Instructions, 64 HASTINGS L.J. 643, 649–653 (2013

 136ראו התקוממות כנגד השימוש במונח "מחבל" לתיאור ההרוג בפרשת אזריה ,המתבססת על
היעדר הרשעה )כאילו בישראל מרשיעי את המתי( ועל עמדה פוליטית שלפיה פגיעה בחייל
האוכ משטר צבאי אינה מעשה טרור.https://tinyurl.com/y7t8c3t5 :
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מי שבחר בכותרת  3 ,2 ,1או  ,4בשונה מכותרת  5שתוס כעת – "כל הכותרות מקוממות
באותה מידה" – ייאל להסכי שעבורו לא כל החיי שווי או למצער שלא כל ההריגות
שוות .בחירתנו משקפת כנראה את ערכינו האישיי ,את משפחתנו וסביבתנו ,את חינוכנו ,את
חוויותינו ותובנותינו .הואיל ואנו שוני באלו ,העדפותינו שונות ,ואנו מבחיני בי חיי לחיי
ובי המתה להמתה .הודאה בכ אינה נוחה משו שפירושה המשתמע הוא כפירה בער
השוויו החשוב לנו ,מבסיסי הדמוקרטיה ,וכפירה משתמעת בער החיי ,שלעיתי הוא היקר
ביותר בעינינו ולעיתי הוא יקר הרבה פחות בעינינו.
ג במשטרה ,בתביעה ובבתי המשפט יושבי אנשי כמונו ,אזרחי ישראלי בעלי חוש
צדק המושפע בהכרח מההוויה הישראלית .נניח שההורג נתפס חי .א שכל אחת מהכותרות
שלעיל מתארת ,לפחות לכאורה ,חשד לעבירת הריגה ,סביר שה לא יזכו ביחס דומה ,מבחינה
ציבורית ,תקשורתית ,פוליטית וא משפטית .נית לשער שמקרה  1יוצג וייתפס כמקומ
וכמאיי ביותר ,וכתב האישו ילמד כנראה על רצח או על רצח בנסיבות מחמירות .מקרה 2
כנראה לא יידו כלל בישראל ,אלא א ההרג קשור לישראל באופ כלשהו ,דוגמת הרג משת
פעולה .מקרה  3יסתיי ברגיל בתחקיר מבצעי; א תימצא בעיה בהרג ,אולי יגיע התיק א
למצ"ח ,לקראת סגירתו הצפויה מחוסר ראיות )או שמא מחוסר מוטיבציה( 137.מקרה  4ידווח,
ייחקר וכנראה יסתיי בהעמדה לדי בגי הריגה או סיו טיפוסי – גרימת מוות ברשלנות.
ההבחנה בי המקרי אינה תולדה של משפט מהותי גרידא אלא ג ,ולעתי בעיקר ,של
סדר הדי הפלילי .לשו אחר ,היא אינה תולדה של יסודות העבירה והסייגי בלבד ,אלא ג,
ולעיתי בעיקר ,של שיקול הדעת התביעתי שעור את הרזולוציה שהמשפט המהותי לא ער,
או אפילו רזולוציה המנוגדת לזו שמכונ המשפט המהותי.
מנקודת מבט ישראלית טיפוסית ,אזריה הינו חייל ,ואילו אלשרי הינו מחבל .באספקלריה
כזו ,אזריה אינו מתאי לסכמת אישיות של עבריי ,ואילו אלשרי אינו מתאי לסכמת אישיות
של קורב .תחילת האירוע ,מתקפה על חיילי ,וסיו האירוע – הדיפת המתקפה בהצלחה
בתו כדי המתת התוקפי – מתיישבי היטב ע סכמת האירוע המוכרת בישראל ,א אופ
ההגעה לסיו אינו מתיישב כאמור .אול במבט כללי ,הסכמה עדיי נקלטת ומושווית לסכמות
אחרות ,לרבות כאלו שהסתיימו במות החיילי ,והתוצאה של חיילי חיי ומחבלי מתי
נקלטת כתוצאה צודקת ורצויה ,המשליכה על תפיסת המקרה על רקע הסכמות המקובלות.
)ד( מהביטחוני אל הפלילי
האמור בפ הביטחוניפוליטי אינו בלעדי :ג במשפט הפלילי הפוליטי פחות הרזולוציה של
ההרג תבחי בי הרג רע במיוחד לבי הרג רע ,בי הרג רע להרג טוב ולהרג לא נורא .הביטו
בארבע הכותרות האלה:
" .1בעל בית הרג פור/אנס שניסה להימלט";

 137מי שנחקר והואש עשוי להיות מזוכה .ראו ע"פ  486/88אנקונינה נ' מדינת ישראל ,פ"ד מד)(2
.(1990) 353
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" .2לאחר מארב משטרתי שלא צלח הרג שוטר גנב רכב שניסה להימלט";
" .3קורב התעללות מינית הרגה את האנס שנה לאחר האונס";
" .4קורב אלימות מתמשכת במשפחה הרגה את המתעלל בשנתו".
כל הכותרות מתארות עבירות פליליות חמורות שנעות בי הרג לרצח בטרמינולוגיה הישנה,
ובית המתה בקלות דעת לבי רצח בנסיבות מחמירות לאחר הרפורמה .לעומת זאת מבחינה
חברתית רבי בחברה יברכו על ההרג בכל המקרי ויגנו דווקא את המנוח ,שכ בעיניה
מעשיו ה "הפשע האמיתי" .לעומת המשפט הפלילי ,המתמקד בהידוד קצר זמ בי אנשי
ולא בהערכה כוללת של מערכות יחסי ,הציבור מתעניי מאוד בהיסטוריה שבי הצדדי,
ולאורה מצדיק במקרי מסוימי אפילו קטילת חיי אד 138.היסטוריה זו אינה חלק מהנראטיב
ומהסכמה של המשפט הפלילי ,אבל היא חלק קריטי בנראטיב ובסכמה החברתיי .אי פלא
שהפרטנות החברתית עולה על זו המשפטית ,שעצרה בשלב הפשטה גבוה :לעומת המציאות
המשפט ,ובמיוחד החוק ,מוגבלי מטיב ביכולת הפירוט שלה139.
החוק אינו מבחי פורמלית בי ד לד ,לפחות כשבד אד עסקינ 140.אול החברה
דווקא מבחינה .הקביעה המשפטית שלחיי האד ער אחיד עומדת בהצלחה במבח החברתי
רק כשעסקינ בעדשה גסה מאוד ,ברובד הפשטה שבו אנו מדמייני אנשי ששווי בעינינו
בערכ ,יקר אחד מול יקר אחר ,או לחלופי זר מוחלט מול זר מוחלט אחר .חיי מחבל אינ
יקרי לחברה .אפילו מי שתומ בהעמדה לדי של מי שהוציא להורג מחבל לאו דווקא משעי
זאת על ער החיי אלא ג ואולי בעיקר על "טוהר הנשק"; תפיסת נשק כטהור היא מטפורה
אוקסימורו שמתארת ער שונה למדי שאינו מתקשר לזכויות הפרט במישרי.
מה שנכו למחבל הנקטל נכו ג לחיי הפושע הנקטל .מבחינה חברתית חייה אינ
קדושי כחיי הח ,ובעיני חלקי בחברה חייה אינ רצויי כלל 141.דוגמאות אינ במחסור.
סוג הדוגמאות האחד עניינו המתת מתעללי משפחתיי ,המתה שחלק גדול בציבור אינו
סולד ממנה 142.בשנת  1993ירה שוקי בסו ,חייל ביחידת הצנחני ,למוות באביו  29כדורי

138
139
140

141
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גיורא )ג'ורג'( פ' פלצ'ר "הגנה עצמית של נשי מוכות" פלילי ו .(1997) 70–69 ,65
אלדר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .3
ג כשמדובר בד לא אנושי ,החוק אינו מבחי בי בעל חיי אהוד לבעל חיי אחר .חוק צער
בעלי חיי )הגנה על בעלי חיי( ,התשנ"ד– 1994מכונ הגנות שונות על בעלי חיי .הוא מגדיר
בסעי " 1בעל חיי" בעל חוליות למעט אד ,ועל הנייר הוא מספק הגנה זהה לבעלי חיי
שמעמד של חלק שונה מאוד בקרב האד ממעמד של אחרי ,דוגמת כלב וחתול מצד אחד,
פרה ותרנגולת מצד אחר .בפועל ההגנה שונה מאוד ,מה שמתקשר לסינו נוס שאינו עולה
מהחוק ,רזולוציה על מידת החיבה האנושית שבעל החיי זוכה לה .ראו בג"  4884/00עמותת
"תנו לחיות לחיות" נ' מנהל השירותי הוטרינריי בשדה במשרד החקלאות פס'  7לפסק דינה
של השופט דורנר )פורס בנבו ;(2.6.2004 ,אס הרדו "'התעללות ראויה'? בי צער בעלי חיי
לעונג האד" די ודברי י .(2017) 203–201 ,141
ג יתר זכויות הפרט שלה אינ נתפסות כשוות .למשל דיו פסילת ראיות שהושגו שלא כחוק
מתקשר לזכויות פרט שונות ,כמו הזכות לפרטיות ,אול כאשר בש הזכות לפרטיות מבקש
הנאש לפסול ראיות המלמדות על אשמתו ,בקשתו נתפסת כצינית ,ככזו שאינה משרתת את
הערכי באמת .
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לאחר שהתעלל באימו ,הורשע בהריגה ונדו לעשר שנות מאסר 143.בשנת  1994ירתה כרמלה
בוחבוט ,שסבלה מהתעללות ממושכת ,בבעלה המתעלל  31כדורי ,הורשעה בהריגה ונדונה
לשבע שנות מאסר בבית המשפט המחוזי ,ולאחר מכ הופחת עונשה בבית המשפט העליו
לשלוש שנות מאסר144.
סוג דוגמאות נוס עניינו הגנה עצמית מאוחרת .שי דרומי ,בעל משק חקלאי ,ירה בשנת
 2007בשני פורצי והרג אחד מה .הדוח הפתולוגי לימד שהפור היה בגבו אל החקלאי,
ופירוש הדבר שהירי לא נבע מהגנה עצמית אלא לכל היותר מהגנה עצמית מדומה .דרומי
הועמד לדי באשמת הריגה ולבסו זוכה ברוב דעות מחמת הספק ולאחר שנכנס לתוק תיקו
לחוק העונשי 145,שנחקק בעקבות הסערה הציבורית בעניינו146.
בשנת  2016הוכרעו בבית המשפט העליו שני אישומי המתה שהסתיימו בזיכוי או זיכוי
חלקי בשל התנהגות הנקטל .ניר סומ ירה בראשו של ב טל בטענה שטל קרב לתוקפו במנעול
הגה .טל היה ביחסי חברות ממושכי ועמוקי ע סומ ואשתו טלי ,ובשלב מסוי פיתח
רגשות כלפי טלי ,שהפכו לאובססיה .סומ זוכה מחמת הספק מרצח והורשע בהריגה בבית
המשפט המחוזי .בית המשפט העליו ,בלב כבד ,קיבל את ערעורו וזיכהו מהרצח ולא חס
ביקורתו מהתנהלות הקורב147.
באותה שנה הוכרע עניינו של יונת ימר .הלה רוצ את גולגולתו של האד שלדבריו אנס
אותו וטע להגנה עצמית .בית המשפט המחוזי דחה את טענתו ,הרשיעו ברצח בנסיבות
המצדיקות עונש מופחת וגזר דינו לעשרי שנות מאסר .בית המשפט העליו דחה את סייג
ההגנה העצמית א זיכה את ימר מרצח והרשיעו בהריגה ,וא הפחית בעונשו ל 12שנות
מאסר148.
מקרה בולט בדמיונו לעניי אזריה הוא של שחר מזרחי .בשנת  2006השתת מזרחי ,בלש
במשטרת חדרה ,במארב לגנבי רכב .הוא זיהה אד שניסה לפרו לרכב ,ניסה לתופסו וקפ על
רכבו ולבסו ירה כדור יחיד בראשו והרגו .מזרחי הציג גרסאות סותרות למעשהו ,האחת
עניינה פליטת כדור והאחרת עניינה חשש לחייו .בית המשפט קבע שמעשהו לא נבע מהסיבות

142
143
144
145
146

147
148

ענת פלג "'דמעה אחת שווה אל מילי' – הזיקה בי התנהלות התקשורתית של נפגעי עברות
למעמד בהלי המשפטי" קרית המשפט י .(2014) 193 ,185
ת"פ )מחוזי ת"א(  416/93מדינת ישראל נ' בסו ,פ"מ התשנ"ד).(1994) 281 (3
ע"פ  6353/94בוחבוט נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט).(1995) 647 (3
ת"פ )מחוזי ב"ש(  1010/07מדינת ישראל נ' דרומי )פורס בנבו.(15.7.2009 ,
גוראריה ודאור ,לעיל ה"ש  ,127בעמ'  .153באמצע מר  2017פורס בתקשורת שקשיש
ישראלי הבריח פורצי באמצעות ירי ,והמשטרה החרימה בתגובה את נשקו וחקרה אותו
באזהרה .התקשורת פרסמה את המקרה וגילתה אהדה כלפיו .כ ג התגוביות ,שהביעו עוינות
למשטרה .ראו רועי ינובסקי "ב  75הבריח פורצי  ונשקו הוחר' :לא מוכ לחיות בהרגשה
שאני אפס'" .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4937493,00.html (19.3.2017) Ynet
עניי סומ ,לעיל ה"ש  ,128פס'  173 ,156–155 ,107לפסק דינו של השופט סולברג ,פס'  3לפסק
דינו של השופט עמית ,פסק דינה של השופטת ברו )פורס בנבו.(18.2.2016 ,
ע"פ  746/14ימר נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ;(31.5.2016 ,גלי גינת "העליו הפחית בעונשו
של יונת היילו ,שהרג את האיש שאנס אותו" וואלה! news.walla.co.il/item/ (31.5.2016) News
 .2966075היילו זכה לתמיכה ברשת החברתית ובהפגנות בטר ההכרעה בערעורו.
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הללו אלא כדי למנוע את בריחת הפור .הוא הורשע בהריגה ,ונגזרו עליו  15חודשי מאסר
בבית המשפט המחוזי ,עונש שהוחמר ל 30חודשי מאסר בבית המשפט העליו ,בפסק די קצר
למדי149.
הדמיו לעניי אזריה רב :ירי של איש ביטחו יהודי בראשו של עבריי פלסטיני שביצע
עבירה זה מקרוב; העלאת טענת הגנה עצמית מדומה שנדחתה עובדתית בבית המשפט; תמיכה
ציבורית בנאש; הרשעה בעבירת הריגה; עונש כמעט זהה בערכאה הראשונה .לצד זאת
קיימות נקודות שוני חשובות .האחת לטובת הנאש אזריה :עניינו סבב סביב מחבל חמוש
שתק חיילי ,בשונה מפור לרכב ,שככלל מייצג סכנה לקניי א לא לחיי ולגו .מרבית
נקודות השוני ה לטובת הנאש מזרחי :הלה היה חלק מהאירוע הממשי ,הירי היה בסיטואציה
סוערת בהרבה ,לא היו אחרי במצבו ,הנורה היה בתנועה והיה של בגופו .בכל זאת התמיכה
הציבורית במזרחי לא התקרבה לממדי התמיכה הציבורית באזריה .נית לשער שהדבר קשור ה
לעבריי וה לקורב :האהדה לחיילי גדולה מהאהדה לשוטרי 150,ואולי חשוב מכ,
הסלידה הרבה מפורצי רכב אינה מתקרבת לסלידה ממחבלי.
ברגיל ,לציבור קל להתחבר לקורב הפשע הרבה יותר משקל לו להתחבר לחשוד
ולנאש 151שאינ מעוררי בו חמלה ותחושת שותפות גורל פוטנציאלית 152,משו שהציבור
מתקשה לדמיי עצמו בנעליה .למשל מי שמתעלל בב משפחתו ונורה בידיו אינו מעורר בנו
אהדה; אהדתנו פונה דווקא ליורה שש ק להתעללות 153.ג בעיד מודרני ומתקד לכאורה
עדיי קיימי לא מעט מצבי שבה הרג אד נתפס בחברה כרצוי ,הול או פשוט לא נורא,
משו שצלמו של הנקטל אינו נתפס כצל אלוהי אלא כצל הרשע .למשל רצח בי עברייני,
כל עוד לא היה כרו בפגיעה בחפי ,נתפס בעיני אנשי שוני בחברה כדבר טוב" :ברו
שפטרנו" .נית לסבור שכמו באשר להרג משת פעולה בידי פלסטיני העמדה לדי של "רצח
פנימי" בעול הפשע המאורג אינה באה בש ער החיי של הנקטל אלא דווקא בש אינטרס
אחר :הזדמנות לסלק פושעי מהרחוב.
אפילו באשר לחפי שנרצחו יש פער גדול בי החברה למשפט .התפיסה המשפטית
המקובלת היא שחיי פלוני שווי לחיי אלמוני ,יהיו אשר יהיו 154.ברגיל ,לפחות לפני
הרפורמה בעבירות ההמתה ,המשפט הפורמלי השווה לחלוטי רצח של תינוק לרצח של ילד,
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ע"פ  8133/09מזרחי נ' מדינת ישראל ,פס'  12–11לפסק דינה של הנשיאה ביניש )פורס באר"ש,
.(21.07.2010
פורת ,לעיל ה"ש  ,39בעמ' .11
ענת פלג "דמעה אחת שווה אל מילי – הזיקה בי התנהלות התקשורתית של נפגעי עבירות
למעמד בהלי המשפטי" קריית המשפט י .(2014) 194–193 ,185
אבי שגיא "בי אתיקה של חמלה לאתיקה של צדק" ,בתו צדק שלי ,צדק של – צדק בי
תרבויות ) 182–176 ,173ידידיה שטר עור.(2010 ,
פלצ'ר ,לעיל ה"ש  ,138בעמ' .66
סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .148
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רצח של בגיר לרצח של קשיש; רצח משנאה ,רצח מקנאה ,רצח מכעס ורצח לש כס ,ואפילו
רצח מחמלה )המתת חסד כדוגמה בולטת( – ברצח כול שווי155.
אול בחברה מקובלות הבחנות כלליות שונות בדבר חומרת המעשה ,שאינ מקובלות
במשפט המהותי .לדוגמה ,ההבחנה בי קורבנות ילדי לקורבנות מבוגרי או ההבחנה בי
רצח ילד זר לבי רצח הורה את ילדו .מבחינה חברתית לרצח יש דרגות מגוונות ,כפי שיש ג
לשוד ,לאונס ולגנבה .מימרות בסגנו "רצח הוא רצח" או "אונס הוא אונס" באות לא לשק
אמת אוניברסלית אלא דווקא לסתור תחושה חברתית רווחת שלא כל רצח ,אונס וכדומה –
חמורי באותה מידה .המימרות הללו באות לעמע את הרזולוציה החברתית הרווחת לטובת
נקודת מבט מופשטת ורחוקה יותר .לעומת זאת מבחינה משפטית הרצח שווה לא רק מבחינת
הכותרת ,אלא ג מבחינת התוצאה העונשית ההכרחית ,מאסר עול חובה ,תוצאה שאינה
מאפשרת לבית המשפט לבטא את הרזולוציה החברתית החדה יותר )ג א לא תמיד קל
להצדיקה ערכית( בסנקצייה שיטיל ,עניי שמתאפשר לו במרבית העבירות החמורות ,דוגמת
הריגה ,אונס ושוד.
עבירת הרצח ,כמרבית העבירות 156,אינה כוללת יסוד של מניע לעבירה 157.הכנסת דקויות
אינדיווידואליסטיות למשפט ,ובכלל הבחנה בי מניע למניע ,מחייבת הכרעה בעניי כשרות
המניעי וחידוד מרכיבי ערכיי שהמשפט ככלל אינו מעוניי להיכנס אליה158.
לעומת זאת כעניי חברתי המניע דווקא דרוש כדי למצוא היגיו ועקיבות אנושית בסיפור
שברגיל הוא מהחמורי ביותר בחברה – המתת אד .המניע מתחבר לנראטיב ולסכמה .ככל
שהדבר מטריד ומעציב ,במקרי רבי הרצח הוא רציונלי ,וזהו המצב כנראה משחר

 155לאחר הרפורמה ,ס' 301א)א( קובע שורת מקרי של רצח בנסיבות מחמירות .סעי קט ) (8מתאר
המתה בכוונה או באדישות של חסר ישע )כהגדרתו בס' 368א לחוק העונשי ,כ שמחבל פצוע
וחסר הכרה אינו נכנס לגדר המונח( או קטי ב למטה מ .14בהמש לתתפרק ב ,2.המשפט
מפעיל מדדי באשר לחומרת המעשי ,מבחינת מי יועמד לדי ומי לא ,מתו הנחה שלא כל
הפושעי אשמי באותה רמה נורמטיבית .ראו  ,Lunaלעיל ה"ש  ,48בעמ' .548
 156יצחק קוגלר כוונה והלכת הצפיות בדיני עונשי  .(1997) 493חריג בולט בישראל :ס' 144ו לחוק
העונשי :עבירות ממניע גזענות או עוינות כלפי ציבור – נסיבה מחמירה .ג בשיטות משפט
אחרות המניע על פי רוב אינו יסוד בעבירה .ראו David P. Leonard, Character and Motive in
Evidence Law, 34 LOY. L.A. L. REV. 439, 439, 468 (2001); Michael T. Rosenberg, The
Continued Relevance of the Irrelevance-of-Motive Maxim, 57 DUKE L.J. 1143, 1143–1144
(2008); Carissa Byrne Hessick, Motive's Role in Criminal Punishment, 80 S. CAL. L. REV.
89, 89–90, 95 (2006); Joshua S. Geller, A Dangerous Mix: Mandatory Sentence
),Chiu ;Enhancements and the Use of Motive, 32 FORDHAM URB. L.J. 623, 628–629 (2005

לעיל ה"ש  ,157בעמ'  .663אמירה זו א מוזכרת במפורש בעניי זדורוב ,לעיל ה"ש  ,110פס' 18
לפסק דינו של השופט עמית .הרפורמה בעבירות ההמתה הובילה להכרזה על כמה מניעי לרצח
ככאלו שהופכי אותו לרצח בנסיבות מחמירות :ס' 301א)א().(5)–(2
 157מניע אינו מוגדר בחוק הישראלי .הכוונה היא לסיבה שהנאש עשה את שעשה ,בשונה ממצבו
הנפשי בזמ המעשה ,היסוד הנפשי ,א נית ג להעמיק ולהציע משמעויות נוספות לרעיו
המניע .ראו Elaine M. Chiu, The Challenge of Motive in the Criminal Law, 8 BUFF. CRIM. L.
).R. 653, 664–666 (2005
 158לכ מתווספי ג שיקולי היסטוריי מעמדיי .ראו אלדר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .49–47
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ההיסטוריה האנושית 159.כאשר המתת אד אינה רק רציונלית אלא ג נעשית בידי מי שככלל
אהוד על החברה ושחלק מהותי מתפקודו מערב המתת אחרי מסוימי ,וכאשר ההמתה
מתבצעת בהקשר שקרוב מאוד לנראטיב ולסכמה שאינ רק מקובלי גרידא ,אלא ה חלק
מהאתוס החברתי ממש ,הגישה הציבורית להמתה מתרחקת מרצח פלילי ומתקרבת לתפיסת
גבורה 160.לא חדש שאנשי נוטי פחות לראות התנהגות כבעייתית מבחינה נורמטיבית
כשה וחבריה לקבוצת ההזדהות עוסקי בה בעצמ 161.רזולוציה חדה יותר מהמשפט
מאפשרת מה שנתפס בעיני רבי כצדק אינדיווידואלי162.
א כ כשמדובר בפושע רגיל ,מקל וחומר כשמדובר בפושע מחבל שמאיי לא רק על חיי
האזרחי אלא ג על תחושת הפטריוטיות שלה ,בעיקר מחבל שנתפס על ח ואי ספק
באשמתו 163.הצד שעימו אנו מזדהי הוא הצד שבעמדתו נצדד 164.מרבית הציבור אינו
מזדהה ע האויב ,אינו מסוגל להזדהות עימו ואינו מעוניי בכ .ג בית המשפט העליו,
שנתפס בעיני חלקי בחברה כמי שדואג לזכויות האויב והמחבל ,משתמש בעתירות העוסקות
בהתנהלות צה"ל בנראטיב המציג את צה"ל ואת המדינה כמי ששואפי לעשות טוב ולמזער
את הרע למול האויב ,שאינו בוחל באמצעי 165.תחו הביטחו בכלל וצה"ל בפרט זוכי
לביקורת שיפוטית מרוסנת ביותר166.
 .3הקורב כנאש פוטנציאלי :פערי משפט–חברה בראי היקו המקביל
)א( אילו אלשרי היה חי
פרשת אזריה מלמדת אותנו על המשפט הפלילי ומגבלותיו הציבוריות נוכח פערי בי עמדת
המשפט המהותי הפורמלי באשר לנאש ולקורבנו לבי עמדות ציבוריות רווחות וא לבי
עמדת התביעה .ייתכ שאת הפערי הללו נית להבי בחדות רבה א יותר במבט ביקומי
מקבילי ,של מציאות חלופית ,אילו דברי קרו אחרת.
ביקו שני אזריה הגיע לזירה ,טיפל בחבריו ועזב את הזירה כמו יתר חבריו כלעומת שבא.
אלשרי הועבר לטיפול רפואי ישראלי אינטנסיבי ,שבסיומו הוצלו חייו .הוא נחקר בשירות
הביטחו הכללי ובמשטרה והודה במעשהו .לאחר מכ הועמד לדי בבית משפט צבאי או בבית
משפט מחוזי באישומי שוני ,שהחמור שבה הוא ניסיו לרצח .הוא ניהל לפחות חלק

 159הרדו "הרומ שאינו נגמר" ,לעיל ה"ש  ,108בעמ' .35–33
 160הזמר אריאל זילבר חיבר שיר גבורה לאזריה:
 .4925001,00.htmlיותר מ 85,000איש חתמו בשעת על עצומה לשחרור "גיבור ישראל":
.www.atzuma.co.il/freeelorazaria
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

Douglas Husak, What Moral Philosophers might Learn from Criminal Theorists, 36 161
).RUTGERS L.J. 191, 193 (2004

162
163
164
165
166
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אלדר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .48
השוו סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .198–197
 ,Husakלעיל ה"ש  ,161בעמ' .195
בילסקי ,לעיל ה"ש  ,90בעמ' .201–200
פורת ,לעיל ה"ש  ,39בעמ' .26
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ממשפטו בטר הודה או שהורשע לבסו במשפט הוכחות .נגזרו עליו עשרי שנות מאסר .הוא
ריצה חלק מעונשו ,ובחלו כמה שני שוחרר בעסקת שבויי כזו או אחרת .ע שחרורו
התקבל כגיבור בסביבתו 167.תמונות השמחה והתרועה התפרסמו בהבלטה בתקשורת
הישראלית והתקבלו בכאב בציבור הישראלי .לאחר שחרורו שב אלשרי לפעול נגד
ישראל168.
ביקו שלישי אלשרי א הצליח להרוג חייל בטר נוטרל .הוא נעצר ,הואש ,הורשע
ונכלא .ע שחרורו ,אפילו אחרי עשרות שני ,הביעה משפחת החייל ההרוג כאב גדול169.
לאחר שחרור הרוצח ושיבתו לביתו חוסל בידי ישראל בטענה שהוא עוסק בטרור .החיסול
נתקבל באהדה רבה בציבור הישראלי170.
יקומי אלו ה מציאות מקבילה עבור אלשרי ,ומציאות ישראלית בת עשרות שני לרבי
אחרי .מבט באות אחרי מציע שתי תובנות אפשריות על התמיכה הציבורית באזריה.
תובנות אלו מלמדות כי לא אזריה הוא המפתח לסיפור אלא דווקא אלשרי .שתי התובנות
שבות ומלמדות על פער גדול בי המשפט לחברה שחשוב להבינו בראי הנראטיבי המקובלי
בישראל להעמדה לדי של טרוריסטי.
)ב( ניהול הלי ארו כשהאמת ברורה לכול
התובנה הראשונה נוגעת לעצ ניהולו של הלי מדוקדק והוג בקשר למי שלדעת חלקי
בחברה ודאי אינו ראוי לו ,מצד אחד ,ולניהולו של מה שהוא למעשה הלי סרק בשעה
שאשמת הנאש כה ברורה ,מצד אחר .כוונתי כעת אינה לאזריה אלא לאלשרי ,שנתפס בידי
קורבנותיו במצב שאשמתו המשפטית ברורה כשמש .ככלל המשפט הדיוני הפורמלי אינו
מבחי בי נאשמי בעבירות ביטחוניות לבי נאשמי בעבירות פליליות רגילות ,בי נאשמי
שהראיות נגד כבדות ומרובות לבי נאשמי שהראיות נגד דלות ומועטות :הזכות להלי
הוג נוגעת לכול171.
לעומת זאת לפחות חלקי בציבור ודאי יסברו שבמצבי מסוימי הלי ממוש ומדוקדק
אינו תעודת כבוד לשיטת המשפט אלא דווקא בזבוז זמ ומשאבי יקרי והגחכת המשפט
והצדק .כש שחזקת החפות אינה מלהיבה ציבורית כשהפשע בחו גואה ,כ ג רעיו ההלי

167
168
169
170
171

במר  2017שוחרר החייל הירדני שרצח שבע נערות בנהריי ,עשרי שנה לאחר המעשה,
והתקבל כגיבור.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4934352,00.html :
לדיו תוצאתי בנושא עונש מוות לטרוריסטי לאור האפשרות לשחרור בעסקת שבויי ראו
סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .200–199 ,194–193
שחרור החייל הירדני ,שכאמור התקבל כגיבור בירד ,התקבל בכעס ובכאב בקרב בני משפחות
ההרוגות .ראו www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4933992, ;news.walla.co.il/item/3047706
.00.html
השוו לפרשת סמיר קונטאר.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4741487,00.html :
על זו ראו למשל דוד וינר "בעקבות פרשת עמוס ברנס :הזכות החוקתית להלי פלילי הוג" קרית
המשפט ד  ;(2004) 187–185 ,169אהר ברק כבוד האד – הזכות החוקתית ובנותיה 863
) ;(2014בע"מ  9447/16פלוני נ' היוע המשפטי לממשלה – משרד הרווחה ,פס'  12לפסק די
השופט מלצר )פורס בנבו.(28.2.2017 ,
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ההוג לטרוריסט אינו מלהיב ציבורית בתחושת חוסר ביטחו מתמדת .פער זה מתקשר ג
לתקשורת ,שלעיתי קרובות מציגה לציבור מוצר בידורי דרמטי 172ומשפיעה מאוד על ההלי
הפלילי 173.כשזו מכריעה בבירור באשמתו של חשוד בשלב מוקד מאוד ,זמ קצר לאחר
מעשה העבירה הנטע ,למשל בפרסו סרטו המעשה ,הרי שכפירה הגנתית עלולה להיתפס
כצינית מאוד 174,וניהול הלי ממוש עלול לקומ את הציבור 175.כ באשר לטרור וכ באשר
לפשעי רבי שהאשמה בה ברורה לציבור בשל מה שפורס בתקשורת .ניהול משפט במצב
שהאשמה ברורה ומתועדת מייצר ציניות ואנטגוניז להלי ולמערכת המשפט בכללותה.
)ג( עונש מוות ,סגירת מעגל והרוויית הצימאו לנק
התובנה השנייה נוגעת לעונש ההול על מעשי שהחברה תופסת אות כחמורי במיוחד,

ולתוצאה המשפטית שלפיה טרוריסטי אינ מקבלי את העונש הראוי לה בעיני רבי176.
תנאי הכליאה לאסירי ביטחוניי בישראל ,ג א ניתני לשיפור 177,טובי לאי שיעור

מתנאי הכליאה לחיילי ישראלי שבויי ,והדבר אינו מצרי סימוכי .בשונה מהפגיעה
הכלכלית בחיי המשפחה של האסיר הפלילי ,משפחתו של האסיר הביטחוני זוכה בתקצוב
עשיר 178.תקופת המאסר המוטלת אינה מיושמת במלואה עבור נאשמי לא מעטי בגי
עסקאות שבויי 179.בשונה מאסירי פליליי החוזרי לחייה בבושה ,האסירי הביטחוניי
זוכי לכבוד רב מסביבת .חלק מהאסירי א חוזר לפעול נגד המדינה 180,לעומת המתת
הטרוריסט המונעת הרמטית את אפשרות לחזרתו לפשע 181.אומנ שיטת המשפט הישראלית
 172ענת פלג ורינה בוגוש "'הפרקליט כדובר' :השינוי ביחס של עורכיהדי הפליליי לתקשורת
בישראל" המשפט טו .(2010) 153 ,127–125 ,115 ,111
 173משו כ נול ד ס'  71לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד– .1984ראו ג בג" 223/88
שפטל נ' היוע המשפטי לממשלה ,פ"ד מג) ;(1989) 364 ,356 (4מרדכי קרמניצר "המשטרה
וזכויות אד" משפט וממשל ב  ;(1994) 162–160 ,159מרדכי קרמניצר "תפקידו של התובע
בהלי פלילי" פלילי ה .(1996) 186–177 ,173
Nancy S. Marder, The Banality of Evil: A Portrayal in 12 Angry Men, 82 CHI.-KENT. L. 174
).REV. 887, 890–893 (2007
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הציבור מסיק מסקנות מוקדמות מהסיקור התקשורתי בתחילת ההלי ,ג א רדוד ולא מקצועי,
ואינו מקבל קביעות נוגדות בהמש .ראו אורנית קרבי "שאלה של אמו :תפיסת תרומתה של
התקשורת לירידת אמו הציבור במערכת המשפט בישראל" מסגרות מדיה 101 ,98 ,87 ,7
).(2011
סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .193–191
בג"  7867/04קעואר נ' שירות בתי הסוהר )פורס בנבו ;(1.9.2004 ,דנג"  204/13צלאח נ'
שירות בתי הסוהר )פורס בנבו.(14.4.2015 ,
שחר איל "תשלומי הרשות למפגעי ומשפחותיה –  1.2מיליארד שקל; מחבל בכלא מקבל עד
 10,000שקל" כלכליסט )www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3729194, (9.1.2018
.00.html
סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .194–193
רע"ב  328/15זלו נ' היוע המשפטי לממשלה )פורס בנבו ;(3.12.2015 ,דנ"מ  32916זלו נ'
היוע המשפטי לממשלה )פורס בנבו.(4.5.2016 ,
סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .196
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מאפשרת עונש מוות במצבי מסוימי ,אלא שלמעט מקרה יחיד ,היא אינה מיישמת אותו
כלל182.
יוצא שהמשפט הפלילי אינו מספק את הסחורה החברתית המבוקשת ,או למצער אינו
מדברר כראוי את הסחורה שהוא מספק.
שילוב התובנות שלעיל ,ההלי שנדמה מיותר והעונש שנראה קל ,מייצר הסבר מדוע וידוא
הריגה של טרוריסט בשטח – לפני המעשה ,במהלכו או בסמו לאחריו – זוכה לתמיכה
חברתית חזקה.
בשונה מבחירותינו ,שאנו חשי אחראי לה ,העדפותינו ככלל אינ מעוצבות בידינו;
במקו שנבחר בהעדפותינו ,העדפותינו מעצבות את בחירותינו 183.מי מעצב אות? כוחות
חברתיי וכלכליי עושי כ 184,כנראה הרבה יותר מהמשפט 185.את הצימאו הציבורי למות
האויבי מטפחת המדינה ,אולי כל מדינה ,והוא חלק מצימאו חברתי למות של רשעי,
צימאו שנולד וגדל בשפע של סיפורי ,סרטי וסדרות ,לרבות תכני הפוני לילדי .סרטי
מצוירי פופולריי רבי שפוני לילדי כקהל יעד עיקרי ,מציגי סכמה שבסיומה הנבל
מוצא את מותו מיד הגיבור ,מיד עוזריו או בנסיבות אחרות 186.הדבר משק את יצר הנק

 182ש ,בעמ'  .181שני חוקי מיוחדי מטילי עונש מוות :החוק לעשיית די בנאצי ובעוזריה,
התש"י– 1950והחוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת ע ,התש"י– .1950עונש מוות
מכוח הוטל ובוצע על אייכמ בלבד .ראו ע"פ  336/61אייכמ נ' היוע המשפטי לממשלה ,פ"ד
טז) ,2033 (3ס'  .(1962) 11–10האחרו שהוטל עליו עונש מוות בבית המשפט המחוזי זוכה
לבסו בבית המשפט העליו מחמת הספק .ראו עניי דמיאניוק ,לעיל ה"ש  .95ס'  99–97לחוק
העונשי" ,פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה"" ,גר למלחמה" ו"סיוע למלחמה" בהתאמה,
מטילי עונשי שמתאפייני במיתה ובמאסר עול .תקנות ההגנה )שעת חירו(,1945 ,
שמוחלות בשטחי בבית המשפט הצבאי ,מאפשרות הטלת עונש מוות בקשר לפצצות ולחפצי
מבעירי ,למשל זריקת בקבוק תבערה )תק'  .(58החש" מאפשר להטיל עונש מוות על חייל
שביצע עבירת בגידה ,לפי ס' .43
 183על פי רוב אנו מניחי שיש לנו חירות להחליט אחרת ,א למעשה אנחנו חסרי שליטה על
רצונותינו .עיצוב הרצו נראה פסיבי ולא אקטיבי ,ואפשר א לטעו שאי חירות רצו .ראו
).THOMAS PINK, THE PSYCHOLOGY OF FREEDOM 15–16, 33–34 (1996
 184למשל ,עול השיווק והפרסו פועל ג ברובד זה .ראו Tanya L. Chartrand, Gavan J.
Fitzsimons, Nonconscious Consumer Psychology, 21 JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY

) .1, 1 (2011ילדי רגישי ופגיעי יותר ברובד זה ,ולכ המשפט מטיל מגבלות מיוחדות על
שיווק לגביה .ראו Rita-Marie Cain Reid, Embedded Advertising to Children: A Tactic that
).Requires a New Regulatory Approach, 51 AM. BUS. L.J. 721, 740–768 (2014
 185קופי כתב שהדי הפלילי מתקשר לעיצוב בחירה יותר מלעיצוב העדפה .ראו John C. Coffee, Jr,
Does “Unlawful” Mean “Criminal”?: Reflections on the Disappearing Tort/Crime

) .Distinction in American Law, 71 B.U. L. REV. 193, 223 (1991קטיאל דווקא הציע שהדי
הפלילי תור לעיצוב העדפות .ראו Neal Kumar Katyal, Deterrence's Difficulty, 95 MICH. L.
).REV. 2385, 2442–2247 (1997
 186רשימה חלקית :מולא ,מל האריות ,בת הי ,שרק  ,3–2–1היפה והחיה ,עיד הקרח ,כוכב
המטמו ,טרז ,באגס ליי ,אנטז ,קונגפו פנדה  ,3–2–1ראל ההורס .כמוב ,יש ג דוגמאות
שבה הנבל זוכה לעונש אחר ,דוגמת מאסר ממוש :צעצוע של סיפור  ,3אלדי ,פרוז ,מפלצות
בע"מ ,מגה מינד ,גנוב על הירח ,שרק  ,4הדרקו הראשו שלי  ,2זוטרופוליס .סרטי מעטי
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שלנו ,ואולי א מייצרו ומחזקו .הג שאי מדובר ביצר מתקד במיוחד 187,יש להכיר בכ
שמותו של הרע הוא סכמה חברתית רצויה ומזככת ,אולי אפילו אתוס אנושי ,וכל זאת במשטר
המרבה לדבר על ער החיי וקדושת .רעיו הנקמה טבוע באד לאור ההיסטוריה ,וקשה
להשתחרר ממנו .הנראטיב המושרש של עי תחת עי רחב ועמוק ומקובל ברחבי העול ,ויש
לו שורשי ג במדינת ישראל .למשל ,מבצע "זע האל" שנועד להרוג את חברי ארגו
"ספטמבר השחור" ,שהיו אחראי לטבח הספורטאי במינכ ,ממחיש אתוס של עי תחת עי.
במשטר שאי בו עונש מוות וידוא הריגה מגשי דח ציבורי חזק ,שדווקא קיומו של עונש
מוות היה עשוי לשמוט את הקרקע מתחתיו ,ולו מבחינת ההלי הראוי בדר לתוצאה זהה188.
מות הנבל מקנה תחושת סופיות ,סגירת הסיפור והמעגל 189,הרוויית הצימאו לנק190.
השומע אינו מזדעק על אובד חיי אלא דווקא מזדכ ,בתחושה שהושג הגמול ההול ,בעיקר
לרוצחי ,עי תחת עי וחיי תחת חיי 191,או בלשו אזריה" :מגיע למחבל למות" .התפיסה
הפשטנית של "מוות לרעי" ילדי רבי בתרבויות רבות לומדי אותה לימוד פסיבי באי
ספור תכני .יודגש שהתחושה שלאד מסוי מגיע למות בגי מעשיו אינה משויכת לרצח
בלבד אלא ג לפגיעות קשות ומתמשכות 192.עוד יודגש שהנק נתפס כמוצדק לא רק כשהוא
קטל לאחר קטל ,אלא ג כשהוא תקיפה לאחר תקיפה193.
רעיו הנקמה זר למשפט הפורמלי המודרני ,אול רעיו הגמול אינו זר לו כלל 194,ואילו
רעיו ההלימה מושרש היטב במשפט הפלילי הישראלי 195.נית לתפוס שיקולי גמול והלימה

187
188
189
190
191
192

193
194

מציגי את הרעיו שאי נבל כלל ,שתפיסת העול תלוית נסיבות ונקודת מבט :אחי הדוב,
מואנה ,האמיצה ,פרדיננד ,הדרקו הראשו שלי .הסרט סינבד א מציע ביקורת משתמעת קשה
על עונש המוות ,בגי אכזריותו וא בגי האפשרות להטלתו על חפי.
אס טבקה "ד ,צדק ,נקמה ודמעות :על 'מיכאל קולהאס' להיינרי פו קלייסט" המשפט ח ,711
.(2003) 722
סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .197
סגירת מעגל היא מהטיעוני בעד עונש מוות .לחוזקת הטיעו ולחולשתו ראו ירו אונגר "עונש
המוות"  11–10אתר הכנסת – הלשכה המשפטית ) 25בנובמבר .(2013
טבקה ,לעיל ה"ש  ,187בעמ' .724–723
סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ'  ;178 ,147–146אונגר ,לעיל ה"ש  ,189בעמ' .14–13
בארצות הברית התעלל ג'ו נורמ באשתו ג'ודי במש שני ,תק אותה ,כיבה עליה סיגריות,
שבר זכוכית על פניה ,כפה עליה לעסוק בזנות ולעג לה ,הכריח אותה לאכול מזו חיות מקערה
לחיות ,ואילצה לישו על הרצפה .ג'ודי פנתה לרשויות בבקשת עזרה ולא נענתה ,ולבסו ירתה
בעורפו בעודו יש והרגה אותו .טענת ההגנה העצמית נדחתה והיא הורשעה בהריגה ונדונה לשש
שנות מאסר .ראו ) .State v. Norman, 378 S.E.2d (N.C. 1989היא שוחררה מק שלושה חודשי
בידי המושל .פלצ'ר ,לעיל ה"ש  ,138בעמ'  ,68–67כתב שייתכ שלג'ו הגיע למות ,אבל אי
תגובת הרשויות לא התירה לג'ודי לתפקד כשופט ותליי.
ראו למשל אב שהסתער לתקו בבית המשפט רופא ספורט שנאש בפגיעות מיניות מרובות
במטופלות שלו ,שלוש מה בנותיו של התוק.sports.walla.co.il/item/3132438 :
מור תיאר גמולנות ) (Retributivismהשקפה שיש להעניש עברייני משו שמגיע לה להיענש,
ורק משו כ :העונש מוצדק משו היותו הול .השלכותיו האפשריות כהרתעה ,שלילת יכולת
וחינו ה רק בונוסי חיוביי ,א העונש מוצדק ג בלעדיה .ראו MICHAEL MOORE, PLACING
).BLAME 153 (1997
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כטועני שעשיית עבירה שהסבה סבל לקורב מצדיקה הסבת סבל לעבריי ,וא כ ,ייתכ
שהגבול בי נק לבי גמול והלימה עניינו ניואנסי פילוסופיי .מנגד ,קיימות ראיות
להתרחקות המשפט הפלילי המודרני מרעיו הנק .למשל ,דרישת המיידיות בסייג ההגנה
העצמית באה ג כדי להבחי בי הגנה לבי פעולת תגמול אלימה וסגירת חשבו 196.המשפט
לא רק שאינו תומ בסגירת חשבונות אלימה ואינו מצדיקה; הוא ג מסתייג מהנקמה ,מוקיע
אותה כלא לגיטימית 197וא מבקש לדכאה 198.כ ודאי כשמדובר בפעולת קטל .לעומת זאת
בציבור הרחב פעולת תגמול דווקא עשויה לעורר אהדה 199,כיאה לרעיו היסטורי מושרש,
עמוק ורחב ,יצר בסיסי רבכוח ,דח אנושי עז שמימושו מביא סיפוק או למצער מפיג חלק
מהכעס על העוול שנעשה200.
אי מדובר רק בפער בי המשפט לבי החברה אלא ג בדר הצגת ותפיסת של פעולות
פוגעניות .הגבול בי פעולת נק גרידא לבי פעולת הרתעה ומניעה אינו בהכרח חד .נית
להציג את הראשונה כאחרונה ,לתאר פעולות נק מדינתיות כנחוצות מבחינת הרתעה או
מניעה ,ובכ להמשיג באופ שהמשפט יוכל לקבל ביתר קלות או למצער יוכל להעלי מה
עי .כמוב ,ג ההפ נכו :נית להציג פעולת הרתעה או מניעה כפעולת נק כדי לתקו את
הלגיטימיות שלה .הדבר תלוי באספקלריה הערכית .למשל ,אשר להרס בתי בשטחי כתגובה
לטרור נית לטעו כי "תכליתה של הריסת הבתי אינה להעניש כי א להרתיע" 201,או
לחלופי שההרס משק "אלימות חסרת טע ,נקמה צרופה ובהחלט מזיקה" 202.נקודת המבט
והנראטיב מכריעי.
עונש מוות לטרוריסטי זוכה לתמיכה ציבורית בישראל ובמדינות אחרות שאינ מטילות
עונש מוות 203.חר זאת עונש המוות בישראל אינו מיוש כלל במערכת המשפט 204.בשנת
 1967הנחתה ממשלת ישראל את רשויות התביעה שלא לדרוש עונש מוות בבתי המשפט ובבתי
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200
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תיקו  113לחוק העונשי ,הבניית הענישה ,מכריז בס' 40ב שהעיקרו המנחה בענישה הוא הלימה
בי חומרת המעשה לבי העונש.
סנג'רו ,הגנה עצמית ,לעיל ה"ש  ,126בעמ' .397 ,189
רע"פ  5877/99יאנוס נ' פלונית נט).(2004) 126–125 ,97 (2
גוראריה ודאור ,לעיל ה"ש  ,127בעמ'  ;159–154 ,148–147טבקה ,לעיל ה"ש  ,187בעמ' .722
פלצ'ר ,לעיל ה"ש  ,138בעמ' .72–71
טבקה ,לעיל ה"ש  ,187בעמ'  .721–720כמוב ,הציבור אינו מתייצב אוטומטית מאחורי כל
פעולת נק ,ולא כל כותרת "נקמה" תתיישב ע הנראטיב המקובל .למשל ,רעיו מודרני שזכה
בכותרת "פורנוגרפיית נק" ,הפצת חומר ויזואלי מיני כדי לפגוע בבת זוג לשעבר אינה צורת
נקמה שהחברה מברכת עליה ,אולי משו שאי מקובל חברתית להצדיק נקמה באד רק בגי
בחירתו לסיי זוגיות .על תופעה פוגענית זו ראו הדר דנציגרוזנברג ורוני רוזנברג "פורנוגרפיית
נק כהטרדה מינית" חוקי ט .(2017) 305 ,289 ,265
בג"  4597/14עואודה נ' המפקד הצבאי ,פס'  19לפסק די המשנה נאור )פורס בנבו,
.(1.7.2014
ג' הלפר "נקמה נטולת תכלית :על הריסת בתי פלסטיני למטרות ענישה" המשפט ברשת ,25 31
.(2014) 25
סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ'  ;154אונגר ,לעיל ה"ש  ,189בעמ' .19–18
ש ,בעמ' .34–31
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אס הרדו

הדי הצבאיי 205,ומדיניות זו נותרה עומדת בחלו חמישי שנה .שלטו ימי ממוש בשני
האחרונות לא הוביל לשינוי בנושא ,והצעת חוק העונשי )תיקו – גזר די עונש מוות למורשע
ברצח בנסיבות טרור( ,התשע"ה– 2015נדחתה ברוב עצו של  94מול  ,6בהתנגדות של כל
המפלגות כמעט ובמשמעת קואליציונית206.
זה עשרות שני ,לבד מההקשר של נאצי בכירי ,מדינת ישראל אינה מוכנה לעמוד
מאחורי עונש המוות באמצעות בקשה ליישמו בסיומו של הלי משפטי בהוצאה להורג,
הוצאה להורג שעוד יותר ממעשיו של אזריה ,מגבשת בבירור את יסודות עבירת הרצח207.
תוצאה של מוות מהיר למפגע עדיי משרתת את המדינה במקרי שאי צפוי ממנו מודיעי,
למשל משו שאינו חלק מארגו גדול או משו היותו נמו בהייררכיית הארגו וממודר .המוות
חוס בהוצאות המשפט והכליאה 208וא מבטיח שהמפגע לא ישוחרר וישוב לתקו בעתיד.
תוצאה כזו מאפשרת למדינה להיות ע ולשדר בלי :להביא למותו המיידי של חשוד במקו
להוציא להורג נאש .הא יש הבדל נורמטיבי? סבורני שכ ,ודאי בחוויית הקוטל ובחווית
הנקטל .בכל זאת מבחינה תועלתנית במצב כזה הרווח שבהמתה מושג ללא חלק מהמחיר
המדיני שכרו ביישו משפטי של עונש המוות ובתו עקיפת הפולמוס המוסרי שלו" 209.מוות
למחבלי"" ,מוות לפושעי"" ,מוות לרעי" – כותרות שהמשפט הפורמלי דוחה לגמרי ,א
חלק גדול בציבור דווקא מאמ ,מטפח ,מעודד ומגבה ,וחלק קטנט מממש.

ד .סיכו :סגירת פערי
מבחינה משפטית אקדמית ,פסק די אזריה אינו מרתק ואינו מחדש .זהו תיק פשוט למדי
מבחינה עובדתית ומשפטית .מי שהפני את נקודת המבט המשפטית הפלילית במלואה לא
יתקשה להתרש שפסק הדי מגלה בבירור לא עבירת הריגה גרידא אלא עבירת רצח .לעומת
זאת מי שמביט בפרשה בעיניי חברתיות ,ובמקו לראות יסודות עבירה והיעדר סייגי רואה
סיפור אנושי ,מציאות ישראלית ,פוליטיקה ,תקשורת וביטחו ,עשוי לחוש שנעשה פה עוול
בהצגת מחבל כקורב ובהתייחסות לחייל כאל עבריי.
במאמרי ביקשתי לבחו את הפער שבי נקודות המבט והצעתי שהוא משק פערי פוקוס.
בעוד המשפט הפורמלי אדיש לגמרי לפרמטרי מסוימי ,כזהות העבריי וזהות הקורב,
החברה מתעניינת בה לעתי יותר מכל .בעוד החברה אדישה למדי לפרמטרי מסוימי ,כמו
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ש ,בעמ'  ;31–30סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .186–181
 .main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press150715-ko.aspxלסקירת הצעות חוק לא
רבות שהוגשו בנושא לאור השני .ראו אונגר ,לעיל ה"ש  ,189בעמ' .27–26
לעונש המוות כרצח שהמדינה מבצעת ראו חיי כה שיחות ע מכאל ששר ,(1989) 164–163
כמופנה אצל סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .143
ש ,בעמ'  ;165אונגר ,לעיל ה"ש  ,189בעמ' .14
כמוב ,נית להציג ג טיעוני בשפת התועלתנות נגד התנהלות כזו ולהדגיש את מחירה מבחינת
מדיניות ,תדמית ,אפקטיביות והרתעה :סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' –199 ,179–178 ,163–155
 ;206אונגר ,לעיל ה"ש  ,189בעמ' .24–20
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עיתוי הפגיעה בתוק ,המשפט מדקדק בה בחרדת קודש .התולדה של פערי הפוקוס הללו
היא התנגשות בי המשפט והחברה .התנגשות זו עשויה להיות קלה או חמורה ,בהתא למידת
ההזדהות החברתית ע הנאש והסלידה מקורבנו.
פרשת אזריה הובילה את ההתנגשות לשיא ,כיאה לזירה הביטחונית שמייצרת ומשקפת
תחושות ציבוריות חזקות במיוחד ,חיוביות ושליליות ,תלוי כלפי מי .כמודגש במאמרי,
התנגשויות כאמור עולות ג בשדה הפלילי "הרגיל" ,ומתחברות לתפיסה חברתית התומכת
בנקמה במקרי רבי ,תהא זו נקמה ציבורית מוסדרת ותהא זו נקמה פרטית וספונטנית .בזירה
הביטחונית הצימאו לנק ,כמדומני ,רחב ,עמוק ועז במיוחד.
א שפערי פוקוס בי החברה למשפט הפלילי אינ משתקי את המשפט ,ההתנגשויות
שנולדות בגינ עלולות לתת מהלומה קשה לרשויות .אמו הציבור ,משאב שחיוני לשימור
הלגיטימציה 210של המערכת 211,נפגע מסתירות חדות ומתוקשרות בי מה שהציבור רוצה
ומצפה לבי מה שמערכת המשפט הפלילי מפיקה.
משפט פלילי מהותי ,המתנגש בערכי החברה ,יוצר בעיה .משפט פלילי שנראה דבק
בתפיסת הצדק המשותפת של הקהילה משדר אמינות מוסרית ,שבתורה חיונית לשליטה יעילה
בפשע ולעיצוב נורמות חברתיות דר כוחות נורמטיביי .די פלילי שמתנגש באינטואיציות
חברתיות פשוטות ובנורמות חברתיות רווחות בדבר צדק מאבד מכוחו 212.לחוק פונקצייה
סמלית ויומרה להביע את ערכי החברה ,להכריז מה טוב ורע ,נכו או שגוי .כ בכלל וכ
במיוחד בחוק הפלילי ,שמבקש לא רק לשרטט את הגבול בי המקובל לאסור אלא ג
להביעו – 213תפקיד אקספרסיבי 214.הדי הפלילי נושא עימו משמעות חברתית ,קהילתית
ומוסרית מיוחדת ,והרשעה פלילית ,ודאי בעבירת ליבה 215,נוטה לקבל יחס כמשהו ייחודי216.

 210פאלו הבחי בי סוגי לגיטימציה וכתב שלגיטימציה חברתית במוב החזק מתקשרת לתפיסה של
משטר חוקתי ,מוסד ממשלתי או החלטה ציבורית כמוצדקי ,הולמי או ראויי לתמיכה בגי
סיבות שאינ חשש מסנקציות או תקווה לגמול אישי .ראו Richard H. Fallon, Jr., Legitimacy
).and the Constitution, 118 HARV. L. REV. 1787, 1794–1796 (2005
 211למשל אהר ברק שופט בחברה דמוקרטית James L. Gibson, Milton Lodge and ;(2004) 51–49
Benjamin Woodson Losing, but Accepting: Legitimacy, Positivity Theory, and the Symbols

) ;of Judicial Authority, 48 LAW & SOC'Y REV. 837 (201מיכאל בירנהק "הנדסה חוקתית:
המתודולוגיה של בית המשפט העליו בהכרעות ערכיות" מחקרי משפט יט 622–620 ,611 ,591
).(2003
 ,Coffee 212לעיל ה"ש  ,185בעמ' Paul H. Robinson & John M. Darley, The Utility of ;194–193

213
214
215
216

Desert, 91 NW. U. L. REV. 453, 468–470 (1997); Paul H. Robinson, Why does the Criminal
Law Care what the Layperson Thinks is Just? Coercive versus Normative Crime Control,
).86 VA. L. REV. 1840, 1850, 1862–1864 (2000
 ,Lunaלעיל ה"ש  ,48בעמ' .538–537
Michael C. Harper, Comment on the Tort/Crime Distinction: A Generation Later, 76 B.U.
).L. REV. 23, 26 (1996
).Douglas Husak, Crimes outside the Core, 39 TULSA L. REV. 755, 774 (2004
S.E. Marshall & R.A. Duff, Criminalization and Sharing Wrongs, 11 CAN. J.L. & JURIS. 7,
7, 13 (1998); Andrew Ashworth, Conceptions of Overcriminalization. 5 OHIO ST. J. CRIM.
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כוח החוק להנחות התנהגות נשע ,לפחות במידת מה ,על אמינותו המוסרית 217.התפקיד
האקספרסיביחינוכי קשה ,מורכב ואולי א בלתי אפשרי :לשלוח איתות עקיב בשיטת משפט
שהדי הפלילי בה רחב מאוד ,וכה רבי המתווכי218.
פערי גדולי בי החברה למשפט אינ רצויי ,א ג אינ הרי אסו .ה אפילו הכרחיי
בחברה רבתרבותית ומשתנה 219.מוטב להכיר בה ולהתמודד עימ ולא לעצו עיניי
בפניה ולהמשי קדימה לתיק הבא .למשל מבחינת הצבא ,נוהלי הפתיחה באש ראויי לשינוי
או לגיבוי .בהנחה שה ראויי לגיבוי ,על הצבא להעביר לחייליו ולציבור מסר שלפיו נוהלי
הפתיחה באש ה לא רק מחייבי אלא ג נכוני ומשקפי איזו ערכי הול שנחו לשמירה
על ער החיי .אתגר סבו א יותר הוא להעביר לחיילי ולציבור את המסר שהדי הפלילי
אינו עוצר בירוק ,שגיבוי חייל בשטח אי פירושו שכל דבר שהחייל יעשה יזכה בגיבוי מערכתי.
נאמנות המדינה לאזרחיה ולחייליה אינה צריכה ואינה יכולה להתבטא בסלחנות על כל מעשה
שיעשו ,כפי שלמדו אלפי חיילי נאשמי לאור ההיסטוריה הישראלית במערכת בתי הדי
הצבאיי.
מבחינת המשפט כולו ,האתגר הוא לייצר די אחיד והול שמשק איזו ערכי שמקובל
לפחות על חלק גדול בציבור ושמערכת המשפט עומדת מאחוריו באמת ובתמי .המסר הפלילי
מצרי גיבוי בשביל קיו ,וא איננו מגובה – אינו קיי .ליתר קונקרטיות ,יש לעמול כדי
לסגור את הפערי בי הציבור למשפט לטובת הראשו או האחרו .יש לבחו ברצינות א
מקרי המתה שוני מצדיקי סייגי רחבי יותר ,כעולה מתפיסה ציבורית רחבה .לחלופי ,א
אינ מצדיקי כאמור ,יש להגביר את המאמ להנחיל ציבורית את ערכי המשפט ואת הצור
וההצדקה להחיל ג במקרי שתחושת הגמול והנק מושכת דווקא לכיוו המנוגד.
הפער בעניי עבירות ההמתה מתקשר לפער בעניי הקורבנות המוגני משפטית לעומת
הקורבנות המוגני חברתית .ער השוויו דוחפנו לומר שכל בני האד שווי .אול אפילו
בהנחה שמרביתנו ,לפחות בעול המשפטי והאקדמי ,מחזיקי בתפיסה פורמלית כזו ,אי
פירושה שכל החיי יקרי לנו באותה מידה .חיי הקרובי לנו יקרי לנו מחיי הרחוקי
מאיתנו ,וחיי האהובי עלינו יקרי לנו מחיי השנואי עלינו .אמת חברתית בנאלית זו אולי
אינה נעימה אקדמית או משפטית ,א ההתכחשות לה לא תחזק את ער השוויו אלא א
תעצו עיניי בפני עוד מסננת ,עוד עדשה ,רזולוציה חדה יותר ,שמבחינה בי אד לאד ,בי
סיטואציה לסיטואציה ובי המתה להמתה.

L. 407, 408 (2008); R.A. Duff, Perversions and Subversions of Criminal Law, in THE
).BOUNDARIES OF THE CRIMINAL LAW 88, 88 (R.A. Duff et al. eds, 2010
Dan M. Kahan, Between Economics and Sociology: The New Path of Deterrence, 95 MICH. 217
).L. REV. 2477, 2481 (1997
 ,Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Law 218לעיל ה"ש  ,41בעמ' Stuntz, ;520–519
 ,Self-Defeating Crimesלעיל ה"ש  ,54בעמ' .1897–1894

 219השוו ש"ז פלר יסודות בדיני עונשי כר א  ;(1984) 119–117יור שחר "משפט פלילי ותרבות
בישראל" פלילי ז .(1999) 120–118 ,77
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קוטלו של אויבנו הוא בננו :פערי הרזולוציה בי המשפט הפלילי לחברה,
בי חיי למוות ,בי קורב לעבריי ובי גמול לנקמה

פסק די המלמד על פער מהותי בי המשפט לחברה חוש אמת כאובה  .חשיפה
לא נעימה זו מגלמ ת הזדמנות לשינוי  ,לאשר מחדש את אופייה המדויק של הנורמה או
לאותת על הצור בשינויה או בחידודה .הפרסו שאופ את הפסיקה יכול ללמד אנשי על
ההשלכות של התנהגויות מסוימות ועל הכדאיות להימנע מה  220.המשפט יכול לבקש
לשנות נורמות חברתיות 221,דבר סבו 222א אפשרי בהקשרי מסוימי 223ובצורות
שונות224.
פסק הדי בעניי אזריה והשיח בעקבותיו מבקשי שינוי ,מי לכא ומי לש .הכרה בפער
גדול בי המשפט לחברה היא צעד הכרחי בדר לשינוי שיקרה ,א בכלל ,בחברה ,במשפט או
בשני השדות ג יחד .שני כיווני הצמצו סבוכי מאוד .צמצו הפער לטובת החברה כרו
בתיקו חקיקתי ,והוא לכאורה פשוט יותר 225.סתירות בי החוק לחברה אומנ הובילו בעבר
לעדכוני חוק כדי שישק את ערכי החברה שיקו הול .חקיקת סעי 300א)ג( לחוק העונשי
אפשרה לבית המשפט ,בי היתר להרשיע ברצח את מי שהיה במצוקה נפשית קשה "עקב
התעללות חמורה ומתמשכת בו או בב משפחתו ,בידי מי שהנאש גר למותו" ,להרשיע בלי
לשולחו למאסר עול 226.התיקו סגר פער בי החברה למשפט 227.חקיקת סעי 34י 1לחוק

220
221
222
223

224

ראו  ,Robinsonלעיל ה"ש  ,212בעמ' .1867
 ,Robinson & Darleyלעיל ה"ש  ,212בעמ' Robert C. Ellickson, The Evolution of ;474–472
Social Norms: A Perspective from the Legal Academy, in SOCIAL NORMS 35, 36 (Michael
).Hechter and Karl-Dieter Opp eds., 2001
 ,Stuntz, Self-Defeating Crimesלעיל ה"ש  ,54בעמ' Michael S. Kirsch, ;1872–1871
Alternative Sanctions and the Federal Tax Law: Symbols, Shaming, and Social Norm
).Management as a Substitute for Effective Tax Policy, 89 IOWA L. REV. 863, 913 (2004
Richard H. McAdams, The Origin, Development, and Regulation of Norms, 96 MICH. L.
REV. 338, 355–363 (1997); Eric A. Posner, Law and Social Norms: The Case of Tax
Compliance, 86 VA. L. REV. 1781, 1788–1790 (2000); Cass R. Sunstein, On the Expressive
Function of Law, 144 U. PA. L. REV. 2021, 2035 (1996); Robert C. Ellickson, Law and
Economics Discovers Social Norms, 27 J. LEGAL STUD. 537, 550 (1998); Robert E. Scott,
The Limits of Behavioral Theories of Law and Social Norms, 86 VA. L. REV. 1603, 1625
(2000); Richard H. McAdams, An Attitudinal Theory of Expressive Law, 79 OR. L. REV.
).339, 342, 349–350 (2000
למשל מסע תעמולה .ראו P. Wesley Schultz, Jessica M. Nolan, Robert B. Cialdini, Noah J.
Goldstein & Vladas Griskevicius, The Constructive, Destructive, and Reconstructive Power
).of Social Norms, 18 PSYCHOLOGICAL SCIENCE 429, 429–430 (2007

 225תיקו החוק הוא מכשיר לשינוי הרזולוציה של המשפט הפלילי ,אול ללא לובי חברתי חזק,
דוגמת זה שהיה בנושא עבירות מי ועבירות רכב ,קשה להניעו .ראו אלדר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'
.58–57
 226חוק העונשי )תיקו מס'  ,(44התשנ"ה– ,1995ס"ח .391לאחר הרפורמה ראו כיו את ס' 301ב
לחוק העונשי.
 227מגמת התיקו הייתה לשק תפיסה חברתית עדכנית ולהבדיל את המצב של הרג בידי מי שעבר
התעללות ובי מצבי נוספי לבי רצח וא לכנות בש אחר" ,המתה במצב של אחריות
מופחתת" .ראו הצעת חוק העונשי )תיקו מס' ) (41אחריות מופחתת( ,התשנ"ה– ,1995ה"ח
.475
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העונשי ריככה את הסטנדרטי הנוקשי של ההגנה העצמית בבית המגורי ובעסק חקלאי228,

ביקשה והצליחה לסגור כ פער חברתימשפטי בזמ אמת במשפטו של דרומי שהוזכר לעיל,
ובתקשורת נודע התיקו כ"חוק דרומי" 229.כמוב ,הרפורמה בעבירות ההמתה הובילה
לשינויי משפטיי המשקפי ערכי שוני.
צמצו הפער לטובת המשפט סבו במיוחד ,שכ בי המשפט לחברה קיימי מתווכי
מגווני ,והדברור המשטרתי ,התביעתי ,השיפוטי ,וכמוב האקדמי 230מהדהד למרחק קט מזה
של הדהוד זעקותיה של פוליטיקאי בתקשורת וברשתות החברתיות .שקיפות היא צעד חשוב
בדר לדי פלילי – מהותי ,דיוני וראייתי – מוצלח ולגיטימי יותר231.
יהא אורכה של הדר אשר יהא ,צעד ראשו הוא הכרה בחשיבות הפוקוס החברתי לקראת
התמודדות אמיתית עימו חל הדחקה ורומנטיזציה משפטית ואקדמית של החברה וערכיה.
בכוחו של המשפט להשוות מושגית בי אנשי ,חיי ועבירות ,א לא להשוות חברתית.
בכוחו להעמיד לדי את הנוקמי ולחנו אות א לא לאיי את יצר הנקמה.

228
229
230
231
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חוק העונשי )תיקו מס'  (98התשס"ח– ,2008ס"ח  .608בסיס התיקו :הצעת חוק העונשי
)תיקו מס' ) (99הגנה עצמית( ,התשס"ח– ,2008ה"ח הכנסת .196
למשל .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3559858,00.html :לביקורת על התיקו ראו רועי
קונפינו ומרדכי קרמניצר "הערת חקיקה – הצעות החוק בעניי הרפורמה בהגנה עצמית )'חוק שי
דרומי'(" אתר המכו הישראלי לדמוקרטיה ).www.idi.org.il/articles/9302 (10.3.2008
סטנאטז כתב שמלומדי של הדי הפלילי מדברי זה אל זה )ולעיתי אל כמה שופטי( ,א
דומה שאינ מדברי לא אחד אחר .ראו ,Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Law
לעיל ה"ש  ,41בעמ' .508
 ,Lunaלעיל ה"ש  ,42בעמ'  ,Luna ;1163–1162 ,1141 ,1120לעיל ה"ש  ,48בעמ' .590
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ABSTRACTS

Michal Aharoni, The Crab and Oyster Cocktail that Won the Legal
Argument: On the Statement of Facts in Lawyers’ Briefs
What is the best way for lawyers to outline the facts of their cases in order to
influence the court decision? This is the main question I discuss in my article.
Surprisingly, lawyers’ narratives are rarely discussed in Israeli legal literature, while
the narratives of judges in their judgments are extensively addressed.
In the US and the UK, however, a movement called Applied Legal Storytelling deals
with lawyers’ writings from a practical angle - the desire to improve legal
representation. In this article, I discuss the main principles of the “winning story”
that this movement recommends.
In doing so, I rely on a re-trial application, filed by the Clinic of Rights in Criminal
Law at Tel Aviv University in the case of a man convicted of murder and robbery.
This article focuses on the Attorney General’s response to this application,
demonstrating how his writing perfectly follows the winning story principles and
how, ultimately, he indeed wins.

Asaf Harduf, The Slayer of Our Enemy is Our Son: Resolution Gaps
between Criminal Law and Society, Life and Death, and Victim and
Offender
In 2017, IDF soldier Elor Azaria was found guilty of manslaughter by the District
Military Court. He was indicted for killing an injured terrorist by shooting him in the
head after his attack was thwarted. The Azaria case sparked an unprecedented public
debate in Israel. This article refers on that debate, pointing out major gaps between
formal criminal law and social realities. Criminal law, in substantive aspects, does
not accurately reflect social values due to gaps regarding the importance of certain
parameters. These wide gaps reflect diverse views on manslaughter, victims’ and
offenders’ personalities, and even the values of life and equality. While formal law is
indifferent to certain parameters such the identities of the offender and the victim,
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society finds them crucial. While society is indifferent to certain parameters of self
defense, such as the timing of the injury inflicted upon the attacker, the law looks at
them as central.
A criminal code that adheres to the community’s notion of justice expresses moral
fiber, which is essential when combatting crime and designing social norms. A
criminal law that contradicts social intuitions and prevalent norms loses its moral and
expressive power.
Though undesired, large gaps between law and society are not disastrous. They are
inherent to multicultural and dynamic societies. When a gap is exposed, it reveals
painful truth. This unpleasant exposure reflects an opportunity to make a change, to
reevaluate or revise the specifics of the norm. Acknowledging the importance of the
social focus is crucial to challenging social conceptions, instead of ignoring them in
favor of academic and legal romanticism. The law can conceptually equate people,
lives, and offenses, but cannot make them socially even.

Yuval Livadaro, Alternative Prison Sentences: A New Model of
House Arrest
In recent years, calls in the Israeli criminal field of law have been increasing for
alternative incarceration sentences that do not include actual imprisonment. These
calls reflect the public’s awareness of the prices associated with this punishment,
including the impact of imprisonment on convicts and their families, its high
economic costs, and the huge overcrowding in Israeli prisons that led to widespread
violations of prisoners’ and detainees’ rights.
As part of this article, I sought to test a new prison sentence model: Convicts serve
their time not behind prison bars, but at home, subject to human supervision and
electronic monitoring. This model is known and implemented in many countries, but
has not yet been accepted as a type of punishment in Israel, and is only applied to
supervision measures during detention or early release from prison
In this article, I examine the current legal climate in the Israeli-criminal justice field,
and I argue that against this background - which includes legislative amendments,
Supreme Court rulings, and the establishment of public committees - and since most
of those recommendations have even been adopted by the government, it would be
appropriate to accept the new model proposed in Israel. As part of the article, I
discuss the shortcomings of imprisonment and the only alternative that currently
exists in Israel (community service), highlighting the advantages of the new model
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proposed, outlining a new penal model for Israel, and considering similar practices
overseas.
For the first time in Israel, this paper proposes a neat and detailed plan for the
assimilation of the new model, a plan that takes into account the characteristics of
the criminal justice system in Israel, its needs, types of cases where the proposed
punishment may be used, problems that might arise from the proposed model, and
solutions to these problems. The article concludes that the proposed house-arrest
model is not only possible and worthy of absorption in Israel, but should be applied
as soon as possible.

Eyal Gruner & Doron Menashe, The Right to Self-Representation in
Legal Proceedings (Following Rabeea Assy’s: INJUSTICE IN PERSON:
THE RIGHT TO SELF-REPRESENTATION)
In his book INJUSTICE IN PERSON: THE RIGHT TO SELF-REPRESENTATION, Rabeea
Assy argues that a right to litigate in one’s own defense, without legal
representation, ought not be recognized in civil law. According to his approach,
which argues that the right to litigate in person emerges from the right of personal
autonomy, the principle is applicable only in criminal law, but not in civil law.
This article contends that the duty of representation applies to civil law, but also to
criminal law, and that the argument for autonomy does not invalidate the argument
for a representation duty. The article argues that autonomy does not provide the basis
for in-person litigation in criminal law because the allocation of risks of error in
criminal law dictates that an erroneous conviction is worse than an erroneous
exoneration, and in-person litigation increases the risk of erroneous
conviction. Similarly, the duty of representation in criminal law is consistent with the
theories of rules of evidence in criminal law as proposed by Stein, Laudan, and
Shohat.
The article contends with and rejects the argument that the representation duty
increases the risk of erroneous exonerations. We further argue that increasing the
risk of erroneous conviction impinges on autonomy, excluding situations in which
the argument for the autonomy to litigate in person is based on freedom of
conscience, and when potential penalty is mild, moderate, or other than
incarceration.
In addition, the article takes issue with and rejects three critical approaches: a) the
claim that the representation duty inevitably impinges on autonomy; b) the argument
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whereby in criminal law, defendants do not subject themselves to this peril, but
rather the state compels them to undergo the proceeding; and c) and the argument
that the lack of cooperation between the defendant and the defendant’s counsel might
harm the defendants’ case.
Finally, the article contends that the argument re the risks of error constitutes another
justification for the duty of representation in civil law, in addition to the arguments
propounded by Assy in his book. The article rejects the argument of consent, which
states that the defendant who waives representation consents, by the power of
dispositive justice, to undertake and assume the risk of error.

Manal Totry-Jubran & Shimon Dayan, Towards the Regulation of
Acquisition Groups
This article examines the development of the acquisition groups phenomenon, its key
motivating actors, and the groups’ modus operandi. Listing its advantages and
disadvantages, the article reviews the unique characteristics of those groups and the
Israeli housing market as a whole. The Acquisition Groups phenomenon started out
as a way for private individuals to organize in order to bring down independent
construction costs of residential buildings by saving on taxes and developers’ fees.
Over the past decade, this phenomenon expanded and grown into a brand, marketed
by private real-estate companies specializing in the formation of Acquisition Groups
in various cities.
The main assertion made in this article is that various relevant Israeli laws in this
area do not embody comprehensive systemic thinking concerning this tool, nor do
they form an ordered policy in relation to housing in general and Acquisition Groups
in particular, and mainly do not address its social aspects. Regulation enacted to date
or currently considered merely deals with ad-hoc issues and problems as they arise,
putting out occasional fires that give rise to additional problems requiring solutions,
including social implications to Israeli society and space as a whole. Therefore, the
ensuing conclusion is that, in order to exploit this phenomenon’s potential and for it
to continue evolving properly, there is a need for comprehensive regulation that
accounts not only for its economic aspects, but also for the associated consumer,
social, and community ones.

