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 מבוא :פרק א'
 

עבירות המין תופסות מרחב גדול בהוויה הציבורית של התקופה האחרונה. 

המודעות לחומרת העבירה כמו גם המחאה החברתית שהביאה להעלאת 

ציבוריות ומשפטיות  התייחסויותהמודעות לעבירות אלה הביאה בכנפיה שלל 

בירות. עבירות המין בתוך המשפחה, הפגיעה בגופם של בני למיתחם זה של ע

הקטין ובני המשפחה האחרים, עבירות המין בקטינים וכן  המשפחה האם,

 עבירות אינטרנטיות הפכו למטען כבד במלאכת אכיפת החוק.  

 

קשת הדינים העוסקת בעבירות המין אף היא התרחבה ופורשת כנפיה על 

של עבירות מין שהיסוד העובדתי והנפשי בהן מיגוון מצבים שיצרו קבוצות 

שונה כמו גם חומרת העבירות. הדינים הללו יצרו עבירות שמיוחדותן מעוגנת 

המשפט תרמה -חסר ישע ועוד. פסיקת בתי אף בזהות הקורבן; אישה, קטין,

יישום סדרי  ידי קביעת מדרגי הלכות,-את חלקה במלאכת אכיפת החוק על

ההליך  ר לעברייני המין והגנה על קורבנות העבירה.הדין והראיות בכל הקשו

המשפטי המתנהל בהעמדתם לדין והרשעתם של עברייני מין מתאפיין בסדרה 

המשפט הנותנים ביטוי למיוחדותו של ההליך -של דברי חקיקה ופסיקות בתי

 באשר לסדרי הדין והראיות.

 

גלי העוסקים שיהיו נר לר - כלליים - בשער המבוא נפרט עקרונות מיוחדים

בבעיות של עבריינות המין שתחתם חוסות כל עבירות המין למאפייניהם 

השונים. תחת עקרונות אלה חוסה ההליך המשפטי המתנהל בעבירות המין 

 לגווניהם.



  



 פרק ב': ההליכים לפני הגשת כתב האישום
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 :פרק ב'

 ההליכים לפני הגשת כתב האישום
 

 לחוק סדר הדין הפלילי( 85. התלונה )סעיף 1

 קובע כדלקמן: 2851-תשמ"בהלחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(,  85סעיף 

 

 . תלונה85" 

 כל אדם רשאי להגיש תלונה למשטרה על שבוצעה עבירה." 

 

רה ירבן העבומקומו של קתלונת קורבן העבירה למשטרה מגדירה למעשה את 

ר }עמנואל גרוס "הזכיויות החוקתיות של הקורבן מחק הפלילי בייזום ההליך

)להלן:  111 )פורסם בפדאור תשס"ב(, 928יז  מחקרי משפטהשוואתי", 

 "{. מאמרו של גרוס"

 

חוק סדר הדין )להלן: " 2851-, התשמ"בסדר הדין הפלילי לחוק 85סעיף כך, 

קובע, כי כל אדם רשאי להגיש תלונה על  "(חסד"פ" או "חוק", או "הפלילי

קובע כי אם י, וכפי שנראה להלן, לחוק סדר הדין הפליל 88סעיף ו רהיביצוע עב

 רה, בין בדרך של תלונה ובין בכל דרך אחרת,ינודע למשטרה על ביצועה של עב

 תיפתח חקירה.

 

דעת כלל בהוראה לפתוח -אין שיקול רות מסוג פשע, למשטרהילגבי עב

 בחקירה. 



 שער א': כללי
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מנת שתלונה למשטרה תענה על דרישת הפניה מוקדמת -יש לציין כי על

 לחוק, עליה להיות רשמית. 85 המעוגנת בסעיף

 

, פורסם עדי ז'ורבין נ' היועץ המשפטי לממשלה} 1089565  צבג"כך למשל, 

({ דן במקרה בו העותר, עדי ז'ורבין הגיש מכתב 20.60.65באתר האינטרנט נבו )

לממונה על הגנת הצרכן במשרד התעשיה והמסחר ובו ביקש לדעת האם 

של אמון הציבור חברה לתועלת הציבור בכוונת המדינה לחקור את פעילותה 

 בע"מ ולהעמידה לדין.

 

נקבע כי  בקשה לדעת האם בכוונת המדינה לחקור אינה כהגשת תלונה רשמית 

 ולכן אינה עונה על דרישת הפניה המוקדמת.

 

מנת -על , כי התלונה למשטרה חשובהניתן ללמודלחוק  88מהוראות סעיף 

 תנאי לפתיחת החקירה המשטרתית.  ינהא היאלהביא לידי פתיחת ההליך, אך 

 

כאמור, תלונת קורבן העבירה למשטרה לא מהווה תנאי לפתיחת חקירה 

זר למקרה או אפילו  ידי אדם-אף אם הוגשה עלוהמשטרה מוסמכת לחקור 

מסויים  ידי הודעה אנונימית, כי במקום-אם לא הוגשה תלונה כלל, למשל, על

 בוצעה עברה. 

 

רה או לחלופיו אין זכות מוקנית, כי יזמתם להגיש יהעב מאידך גיסא, לקרבן

מסמיך קצין משטרה בדרגת פקד  88תלונה תגרום לפתיחת ההליך, שכן, סעיף 

שהיא עוון או חטא, אם הוא סבור כי  רהיומעלה להימנע מבדיקת התלונה בעב

 אין אינטרס ציבורי לפתיחת החקירה.

 



 פרק ב': ההליכים לפני הגשת כתב האישום
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ומעלה להימנע מבדיקת התלונה  קצין משטרה בדרגת פקדיודגש כי, אם סירב 

המתלונן לציבור", רשאי אין אינטרס ", בטענת שהיא עוון או חטא רהיבעב

להגיש ערר ליועץ המשפטי לממשלה, ואולי גם להעמיד את החלטת היועץ 

 .נוסף של בג"צ במבחן

 

שכן גם זאת ועוד, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לא שינה את מצב הדברים 

ום זכותו של הקרבן לפנות בתלונה אל גופי החקירה במדינת נאמר כי כי אם

רה, אין הדבר מחייב כי תלונתו תיחקר כעניין של יביצעו כלפיו עב ישראל על כי

 השיקולים לפתיחת החקירה עשויים להיגזר גם זכות חוקתית, שהרי

סותרים את ציפיותיו של הקרבן,  תיםימאינטרסים לגיטימיים אחרים, שלע

 הוא האיזון בין האינטרסים.  ומה שחשוב

 

בנוסחו הנוכחי איננו  88 סעיףידי המחבר כי -, נטען עלשםבמאמרו של גרוס, 

 מהווה איזון נכון של זכות הקרבן שתלונתו תיחקר. 

 

יסוד: כבוד  לחוק 5האיזון קבועה כיום ב"פסקת ההגבלה", סעיף  נוסחת

 ה ובהתאמת הנורמההאדם וחירותו, שאינה מתחשבת רק בצורך בתכלית ראוי

לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אלא גם ב"מידתיות" 

 הפגיעה שיש באותה נורמה בזכות החוקתית.  של

 

 , הזכותשמחד גיסאבכך  המתבטא נוסחה זו מיושמת באיזון לכאורה,

 ,רות פשעיהחוקתית של הקרבן היא כי התנהגות חמורה כלפיו דוגמת עב

חקירתה בשיקולים -המשטרה ואין להצדיק את אי ידי-ק עלחייבת להיבד

רות חמורות פחות, ימדובר בעב , כאשרמאידך גיסאלגיטימיים אחרים, אך 

 אין סיבה שלא להרשות התחשבות בנימוקים אחרים. 

 



 שער א': כללי
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כיום, משהתרבו במקומותינו מקרים שדווחו על אלימות נגד נשים  ואולם

ח, משום שקצין משטרה סבר כי אין ושהסתיימו ברצ וילדים בתוך המשפחה,

הסעיף האמור עדיין מהווה איזון  אינטרס ציבורי לפתוח בחקירה, ספק אם

 נכון בין האינטרסים הנוגעים בדבר.

 

אמנם יזמתו של הקרבן בהבאת עניינו לידיעת  בהקשר זה יש להוסיף כי

תוכל המשטרה לחקור את  תים לולא יזמתו, לאיהרשויות הוא חשוב, ולע

-קרה באין עדים אחרים למקרה או למקורות מידע משלה, אך ברור שבדרךהמ

 אין על הקרבן חובת דיווח למשטרה.  כלל

 

הזכות למנוע את החקירה,  כן, ניתן לתמוה, האם קיימת בידי הקרבן-על-יתר

 למשל כאשר הפוגע בו הוא אדם קרוב, בן משפחה או חבר. 

 

 הייתהכבוד האדם וחירותו לא יסוד:  לכך היא שלפני חקיקת חוק התשובה

רה, יזכות חוקתית של קרבן עב בידיו זכות כזו, ואף כיום אין לדבר על כביכול

שם,  מאמרו של גרוס,}ראה סקירת כי עניינו לא ייחקר אלא בהסכמתו בלבד 

928.} 

 

 ניתן ללמוד מכל האמור כי התלונה למשטרה היא הבסיס לחקירת המשטרה.

 

עו"ד עלינא חורי ב"כ היועץ המשפטי נ'  אגמון וסףי} 5662561צ בג" -ב

-({, נעשתה פניה לבית28.68.61, פורסם באתר האינטרנט נבו )לממשלה

 המשפט טרם הגשת תלונה במשטרה.

 

נקבע כי עותר שלא עשה שימוש בכלים אחרים העומדים לרשותו, ופנה ראשית 

 משפט, שגה ובכך די לדחיית עתירתו. -לבית
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 לחוק סדר  הדין הפלילי( 85עיף . חקירת משטרה )ס2

 מבוא 2.1

 קובע כדלקמן: 2851-תשמ"בהלחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(,  88סעיף 

 

 . חקירת משטרה85" 

פי תלונה ואם בכל דרך -נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על 

אחרת, תפתח בחקירה; אולם בעבירה שאינה פשע רשאי קצין  

להורות שלא לחקור אם היה סבור שאין  משטרה בדרגת פקד ומעלה 

פי דין -רשות אחרת מוסמכת על הייתהבדבר עניין לציבור או אם  

 לחקור בעבירה." 

 

הזכות של כל אדם להגנה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע את  9סעיף 

 .על חייו, גופו וכבודו

 

רשות נקבע כי "כל  : כבוד האדם וחירותויסוד לחוק 22בסעיף בנוסף, 

 זה".  יסוד-מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק

 

המשטרה, כחלק מן הרשות המבצעת, הינה אחד הגופים העיקריים האמונים 

 על קיום חובה זאת. 

 

תלונותיהם של המשטרה שואבת את מקורותיה ממספר גורמים שביניהם 

 גורמים פרטיים.

 

ורות המידע העיקריים של אחד ממק המהווהתלונה במשטרה, כאמור, 

 המשטרה במלחמתה בפשיעה. 



 שער א': כללי
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מבטאות את שיתוף הפעולה בין הפרט הבודד לבין המשטרה, ובמקביל, הן 

במקרים רבים, גם את דרישתם הלגיטימית של המתלוננים להגנה מפני 

 פגיעה בזכויותיהם. ה

 

 בחוק נקבעו כללים מפורטים לטיפול בתלונות. 

 

מעגנים את הזכות של כל אדם סדר הדין הפלילי לחוק  88-85כך, סעיפים 

להגיש תלונה על עבירה שבוצעה ואת הכלל בדבר חובתה של המדינה לפתוח 

 09-06בחקירה כל אימת שנודע לה על ביצוע עבירה כאמור. ואילו סעיפים 

מחייבים מסירת הודעה מנומקת למתלוננים על ההחלטה שלא לחקור לחוק 

 לים לערור עליה בפני הגורמים המתאימים. הם יכוואו להעמיד לדין, 

 

המשטרה חייבת לטפל בתלונות שאדם מגיש על מעשי עבירה שנעשו בו בעבר, 

 שנעשים בו בהווה, או שהוא חושש שייעשו בו בעתיד. 

 

בעצם הגשת התלונה "מתקרבים" המתלוננים אל המשטרה והופכים את 

 חובתה הכללית לחובה קונקרטית כלפיהם. 

 

יש את המומחיות הנדרשת להחליט על קו הפעולה  למשטרהין כי יש לצי

 . דעת רחב בדבר אופן הטיפול-שיקול המתאים ולכן ניתן לה 

 

אין הדין כי לא כך הדבר לגבי עצם הטיפול בתלונה. לכך, כאמור,  ,יודגש

 .דעת-מותיר למשטרה שיקול

 

א לחקור המשטרה אינה רשאית להתעלם כליל מתלונה, וכאמור, החלטתה של

מדינת  2082562}ע"א  דעת ולהיות מנומקת-בל מתוך שיקולצריכה להתק
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( )להלן: 61.60.69, פורסם באתר האינטרנט נבו )אח' 3 -משה וייס ו ' נ ישראל

 "({. משה וייס "פרשת

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , חילף נ' משטרת ישראל} 09582צ "בג -ב

שטרה לפעול בצורה סבירה בחקירת כשם שחובה על המ({ נקבע כי 12.22.86)

תלונות מבוססות, כן עליה להגן גם על האינטרס הנגדי של הנילונים ולנקוט 

 אמצעים סבירים כדי לברר אם יש ממש בתלונות.

 

פי מידע לא נכון מהווה ראיה לכאורית כי המשטרה -עצם ניהול חקירה עלכך, 

 .נפגע הנחקרפתחה בחקירה שבעטיה על פיו התרשלה בהערכת המידע ש

 

מנת להחליט על קו הפעולה -פוא בחינה עניינית של כל תלונה עלינדרשת א

 {.משה וייס}ראה פרשת  המתאים ביותר לטיפול בה

 

, העומס המוטל על המשטרה הוא רב, וסדר העדיפויות המתחייב זאת-עם-יחד

פעילות  צדיקמשיקוליה המקצועיים והתקציביים מוביל לכך שלא כל תלונה ת

 ירה אקטיבית. חק

 

המשפט בהחלטותיה המקצועיות של -, לא בנקל יתערב ביתלכך בהתאם

הדעת הנתון -תחם שיקוליהמשטרה לפעול או להימנע לפעול תוך שיכבד את מ

}ראה פרשת  לה ויעמיד לנגד עיניו את החששות והסיכונים מהתערבות יתר

 {.משה וייס

 

 

 



 שער א': כללי
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 חובת הזהירות המוטלת על המשטרה 2.2

והיא אינה חסינה  ,דעת מוחלט-ף שלטוני, גם למשטרה אין שיקולככל גו

 מביקורת, לרבות ביקורת הדין הנזיקי. 

 

חובת הזהירות המוטלת על המשטרה בטיפול בתלונות אינו שונה מהותית 

 מחובת הזהירות המוטלת עליה בפעילויותיה האחרות. 

 

 ,ביל להטלת אחריותאף כאן מתחייב איזון בין שיקולי המדיניות הנוגדים, המו

תחם הסבירות הרחב העומד לרשות יסטיה ניכרת ממ קיימתבו שמקום 

  המשטרה.

 

כך, אין דומה נזק הנגרם לרכוש באירוע בודד, שמניעתו מחייבת פעולה מיידית 

של המשטרה בתגובה לתלונה, לנזק הנגרם במהלך תקופה ממושכת, 

ות בפני המשטרה שבמהלכה מוגשות תלונות רבות וקונקרטיות, הפותח

 תחם רחב של קווי פעולה. ימ

 

תלונות ספורדיות על עבירות קלות אינן דומות לתלונות תדירות ועקביות כן 

ם של הזכאים להגנה ולרכוש פםת סיכון ממשי לגוועל עבירות רבות היוצר

 {. משה וייס }ראה פרשת

 

 . מטרתה של החקירה הפלילית3

יאת ראיות להרשעתו של חשוד, מטרתה של החקירה המשטרתית אינה מצ

 ורג'מן נ' מדינת ישראלת 012556אלא מציאת ראיות לחשיפת האמת }ע"פ 

 ({.2852) 900(, 1פ"ד לה)
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חשיפת האמת חשובה בין אם אמת זו עשויה להוביל לזיכויו של חשוד, ובין 

 אם היא עשויה להוביל להרשעתו.

 

חובה לפעול לחקר בבסיס חובת החקירה, המוטלת על הרשויות, עומדת ה

האמת והחובה להביא לדין את האשם האמיתי בביצועה של העבירה }ע"פ 

 .({25.68.60, פורסם באתר האינטרנט נבו )לחורטי נ' מדינת ישראלא 8650568

 

חובת הרשויות למיצוי הליכי חקירה כראוי, מהווה גם חלק מזכות הנאשם 

דינת מ 9588561"פ למשפט תקין והוגן, בהיותה אמצעי לחשיפת האמת }ע

(; א' ברק "כבוד האדם כזכות 1668) 000(, 0, פ"ד נט)ישראל נ' בורוביץ

 {. 152, 102מא  הפרקליט" חוקתית

 

כפועל יוצא, אף אם לא נקבע בחוק מפורשות כי קיימת חובה להקדים חקירה 

להגשת כתב אישום, הרי שלאור אופיו של ההליך הפלילי ותוצאותיו, ולאור 

הרשות להביא לדין את האשם האמיתי בביצוע העבירה, ורק אותו, הציפיה מן 

להקדים להליך פלילי )בעבירות שאינן  ,מתחייבת המסקנה כי נכון וראוי ככלל

 קלות( הליך של חקירה פלילית.

 

חקירה פלילית כהלכתה תבטיח שיאספו הראיות הדרושות לשם קבלת 

שמרו הזכויות ידי רשויות התביעה, וי-החלטה ראויה ומושכלת על

 הפוטנציאליות של הנאשם להליך תקין. 

 

תוקף מאז חקיקתם של חוקי היסוד, וההכרה -עקרונות אלה קיבלו משנה

 בפסיקה בחשיבות ההליך ההוגן.

 



 שער א': כללי
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  902(, 2, פ"ד סא)ששכרוב נ' התובע הצבאי הראשיי} 8212585ע"פ  -ב 

 ך הוגן וקבע כיהמשפט העליון בהרכב מורחב על הזכות להלי-עמד בית ({1660)

ניתן להצביע על מספר מאפיינים של הזכות להליך פלילי הוגן בשיטתנו 

 המשפטית: 

 

הוגנת וערובות  פרוצדורה, מטרתה של הזכות הנדונה הינה להבטיח ראשית

 דיוניות הולמות להגינותו של ההליך הפלילי כלפי הנאשם. 

 

 הזכות האמורה. ההגינות הפרוצדורלית היא, איפוא, הניצבת במרכזה של 

 

"אם  -, הזכות להליך פלילי הוגן נוגעת בכל שלביו של ההליך הפלילי שנית

ע"פ  -ב כב' השופט א' ברקבשלב החקירה ואם בשלב המשפט" }דבריו של 

 ({.  2852) 868(, 6, פ"ד לה)יצחק קניר נ' מדינת ישראל 882556

 

מו, באופן ואכן, שלב החקירה המשטרתית מהווה הליך מקדים למשפט עצ

 שפגמים שנפלו במסגרתו עשויים להשליך על הגינות ההליך הפלילי בכללותו. 

 

בציינו כי: "...אין החקירה המשטרתית כולה  כב' השופט ח' כהןכך -עמד על

אלא הכנה למשפט, ויש בפשעי החקירה כדי להטיל צל כבד על הליכי המשפט 

, ג'ם נ' מדינת ישראליוסף ראשד אבו מדי 608505הבאים בעקבותיה" }ע"פ 

 ({.  2808) 600(, 6פ"ד לג)

 

, ההגנה על הזכות להליך פלילי הוגן אינה מתמצית בבחינת השפעתם שלישית

הפוטנציאלית של פגמים דיוניים על תוצאות המשפט דווקא, אלא נדרשת 

בהקשר זה ראיה רחבה המתבססת על שיקולים כלליים של הגינות, צדק 

 ומניעת עיוות דין. 
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ומר, המסקנה היא כי הזכות להליך פלילי הוגן מהווה זכות מסגרת, כל

שעשויה לשמש בסיס לגזירתן של זכויות דיוניות רבות של הנחקר, החשוד 

 והנאשם בפלילים.

 

 . מה צריכה לכלול חקירה משטרתית4

 ההכרעה מה צריכה לכלול חקירה פלילית משתנה מתיק לתיק. 

 

ו מהוות חלק מהליכי החקירה גרסתלת כלל חקירתו של החשוד, וקב-בדרך

האלמנטריים, שיש להקפיד על ביצועם. חקירת החשוד תאפשר בדיקת טענות 

החשוד אם יטענו טענות, היא תבטיח מידה רבה יותר של שימור ראיות 

רלבנטיות מצד החשוד בסמוך למועד ביצוע העבירות, וכן תאפשר, אם יוגש 

הימנות טענות הנאשם שיועלו בהליך כתב אישום בהמשך, להעריך את מידת מ

 המשפט. -בפני בית

 

כן, מהווה וצריכה להוות חלק מההליך הכולל של איסוף -חקירת החשוד, אם

ראיות לשם בירור האמת, וקבלת הכרעה אם יש מקום להגיש אישום פלילי 

 כנגד אדם אם לאו.

 

תר , פורסם באאלמרין יחזקאל נ' מדינת ישראל} 2859569ע"פ )חי'(  -ב

 ({ נקבע כי לכל חשוד קמה זכות שטענותיו יחקרו.66.61.68האינטרנט נבו )

 

זכות זו היא זכות חוקתית המהווה פועל יוצא של הזכות למשפט הוגן, 

שמטרתה להגן על כל אדם, לרבות חשוד, מפני פגיעה בכבודו, בחירותו 

 ובקניינו, כמשמעו בהוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 

 



 שער א': כללי
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ות מביצוע פעולות חקירה, ובמיוחד חקירת מעורבים ובדיקת הימנע

גרסאותיהם מול ראיות אחרות, מהווה פגיעה בזכות הבסיסית למשפט הוגן 

 המאשימה. גרסתומערערת את אמינות 

 

יודגש כי מבלי לחקור את הנאשם טרם הגשת כתב האישום, לא ניתן לשמוע 

 את טענותיו, אם ישנן כאלה, ולבדוק אותן.

 

, פורסם באתר האינטרנט נדלמן נ' מדינת ישראלה} 06880569ע"פ )ת"א(  -ב

הגשת כתב אישום הינה פעולה פוגענית, ורצוי הודגש  כי  ({62.21.68נבו )

לאפשר לחשוד לענות על האישומים, במסגרת החקירה במשטרה, קודם 

  .להגשת כתב האישום

 

וגע לעבירה בה ברים אלה שנאמרו ביחס לטענת נאשם שנחקר אך לא בנד

הואשם, יפים מקל וחומר לעניינו של נאשם שלא נחקר כחשוד כלל }ראה גם  

 נבואתר האינרטנט ב פורסם, דינת ישראל נ' אגאבריהמ 6066566( '"פ )חיע

דינת ישראל נ' אפריים ייזום וליווי מ 0800566)ת"א(  "פת(; 22.66.69)

 {. (29.22.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב ,פרוייקטים בע"מ

 

 . באילו תנאים קמה חובת המשטרה לקיים חקירה8

, פורסם באתר נמרודי נ' היועץ המשפט לממשלה} 0820566בג"צ  -ב

רישא מצווה, כי אם נודע  88({ נקבע כי סעיף 21.61.69נבו )האינטרנט 

פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תיפתח -למשטרה על ביצוע עבירה, אם על

 בחקירה. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203730/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תפ%206967/03
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מנת לקבוע כי נודע למשטרה על ביצוע חקירה יש לבדוק קיומה של תשתית -על

ראייתית ברמה המצדיקה פתיחה בחקירה, וכי טענות המתלונן, אם אינן 

 מגובות בתשתית כזו, עשויות שלא להספיק לשם כך. 

 

 כלומר, מתקיימים שני שלבים בבירור תלונה:

 

 , קיומה של ידיעה על ביצוע העבירה; האחד

 

 , לא די בידיעה עצמה אלא יש תשתית ראייתית להקמת ידיעה זו.השני

 

פורסם , משטרת ישראל -ניסים צדוק נ' ראש אח"מ } 2226560  צ"בג -ב

האם  ({ נדונה עתירה בה התעוררה השאלה62.68.65האינטרנט נבו ) באתר

חוק סדר הדין ל 88חרגו חוקרי המשטרה מהסמכות המוענקת להם לפי סעיף 

בהחליטם שלא לחקור את תלונתו של העותר נוכח העילות שפירטו  הפלילי

לחוק סדר  09בתם לו, וכן האם חרגה הפרקליטות מסמכותה לפי סעיף בתשו

הדין הפלילי בהחליטה שלא לקבל את עררו של העותר, לאור נימוקה השונה 

 .ידי חוקרי המשטרה-במהותו מהנימוקים שניתנו על

 

המשפט קבע כי הטענה אותה מעלה העותר לפיה כל תלונה שמוגשת בגין -בית

על המשטרה לחקור, היא טענה בעייתית בלשון עבירה מסוג פשע חובה 

 המעטה.

 

נקבע כי מצב כזה הוא לא ראוי, שכן ישנן רבבות של תלונות סרק אשר מוגשות 

על בסיס קבוע למשטרה, ואין זה עולה על הדעת שבכל מקרה בו אדם פונה 

אף היות הטענה מופרכת -למשטרה בטענה כי מישהו ביצע פשע, על

 המשטרה תפתח בהליך חקירה של התלונה.  ,אובייקטיבית על פניה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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נמרודי נ' היועץ המשפט }  0820566בג"צ  -המשפט ב-יפים לעניין זה דברי בית

 ({. 21.1.69) נבואתר האינטרנט פורסם ב, לממשלה

 

ודע למשטרה }ולענייננו לפרקליטות{ רישא מצווה, כי אם "נ 88נקבע כי סעיף 

 פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה". -על ביצוע עבירה, אם על

 

כאמור, השאלה העיקרית לעניין זה היא אם אכן נודע למשטרה על ביצוע 

 עבירה. 

 

תשובה חיובית מחייבת קיומה של תשתית ראייתית ברמה המצדיקה פתיחה 

המתלונן, אם אינן מגובות בתשתית כזו, עשויות בחקירה, ופשיטא כי טענות 

 שלא להספיק לשם כך. 

 

 . חובת הזהירות החלה על המדינה6

בעבר שלטה במשפט הישראלי גישה אשר "חיסנה" את השלטון מאחריות 

 בנזיקין.

 

פ"ד ,  עיריית ירושלים נ' גורדון} 196556ע"א  -גישה זו בוטלה וכפי שנפסק ב

, כשבוטלה הייתהשעתו היפה של המשפט הישראלי "({: 2858) 226(, 2לט)

  ."...החסינות המיוחדת של המדינה

 

אחריות בנזיקין הוטלה גם על המשטרה זה עשרות בשנים הן באשר לביצוע 

 רשלני אקטיבי של חובותיה הן באשר למחדלה הרשלני מלבצען.

 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0307516.doc
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וחית, בין אם האחריות הנטענת כלפי המדינה היא ישירה או שילכך, נקבע כי 

אחריות לחוק הנזיקין האזרחיים ) 6מצויים מעשי השוטרים בתחומו של סעיף 

(, 6פ"ד לח) ,בוסקילה נ' מדינת ישראל 660552}ע"א  2881-, התשי"בהמדינה(

660 (2859.}) 

 

)נוסח חדש(  נגזר מהמדיניות  פקודת הנזיקיןל 68רף הזהירות הנדרש בסעיף 

 יר.ההתנהגות הסב טהמשפטית באשר לסטנדר

 

"האשם החברתי" הגלום ביסוד ההתנהגות העוולתית של עוולת הרשלנות נגזר 

מתפיסותיה הנורמטיביות של החברה באשר לערך החברתי של הפעילות 

, ובאשר למחיר שאותו היא מוכנה לשלם כדי לצמצם מן הצד האחד ,הנידונה

 . מהצד האחר ,את סיכוניה

 

יבורי שבקיום הפעילות יוצרת האינטרס הצ עםיש לשקלל את תוחלת הנזק 

 הסיכון וכן את עלות אמצעי המנע הקיימים.

 

ככל שההסתברות לקרות הנזק גבוהה יותר, הנזק כלומר, כפי שנקבע בפסיקה, 

חמור יותר, ההוצאות למניעתו נמוכות והאינטרס החברתי במתן השירות 

בג נ' ס 6219586}ע"א  נמוך, כך תגבר הנטיה להטיל את האחריות על המזיק

 ({.2888) 261(, 2, פ"ד מט)אמסלם

 

אין מדובר בבחינה כלכלית גרדא. הערך החברתי של הפעילות אינו נמדד אך 

במונחים כלכליים, אלא גם במונחי קידום ערכי הצדק והמוסר שהחברה 

 חפצה ביקרם. 
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אף העלות אינה אך עלות במשאבים כלכליים ריאליים, אלא היא יכולה לשלב 

 רית, חברתית וערכית.  גם עלות מוס

 

חובת הזהירות של המשטרה כלפי תושבי המדינה אינה שונה בהקשר זה. אכן, 

המשטרה היא גוף ביצועי שמלאכתו רבה ומשאביו מוגבלים, וממילא עליו 

לקבוע, לעיתים במצבי דחק קשים, סדרי עדיפויות וקדימויות בביצוע 

 משימותיו. 

 

תחם זה אינו יאך מ ,דעת-חב של שיקולתחם ריבהחלטות אלה נתון למשטרה מ

 מוגבל. -בלתי

 

עליה והגופני והרכושי של תושבי המדינה  בטחונםהמשטרה אמונה על שמירת 

 לאכוף את שלטון החוק. 

 

המשטרה אינה זכאית לחסינות בגין נזקים שגורמים פעולות או מחדלים 

 .רשלניים שלה

 

המדינה, נדרשת להפעיל את כלומר, המשטרה, בדומה ליתר הנמנים עם מנגנון 

הסמכויות בתבונה ולהשתמש בכוחות הנתונים להם באותה מיומנות וסבירות 

ולנקוט אותם אמצעי זהירות, המתחייבים בנסיבות המקרה, כפי שאדם סביר 

וכשיר לאותו עניין היה נוקט, והכול מתוך המגמה שלא לגרום נזק מעבר 

, פ"ד קילה נ' מדינת ישראלבוס 660552}ע"א לנדרש לביצוע אותה משימה

 ({.2859) 690, 660(, 6לח)
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קביעת המדיניות המשפטית הרצויה בעיצוב חובת הזהירות  אמנם,

יתר, -הקונקרטית המוטלת על המשטרה מחייבת הישמרות מפני הרתעת

 שתפגע בפעילותה השוטפת של המשטרה. 

 

מדי, שתביא יש להישמר מפני חיוב המשטרה בחובת זהירות נוקשה יודגש כי, 

 להססנות ולסרבול באופן קבלת ההחלטות של הדרגים המבצעיים. 

 

כן יש להישמר מפני "הצפה" של המערכת המשפטית בתביעות אזרחיות כלפי 

 המשטרה, שיביאו לדלדול נוסף של משאביה המצומצמים. 

 

הדעת המשטרתי כך שיינתנו -תביעות אלה אף עלולות להביא לעיוות שיקול

י לאחריות הנזיקית, שבה על המשטרה לשאת, ומשקל מועט מדי משקל רב מד

}ישראל גלעד "האחריות בנזיקין של  תיהיולתועלת החברתית של פעילו

 .{682 ,668, חלק ראשון, משפט וממשלרשויות ציבור ועובדי ציבור", 

 

אלא ששיקולים אלה אינם שוללים את חובת הזהירות של המשטרה. הם 

גד עומדות מטרותיהם המקובלות של דיני הנזיקין שכן מנ ,מעצבים אותה

 כמרתיעות מפני פעילויות רשלניות וכמגשימות צדק. 

 

העילות הנזיקיות באות כתמריץ נוסף לעובדי ציבור להתנהג באופן נורמטיבי 

 וסביר ולעמוד על המשמר מפני התנהגות רשלנית. 

 

חשב באופיים המתפוא איזון בין שיקולים אלה, יחובת הזהירות מהווה א

 . ובמשקלם הסגולי
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היתר חזקים במיוחד מקום שבו מדובר בחובה כללית -שיקולי הרתעתכך 

דעת רחב לרשות ובהפרה כללית המשליכה על ציבור גדול -המעניקה שיקול

 מסויים. -ובלתי

 

רבה ויחסים מיוחדים בין ישיקולים אלה נחלשים כאשר קיימים קאך מנגד, 

 828582}ע"א  בו נזקם צפוישמסויימים, ומקום הרשות לבין הניזוקים ה

 ({.2889) 98(, 6, פ"ד מח)מדינת ישראל נ' לוי

 

בו שאיזון בין שיקולי המדיניות הנוגדים, המוביל להטלת אחריות מקום 

 תחם הסבירות הרחב העומד לרשות המשטרה. יסטיה ניכרת ממ קיימת

 

תו מחייבת פעולה מיידית כך, אין דומה נזק הנגרם לרכוש באירוע בודד, שמניע

של המשטרה בתגובה לתלונה, לנזק הנגרם במהלך תקופה ממושכת, 

שבמהלכה מוגשות תלונות רבות וקונקרטיות, הפותחות בפני המשטרה 

תלונות ספורדיות על עבירות קלות אינן דומות כן תחם רחב של קווי פעולה. ימ

 פםכון ממשי לגות סיולתלונות תדירות ועקביות על עבירות רבות היוצר

 {.משה וייס פרשתם של הזכאים להגנה }ולרכוש
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. החלטה שלא לחקור בעבירות מין או אלימות כלפי בן 7

 א לחוק סדר הדין הפלילי(85זוג )סעיף 

קובע  2851-תשמ"בה, (נוסח משולב)א לחוק סדר הדין הפלילי 88סעיף 

 כדלקמן:

 

 אלימות כלפי בן זוגהחלטה שלא לחקור בעבירות מין או  א.85" 

 (( 9)תיקון התשס"ב )מס'  

 :א( בסעיף זה) 

 מי שמקיים או שקיים מערכת יחסים זוגית;  -"  בן זוג" 

המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה שברשות  -"  המרכז" 

המקומית שבה הוגשה התלונה, ואם לא היה ברשות המקומית  

ברשות המקומית המחלקה לשירותים חברתיים ש -מרכז כאמור  

 האמורה;  

 בן הזוג המתלונן;  -"  המתלונן" 

,669, 281עבירה מסוג עוון לפי סעיפים  -"  עבירת מין או אלימות" 

)ה(, -)ג( ו695(, 2)א690)ב(, 690, 660שלא בנסיבות מחמירות,  660 

)א(, לחוק 652 -ו 656, 608שלא בנסיבות מחמירות,  600, 600 

 . 2800-העונשין, התשל"ז 

)ב( בקשת המתלונן שלא לחקור עבירת מין או אלימות שביצע כלפיו  

 88בן זוגו לא תהווה, כשלעצמה, סיבה יחידה להחלטה לפי סעיף  

 שאין בדבר עניין לציבור.  

)ג( ביקש המתלונן שלא לחקור עבירת מין או אלימות שביצע כלפיו  

לא לחקור, בן זוגו, והבקשה מהווה סיבה מבין הסיבות להחלטה ש 

 , ההוראות האלה: 88אף האמור בסעיף -יחולו, על 
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ין ( ההחלטה שלא לחקור תהיה באישור קצין משטרה המכהן כקצ2)

 (; "קצין אגף חקירות מרחבי: "אגף חקירות מרחבי )בסעיף זה

החלטה שלא לחקור או בטרם  88( בטרם יקבל קצין כאמור בסעיף 1)

ל אחד מהם כחלטה רשאי יאשר קצין אגף חקירות מרחבי את הה

להפנות את המתלונן, בן זוגו או שניהם, בהסכמתו של כל אחד מהם, 

 לפי העניין, למרכז; 

( פנה המתלונן או בן זוגו, או פנו שניהם למרכז, יעביר המרכז דיווח 6)

לקצין המשטרה שהפנה אותם למרכז; הדיווח יתייחס למסוכנות בן 

 תבסס על המידע שבידי המרכז; וי זוגו של המתלונן כלפי המתלונן,

( לא פנו הן המתלונן והן בן זוגו למרכז, יחליט קצין המשטרה 9)

יווח כאמור ד( בעניין פתיחה בחקירה גם בלא 1כאמור בפסקה )

 (; 6בפסקה )

כאמור  ( קצין המשטרה שהפנה מתלונן או בן זוגו או שניהם למרכז8)

ד שהסכים שפרטיו (, יודיע למרכז על ההפניה של כל אח1בפסקה )

האישיים יימסרו למרכז, לצורך מעקב אם פנה אחד מהם או פנו 

( לפני מתן 6כאמור בפסקה ) שניהם למרכז, ואם להמתין לדיווח

 ההחלטה; 

( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות קצין משטרה או קצין 0)

 ".88אגף חקירות מרחבי, להחליט לפי סעיף 

 

נדירים המקרים בהם  של עבירות האלימות במשפחה, לא נוכח האופי הייחודי

 נשים שננקטה כלפיהן אלימות מצד בעליהן חוזרות בהן מתלונתן נוכח לחץ

 המופעל עליהן ולא מטעמים כנים. 

 

א לחוק סדר הדין הפלילי, שקובע שלא תיסגר חקירה 88מטעם זה נחקק סעיף 

וזנברג ודנה פוגץ' ר-דנציג הדר}רק בשל חזרתה של המתלוננת מתלונתה 
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החיות בצל  "'כשאהבה כואבת': על דילמת ההתחשבות בבקשתן של נשים

 (; עמנואל גרוס1626) 858כו  מחקרי משפט ,האלימות להקל בענישת הפוגע"

האם לא הגיעה העת כי המשפט הפלילי יגן עליה",  -"האישה המוכה 

בתחום  (; נתן זלוצ'ובר "מגמות בחקיקה2885) 261, מד)א( הפרקליט

נ' מדינת  'ג 'פ 9198526ע"פ ; (1669) 8 וחברה משפט ,האלימות בין בני זוג"

 ({.1626) 9650(, 6)1626על -תק, ישראל

 

 "{חוק העונשין}להלן: " 2800-התשל"ז לחוק העונשין, 98תיקון מס' 

 (ג) -ו (ב)קטנים -סעיפיםסדר הדין הפלילי, שבחוק  151לסעיף  במסגרתו הוספו

אלימות כלפי בן משפחתו,  ההחמרה בענישה למי שמבצע עבירת הקובעים את

התקבל בכנסת  ומגדירות בן משפחה "בן זוג לרבות הידוע בציבור כבן זוגו"

 . 12.66.80ביום בתאריך 

 

על פציעה ותקיפה  עיון בהצעת החוק מלמד כי הוצע להכפיל את העונש

ווקא בעת שהן שהתרחשו בתוך המשפחה משום שעבירות אלה חמורות יותר ד

שכן אלה מבוצעות תוך ניצול של התוקף את התלות,  ,בתוך המשפחה מבוצעות

היחסים המתמשכת עם בן משפחתו אותו הוא  המרות והמגע היומי שבמערכת

 89828(, 1)1626של -תק, 'ג 'מדינת ישראל נ' א 2668-21-21ת"פ )אילת( } תוקף

(1626.}) 

 

סדר הדין הפלילי. לחוק  א88וסף סעיף ה, הפלילי הדין סדר לחוק 60בתיקון 

עניינו בהחלטה שלא לחקור בעבירות מין או אלימות כלפי לחוק  א)א(88סעיף 

 656פי סעיף -נכללת גם עבירת אלימות על בן זוג, ובין העבירות המפורטות

 לחוק העונשין. 
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 "מי שמקיים או קיים מערכת זוגית".כ א)א( מגדיר "בן זוג"88סעיף 

 

)א(א לחסד"פ 88 במסגרתו הוסף סעיףוק סדר הדין הפלילי לח 60תיקון 

 לחוק 98, ובמאוחר בכשש שנים לאחר תיקון 28.60.1661התקבל בתאריך 

מהעובדה כי ההגדרה  העונשין בו הוא מגדיר מיהו "בן זוג" ולא ניתן להתעלם

 כבן זוג, ההגדרה לא נעדרת כל התייחסות ל"בן זוג" נשוי או כזה הידוע בציבור

 להיות מסתפקת במי שקיים או מקיים מערכת זוגית. היכול

 

 או שמקיים "מיכ זוג״ ״בן נמצא הגדרת 60כך, בהצעת החוק לתיקון ל מעבר

העבירה". ובדברי  את לכאורה שביצע מי עם זוגית יחסים מערכת שקיים

 מערכת בתוך נשים כלפי האלימות ההסבר להצעת החוק נמצא: "תופעת

 במשטרה תלונה קדמה נשים של מעטים לא רצח למקרי ברת.וגו הולכת זוגית,

 הזוג". בן של באלימות שימוש על

 

בציבור כבן זוג" במשפט האזרחי, אשר  יצויין, כי אין ענייננו בהגדרת "הידוע

המשפט העליון, דאז, ד"ר -בית מ"מ נשיאאת הקושי בהגדרתה הטיב לבטא 

"הידועה בציבור כאשתו"  ל: "... הגדרתה המשפטית מדוייקת שמשה זילברג

ריבוע העיגול"  יתיאפשרית כפתרון בע-היא קשה כקריעת ים סוף או בלתי

 ({. 2808) 102, 188 ,(6, פ"ד יט)דריאן נ' עמידר 91508ע"א  -ראה ב}

 

נמצא בחוק סדר הדין הפלילי ובסעיף בו ההוראה  "בן זוגהגדרת המונח "

על רקע ההגדרה בהצעת החוק  נוגעת ישירות בעבירת אלימות כלפי בן זוג.

 לכאורה שביצע מי עם זוגית יחסים מערכת שקיים או שמקיים מי - זוג״ "״בן

ועל  {להגדרת בן זוג דבר-של-סופוזה לא נכנס ב והגם שחלק}העבירה"  את

מערכת שימוש בתיבה " , אשר עושים60רקע דברי ההסבר להצעה לתיקון 
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ולטעמינו, יעה על כוונת המחוקק, מצב{ לא "משפחה" ולא "בן זוג"}" זוגית

לחוק ( 2)ב()651שבסעיף  לא רק מאפשרת פרשנות מרחיבה של הגדרת "בן זוג"

מעבר לבני זוג שאינם נשואים או שאינם עונים על ההגדרה של ידועים העונשין 

 אלא היא מחוייבת.  בציבור,

 של הגדרות בן זוג בחוק א)א( מביא למסקנה כי הפרשנות88עיון בסעיף 

שאם  )ב(, צריכות פרשנות המתיישבת האחת עם רעותה.651העונשין ובסעיף 

לחוק  651א לחסד"פ לא יכול ויחול על סעיף 88לא תאמר כן הרי שסעיף 

אפשרית שכן כוונת המחוקק כאשר חוקק את סעיף -ותוצאה זו בלתי העונשין,

לחוק  651על עבירות הבאות בגדר סעיף  שהוראותיו יחולו הייתהא 88

 . בעונשין

 

לא כיוון המחוקק לדרישות  לחוק 88פי סעיף -ניכר כי בהגדרת בן זוג על

ובפסיקה  פורמליות גבוהות לצורך הכרה בזוגיות כמו למשל בחוקים אזרחיים

 .{ראה למשל, בפקודת מס הכנסה}האזרחית 

 

העברת חומר חקירה לפרקליט או תובע משטרתי,  .5

 66ירה )סעיפים העברת החומר בעבירת פשע והמשך חק

 לחוק( 61עד 

 - העברת חומר חקירה לפרקליט או לתובע משטרתי 5.1

 לחוק 66סעיף 

, קובע 2851-תשמ"בהלחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(,  06סעיף 

 כדלקמן:
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)תיקונים:  העברת חומר חקירה לפרקליט או לתובע משטרתי. 66"

 "א((, התשע6(, )מס 1א(, התשס"ד )מס 8התשס"א )מס 

 )א( בסעיף זה:  

 ()א(;2)א()21פרקליט כאמור בסעיף  -" פרקליט" 

קצין משטרה שהוסמך לתובע משטרתי  -" ראש יחידת תביעות" 

 ומונה לראש יחידת תביעות במשטרה; 

 (.1)א()21שוטר שהתמנה כאמור בסעיף  -" תובע משטרתי" 

)ב( חומר שהושג בחקירה בעבירת פשע למעט עבירות כאמור  

)ד(, או בעבירת עוון המנויה בחלק א'  -קטנים )ג( ו-עיפיםבס 

לתוספת הראשונה א', תעבירו המשטרה לפרקליט מחוז, לטיפולו  

 של פרקליט. 

( חומר שהושג בחקירה בעבירה שאינה פשע ואינה עבירה 2) )ג(  

המנויה בחלק א' לתוספת ראשונה א', תעבירו המשטרה 

 לטיפולו של תובע משטרתי;

מר שהושג בחקירה בעבירת פשע המנויה בחלק ב' ( חו1)

לתוספת ראשונה א', תעבירו המשטרה לראש יחידת תביעות 

דין המשרת ביחידת -לטיפולו של תובע משטרתי שהוא עורך

 התביעות.

)ד( חומר שהושג בחקירה בעבירת פשע המנויה בחלק ג' לתוספת  

ל פרקליט, ראשונה א', תעבירו המשטרה לפרקליט מחוז, לטיפולו ש 

 היעדרכן החליט פרקליט המחוז, בתיק מסויים, כי בשל -אם-אלא 

מורכבות הראיות, מוצדק -חומרה יתרה בנסיבות ביצוע העבירה ואי 

דין -להעביר את התיק לטיפולו של תובע משטרתי שהוא עורך 

 המשרת ביחידת התביעות. 

 )ג(:-קטנים )ב( ו-אף הוראות סעיפים-)ה( על 
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חוז רשאי להחליט כי חומר חקירה מסויים ( פרקליט מ2)

שהושג בעבירת פשע או עוון, שהיא בתחום טיפולו של תובע 

 -משטרתי או בסוג מסויים של תיקים או עניינים כאמור 

 יועבר לטיפולו של פרקליט;

( פרקליט מחוז רשאי להחליט, לאחר שבחן את חומר 1)

 החקירה שהועבר אליו, כי חומר חקירה בתיק מסויים

קטן )ב(, יועבר -שהועבר לטיפולו של פרקליט לפי סעיף

לטיפולו של תובע משטרתי, אם מצא כי חומר החקירה אינו  

מגלה עבירה מסוג העבירות שבתחום טיפולו של פרקליט לפי 

 סעיף זה, אלא בתחום טיפולו של תובע משטרתי.

)ו( טיפול בחומר חקירה בידי פרקליט או בידי תובע משטרתי שלא  

פי חלוקת הטיפול הקבועה בסעיף זה, אין בו כשלעצמו כדי -על 

 לפסול הליך פלילי. 

)ז( תובע משטרתי, או שוטר שהסמיך היועץ המשפטי לממשלה לפי  

המשפט המחוזי -()ב(, לא ייצג את המדינה בהליך בבית2)א()21סעיף  

בתיק שחומר החקירה בו הועבר אליו לפי סעיף זה, אלא בעניין  

ברשימת העניינים שבחלק ד' לתוספת ראשונה א'; תובע המנוי  

המשפט -משטרתי או שוטר כאמור לא ייצג את המדינה בהליך בבית 

 העליון. 

)ח( שר המשפטים, בהסכמת השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת  

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת  

' שבה עבירות שהן בסמכותו הראשונה א', ובלבד שלא יקבע בחלק ב 

 משפט מחוזי.-הייחודית של בית 

)ט( הוראות סעיף זה לא יחולו על תובע שהסמיך היועץ המשפטי  

 ()ב(, שאינו שוטר."2)א()21לממשלה לפי סעיף  
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לחוק, שכותרתו היא העברת חומר החקירה לתובע, מורה כי "חומר  06סעיף 

שהושג בחקירה בעבירה שהיא פשע תעבירו המשטרה לפרקליט מחוז, 

 לתובע המוסמך לנהל את התביעה".  -ובעבירה אחרת 

 

ת השאלה, האם היועץ המשפטי לממשלה רשאי להסמיך תובע משטרתי נשאל

להגיש כתב אישום בעבירות שהן, בהתאם לחלוקת הסמכויות הקבועה בסעיף 

 לחוק סדר הדין הפלילי, בטיפולה הבלעדי של הפרקליטות?  06

 

הוראת  - 01פורסם ברשומות חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  20.22.26ביום 

תיקון  הייתה"(, שתכליתו המרכזית 62תיקון )להלן: " 1626-ע"אשעה(, התש

החוק בכל הנוגע לחלוקת הטיפול בתיקים בין הפרקליטות לבין התביעה 

 המשטרתית.  

 

לחוק סדר הדין הפלילי, על  06, תוקן באופן משמעותי סעיף 01במסגרת תיקון 

תובע סעיפיו, הדן בנושא "העברת חומר חקירה לפרקליט או ל-כל תתי

 משטרתי". 

 

שכלל גם הוספת תוספת ראשונה א' לחוק  -כעת, לאחר כניסת התיקון לתוקף 

סדר הדין הפלילי שבה פורטו עבירות העוון שבטיפול הפרקליטות )חלק א'(, 

עבירות פשע בטיפול התביעה המשטרתית )חלק ב'( ועבירות פשע שפרקליט 

תם עידן קודם  -ק ג'( מחוז רשאי להעבירן לטיפול התביעה המשטרתית )חל

שנשען רובו על פרקטיקת חלוקה, שעוגנה בהמשך בחקיקה, כאשר היה קיים 

 0965562בש"פ פיצול בין סמכות העמדה לדין לבין סמכות הגשת כתב אישום }

 ({.1622) 698(, 2פ"ד נו), אלאליעזר כהן נ' מדינת ישר

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%207438/01
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כיום, קיימת חלוקה ברורה ונהירה בכל הנוגע לתיקים שבטיפול הפרקליטות 

 ובטיפול התביעה המשטרתית.

 

, אין מחלוקת כי הגשת כתב אישום 01בהתאם לחלוקת העבודה לפי תיקון 

היא בסמכותה הבלעדית של הפרקליטות ואף  פקודת סימני מסחרבעבירה לפי 

פרקליט המחוז אינו מוסמך להעביר הטיפול לתביעה המשטרתית, כפי שהוא 

( 1)ה()06סעיף  -)ד( ו06מוסמך לעשות במקרים מסויימים המפורטים בסעיף 

 שאינם חלים בענייננו. 

 

)ט(, כפי שכבר אוזכר לעיל, כי: 06במסגרת התיקון, מוסיף וקובע סעיף 

"הוראות סעיף זה לא יחולו על תובע שהסמיך היועץ המשפטי לממשלה לפי 

()ב( קובע כי היועץ 2)א()21()ב(, שאינו שוטר". כידוע, סעיף 2)א()21סעיף 

-המשפטי לממשלה רשאי להסמיך כל אדם, ולא רק שוטר, "להיות תובע, דרך

 ט מסויימים או למשפט מסויים". משפ-כלל, לסוג של משפטים, לבתי

 

)ט( 06לפיכך, דומה כי הוספת צמד המילים "שאינו שוטר" בסיפא של סעיף 

לחוק סדר הדין הפלילי גוררת אחריה פרשנות לשונית המתיישבת עם עמדת 

ההגנה לפיה כאמור חלוקת התיקים בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית, 

הפלילי, היא דווקנית והיא לא  לחוק סדר הדין 06שנקבעה במסגרת סעיף 

תחול רק על תובעים אחרים שמינה היועץ המשפטי לממשלה, שאינם שוטרים 

איכות הסביבה, חוק התכנון והבניה,  }כגון אלה שהוסמכו לטפל בעניינים לפי

 עובדים זרים וכיו"ב{.

 

להחריג את כל התובעים שהוסמכו מכוחו של סעיף  הייתהככל שהכוונה 

לחוק סדר הדין הפלילי, לרבות השוטרים, הרי שלא היה מקום,  ()ב(2)א()21

מבחינה לשונית, להוסיף את צמד המילים "שאינו שוטר" לצורך השגת תכלית 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/327_002.htm
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לא יחול על תובע שהסמיך היועץ המשפטי  06זו. די היה לציין כי סעיף 

 לממשלה, נקודה. 

 

 01תיקון  זאת, פרשנות תכליתית של דבר החקיקה, הנעשית למקרא כל-עם

וכל הליכי החקיקה שקדמו לו, מביאה אל מסקנה לפיה לא רק שהמחוקק לא 

התכוון לגרוע מסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה מכוחו של סעיף 

()ב( לחוק סדר הדין הפלילי להסמיך תובע משטרתי "להיות תובע, 2)א()21

 ו.כלל, לסוג של משפטים", אלא הוא אף ביקש להימנע מפגיעה שכז-דרך

 

, שכלל 01מסקנה זו נשענת בעיקר על תיקון נוסף שהוכנס במסגרת תיקון 

, 2851-תשמ"בה)ד( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, 21הוספתו של סעיף 

 הקובע כדלקמן: 

 

 )תיקונים: התשס"ד, התשע"א( התובעים. 12"              

 ... 

י העניין, ידווח )ד( היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, לפ 

בכתב, מדי שנה, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על הסמכת  

שוטרים לפי סעיף זה; בדיווח כאמור יפורטו מספר ההסמכות של  

קטן )ב( סיפה, היחידות -()ב( או סעיף2קטן )א()-שוטרים לפי סעיף 

 שהוסמכו והסמכויות שניתנו להן."  

 

לממשלה חובת דיווח בכל נושא הסמכת  הסעיף הנ"ל מטיל על היועץ המשפטי

()ב( לחוק סדר הדין הפלילי, מה שמלמד כי נותרה 2)א()21השוטרים לפי סעיף 

 בידיו האפשרות להסמיך שוטרים מכוחו של הסעיף. 
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חובת דיווח בעניין הסמכת שוטרים אינה עולה בקנה אחד עם הפרשנות 

פלילי לפיה נגרעה )ט( לחוק סדר הדין ה06הלשונית הדווקנית של סעיף 

לכאורה סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להסמיך תובעים משטרתיים מן 

מכוחה של החלוקה שנקבעה בסעיף  רקהטעם שאלה שואבים את סמכותם 

06 . 

 

)ד( הוכנסו לחוק סדר הדין הפלילי 21)ט( והן סעיף 06יודגש כי, הן סעיף 

אורה מתיישבות זו עם זו, וכאשר מדובר בהוראות שאינן לכ 01במסגרת תיקון 

יש להמשיך ולפנות להליכי החקיקה ולתור אחר כוונתו האמיתית של 

 המחוקק. 

 

עיון בהליכי החקיקה השונים מהעת בו הונח תזכיר החוק ועד לדיון האחרון 

ברשומות מלמד כי התיקון לא בא לשנות  01שקדם לפרסומו של תיקון 

ך תובעים משטרתיים "להיות מסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להסמי

כלל, לסוג של משפטים", כי אם לפקח פיקוח פרלמנטארי על -תובע, דרך

לחוק  21סמכות השוטרים, במטרה למנוע שימוש רחב בסמכותו מכוח סעיף 

לחוק  06סדר הדין הפלילי כדי לעקוף את חלוקת התיקים שנקבעה בסעיף 

 סדר הדין הפלילי.

 

השינויים בין הנוסח הראשוני של התיקון לבין  כפי שניתן לראות להלן, חרף

הנוסח הסופי, עולה כי גורמי החקיקה בקשו, לאורך כל הדרך, שלא לגרוע 

מסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להמשיך ולהסמיך תובעים משטרתיים 

 במקרים מתאימים. 

 

ידי משרד -על 19.22.68, יש להפנות לתזכיר החוק שהונח ביום ראשית

)ט( לחוק 06, שיזם את התיקון, בו צויינו בין השאר, בנוגע לסעיף המשפטים
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)ח( ונוסחו שונה{, הדברים 06סדר הדין הפלילי }שהופיע בתזכיר כסעיף 

 הבאים:

 

"מוצע לקבוע, שאין בתיקון המוצע כדי לפגוע בסמכות היועץ  

המשפטי לממשלה למנות תובע משטרתי לסוג משפט מסויים  

()ב(. התיקון נועד לאפשר ליועץ המשפטי 2))א(21כאמור בסעיף  

לממשלה להסמיך באופן מיוחד תובעים משטרתיים מסויימים  

פי -לטפל בסוגי תיקים מסויימים, אף בסטיה מחלוקת האחריות על 

פי בחינה קונקרטית של התיק או סוגי תיקים, או -הסעיף, זאת על 

 הגופים." התובע המסויים. הסמכה כאמור, תעשה בהסכמה בין שני 

 

}הצעת  20.66.26, בדברי ההסבר להצעת החוק שפורסמה ברשומות ביום שנית

חוק סדר הדין הפלילי )חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין הפרקליטות לתביעה 

{ צויינו, בין השאר, הדברים 1626-(, התש"ע09המשטרתית( )תיקון מס' 

 הבאים:

  

י לממשלה הסמיך "התיקון המוצע קובע כי במקרה שהיועץ המשפט 

באופן מיוחד תובעים משטרתיים מסויימים לטפל בסוגי תיקים  

, הרי שחומר החקירה חסד"פ()ב( ל2)א()21מסויימים לפי סעיף  

 בעבירות שבהן הם הוסמכו, יועבר לטיפולם של אותם תובעים, 

וזאת אף בסטיה מחלוקת הטיפול המוצעת ברשימה שעליה החליט  

 פרקליט המדינה. 

מוצע לקבוע, שאין בתיקון המוצע כדי לפגוע בסמכות היועץ  

המשפטי לממשלה למנות שוטר לתובע לפי הוראות סעיף  

, וזאת אף אם היא נעשית שלא לפי חלוקת חסד"פ()ב( ל2)א()21 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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הטיפול המפורטת בסעיף וברשימה שעליה החליט פרקליט  

 המדינה."  

ידי -; בהצעת החוק  דובר על רשימת עבירות שתוכן על808}עמוד  

פרקליטת המדינה, בהסכמת ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה  

 ובאישור היועץ המשפטי לממשלה{ 

 

, 26.22.26, מפרוטוקול הדיון של ועדת חוקה, חוק ומשפט מיום ישיתשל

שנערך שבעה ימים לפי פרסומו של התיקון בנוסחו הסופי ברשומות, עולה כי 

המשתתפים הסכימו כי יש מקום להימנע מפגיעה בסמכותו של היועץ המשפטי 

לממשלה למנות תובעים משטרתיים לטפל בתיקים מסויימים }להבדיל 

 משפט מחוזיים{. -ה בבתימהופע

 

לחוק סדר הדין הפלילי מותיר בידי היועץ המשפטי  01המסקנה היא כי תיקון 

לממשלה הסמכות למנות תובע משטרתי לטפל בתיקים מסויימים, אף בסטיה 

לחוק סדר הדין הפלילי  06ושלא בהתאם לחלוקת העבודה שנקבעה בסעיף 

, פורסם באתר דינת ישראליגאל ראובן נ' מ   2980-21-21}ת"פ )ת"א( 

 ({.21.68.26האינטרנט נבו )

 

 - יידוע על העברת חומר חקירה לתובע בעבירת פשע 5.2

 א לחוק66סעיף 

, קובע 2851-תשמ"בהא לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, 06סעיף 

 כדלקמן:

 

)תיקון  עבירת פשעיידוע על העברת חומר חקירה לתובע בא. 66"

 ((6התש"ס )מס' 
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)א( רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע  

כן -אם-כך לפי הכתובת הידועה לה, אלא-תשלח לחשוד הודעה על 

החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי העניין, כי  

 קיימת מניעה לכך. 

יעה שאליה ניתן לפנות )ב( בהודעה תצויין כתובתה של רשות התב 

 בכתב לבירורים ולהצגת טיעונים. 

)ג( נשלחה הודעה לפי סעיף זה בדואר רשום, רואים אותה כאילו  

 הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה. 

ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות בכתב  66)ד( חשוד רשאי, בתוך  

ת, להימנע קטן )ב(, בבקשה מנומק-לרשות התביעה כאמור בסעיף 

מהגשת כתב אישום, או מהגשת כתב אישום בעבירה פלונית;  

פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, ראש יחידת התביעות או מי שהם  

 הסמיכו לכך, לפי העניין, רשאים להאריך את המועד האמור. 

)ה( החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי העניין,  

ות מצדיקות זאת, רשאי הוא להגיש מטעמים שיירשמו, כי הנסיב 

הימים ואף בטרם פנה החשוד כאמור  66כתב אישום, בטרם חלפו  

 קטן )ד(.-בסעיף 

 . 09)ו( אין בהוראות סעיף זה כדי לשנות מהוראות סעיף  

קטן )א( לא יחולו על מי שבעת העברת חומר -)ז( הוראות סעיף 

 בתקופת מעצרו. החקירה היה נתון במעצר, והוגש נגדו כתב אישום 

)ח( הוראות החוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(,  

, לא יחולו לעניין סעיף זה, ואולם תינתן לחשוד הודעה 2885-תשי"ט 

בכתב על החלטת רשות התביעה בהקדם האפשרי ורשאית רשות  

 פה.-התביעה להזמין את החשוד להציג בפניה את טיעוניו בעל 
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אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, )ט( שר המשפטים, ב 

קטן -רשאי לקבוע סוגי פשעים שלגביהם לא יחולו הוראות סעיף 

 )א(." 

 

א לחוק סדר הדין הפלילי מטיל על רשות התביעה חובת יידוע, 06סעיף 

, לאפשר לחשוד בעבירות מסוג פשע לבקש, במסגרת הליך היתר-ביןשנועדה, 

דו לדין, או שראוי להימנע מלהגיש כתב של שימוע, לשכנע כי אין להעמי

, פורסם פלוני נ' מדינת ישראל 9098521בש"פ אישום נגדו בעבירה פלונית }

 ({. 16.60.21באתר האינטרנט נבו )

 

נקודת המוצא הינה כי החלטה של תובע להגיש כתב אישום תוך הפרה שלא 

מינהלית  א לחוק, הינה החלטה06כדין של חובת היידוע והשימוע לפי סעיף 

 שנפל בה פגם. 

 

, נהלייהמדוקטרינת התוצאה היחסית )או הבטלות היחסית( שמקורה במשפט 

חלה גם על החלטות מינהליות המתקבלות בתחום ההליך הפלילי. בכלל זה, 

 באה החלטת תובע להגיש כתב אישום, בלא שקויימה חובת היידוע והשימוע. 

 

וצאה היחסית, לא יהא זה ראוי ודוק, בהתאם לעקרונותיה של דוקטרינת הת

ביטול כתב האישום  -להכריע מראש ובאופן גורף מה תהא תוצאת הפגם הנדון 

מנת לקיים שימוע מאוחר או שמא תיקון הפגם באמצעות שימוע בדיעבד -על

 בעוד כתב האישום נותר תלוי ועומד. 

 

הסעד המתאים בגין הפרה שלא כדין של חובת היידוע  סוגייתההכרעה ב

א לחוק, חייבת להתקבל בכל מקרה לגופו לאחר בחינת 06השימוע לפי סעיף ו
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, פורסם באתר חסן הייכל נ' מדינת ישראל 2686526ע"פ } נסיבותיו הפרטניות

 (.22עד  8 בפסקאות (,16.60.26האינטרנט נבו )

 

השימוע נועד לאפשר לחשוד בעבירה מסוג פשע לשטוח את טענותיו לפני 

הרשות המוסמכת קודם שתחליט אם יש מקום להעמידו לדין. זכות השימוע 

 מגנה על זכויות חשודים, ועשויה לייעל את מלאכת התביעה. 

 

ככל שיהא ביד החשוד לשכנע את התביעה שאין להעמידו לדין, תיחסך ממנו 

נהרנטית הנלווית לאישום פלילי בעבירה חמורה. כך גם ייחסכו הפגיעה האי

משאבי תביעה ושיפוט הכרוכים בניהולו של הליך פלילי. השימוע עשוי לחדד 

את המחלוקות בין הנאשם לתביעה ולייעל את ניהול ההליך, הוא אף עשוי 

 לעודד הידברות בין התביעה להגנה בניסיון לגבש עסקת טיעון. 

 

ע עלול לסרבל את עבודת התביעה ולדחות את פתיחתו של ההליך מנגד, השימו

 הפלילי. 

 

כדי שיגשים את תכליותיו באופן מיטבי, יש לקיים את השימוע מראש. זהו 

כב' הכלל, וככל שאין טעמים לסתור, מן הראוי להקפיד עליו }ראה דברי 

התנועה למען איכות השלטון  2966560צ "בג -ב השופט )כתוארו אז( א' ריבלין

, פורסם באתר האינטרנט נבו בישראל נ' ממלא מקום ראש הממשלה

בין צדק פרוצידורלי  -ארז "זכות הטיעון -(; ראו גם דפנה ברק60.66.60)

 {. 520(, 1626ם עורכים, )אהרן ברק, רון סוקול ועודד שח ספר אורליעילות" 

 

כדי לעמוד על נפקותו של שימוע שלא נעשה מלכתחילה, לא למותר הוא לפרט 

א לחוק סדר הדין הפלילי ועל השינוי 06את הרקע לחקיקתו של סעיף 

 הנורמטיבי שחולל. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201053/13
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201400/06
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א נקבע כי "לא עומדת לחשוד הזכות לטעון 06בפסיקה שקדמה לחקיקת סעיף 

ם פלילי נגדו בטרם יחליט התובע אם להגיש נגדו טענותיו כנגד הגשת אישו

 כתב אישום אם לאו. 

 

הכרה בזכות זו נוגדת את המבנה הפנימי של הליכי הבדיקה, החקירה 

צ "בג -ב כב' הנשיא א' ברקוהאישום כפי שהם קבועים בסדרי הדין הפלילי" }

 ({. 2882) 26-8, 2(, 8), פ"ד מהבבלי נ' היועץ המשפטי לממשלה 6960582

 

הטעם לדבר הוא שהחלטה בדבר הגשת כתב אישום היא שלב מוקדם לדיון 

העיקרי המתקיים בערכאה השיפוטית, שבה יוכל הנאשם להשמיע את 

בטרם הגשת כתב אישום נקבע כי אין הוא זכאי לטיעון  כך-משוםטענותיו, ו

 נגדו. 

 

א לחוק סדר הדין 06מטעם זה נפסק כי זכות הטיעון הקבועה כיום בסעיף 

הפלילי אינה מעוגנת בעיקרי הצדק הטבעי ובעקרונות היסוד של הליך מינהלי 

כב' הנשיאה ד' תקין, והיא קמה רק מכוח הוראתו המפורשת של המחוקק }

,  הרב הראשי לישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה 6988560צ "בג -ב ביניש

 {.25(, פסקה 66.60.60פורסם באתר האינטרנט נבו )

 

א נחקק כדי ליצור הסדר אחיד בנוגע למתן זכות טיעון 06למעשה, סעיף 

ם נגדם, מהטעם שבעבר היה נהוג לחשודים בפלילים טרם הגשת כתבי אישו

לאפשר רק לחלק מהחשודים לטעון בטרם החלטה בדבר העמדה לדין, בהתאם 

 דעתה של התביעה ולצרכיה, וחוסר האחידות והשוויון עורר ביקורת. -לשיקול

 

, לבין מחד גיסאא נחקק כדי לאזן בין הצורך לשמור על עקרון השוויון 06סעיף 

}ע"פ  מאידך גיסאיעילות עבודת רשויות התביעה  האינטרס הציבורי בהגנה על

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203406/91&Pvol=מה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203406/91&Pvol=מה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203495/06
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, פורסם באתר האינטרנט נבו חסן הייכל נ' מדינת ישראל  2686526

(16.60.26.}) 

 

לצורך הכרעה בשאלת תוצאתה של הפרה שלא כדין של חובת היידוע והשימוע 

 הייתהטרם הגשת כתב אישום, מן הראוי לבחון את השיקולים הבאים: מה 

 ,הצדקה לכך הייתהא לחוק, והאם 06לא קויימה הוראת סעיף  הסיבה בעטיה

קיום חובת היידוע והשימוע, או שמא מדובר -האם היה זדון מצד הרשות באי

האם מדובר בתופעה חוזרת ונשנית המצריכה העברת מסר  ,לב-במחדל בתום

האם עריכת שימוע , פעמית-לגורמי התביעה, או שמא מדובר במעידה חד

של כתב אישום תלוי ועומד תהיה אפקטיבית, או שמא בנסיבות  בדיעבד בצילו

המקרה יש יסוד לחשש כי כל עוד כתב האישום יוותר על כנו, הטענות במסגרת 

האם ייגרם לנאשם נזק עקב , השימוע לא ייבחנו במידת הפתיחות הראויה

לו של כתב אישום תלוי ועומד והאם עלול הדבר יקיום שימוע מאוחר בצ

עיוות דין, לפגיעה מהותית בזכות הנאשם להליך הוגן או לפגיעה להוביל ל

מה תהיה מידת הפגיעה באינטרס  ,משמעותית בתחושת הצדק וההגינות

( '}ת"פ )יר ועוד ,הציבורי לּו יבוטל כתב האישום עד למיצוי הליך השימוע

, פורסם באתר האינטררנט נבו מדינת ישראל נ' ניסים שבתי  18622-61-26

(22.68.26}). 

 

, פורסם באתר האינטרנט נבו פלוני נ' מדינת ישראל} 9098521 בש"פ -ב

({ חל עיכוב בעריכת השימוע, והמשיבה בחרה לעשות שימוש 16.60.21)

להגיש נגד , וחוק סדר הדין הפליליא)ה( ל06קטן -בסמכות המוקנית לה בסעיף

 העורר כתב אישום, טרם שנערך לו הליך של שימוע. 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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המשפט קבע כי אמנם, אין זה סדר הדברים הרצוי, שכן לא בכדי הורה -בית

המחוקק על מתן זכות טיעון לאדם הנחשד בעבירה בעודו במעמד של חשוד, 

 ולא של נאשם. 

 

ני הצדדים, ואולם, בנסיבות המקרה, נראה כי באמצעות שיתוף פעולה מצד ש

-בשלבים שונים של ההליכים הקודמים ובמסגרת המגעים שהתנהלו בין באי

פי סעיף -כוחם ניתן היה להביא לכך שלא יהיה צורך בשימוש בסמכות שעל

סדר הדברים פי -, ולקיים את השימוע עלחוק סדר הדין הפליליא)ה( ל06

 הרצוי. 

 

, נוכח היתר-ביןהמשפט הדגיש כי חרף הפגמים שנפלו במכלול, -זאת, בית-עם

העובדה כי מכתב היידוע שנשלח לעורר לא הגיע לידיו, ככל הנראה בשל טעות 

גבי המכתב, אין חולק כי תכליתה של חובת היידוע  בכתובת, כפי שנרשמה על

 שר שוטף עם רשויות התביעה.כוחו עמדו בק-הושגה, שכן העורר ובאת

 

לכן, נקבע כי אין בפגמים שנתגלו בהתנהלות המשיבה כדי להצדיק בשלב זה 

 את הסרת התנאים המגבילים שהושתו על שחרורו של העורר. 

 

א לחוק סדר הדין הפלילי אינו קובע זכות 06סעיף באשר לזכות השימוע, 

דעת רחב -נתון שיקול שימוע מוחלטת. לפרקליט מחוז או לראש יחידת תביעה

 יידוע נאשם בעקבות מניעה שנקרתה על דרך היידוע. -להחליט בנוגע לאי

 

לעיתים נתונה המאשימה בסד זמנים קצר שמחייבה לקבל החלטות שישמרו 

 על האינטרס הציבורי, אף אם טמונה בהן פגיעה בזכות הנאשם ליידוע. 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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מוע, גם אם לאחר הגשת איזון מסויים לפגיעה נמצא בזכות הנאשם לקיום שי

ידי רשויות -כתב אישום. אמנם ככל שלא ניתנה מראש החלטה כדין על

מתן שהות מספקת לשימוע בטרם הגשת -מתן יידוע או אי-התביעות לגבי אי

 . כתב אישום, ראוי לבטל את כתב האישום

 

, פורסם מדינת ישראל נ' שאדי אדקיק}   20000-68-26( 'ת"פ )יר -כך למשל, ב

אמנם ככל שלא ניתנה  המשפט קבע כי-({ בית28.68.26ר האינטרנט נבו )באת

מתן -מתן יידוע או אי-ידי רשויות התביעות לגבי אי-מראש החלטה כדין על

שהות מספקת לשימוע בטרם הגשת כתב אישום, ראוי לבטל את כתב 

פרקליטת המחוז שלא לאפשר לנאשם חלטת ה האישום. ואולם, בפרשה זו

ניתנה היא סבירה, עניינית ו שימוע בטרם הגשת כתב האישום נגדו יידוע וזכות

 . בגדרי הדין

 

ככל שהנאשם ירצה בכך, יש לערוך לו המשפט כי -זאת, קבע בית-עם-יחד

  שימוע. 

 

 לחוק 61סעיף  -פתיחת חקירה  5.3

 קובע כי: 2851-תשמ"בהלחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(,  02סעיף 

 

 א((8)תיקון: התשס"א )מס'  ה. המשך חקיר61" 

י פטמש, רשאי היועץ ה06חומר החקירה כאמור בסעיף ר עבהו  

יש ור, אם מצא שקחללממשלה או תובע להורות למשטרה להוסיף  

רך בכך לשם החלטה בדבר העמדה לדין או לשם ניהול יעיל של וצ 

 המשפט." 
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ח בחקירה הסמכות לערוך בדיקה מקדמית לצורך החלטה אם יש מקום לפתו

פלילית היא חלק מתהליך קבלת ההחלטה בפרקליטות ואין פגם בעריכתה של 

 בדיקה מקדמית. 

 

בין שאר תחומי פעולתו של היועץ המשפטי לממשלה, מופקד הוא על אכיפת 

 .ה פליליתחקיר ת למשטרה על פתיחתלהורוהחוק הפלילי ומוסמך 

 

משבאה פניה ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליטת המדינה, בה מועלים נגד 

מאן דהוא חשדות בדבר ביצוע עבירה פלילית, עומדות בפניהם מספר דרכי 

ם אמנת להחליט -פעולה, שאחת מהן הנוגעת לענייננו, היא עריכת בדיקה, על

 .חקירה משטרתית אם לאו להורות על פתיחת

 

מתן הוראה כזו, בדומה למתן הוראה על הגשת כתב אישום, הוא עניין 

דעת רחב וההתערבות השיפוטית בו היא מצומצמת ונעשית במקרים -שבשיקול

 נדירים.

 

כי בדיקה כזו היא חלק מתהליך קבלת ההחלטה אותה מוסמכת  ,יודגש

 הפרקליטות לקבל.

 

הפרקליטות מעורבת בחקירות משטרתיות פליליות ולעיתים היא מלווה אותן 

ולהורות והאחריות להחליט אם קיים חשד לביצוע עבירה ועל מי נופל חשד זה 

 .חקירה בהתאם, רובצת עליה על פתיחת

 

ם לעניין היקף, אופי וטיב הבדיקה ויש כאמור, לא ניתן לקבוע קריטריוני

פי -דעת הפרקליטות, כשכל מקרה נדון לגופו על-להשאיר עניין זה לשיקול

http://www.nevo.co.il/safrut/book/13173
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התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ  6886562בג"צ נסיבותיו}

 {. 9-6(, פסקאות 18.62.61) נבותר האינטרנט אפורסם ב, המשפטי לממשלה

 

שאין לחייב גם בעניין הסמכות להורות כי לא תיפתח חקירה פלילית נקבע, 

בעקבות תלונה המעלה חשדות  חקירה "אוטומטית" את הרשויות בפתיחת

אתר האינטרנט פורסם ב, צדוק נ' ראש אח"מ 2226560בג"צ למעשי פשע }ראו 

 כב' השופט ג'ובראןדינו של -לפסק 18-19פסקאות (, 62.68.65) נבו

, עדאלה נ' היועץ המשפטי לממשלה 6181560בג"צ והאסמכתאות שם; 

כב' הנשיאה דינה של -לפסק 21, פסקה (65.21.22) נבואתר האינטרנט פורסם ב

 {.ביניש

 

נמרודי נ' היועץ  0820566דנג"ץ  -ב כב' השופט )כתארו אז( מצאכפי שהטעים 

"(, כי נמרודי( )להלן: "פרשת 1669) 2291(, 2)1669על -, תקהמשפטי לממשלה

פי תלונה -לפרקליטות( על ביצוע עבירה, אם על -דע למשטרה )ולענייננו אם "נו

 ואם בכל דרך אחרת, תיפתח בחקירה". 

 

אם אכן נודע למשטרה על ביצוע "ואולם, השאלה העיקרית לעניין זה היא 

רמה בעבירה. תשובה חיובית על שאלה זו מחייבת קיומה של תשתית ראייתית 

... משמעות החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה בחקירה המצדיקה פתיחה

בענייננו, איפוא, איננה כי החקירה לא תיפתח חרף ידיעתה של הפרקליטות על 

ביצוע עבירות, אלא כי התשתית הראייתית הקיימת אינה מקימה ידיעה כזו, 

 {.נמרודירשת " }פ88וממילא אין תחולה לסעיף 

 

החובה לפתוח בחקירה מותנית בקיומה של תשתית ראייתית כלומר, 

 המצדיקה זאת. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203993/01
http://www.nevo.co.il/safrut/book/13173
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http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201113/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203292/07
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אכן אינה אוטומטית, וקיימת סמכות  בחקירה ה להורות על פתיחההחוב

 לעריכת בדיקה מקדמית.

 

 לחוק( 62 העמדה לדין וסגירת תיק )סעיף. 5

 כללי 5.1

 קובע כדלקמן: 2851-תשמ"בהלחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(,  01סעיף 

 

   א(, 8)תיקונים: התשס"א )מס'  . העמדה לדין וסגירת תיק62"

 (, התשע"א(6(, התשס"א )מס' 6(, )מס' 1התשס"ד )מס' 

ובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות ת אהר( )א  

אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט  לאישום 

עניין  היעדר, בשל ןלטה שלא להעמיד לדיהחם ולעניין לציבור; וא 

 ל תפקיד כלהלן:ר בעלציבור תהיה באישו 

 -פרקליט בכיר שהוא הסמיכו לכך  וז אוט מחלירקפ (2)

בעבירות פשע או עוון, שחומר החקירה בהן הועבר לטיפולו 

 ;06קליט לפי סעיף של פר

( קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות או תובע 1)

בעבירות פשע שחומר  -משטרתי בכיר שהוא הסמיך לכך 

, 06החקירה בהן הועבר לטיפולו של תובע משטרתי לפי סעיף 

וכן בעבירות עוון שחומר החקירה בהן הועבר לטיפולו של 

 ;06ידי פרקליט מחוז לפי סעיף -תובע משטרתי על

( קצין משטרה המשמש כתובע, שהמפקח הכללי של 6)

המשטרה הסמיכו לכך בעבירות שאינן פשע, למעט עבירות 

עוון שההחלטה בעניינן מתקבלת בידי בעל תפקיד כאמור 

 (;1( או )2בפסקאות )

http://www.nevo.co.il/safrut/book/13173
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בעבירות לפי  -( קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות 9)

ם מוגבלות, מח לחוק שוויון זכויות לאנשים ע28 סעיף

-א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה2, או פרק ה'2885-התשנ"ח

2808. 

לטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב שבה החל ע( )ב 

התיק והחשוד יהיה רשאי לפנות לתובע שסגר ת ירת סגתצויין עיל 

מקת לשנות את עילת הסגירה; תיק שנסגר מנו את התיק בבקשה 

 מחק רישומו מרישומי המשטרה."בשל חוסר אשמה, יי 

 

הוא שאם "הראיות מספיקות לאישום" יוגש כתב  01הכלל העולה מסעיף 

"אין במשפט עניין הסעיף קובע גם חריג לכלל זה, אשר יחול רק אם אישום. 

 לציבור". 

 

סמכותו של מי שמטפל בחומר החקירה היא פועל יוצא ממעמדו כתובע, 

 -להחליט על סגירת תיק, והחלטה זו המחוקק קבע אימתי התובע רשאי 

פותחת בפני המתלונן את הדרך להשיג על  -משמע השלילה של ההליכים 

 .ההחלטה ולהביאה לדיון חוזר

 

פי -הטיפול והדיון של התובע בתיק חקירה שנסגר בעבר אינם מותנים, על

הוראותיו של החוק, בכך שהוגש ערר, וגם אם לא הוגש ערר וגם אם לא ניתן 

יש ערר, מסורות בידי התובע כל הסמכויות שהוקנו לו בחוק לגבי הגשת להג

 אישומים.

 

סמכותו של התובע לגבי חומר החקירה, כסמכותה של כל רשות ציבורית בעלת 

סמכויות משפטיות, היא הסמכות להתייחס לחומר שלפניו באופן ענייני ולדון 
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תחייב ממהותו של פי חובתו המשפטית והציבורית, כפי שמ-בו ולטפל בו על

 החומר. 

 

אם התנהלה חקירה ולא נתגלו ראיות מספיקות והתיק נסגר, אין פירושו של 

דבר, שאין לפתוח בחקירה מחדש או להגיש כתב אישום, אם, למשל, מתגלות 

 ראיות חדשות. 

 

העיון והדיון מחדש בתיק  . כפועל יוצא,לשם כך אינו דרוש ערריש להדגיש כי 

 אחרי שחלפה התקופה אשר בתוכה ניתן היה להגיש ערר.  גםיכולים להיעשות 

 

מאחר שאין זיקה בין הערר לבין סמכותו של תובע לבדוק מחדש תיק חקירה, 

גם אין בכך כדי לגרוע מן הסמכות של התובע, כשהמדובר הוא בעבירה מן 

 המנויות בתוספת השניה.

 

ת נגד סגירת לתת למתלונן אפשרות להעלות טענו זכות הערר נוצרה כדי

 ההליכים, אשר בהם היה הוא הגורם הפותח. 

 

אין לה זיקה לזכותו ולסמכותו של התובע לעיין מחדש בהחלטה שלו או של 

תובע הכפוף לו ולהורות, בניגוד להחלטה קודמת בדבר סגירה, על הגשת כתב 

 אישום. 

 

חר, ידי תובע א-זוהי סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה לגבי תיק שנסגר על

זוהי גם סמכותו של דרג תביעתי ממונה אחר לגבי החלטת דרג תביעתי הכפוף 

לו, וזוהי גם סמכותו של מי שהחליט בעניין מעיקרו. החלטות סותרות נמנעות 

 ידי פעולה במסגרת ההירארכיה התביעתית.-על
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רשאי לפנות ליועץ המשפטי אדם הרוצה לבקש כי ההליך המשפטי לא יקויים 

 .לעיכוב הליכים שהלממשלה בבק

 

מעמד, יהיה זה מעיקרה או  מבקשאין ליודגש כי עובר לפתיחת ההליכים, 

בשלב מאוחר יותר לפני הגשת כתב האישום, עת נדונה השאלה אם יש לציבור 

 עניין בקיום ההליכים.

 

אינו קובע חובה להודיע לחשוד על פתיחת החקירה נגדו, אך ניהול  המחוקק

יא את העניין לידיעת הנוגע בדבר. עם סיום החקירה החקירה, כשלעצמו, מב

  .חובה להודיע על סגירה למתלונן קובע החוק

 

מן הצד השני, לגבי האדם שהתלונן נגדו, אין חובה להודיעו על סגירת החקירה 

 נגדו. 

 

אדם שלגביו התנהלה חקירה לא יידע לעולם אם התיק נשאלת השאלה האם 

הודעה בדבר סגירת התיק )בלי שקיימת בחוק  סגור או לאו, וכי אף אם יקבל

החרות, כאמור לעיל, חובה לשלוח לו הודעה על הסגירה(, לא יהיה לעולם 

 .בטוח, כי בכך נסתיים העניין

 

ידי העיקרון, אשר לפיו רשות מינהלית רשאית -המענה לשאלה זו נשלט על

ק חול 28ולשקול החלטותיה ולשנותן, הכול ברוח האמור בסעיף  לשוב

 ., ובלבד שהדבר מבוסס על שיקולים לגופו של העניין2852-, תשמ"אהפרשנות

 

חייבים אלה אמנם להיות מקרים חריגים ביותר, שכן, כרגיל, זכותו של 

האזרח לדעת, אם בידיו החלטה סופית ומחייבת, ואין להטרידו שוב ושוב 

 באותו נושא. 
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מעטים, אשר, אם  אולם, קיימת הלכה פסוקה מושרשת, שדנה בחריגים לא

נתקיימו, אין לדקדק עם הרשות המינהלית, ויש לאפשר לה לחזור ולעיין 

 בהחלטה קודמת. 

 

מוסטפה עבדל פתאח אסדי נ' ועדת } 258505בג"צ  -נאמר ב בהתאם לגישה זו,

 , כיהשופט ויתקון 'כב, מפי ({2805) 098(, 6, פ"ד לב)העררים לענייני מוניות

עיין מחדש בהחלטתה הקודמת, כשהיא נמצאה הסמכות ל הייתה לוועדה

 . נכונה, אפילו נתקבלה באשמת המשיבים-בלתי

 

הודגש כבר, כי גם בעניינים מינהליים אין זה רצוי, שהאזרח יהיה צפוי על לא 

עוול בכפו לשינוי החלטה קודמת, ואין להשתמש בסמכות זו אלא במקרים 

 . מיוחדים יוצאי דופן

 

לוציאן אריה בבצ'וק נ' הבורסה לניירות } 888500"צ בג ראוי גם להזכיר את

, אם כי לגבי "({לוציאן ( )להלן: "בג"צ2805) 600(, 1, פ"ד לב)ערך בע"מ

  .זו דעת מיעוט הייתההתוצאה במקרה המסויים 

 

 כלל הוא שרשות ציבורית רשאית לשנות את דעתהנקבע כי  לוציאןבג"צ  -ב

, שם, הדעה, שהובעההמשפט -בית מקובלת על הנסיבות החדשות. םמחדש א

שגם טעות משפטית במשמע, אם כי ייתכן, שבמקרה כזה יש להקפיד עוד 

 .יותר, כאשר שוקלים פתיחת דיון מחדש

 

כלל ליישם את הסמכות -כאשר המדובר באזרח שלא דבק עוול בכפו, אין בדרך

 לשינוי ההחלטה אלא בנסיבות מיוחדות כאמור. 
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קיומן של נסיבות מיוחדות אינו סביר, מקום בו  אולם, סייג כאמור בדבר

  מדובר בביצועה של עבירה ובפתיחת הליכים בקשר אליה.

 

עבד אל עזיז עלי שאהין נ' מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת } 288559בג"צ  -ב

הוסבר בהקשר "({ עבד אל עזיז ( )להלן: "בג"צ2858) 668(, 2, פ"ד לט)עזה

ההחלטה המינהלית, איננה באה לשרת את היציבות, הנדרשת מן ש דומה

על זכויות שהוקנו  אלא רוצה היא להגןפעולתו התקינה של המינהל דווקא, 

 .לפרט

 

אף אם לא הוקנו זכויות, חיוני להגן על כי  עבד אל עזיזבג"צ  -עוד נאמר ב

 .הפרט מפני שינויים שרירותיים של הגישה, הנעה ונדה ללא סיבה סבירה

 

אינטרס של  ציבורי אינו יכול לצאת מקופח, כי הוא אינו רקאולם האינטרס ה

הכלל כמסגרת מאורגנת שלמה ורבת כוח אלא גם מייצג את מכלול 

 האינטרסים של פרטים רבים, שהם הציבור על כל מרכיביו. 

 

כלל לא תינתן גושפנקא לשינוי בגדר שיקול מחדש גרידא של אותם -בדרך

חריגים, הנובעים מהתגברותו של האינטרס נתונים ממש, אולם יכולים להיות 

אפשרי הדבר, אם נשתנו  וכמה-כמה-אחת-עלהציבורי על אינטרס צר יותר, 

 הנסיבות מאז קבלת ההחלטה הראשונה. 

 

הווה אומר, אם מתחייבת הערכה מחדש של העובדות, או אם נתגלו נתונים 

לו אם חדשים לרבות לקחים חדשים המצדיקים עיון מחדש כאמור, או אפי

התוצאות של ההחלטה הקודמת מחייבות בדיקה חוזרת, עלולות להיווצר 

נסיבות, בהן תהיה זו פגיעה בציבור בכללותו ולעיתים אף בביטחונו, אם יראו 

 .את ההחלטה הקודמת בהכרעה, המקפיאה את כוח ההחלטה של הרשות
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גרת מדובר במס יודגש כי כל האמור נכון לגבי רשות, אך כמובן שגם כאשר

ההירארכית של התביעה הכללית, אשר בראשה עומד היועץ המשפטי לממשלה 

ואשר בה רשאי דרג ממונה להעביר תחת שבט הביקורת את החלטתו של דרג 

ייעודיה ותפקידיה הטבועים  נמוך יותר, כחלק מחובתו המשפטית ובמסגרת

 של התביעה הכללית. 

 

ות המשפטיות הענייניות המסקנה, כאילו מנוע גורם תביעתי מהסקת המסקנ

בדבר הגשת כתב אישום או בדבר ביטולו, וזאת משום שגורם אחר, הכפוף לו, 

 החליט כבר אחרת, נוגדת את האינטרס הציבורי של אכיפת החוק והשלטתו. 

 

כפי שאין למי שחשוד בביצוע עבירה זכות מוקנית לכך שהתיק לא ייפתח 

 161 מה שנאמר, למשל, בסעיףמחדש, אם יתגלו עובדות חדשות )בכפיפות ל

לחוק סדר הדין(, כך גם אין לו זכות מוקנית לכך שתיקו לא ייבדק מחדש 

ידי הגורם המוסמך לכך, -מבחינת האינטרס הציבורי, ובלבד שהדבר ייעשה על

}דברי  בין זה שעשה כן מעיקרו ובין דרג ממונה, תוך בדיקה הוגנת ועניינית.

, פ"ד היועץ המשפטי לממשלה' נ י דותןאית 599550בג"צ  -המשפט ב-בית

 ({.2850) 128(, 6מא)

 

 שיקולי התביעה 5.2

 , הם )א( לחוק סדר הדין הפלילי01התנאים להעמדה לדין מצויים בסעיף 

 כדלקמן:

 

ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות ..."  

במשפט פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין  לאישום אדם 

 "...עניין לציבור 
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 כלומר, התנאים שצריכים להתקיים הם דיות הראיות ועניין לציבור. 

 

 דיות הראיות  5.3

ראיות מספיקות לאישום הן אלו המקימות סיכוי להרשעה, שאינו נופל מן 

 הסיכוי לזיכוי. 

 

פי החומר ברור לתובע שהנאשם יזוכה, ואף לו סבור הוא כי רוב -אם על

צ "}בג שהנאשם יזוכה, אל לו להעמיד לדין על יסוד הראיות שבידיוהסיכויים 

 ({. 2856) 120(, 9, פ"ד לז)ידידיה בארי נ' היועץ המשפטי לממשלה 086551

 

כלומר, על המבקש לבחון את מאזן ההסתברויות ולהעריך לאן נוטה הכף, אם 

, פ"ד הח"כ יונה יהב נ' פרקליטות המדינ 1869580צ "להרשעה או לזיכוי }בג

 ({. 2880) 68(, 6נא)

 

פי סעיף -המשפט בהידרשו להחלטה שקיבל תובע על-רוב ייטה בית-פי-על

 דעתו, במיוחד בשאלה של דיות הראיות. -)א( הנ"ל שלא להתערב בשיקול01

 

זאת, כדי שלא יהפוך עצמו ל"תובע על", ומתוך הכרה במומחיותו המיוחדת 

 של איש המקצוע הנוגע בדבר. 

 

המשפט הגבוה לצדק, ככלל לא יעסוק בבחינתן של -ספת לכך שביתסיבה נו

ראיות לגופן מסיבה נוספת, היא הסכנה של השפעה על הליך, העשוי להתקיים 

 8008569צ "בג -המשפט ב-בערכאה דיונית בהקשר לאותן ראיות }דברי בית

, התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז

 ({. 1669) 288(, 2נט) פ"ד
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 עניין לציבור 5.4

הכוונה בעניין לציבור היא לא העניין שמעורר התיק, אלא הכרעה ערכית 

ידי העמדה לדין לעומת -באשר לתועלת שתצמח לקיום המסגרת החברתית על

אורי גנור נ' היועץ  868558צ "ידי העמדה לדין }בג-הנזק שיגרם למסגרת זו על

איתי בן חורין נ'  2685569צ "(; בג2886) 958(, 1מד), פ"ד המשפטי לממשלה

(; 28.62.60, פורסם באתר האינטרנט נבו )רשמת העמותות גב' רות שלגי, עו"ד

  96(, 6, פ"ד מח)אהרון שלנגר נ' היועץ המשפטי לממשלה 855589צ "בג

(2889.}) 

 

המוצא הינה כללי המשפט הפלילי המהותי. כללים אלה "משקפים את  נקודת

רכי החברה המאורגנת להגן על הערכים החיוניים לתיפקודה התקין צ

היא מונהגת בתקופה  על פיהןולהתפתחותה הרצויה, בהתאם לתפיסות החיים 

)המכון למחקרי  , כרך א'יסודות בדיני עונשין ,פלר, בספרו "זש}נתונה" 

ש"ז פלר )להלן: " 2 ,חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, תשמ"ד(

 .({"בספרו

 

החברה המאורגנת מצאה לנכון לקבוע מערכת של איסורים, אשר העובר 

עליהם צפוי לסנקציה של החברה. איסורים אלה נועדו לכוון את הפרט 

 בהתנהגותו היומיומית. 

 

כלומר, כאשר הפרט מפר את הוראות החברה, מעשיו עלולים לגרור את 

 .הפעלת הסנקציה הניצבת מאחוריהם

 

הפלילי,  ה זו נעשית באמצעות כללים בדבר סדר הדיןהפעלתה של סנקצי

 .שנועדו להגשים את ההוראות המהותיות של המשפט הפלילי
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להגשים  ההליך הפלילי מהווה מערכת מתואמת ומאוזנת של נורמות הבאה

כב' השופט )כתוארו דאז( אהרון }דברי את המשפט הפלילי הסובסטנטיבי 

 ({. 2856) 808, 802(, 6, פ"ד לד)ישראלאפללו נ' מדינת  068508ע"פ  -ב ברק

 

המחוקק מכיר בכך, כי לא כל ההוראות הפליליות הן בעלות רמת חשיבות 

 ות מתבצעות לכאורה בנתונים זהים. רזהה, ולא כל העבי

 

המחוקק מודע לכך, כי בהעמדה לדין בשל פגיעה באינטרסים כן, -כמו

המחוקק ער לכך, כי  מסויימים כרוכה לעיתים פגיעה באינטרסים אחרים.

חקירה ותביעה הן בעלות השלכות מרחיקות לכת על חייו של החשוד 

והמתלונן. המחוקק יודע, כי המנגנונים לאכיפת החוק פועלים במסגרת 

אילוצים, ומסגרת זו מקשה על מיצוי עד תום של המשפט הפלילי המהותי. 

שלא בשל מערכת מסועפת זו של שיקולים הסמיך המחוקק את התובע 

להעמיד לדין חשוד, חרף קיומן של ראיות לכאורה לכך שהוא הפר את הוראות 

 . "החוק הפלילי, וזאת אם התובע סבור שאין בהעמדה לדין "עניין לציבור

 

מאפשר לתובע להתחשב אשר  בכך הוכנס גורם גמיש למערכת ההעמדה לדין

אינטרסים בכל הנסיבות, ולהעריך, אם בהגשת אישום פלילי הוא משרת את ה

 . שהמשפט הפלילי נועד להגשימם

 

לדעת תובע, התועלת שתצמח לערכים המבחן לבדיקת עניין ציבורי בודק האם 

ולעקרונות שהמשפט הפלילי מגן עליהם, אם החשוד יועמד לדין שקולה כנגד 

 הנזק שייגרם לערכים ולעקרונות אלה, אם החשוד יועמד לדין. 

 

ומר, כי אין "עניין לציבור" בהעמדתו לדין, מנקודת מבטו של החשוד, ניתן ל

אם הנזק שייגרם לאינטרס הציבורי )הכולל בחובו את האינטרס של כלל 
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הציבור והאינטרס של החשוד עצמו(, אם החשוד יועמד לדין, עולה על התועלת 

שתצמח לאינטרס הציבורי )הכולל בחובו גם את האינטרס של החשוד עצמו( 

 .אם החשוד יועמד לדין

 

כי משקבע המחוקק כי התנהגות פלונית , אכן, נקודת המוצא העקרונית הינה

פלילית היא, הרי שיש אינטרס ציבורי כי החשוד בעבירה יועמד לדין, וזאת 

שהמדינה רוצה בהגנתם ושהחשוד פגע בהם,  כדי להגן על הערכים והעקרונות

 וכן למנוע פגיעה בהם בעתיד. 

 

, שיש בהן כדי להצביע על הנזק שייגרם זאת, עשויות להיות נסיבות-עם

רכים אחרים, שגם בהם המשפט מעוניין, אם החשוד יועמד צלאינטרסים ול

 לדין. 

 

העמדה לדין עולה על זה -רק כאשר העניין הציבורי באיהמסקנה היא כי 

-שבהעמדה לדין, רשאי תובע להגיע למסקנה, כי קיים עניין לציבור באי

 .העמדה לדין

 

משמעותו של "עניין לציבור" היא הכרעה ערכית באשר לתועלת  כן,-כי-הנה

ידי העמדה לדין לעומת הנזק שייגרם -שתצמח לקיום המסגרת החברתית על

 העמדה לדין. -ידי העמדה לדין ולתועלת שתצמח לה באי-למסגרת זו על

 

קיים עניין לציבור שלא להעמיד חשוד לדין, רק אם תובע שוכנע, כי העמדה 

רת אחריה פגיעה כה קשה באינטרסים ובערכים שהחברה מבקשת לדין גור

להגן עליהם, עד כי פגיעה זו אינה שקולה כנגד היתרון שיצמח לאינטרסים 

 ידי העמדה לדין. -ולערכים שהמשפט הפלילי בא להגשימם על
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מצווה לשוות לנגד עיניו,  התובע, בהקשר זה, פירושו כי "אינטרס הציבור"

עמדתו של אדם פלוני לדין )או הפסקת המשפט הפלילי(, בטרם יחליט בדבר ה

  :את המגמות הבאות

 

כל העובר על החוק הפלילי יבוא על ענשו, אם מפני הנזק  - טובת הכלל)א( 

 ".עבירה גוררת עבירה"שגרם לציבור ואם מחמת השיקול, כי 

 

מזדהה עם האינטרס של הפרט שלא יטפלו על זה  - המגמה הציבורית )ב(

 .שווא או האשמה מקנטרת האשמת

 

גם בעת שאיננה עולה בקנה אחד עם שורת  תובעת לפעמים - הצדק שורת)ג( 

שלא להביא לידי ענישתו של האדם שהפר את החוק, וזאת בגלל  -הדין 

 .הנסיבות המיוחדות של המקרה

 

)ד( בתנאים מסויימים, עשוי עניין שיש לו ערך בטחוני, מדיני או ציבורי לחייב 

דו"ח ועדת המשפטנים בדבר סמכויות }הגיש את ההאשמה הפלילית שלא ל

 {.0 ,"(ועדת אגרנט)" (2810של היועץ המשפטי לממשלה )

 

לעמת, מערכות של שיקולם ובו  כלומר, על התובע לערוך חשבון רווח והפסד

המצביעים על עניינו של הציבור בהעמדה לדין לעומת מערכות של שיקולים 

 של הציבור בהימנעות מהעמדה לדין.  המצביעים על עניינו

 

רק מקום שיד השיקולים השוללים העמדה לדין על העליונה, ניתן לומר, כי 

 קיים "עניין לציבור" שלא להעמיד חשוד לדין. 
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בעימות זה נקודת המוצא הינה, כי משנקבע מעשה אסור כעבירה פלילית, הרי 

זאת, -רה על החוק. עםעניין הציבור הוא בהגשת אישום כנגד החשוד בעבי

הכף לטובת המסקנה, כי בנסיבותיו של  תשיקולים שונים עשויים להכריע א

 מקרה נתון, עניין הציבור הוא שלא יוגש אישום פלילי. 

 

במסגרת זו יש להתחשב, בין השאר, בשיקולים הבאים: חומרת המעשה, 

סדיים נסיבותיהם האישיות של החשוד ושל קורבן העבירה, וכן שיקולים מו

 עמוד בקצרה על אלה.נהמשפט. -של התביעה ובית

 

לחשוד  ככל שמעשה העבירה המיוחסת באשר לחומרת המעשה, ניתן לומר כי 

חמור יותר, כך רב יותר העניין לציבור שבהעמדתו לדין. ככל שמעשה העבירה 

 המיוחס לחשוד קל יותר, כך קטן העניין לציבור בהעמדתו לדין. 

 

פי מספר נתונים. כך, למשל, חומרת -מדדת עלנעבירה חומרתו של מעשה ה

העבירה עצמה, כפי שניתן ללמוד עליה מהעונש הקבוע לה בחוק, מלמדת על 

 חומרתו של המעשה בתפיסת המחוקק. 

 

נתון אחר שיש בו כדי להשפיע על חומרתו של המעשה הינו הנסיבות הסובבות 

שה העבירה גרם לציבור את ביצוע העבירה. כן יש להתחשב בהיקף הנזק שמע

 של ההתנהגות העבריינית.  הרחב או לחלקים ממנו ובשכיחותה

 

השפעתו ההרסנית של המעשה על מירקם חיי החברה ועל סדרי שלטון תקינים 

, מחד גיסאמצביע אף הוא על חומרתו של המעשה. בהקשר זה יש להתחשב, 

במשך הזמן , ומאידך גיסאבמשך הזמן שבו נמשכה הפעילות העבריינית, 

 שעבר מאז בוצע המעשה. 
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ככל שהמעשה העברייני נמשך תקופה ארוכה יותר, כן גדל משקלו כך, 

זאת, אפילו היה מעשה העבירה חמור בשעת ביצועו, -בהעמדה לדין. לעומת

 ייתכן שעם עבור הזמן חומרה זו מוקהה. 

 

 שיש לקחתו בחשבון, הוא נסיבותיו האישיות של החשוד.  נוסףשיקול 

 

בהקשר זה יש להתחשב בגילו ובמצב בריאותו; בעברו הפלילי ובניסיונות 

; מכן-לאחרעבר עליו עד לביצוע מעשה העבירה המיוחס לו ו מהלשיקומו; 

במידת שיתוף הפעולה שלו עם הרשויות החוקרות; בהליכים מינהליים 

 .ואחרים שכבר התנהלו נגדו ובסנקציות שהוטלו עליו

 

פעה זו היא שלילית והרסנית, יש בכך כדי ליצור עניין כאשר השכפועל יוצא, 

 לציבור שלא להעמידו לדין. 

 

ככל שהפגיעה בו קשה  - מערכת נוספת של שיקולים קשורה בקורבן העבירה

יותר, והנזק שנגרם לו אינו ניתן לתיקון או לא תוקן, כן כבד יותר משקלו של 

 העניין לציבור בהעמדת החשוד לדין. 

 

, נזק קל לקורבן או עמדה סלחנית של הקורבן או הסדר מניח את זאת-לעומת

הדעת בין החשוד לקורבן עשויים להגביר את משקלו של השיקול, כי אין עניין 

 לציבור בהעמדת החשוד לדין. 

 

 - באינטרסים חיוניים אחרים של המדינה קשורסוג אחר של שיקולים 

וני, מדיני או ציבורי לחייב בתנאים מסויימים, עשוי עניין שיש לו ערך בטח

ראה דו"ח ועדת המשפטנים בדבר }הפלילית  שלא להגיש את ההאשמה

 {.שםסמכויות היועץ המשפטי לממשלה, 
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הבאה להגן על ערכים ואינטרסים  -בדומה, לעיתים הגשת אישום פלילי 

-שהמשפט הפלילי מבקש להגן עליהם )כגון טוהר השיפוט או אמון בשפיטה( 

בערכים ובאינטרסים אחרים שלחברה יש בהם עניין )כגון, חופש עשוי לפגוע 

 הביטוי(. 

 

הכללי להפחית ממשקלו של העניין -נסיבות אלה, עשוי האינטרס החברתיב

 הציבורי שבהעמדה לדין. 

 

 - המשפט-לבסוף, יש להתחשב בשיקולים מוסדיים של התביעה ושל בתי

העמדתו לדין -עניין ציבורי באיהעניין הציבורי בהרשעתו של פלוני עשוי לגבש 

של אלמוני או בהעמדתו לדין על עבירה )פלילית או משמעתית( חמורה פחות 

 מזו שביצע לכאורה. 

 

 .מכאן העניין לציבור שבקיומן של עסקאות טיעון ובמעמדם של עדי מדינה

 

כוח  - המשפט-שיקול מוסדי אחר קשור הן לפרקליטות והן למערכת בתי

יש לעשות בו שימוש ראוי,  ,ות הפרקליטות הוא מוגבלהאדם העומד לרש

 .ע סדר עדיפויותוכן, יש לקב-בהתחשב בתופעה העבריינית בכללותה. אם

 

קיים מחסור בזמן השיפוטי הדרוש , הזמן השיפוטי הוא מוגבל, כלומר, בדומה

לשמיעת המשפט. יש לקבוע סדרי עדיפויות באשר לשימוש בו. משקלם של 

 תנה במשקלם היחסי של השיקולים האחרים. שיקולים אלה מו

 

כך, למשל, כאשר מעשה העבירה הוא חמור, הפגיעה בקורבן קשה, והנסיבות 

האישיות אינן יוצאות דופן, מחייב העניין הציבורי העמדת החשוד לדין, תוך 

 ך.שכוח האדם בפרקליטות והזמן השיפוטי המתאים צריכים להימצא לכ



 שער א': כללי

 

 

 

60 

השונים מובילים לכיוונים מנוגדים. כך, למשל, קרובות השיקולים  לעיתים

חומרת המעשה עשויה להוביל לכיוון של קיום עניין לציבור בהעמדה לדין. 

זאת, נסיבותיו האישיות של החשוד עשויות להוביל לכיוון ההפוך. -לעומת

במצב דברים זה עומד התובע בפני הצורך להכריע בין השיקולים הנוגדים. 

הדעת -פי הכללים הרגילים של תורת שיקול-תקבל עלהכרעה זו צריכה לה

כן חייב התובע לקבל את החלטתו מתוך שקילת הגורמים -על המינהלי.

לב, ללא שרירות, ללא הפליה, בהגינות -כשהוא פועל בתוםבלבד  הרלוואנטיים

 ובסבירות. 

 

על שלושה, שטיעונים בעניינם  נתעכבמבין כללים אלה של המשפט המינהלי, 

 868558צ "}בג : שיקולים זרים, חוסר הפליה וסבירותהמשפט-לפני בית הועלו

 ({. 2886) 958(, 1, פ"ד מד)אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה

 

שיפוטי של היועץ בהחלטה אם לפתוח בהליך של -הדעת המעין-כלומר, שיקול

 חקירה מורכב משני חלקים:

 

 טען בתלונה. , בחינת הצורך בבירור עובדתי פרטני של הנהאחד

 

, הכרעה ערכית מורכבת המבוססת על שיקולי תועלת ונזק לאינטרס השני

נמרודי נ'  2058561בג"צ הציבורי, הכרוכים בביצוע חקירה או העמדה לדין }

 ({.1666) 80 ,98(, 0), פ"ד נזהיועץ המשפטי לממשלה

 

במילים אחרות, כאשר מעמידים אדם לדין, יהיה עניין לציבור מקום בו 

התועלת שבקיומו של הליך פלילי עולה על הנזק הגלום בו }עמנואל גרוס 

קובץ מאמרים  -מנחה ליצחק "גבולות מוסריים לאכיפת המשפט הפלילי" 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201689/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201689/02&Pvol=נז
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אוה עורכים, )אהרן ברק ומנשה ש לכבודו של השופט יצחק שילה בגבורותיו

2888 ,)961.} 

 

יובהר כי לעיתים יהיה נכון להשתמש באמצעיים חלופיים למשפט הפלילי 

והאינטרס הציבורי הוא כי התנהגות המיוחסת לפלוני תבורר בכליו של 

בג"צ המשפט הפלילי, שעה שמבוכר הוא על פניהם של אמצעים חלופיים }

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה  6650588

 ({.1661) 928, 929(, 2), פ"ד נדואח'

  

היתרונות שבהפעלת האכיפה העונשית  ח"שבמאזן זה של עלות מול תועלת, נ

 אל מול חסרונותיה. 

 

 יתרונותיו של ההליך הפלילי  5.8

הפלילי נועד לקיים מסגרת ראויה של חיי חברה תקינים, על הסדר המשפט 

 הציבורי ועל הערכים והעקרונות עליהם הם מושתתים, ולשמור עליהם. 

 

ברוב המקרים, עצם קיומה של המסגרת החברתית, ומהותם של הערכים 

והעקרונות עליהם היא מושתתת, יש בהם כדי להבטיח שמירה על הוראות 

ידי הכוח המרתיע של קיום סנקציה -הדבר מובטח גם עלהמשפט הפלילי. 

 הנגזרת מהפרת הוראות המשפט הפלילי. 

 

כאשר הפרט מפר לכאורה את הוראות המשפט הפלילי, נוצר קונפליקט כך, 

בינו לבין החברה המאורגנת, אשר מסגרתה היא המדינה. מורגש הצורך 

כדי להגן  ל, וזאתשלטוני מהכוח אל הפוע-להוציא את הפוטנציאל ההרתעתי

ידי העבריין בפועל -ידי הישנות העבירה, על-על הערך החברתי הנתון בסכנה על

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203087/99&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203087/99&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203087/99&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203087/99&Pvol=נד
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ים, בכוח, שזקוקים, בנוסף להתראה הכלולה רידי העבריינים האח-ועל

באיסור החוק, גם להתראה קונקרטית יותר, הטמונה בעונש, שהוטל על 

 (.265 ,שםבספרו,  פלר ש"זהעבריין, שהפר בפועל את האיסור" )

 

בכך ניתן יהיה להבטיח לעיתים, כי בנוסף להיבט ההרתעתי )הכללי 

מזה  והאינדיווידואלי( יוגשמו מטרות נוספות, כגון טיפול במפר ושיקומו

אורי גנור  868558צ "}בג משפטית של הציבור מזה-וביטוי לתחושתו המוסרית

 ({. 2886) 958(, 1, פ"ד מד)נ' היועץ המשפטי לממשלה

 

הלל ואח' נ' מדינת  090550ע"פ יך הפלילי תורם לבירור חקר האמת }ההל

וב נ' התובע הצבאי יששכר 8212585ע"פ (; 2855) 980, 990(, 6), פ"ד מבישראל

 ({. 69.68.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, הראשי

 

 8665562רע"פ כן, להליך הפלילי יש כוח בהנחלת מסר ערכי לציבור }-כמו

(; יוהנס 1666) 526, 088( 8), פ"ד נזמדינת ישראל נ' א.מ. תורג'מן בע"מ

, 168ה  משפטיםשל החוק הפלילי" "ההשפעה המוסרית או החינוכית  אנדנאס

126 ,120 (2806 .}) 

 

להגשמת ל כמכשיר ת יסודות ההרתעה והגמוכך, ההליך הפלילי גם משרת א

, 000(, 0), פ"ד נטמדינת ישראל נ' בורוביץ 9588561ע"פ אינטרסים חברתיים }

560 (1668 .}) 

 

זאת ועוד, ההליך הפלילי הוא פומבי ולכן זכה לכינוי "המחטא הטוב ביותר". 

 .Louis Dשופט האמריקני ברנדייס, "המחטא הטוב ביותר" }מאמרו של ה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20747/86&Pvol=מב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20747/86&Pvol=מב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205121/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%209008/01&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%209008/01&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=אנדנאס&MaamarName=ההשפעה%20המוסרית%20או%20החינוכית
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204855/02&Pvol=נט
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Brandies, "Other People's Money and How Bankers Use It" 92 

(1914)}.                                                                                                 

  

 בפומבי".משפט ידון -"בית המשפט נקבע כי-בחוק בתי

 

תוכן ההליכים לכן, ההליך הפלילי מתנהל בדלתיים פתוחות ובנוסף 

 מפורסם. המשפטיים

 

כך, למעשה, עקרון פומביות ההליך הפלילי מהווה יתרון משמעותי בהיותו מגן 

 על זכות הציבור לדעת ותורם בבניית אמון הציבור במערכת המשפט. 

 

הם של קורבנות העבירה ההליך הפלילי תורם גם בהעלאת ארוכה לפצעי

 ושחשיבותו העיקרית היא במקום שבו תש כוחן של דרכי טיפול חלופיות. 

  

 חסרונות ההליך הפלילי  5.6

ראש לחסרונות שבנקיטתו של הליך פלילי מצוי בפגיעה באדם העומד לדין. 

 של נאשם קשה הוא לאדם שעם הגשת כתב האישום משתנה עולמו.  ""המעמד

 

ונים חדשים. הוא נפגע הן חברתית והן כלכלית. "ימיו נאשם נתון לסיכ

ברקי  0680588בג"צ  -ב כב' הנשיא ברקולילותיו אינם כתמול שלשום" }דברי 

 ({. 2880) 058, 008(, 1), פ"ד נפטה המפריס )ישראל( נ' מדינת ישראל

 

נמצא אותו אדם והוא  דברים-של-סופםקשה היא הפגיעה שבעתיים, אם ל

 -אף היותו חף מפשע -זכאי בדין. וחמור מאלה הוא מצבו של אדם, שהורשע על

 סיכון שלעולם טבוע בהליך הפלילי. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207357/95&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207357/95&Pvol=נ
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על חסרונות אלה יש להוסיף את הפער העלול להתגלע בין האמת העובדתית 

 קרמניצרמשפט אדברסרית }מרדכי לבין זו המשפטית, בפרט בשיטת 

של גילוי האמת, או האם לא הגיעה העת  "התאמת ההליך הפלילי למטרה 

 {.2850) 905, 908יז  משפטים ,לסיים את עונת המשחקים"

 

נוסף מצוי בפגיעה בקורבנות, הנאלצים לחוות בשנית את זיכרון חיסרון 

המשפט וחשיפה -העבירה ולעמוד בתלאות אחרות, כמסירת עדות בבית

 פומבית.

 

 זאת ועוד,  ההליך הפלילי גוזל משאבים ציבוריים.

 

אלה ואחרים, עומדים אל מול יתרונותיה של האכיפה הפלילית ועל העושים 

 ה כנגד זה. במלאכה לשוקלם היטב ז

  

אכן, "עניין לציבור" הוא מושג מורכב, העשוי שורה ארוכה של פרמטרים ונובע 

 מקורות.  מיגווןמ

 

 כן, הוא אינו מצמצם עצמו לרוחות חולפות של שעה.-כמו

 

מנת לבחון באם יש עניין לציבור אם לאו, יש להביא בחשבון את כלל -לכן, על

צוע ותחושותיו של ההדיוט, מצוות הקולות, הצרכים והעמדות, שיקולי המק

השכל והמיית הלב, וכל יתר המרכיבים אשר גיבושם המצרפי הוא המפתח 

   לעמידה על מהותו של האינטרס הציבורי.

 

יש שיטענו שיש לעשות הפרדה מוחלטת בין היסוד הראייתי לבין שאלת העניין 

 לציבור. 

http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=קרמניצר&MaamarName=התאמת%20ההליך%20הפלילי%20למטרה
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=קרמניצר&MaamarName=התאמת%20ההליך%20הפלילי%20למטרה
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נבחנת תשתית  שלבי עליו מצווה הוראת הסעיף,-לשיטתם, בתהליך הדו

הראיות במנותק מן האינטרס הציבורי. פירוש זה של הוראת החוק משמש לא 

   אחת בעשייתם של גורמי התביעה. 

 

ראיות מספיקות לאישום ועניין לציבור,  -ברור כי כל אחת משתי התיבות 

היא. אינטרס ציבורי מוצק באכיפתו של הדין הפלילי לא  -עומדת על רגליה 

 יש מאין, ראיות. יוכל להצמיח, 

 

תשתית ראיתית איתנה במיוחד לא תקים, מאפס, עניין לציבור ודוגמה לכך 

יספקו עבירות שאין נוהגים להעמיד לדין בגינן משיקולים של מדיניות 

 משפטית. 

 

, פלונית )א( נ' היועץ המשפטי לממשלה} 8088560צ "בג -אולם, כפי שנקבע ב

יקה ברורה בין היסוד הראיתי לבין העניין ({ כי ישנה ז1665) 886(, 6פ"ד סב)

הציבורי שבניהול משפט, ולעיתים זיקה זו היא מפתח בהפעלתו הנכונה של 

 )א(.01סעיף 

  

אותו סעיף מעגן את אחד מעיקרי סמכותם של גורמי התביעה בישראל. 

סמכות זו היא סמכות מינהלית. ככל הוראה אחרת המקנה סמכות לרשות 

 עולם כפופה הפעלתה לאינטרס הציבורי. מרשויות המינהל, ל

 

 -כן -לא-אכן, כל פעולה מינהלית חייבת להתיישב עם עניינו של הציבור, שאם

נקיטתה אסורה. אל לו, לבעל הסמכות, לעשות שימוש בסמכותו אלא בשירותו 

של אינטרס הציבור. עיקרי יסוד הם אלה, במשפט המינהלי ובתפישה עליה 

 טית על החלטות המינהל. מיוסדת הביקורת השיפו

 



 שער א': כללי

 

 

 

66 

בהגשמתו של האינטרס הציבורי הכרוך בהפעלתה של סמכות האישום, רואה 

חוק סדר הדין הפלילי חשיבות מיוחדת בקיומן של ראיות מספיקות. 

כשהראיות הן חלשות, העמדה לדין אינה יכולה להתיישב עם אינטרס הציבור. 

הטעימו בלשון הסעיף, בשל חשיבותו של ההיבט הראיתי, הקפיד המחוקק ל

ראשון מבין המרכיבים להם נדרש תובע ליתן דעתו בהפעילו את הסמכות 

 המוקנה לו לתועלת הציבור. 

 

 -דבר זה עולה בקנה אחד עם תכליתה הבסיסית של הסמכות להעמיד לדין 

בירור אשמתו של מי שלגביו נאספו ראיות, המקימות יסוד להערכה כי עבר 

 עבירה.

  

כי האינטרס הציבורי עשוי נדבכים אחדים, ולפיכך לא די במסקנה ברם, ברור 

כי נאספו די ראיות כדי לקבוע שהפעלת הסמכות, במובן של העמדה לדין, 

 עולה עמו בקנה אחד. 

 

)א(, לבחון היבטים נוספים של 01התובע נדרש, כמצוות חלקו האחר של סעיף 

 שיוגש אישום.  התיק שבפניו, בטרם יקבע כי עניינו של הציבור הוא

 

 כך, על התובע להביא בחשבונו של מאזן התועלת מרכיבים אחרים. 

 

מנגד, במקום בו מעריך תובע כי אין די בראיות שנאספו, ממילא אין טעם 

בבדיקתם של פרמטרים נוספים. האינטרס הציבורי לא יוכל, יהיו הנסיבות 

ראיות  עדרהיהאחרות אשר יהיו, להשלים עם רעיון של העמדה למשפט ב

 מספיקות. 
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הדין כאשר הבחינה הראייתית אינה מגלה תוצאה  5.7

 משמעית-חד

במצבים בהם חומר הראיות גבולי, ומצוי בתפר הדק שבין קיומו של סיכוי 

ו של סיכוי כזה,  מקום בו לא נשלל היסוד הראיתי אך היעדרסביר להרשעה ל

 ישום. גם לא מתאשר, אין התובע מצווה לזנוח את אפשרות הא

 

במצב דברים כזה, על התובע להוסיף ולבחון מה משמיעים היבטיו האחרים 

 של האינטרס הציבורי. 

 

מאזן ההסתברויות בשאלה הראיתית, הנוטה להכרה בסיכוי סביר להרשעה, 

משמיענו את ראשית התקיימותו של עניין לציבור בהעמדה לדין. מאזן 

יסוד סביר להרשעה, משמיע  התקיימותו של-הסתברויות המצמיח הכרה באי

 עניין ציבורי באישום.  היעדרמתוכו 

 

מאזניים מעויינים, שאינם מאפשרים לתובע להכריע בלב שלם מה תהא 

תוצאתו של מאזן ההסתברויות בשאלת הסיכוי להרשעה, לא יוכלו ללמד דבר 

באשר לאינטרס הציבור. על זה יש ללמוד מתוך המשכו של תהליך הבחינה, 

ש להרחיב את היריעה לכלל הגורמים אשר להם השלכה על העניין אשר יבק

 הציבורי. 

 

בפרט אמורים הדברים בטיב האישום, במידת הסטיה המוסרית הגלומה בו, 

בנסיבות שונות הכרוכות בזהותו של הנאשם, ובהשלכות הציבוריות שיש 

לניהולו של משפט, ובכלל זה בהשפעת ההחלטה שתתקבל על האמון הציבורי 

 בשלטון החוק. 
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רשימה זו, שאינה סגורה, היא תוצאת פריטתו לפרטים של מאזן העלות מול 

 תועלת.

  

העובדה שהראיות גבוליות עשויה להשליך על יסודותיו הנוספים של העניין 

 הציבורי. 

 

היא עשויה, למשל, לחדד את משקלם של החסרונות הכרוכים בהליך הפלילי 

 לדין של מי שלא חטא(.  )למשל, את החשש מפני העמדתו

 

מאידך גיסא, היא יכולה להדגיש דווקא את השיקולים התומכים בהעמדה 

 לדין )כמו החשיבות שבבירור האשמה(. 

 

ההכרעה תיגזר, כמובן, מנסיבותיו הקונקרטיות של העניין העומד לבחינה. אך 

עיקר הוא, כי גבוליּות הראיות אינה משמיטה את הבסיס מתחת להעמדה 

ן. קוראת היא לבחינתו במבט רחב של האינטרס הציבורי בהפעלתו של לדי

 ההליך הפלילי. 

  

זו של היחס בין חוזק  ,הזיקה שבין המרכיב הראיתי לסוגיית העניין לציבור

הראיות לבין העניין הציבורי במקרים אפורים, שבהם לא ברור אם ניתן להשיג 

 מות. הרשעה, אך יש עניין ציבורי גדול בבירור ההאש

 

, השיפוט בדבר הראיות אינו קשור כלל לשאלת העניין לפי גישה אחת

 הציבורי.

 

, מידת העניין הציבורי שבניהול המשפט יכולה להכריע לפי גישה שניה

 במקרה של ספק לגבי חוזק הראיות בתיק.
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כך, ככל שהעניין הציבורי בניהול משפט גדול יותר, תהיה נטיה להסתפק 

 יותר }אך כמובן לא פחות מאשר ראיות לכאורה{. בבסיס ראייתי חלש 

  

יהיו מקרים בהם תובע חייב להעמיד לדין אף אם חומר הראיות שבידו אינו 

מבטיח הרשעה. כך, למשל, כאשר טיב ההליכים שקדמו להכרעה להעמיד לדין 

משפט, לאחר -הוא כזה שאין תחושה שצדק נעשה אם אין פסיקה של בית

 הליך פומבי. 

 

נוסף אשר יכול להקים את הצורך להעמיד לדין פלילי אף שקיימים מקרה 

ספקות לגבי סיכויי ההצלחה הוא, בו, שההתנהגות בה מדובר מקוממת 

מבחינה מוסרית, אך יש ספקות לגבי השאלה אם ההתנהגות נופלת לגדרי 

 החוק. 

 

ציבור.  קבוצת מקרים מיוחדת היוצרת בעיה היא זו של אישומים כלפי אישי

רך הטבע, יש סקרנות וסיקור לגבי אישים כאלה, ויש בחינה דקדקנית של בד

 החלטות לגביהם. 

 

 אישומים כלפי אישי ציבור 5.5

משוא פנים כלפיהם. לכן -תלותה של מערכת אכיפת החוק נבחנת באי-אי

 ניכרת נטיה מסויימת לחוש חובה להעמיד לדין גם אם הראיות חלשות.

 

ון הציבור במערכת אכיפת החוק נתפש כמצדיק העניין הציבורי בשמירת אמ

 העמדה לדין של מיוחסים גם במקרים בהם לא היו מעמידים לדין אחרים

דעת מינהלי באכיפת החוק: הסמכות -שיקול}דברי רות גביזון במאמרה 
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)הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים,  לעכב הליכים פליליים ולחדשם

2882.}) 

  

, פ"ד פלונית )א( נ' היועץ המשפטי לממשלה} 8088560צ "בג -מנגד, נטען ב

כי  בעניינם של אישי  {כב' השופט אדמונד לוידינו של -(, פסק1665) 886(, 6סב)

 יתי שונה מזה של אזרחים מן השורה. ימידה רא-ציבור אין לנקוט קנה

 

כלומר, מקום בו אין די בראיות להקים סיכוי סביר להרשעתם של אישי 

כוי לזיכוי עולה על זה של הרשעה, אין להעמיד אדם לדין אפילו ציבור, והסי

  אם עניינו הוא בעל חשיבות ציבורית ניכרת. 

 

כב'  , הסתייגה מהיבט מסויים שעלה מדבריו הנ"ל של כב' השופטת ביניש

 בנוגע למבחנים המשמשים להעמדה לדין.  השופט לוי

  

י לשאוף להפרדה ברורה בין לפי תפיסתה, ברמה העיונית והמעשית גם יחד ראו

שני היסודות הנדרשים להגשת כתב אישום בפלילים. יש להישמר מפני מצב בו 

קביעת הרף הראייתי הנדרש להגשת כתב אישום בפלילים, תהא מושפעת 

 מהאינטרס הציבורי הטמון בהעמדתו לדין של הנחקר. 

 

אכיפת  בהתאם לעקרון השוויון בפני החוק וכחלק מאמון הציבור במערכת

המידה הראייתית הנדרשת לצורך הגשת כתב -כך שאמת-החוק, יש להקפיד על

אישום בפלילים תהא אחידה, בלא קשר לזהות הנחקר או לאינטרס הציבורי 

 שבהעמדתו לדין. 

אמנם, היותו של הנחקר בעל מעמד ציבורי מיוחד וההשלכות הציבוריות 

הן מבחינת בכירותם של  - הכרוכות בהעמדתו לדין, מצדיקים זהירות מוגברת

גורמי התביעה שישקלו את שאלת ההעמדה לדין והן מבחינת קיומה של 
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בדיקה מוקדמת מפורטת, המתאפיינת במידה מוגברת של זהירות והקפדה 

התנועה  8008569צ "בטרם גיבוש מסקנה בנסיבות העניין }ראו בעניין זה: בג

עד  288(, 2, פ"ד נט)משלהלמען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי למ

השופט מ'  כב'מפי  ,168ועמ'  לנשיא א' מצא-כב' המשנה( מפי 1669) 115

 {.חשין

 

זאת ועוד, מעמדו הציבורי המיוחד של הנחקר וההשפעות הציבוריות הנלוות 

להעמדתו לדין, הינם שיקולים רלוונטיים במסגרת בחינת האינטרס הציבורי 

 שבהגשת כתב אישום. 

 

עקרון השוויון בפני החוק מחייב להישמר ולהקפיד כי בשלב  זאת,-עם

מבחן "האפשרות  -ההעמדה לדין, הרף לאורו ייבחן חומר הראיות הלכאורי 

יהיה זהה לכלל הנחקרים, בלא קשר לזהותם ולאינטרס  -הסבירה להרשעה" 

צ "; עוד ראו: בג168, 115, שםהציבורי שבהגשת כתב אישום נגדם }ראו: 

צ "בג -ב כב' השופטת א' חיות; דברי 29-26, שם, הב הנ"לי 1869580

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, שטנגר נ' היועץ המשפטי לממשלה 26008568

 {. 8(, פסקה 20.60.60)

 

כב' כך שגישת -התבסס על כב' השופטת ביינישלאור האמור, חששה של 

רי בדבר הזיקה שבין היסוד הראייתי לבין האינטרס הציבו השופט לוי

שבהעמדה לדין, עלולה לטשטש עקרונות אלה ולהוביל להחלשתם אף שנראה 

 {.הדין-לפסק 01כי לא לכך כיוון בדבריו }ראו: פסקה 

  

באשר לטיבו של הרף הראייתי הנדרש לצורך הגשת כתב אישום בפלילים. 

כלומר, האם מבחן "הסיכוי הסביר להרשעה" מתקיים גם בנסיבות של 
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שאינם מאפשרים לתובע להכריע בלב שלם מה תהא מאזניים מעויינים, 

 תוצאתו של מאזן ההסתברויות בשאלת הסיכוי להרשעה.

 

סבורה כי שאלה זו של דיות הראיות דורשת הכרעה  כב' השופטת בייניש

 עקרונית שאינה תלויה, כשלעצמה, בקיומו של אינטרס ציבורי בהעמדה לדין. 

 

לילים כאשר הוא סבור כי הסיכוי ראוי שתובע יימנע מהגשת כתב אישום בפ

 הלכאורי להרשעת הנאשם בסיום המשפט נמוך מהסיכוי הלכאורי לזיכוי.

 

זאת, בהתחשב בהערכת מכלול חומר הראיות הלכאוריות שבתיק ומידת 

 {.21 - 22הנ"ל,  יהב 1869580צ "בג -ב כב' השופט א' גולדברגאמינותן }דברי 

 

מדה לדין, ראוי כי התובע יעריך לצורך התקיימות היסוד הראייתי בהע

בהתאם למכלול חומר הראיות לכאורה המצוי בידיו, כי הסיכוי הלכאורי 

 להרשעה בתיק עולה על הסיכוי הלכאורי לזיכוי, ולו באורח קל בלבד. 

 

זהו הרף הראייתי הראוי להעמדה לדין בהתחשב בחזקת החפות שמעמדה 

כבוד האדם וחירותו, בשיטתנו המשפטית התחזק בעקבות חוק יסוד: 

ובהתחשב בכך שלהעמדה לדין עשויות להיות השלכות קשות על הנאשם 

וזכויותיו }לפגיעה אפשרית בזכויותיו החוקתיות של נאשם עקב עצם הגשת 

חגי יוסף נ'  2000589ע"פ  -ב כב' הנשיא א' ברקכתב אישום נגדו ראו: דברי 

 . {20(, פסקה 2888) 868(, 2, פ"ד נג)מדינת ישראל

 

אכן, בחיי המעשה אין בידי התובע כפות מאזניים מדוייקות. הערכת הסיכויים 

הלכאוריים להרשעה לצורך העמדה לדין, הינה מלאכה מורכבת המתבצעת לפי 
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דעתו הרחב של התובע, בהתאם למיטב ניסיונו והבנתו המקצועיים -שיקול

 ולפי חוש המומחיות של המשפטן. 

 

-ה שראוי כי תנחה את התובע בהפעלת שיקולהמיד-זאת, נראה כי אמת-עם

המידה הנזכרת לעיל )לדעה שונה לפיה ראוי -דעתו בהעמדה לדין, הינה אמת

כי הרף הראייתי להעמדה לדין יהיה גמיש בהתאם לנסיבות העניין, ראו: 

בחינה  -מרדכי לוי "הראיות לכאורה הנדרשות למעצר עד תום ההליכים 

 ((. 1669) 026, 898(, 6לד) משפטיםנוספת" 

 

פלונית )א( נ' היועץ  8088560צ "בג}עיון -מכל מקום, סוגיות אלה נותרו בצריך

כב' השופטת דינה של -(, פסק1665) 886(, 6, פ"ד סב)המשפטי לממשלה

 {.בייניש

 

 "דעת התובע בדבר "עניין לציבור-שיקול 5.5

התובע המתנה הגשת אישום פלילי בכך שלחוק סדר הדין הפלילי,  01סעיף 

 במשפט "עניין לציבור", מעניק סמכות שלטונית לתובע. כי יש סבור 

 

ידידיה בארי נ'  086551צ "}בגנרחב ביותר  דעת-סמכות זו כרוכה בשיקול

 ({. 2856) 120(, 9, פ"ד לז)היועץ המשפטי לממשלה

 

הדעת של התובע לקבוע האם יש בנושא מסויים עניין לציבור אם לאו, -שיקול

שמואל וינוגרד נ' היועץ  008508צ "}בג מוחלט קה ככמעטתואר בפסי

 ({. 2856) 069(, 1, פ"ד לד)המשפטי לממשלה

דעת -, אין הוא שיקולהדעת הוא רחב ביותר-העובדה ששיקולזאת, חרף -עם

 מוחלט. 
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-שהוא ברשות המבצעת שיקולבמדינה דמוקרטית אין לגורם כל כלל הוא, כי

 192506צ "}בגדעת מוגבל -י הוא שיקולדעת שלטונ-דעת מוחלט. כל שיקול

הרב  091559צ "(; בג2802) 2282, פ"ד טו מנצור תופיק כרדוש נ' רשם החברות

 ({.2858) 58(, 9, פ"ד לט)מאיר כהנא נ' שלמה הלל, יו"ר הכנסת

 

-דעת מוגבל לביצוע המטרות העומדות ביסוד קיומו של שיקול-כל שיקול

אופי  דעת שלטוני, בעל-הינו שיקולדעתו של תובע -שיקולכך גם  .הדעת

המשפט -חוק סדר הדין הפלילי }דברי בית שיפוטי, המוגבל בדל"ת אמותיו של

  128(, 6, פ"ד מא)איתי דותן נ' היועץ המשפטי לממשלה 599550צ "בג -ב

(2850}). 

 

 חוק סדר הדין הפלילי וגם  הוראותגם דעת זה חלות -על הפעלתו של שיקול

, על התובע לשקול את כן-של המשפט המינהלי. עלההוראות הכלליות 

 . מנת לקבל את החלטתו-בלבד עלהרלוואנטיים הגורמים 

 

 לב, בהגינות, ללא הפליה ובסבירות. -עליו לפעול בתוםלצורך כך, 

 

דעתו, כל שיקול הנראה לו -אין הוא רשאי לקחת בחשבון, בהפעילו את שיקול

ם בחשבון והקובעים את תחום כראוי. בצד השיקולים, שהוא רשאי לקחת

 מחוץ לתחום". " הדעת, קיימים שיקולים שהם-שיקול

 

כך, למשל, אין להתחשב בשיקולים הקשורים בזהותו הפוליטית, הדתית, 

והעדתית של החשוד. תובע, הנמנע מהגשת אישום פלילי אך בשל העובדה 

קחתו הפוליטיות של החשוד נראות לו, שוקל שיקול זר, שאסור ל שדעותיו

 בחשבון. 
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הוא הדין, אם התובע מחליט להעמיד חשוד לדין פלילי אך בשל העובדה 

 שדעותיו הפוליטיות של החשוד אינן נראות לו. 

 

דעתו חייב התובע להיות חופשי מכל לחץ חיצוני -בהפעלת שיקול, זאת ועוד

וזר. גם אם עליו להיוועץ בגורמים שלטוניים שונים בטרם יחליט אם להעמיד 

 שוד לדין אם לאו, הרי ההחלטה הסופית היא שלו ולא של זולתו. ח

 

כך, למשל, בטרם יחליט על העמדה לדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, 

ולעיתים אף חייב, להיוועץ בשר המשפטים ובראש הממשלה באשר להפעלת 

 .סמכותו, אך ההחלטה הסופית היא שלו

 

 שוויון בהפעלת כוח התביעה 5.16

דעתו, הוא חייב לפעול מתוך שוויון וללא -ע מפעיל את שיקולכאשר תוב

 הפליה. 

 

והמשפט של כל מדינה  שוויון הוא ערך יסודי לכל חברה דמוקרטית,

רחל בורונובסקי  26508דמוקרטית שואף אליו מטעמים של צדק והגינות }ד"נ 

 ({.2802) 0(, 2, פ"ד כה)נ'  הרב הראשי לישראל הרב נסים

 

הוא מבוסס על שיקולים של צדק ו שוויון הוא טבעי לאדם הצורך להבטיח

והגינות. המבקש הכרה בזכותו, צריך להכיר בזכותו של הזולת לבקש הכרה 

 דומה. 

הצורך לקיים שוויון הוא חיוני לחברה ולהסכמה החברתית שעליה היא בנויה. 

 השוויון שומר על השלטון מפני השרירות. 
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היא פוגעת בכוחות המאחדים  ,שה שבתחושותתחושת חוסר השוויון היא מהק

 .היא פוגעת בזהותו העצמית של האדםו את החברה

 

טעמים אלה תופסים לעניין הפעלת כוחו של התובע להגיש אישום פלילי. 

הפעלה ראויה של ההליך הפלילי מבוססת על אמון הציבור ברשויות התביעה 

 ועל אמונה כי הן מקבלות החלטותיהן מתוך שוויון. 

 

הגשת אישומים בדרך מפלה פוגעת באמון הציבור ברשויות התביעה. פגיעה זו 

 בשלושה מובנים: קשה למשטר הדמוקרטי

 

דעת -, שימוש מפלה בכוח התביעה פוגע בהנחות שביסוד הענקת שיקולראשית

 .לתובע

 

, הפליה בהגשת אישומים פוגעת באמון שהציבור רוחש לרשויות התביעה שנית

שלטון בכלל, ובכך מכרסמת בעבותות, המקשרים את בני  בפרט ולרשויות

 .החברה

 

, הפעלה לא שוויונית של כוח התביעה פוגעת בכוח המרתיע של שלישית

, פ"ד אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה 868558צ "}בג המשפט הפלילי

 ({.2886) 958(, 1מד)

 

שלא יעמוד לדין, , נידווקא בכך שעבריין פלו לאינטרס הציבורי אין ביטויו נזק 

יעבור עבירה נוספת. פירושו גם פגיעה באימונו של הציבור כי אכן נעשה צדק, 

 איפה ואיפה.  מידה של-וכי השלטונות אינם נוקטים אמת
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הכלל המידה ומורה הדרך לשליחי הציבור העוסקים במשפט הוא -כלומר, קנה

 .לפיו צדק צריך לא רק להיעשות אלא גם להיראות כי נעשה

 

המידה הנ"ל נועד הן לצורך הענשת עבריינים והן לשם מניעת עבירות -קנה

אין מניעת עבירות, כאשר מאבד הציבור אמונו נוספות. זאת לאור העובדה ש

 .בדרכי פעולתן של הרשויות המשליטות את המשפט

 

מכאן החשיבות שבקביעה מראש של מדיניות התביעה באשר להגשת אישומים 

הגשתם. מדיניות כזו מודיעה מראש על -"עניין הציבור" באיפליליים ובאשר ל

עמדתה של התביעה ובכך מבטיחה, כי הפעלה שוויונית של כוח התביעה לא 

 86.686הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, הנחיה }רק ייעשה אלא גם ייראה 

ג'מאל עבד אל קאדר מחמוד צופאן נ'  918558צ "; בג62.62.2801 מיום

 ({.2858) 025(, 9, פ"ד מג)הראשי הפרקליט הצבאי

 

 הדעת-סבירות שיקול 5.11

העמדה לדין,  דעתו של תובע בהחלטה על-דעת שלטוני, גם שיקול-ככל שיקול

 צריך להיות סביר. 

 

 נורמאטיבי.  , אלאמושג הסבירות אינו מושג פיסי או מטאפיסי

 

י כל השיקולים הרלוואנטיים ומתן משקל ראו סבירות משמעותה שקילת

 לשיקולים אלה. 

 

({ נאמר כי 2808) 89(, 1, פ"ד ל)פאוזי דקה נ' שר התחבורה} 280508צ "בג -ב

ידי הרשות המיניסטריאלית שיקול -בהן לא נשקל על ות להיווצר נסיבותיכול
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זר, והובאו בחשבון אך ורק שיקולים שהם רלבנטיים לעניין, אולם לשיקולים 

רציה כה מעוותת ביניהם לבין עצמם, הרלבנטיים השונים יוחס משקל בפרופו

סבירה -עד שהמסקנה הסופית הפכה מופרכת מעיקרה ובשל כך לבלתי

 .לחלוטין

 

 יש לציין כי הסבירות אינה עניין פרסונאלי, אלא מהותי. 

 

הסביר או לאיש  ידי הפניה לאדם-רגילים אנו לפתור את בעיית הסבירות על

 המשפט עצמו-בית האדם הסביר הוא השלטון הסביר. לעיתים אנו מציינים, כי

 ; י'(2858) 260, 226(, 2, פ"ד לט)עיריית ירושלים נ' אלי וגרדון 196556}ע"א 

 {.05, לט )תש"ן( הפרקליט שחר "האדם הסביר במשפט הפלילי",

 

לא סבירותו של מקבל ההחלטה עושה את החלטתו לסבירה, אלא ואולם, 

 לאדם סביר.  סבירותה של ההחלטה עושה את המקבל אותה

 

פי המשקל הפנימי הראוי שניתן לגורמים -סבירותה של החלטה נקבעת על

דפי זהב בע"מ נ' רשות  658556בג"צ  -ב ראה}העיקריים המעצבים אותה 

 ({.2856) 912(, 2, פ"ד לה)השידור

 

 

מידה עיוני של -להציב מראש קנה כך שניתן-יובהר כי האמור לא מעיד על

דעתה של -דד החלטה שנתקבלה תוך שימוש בשיקולתימעל פיו סבירות, ש

לנדוי "על  מ'}מידה קשיח -וכי מבחן הסבירות אינו מציב קנה נהליתירשות מ

 {.21, 22 ,8יד )תשמ"ט(  עיוני משפטנהלי" יהמ שפיטות וסבירות בדין
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יוצא של הגורמים הרלוואנטיים ושל המשקל הראוי  סבירות היא לעולם פועל

סיהם הפנימיים. מושג הסבירות מניח תפיסה פלורליסטית, שיש ליתן להם ביח

ידי -המכירה בקיומם של מספר שיקולים ראויים והמבקשת לאזן ביניהם על

 G. Fletcher "The right }ראה:ליחסים הפנימיים שביניהם  מתן משקל ראוי

and the reasonable" L. Rev 98, Harv. 980, 848 (1985)}.                    

                                                  

פי כוחם לקדם את -הגורמים הרלוואנטיים נקבע על משקלם "הראוי" של

 המטרות העומדות ביסוד הפעולה או ההחלטה, אשר סברותה עומדת לבחינה. 

 

ובמתן  לצורך הפעלת מושג הסבירות לא די בעובדות אלא יש צורך בהערכות

 .ולים נוגדיםמשקל ראוי לשיק

 

על הרשות המינהלית לאזן את האינטרסים השונים במסגרת הנורמה כלומר, 

ידי המחוקק. איזון זה הוא סביר, אם הרשות המוסמכת -הכללית שנקבעה על

פי פירושה של הנורמה החקיקתית אותה -נותנת את המשקל המתבקש על

 658556ג"צ }ב מבצעת הרשות המינהלית, לאינטרסים השונים הבאים בחשבון

 ({.2856) 912(, 2, פ"ד לה)דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור

 

לעיתים ניתן לקדם את המטרות, אשר הפעולה נועדה להגשימן, בדרכים 

שונות. במקרים אלה עשויים להיות מספר משקלות "ראויים" ליחס הפנימי 

 בין הגורמים הרלוואנטיים המעצבים את הפעולה. 

 

מספר של סבירות", כלומר,  מיתחםשניתן לכנות ", נוצר מצב כתוצאה מכך

מה שניתן לכנות  פעולות הן סבירות, בלא שלאחת מהן תהא הבכורה. נוצר

מהן היא סבירה,  כלומר, מספר אפשרויות, שכל אחתת", של סבירו מיתחםכ"
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שכן היא מקיימת את התנאי, כי יישקלו רק שיקולים רלוואנטיים, ויינתן להם 

 . סיהם הפנימייםהמשקל הראוי ביח

 

סבירה, רק אם המשקל שהיא נותנת למספר -בנסיבות אלה, פעולה תהיה בלתי

גורמים הוא כה מעוות, עד כי אין בהחלטה כדי לקדם את המטרות שלקידומן 

, פ"ד אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה 868558צ "}בג נועדה אותה פעולה

 ({.2886) 958(, 1מד)

 

 "עניין לציבור"לשר החלטה סבירה בא 5.12

אותה החלטה, המתחשבת בכל  החלטה סבירה באשר לעניין לציבור היא

הגורמים הרלוואנטיים והמעניקה להם אותו משקל שיש בו כדי לגרום לכך, כי 

התועלת שתצמח מההחלטה לערכים ולעקרונות שהמשפט הפלילי בא להגן 

 עליהם תעלה על הנזק שייגרם להם. 

 

ין זה עשויות להיות מספר אפשרויות, שכולן סבירות. חוסר טבעי הוא, כי בעני

הסבירות יתקבל, רק אם התובע נותן לגורמים הרלוונטיים השונים משקל כה 

המתבקשת מהמטרות העומדות ביסוד  פי כל אפשרות,-מעוות, עד כי על

הדרישה של "עניין לציבור", הנזק שייגרם לערכים ולעקרונות שהמשפט 

 שימם, עולה על התועלת, שתצמח להם מקבלת ההחלטה. הפלילי מבקש להג

 

ו של היעדרקיים "מיתחם" של אפשרויות, שכולן סבירות, באשר לקיומו או ל

 "עניין לציבור".
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 ({2858) 960(, 9, פ"ד מב)אליקים העצני נ' מדינת ישראל} 181550בג"צ  -ב

יש המאפשר גורם גמכי השיקול של "עניין לציבור" הוא  כב' השופט בךציין 

 . גישות שונות ואף מנוגדות, אשר כל אחת מהן היא לגיטימית

 

מוגבל. קיימות החלטות -זאת, מיתחם האפשרויות החוקיות אינו בלתי-עם

 למיתחם האפשרויות הסבירות.  הנופלות מחוץ

 

ג'מאל עבד אל קאדר מחמוד צופאן נ' הפרקליט } 918558צ "בג -בכך, למשל, 

פי -נידון עניינו של קצין צבאי, שעל({ 2858) 052(, 9), פ"ד מגהצבאי הראשי

החשד נתן הוראה שלכאורה היא חורגת מסמכותו ושיש בה סיכון חיים או 

חוקית בעליל. התובע החליט שלא להעמיד -אדם ושהיא בלתי בריאות של בני

את החשוד לדין, בעיקר משום שאותו קצין אולץ לפרוש מהצבא בשל אותה 

 פרשה. 

 

שפט החליט, כי החלטה זו נגועה בחוסר סבירות קיצוני שיש בו "עיוות המ-בית

מהותי". אכן, באותו מאזן של "רווח והפסד", ההחלטה של התובע שלא 

להעמיד את החשוד לדין גרמה נזק לאינטרסים ולערכים שהמשפט הפלילי בא 

 להגן עליהם, שאינו שקול כנגד התועלת שצמחה מהחלטה זו לאינטרסים אלה

 958(, 1, פ"ד מד)אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה 868558צ "ג}ב

(2886 .}) 

 

 הדין הגבוה לצדק בשיקולי התביעה-התערבות בית 5.13

דעתן של רשויות אכיפת -המשפט לא ימיר את שיקול-ההלכה היא כי בית

 דעתו שלו.-החוק ורשויות התביעה בשיקול
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ן של רשויות אלה בכל הנוגע המשפט הגבוה לצדק בהחלטותיה-התערבות בית

לחקירה ולהעמדה לדין הינה מצומצמת ומוגבלת למקרים נדירים, בהם 

כהן  1665561בג"צ ההחלטות נגועות בחוסר סבירות קיצוני או בעיוות מהותי }

בג"צ  ;6(, פסקה 1661) 129(, 1)1661על -, תקנ' היועץ המשפטי לממשלה

בג"צ  ;5(, פסקה 1669) 1098(, 9)1669על -, תקאורן נ' משטרת ישראל 5096569

, פורסם באתר פרקליטות המדינה -מחלוף נ' משרד המשפטים  9215560

פונדק פליקן בע"מ נ'  9968560בג"צ ; 9(, פסקה 60.60.1660האינטרנט נבו )

(, פסקה 60.60.60ורסם באתר האינטרנט נבו ), פפרקליטות מחוז ב"ש והדרום

, פורסם באתר ' היועץ המשפטי לממשלהיעקובוביץ' נ 0609560בג"צ ; 8

טובים נ' משרד המשפטים  6910565בג"צ ; 8(, פסקה 29.68.60האינטרנט נבו )

 0061568בג"צ  ;9(, פסקה 1668) 1190(, 2)1668על -, תקפרקליטות המדינה -

-, תקהתנועה ליהדות נ' היועץ המשפטי לממשלה -המרכז לפלורליזם יהודי 

 {. 1(, פסקה 1621) 26066(, 6)1621על 

 

  958(, 1, פ"ד מד)אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה} 868558צ "בג -ב

השליטה על הדיון הפלילי בארצנו מצויה בידי היועץ המשפטי ({ נאמר כי 2886)

 מייצג את הריבון. והוא זה ש לממשלה

 

לחוק סדר הדין  01נקבעה בסעיף של היועץ המשפטי לממשלה  סמכותו

ליו להעמיד לדין כל מי שקיימות נגדו ראיות מספיקות, זולת אם וע ,הפלילי

 .עניין לציבור  היה סבור שאין במשפט

מחליט אם להעמיד את פלוני לדין אם לאו, אלא  הדין הגבוה לצדק אינו-בית

מקיים סמכויות פיקוח על החלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה לפי כללי 

 המשפט המינהלי. 
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הדין הגבוה -ביתדעת נרחב בהחלטה, ואין -משלה שיקולליועץ המשפטי למ

 .כן קיימת עילה חוקית לעשות כן-אם-נוהג להתערב, אלא לצדק

 

({ 2858) 960(, 9פ"ד מב) אליקים העצני נ' מדינת ישראל} 181550בג"צ  -ב

נכונה או -בלתיכ צ"בעיני בגהעובדה בלבד, שההחלטה נראית  נקבע כי

השופטים שהיו ק התערבות, ואף אם משוכנעים מוטעית, אין בה כדי להצדי

 הייתהמזו אליה הגיע היועץ המשפטי, לו סמכותו שלו  מגיעים למסקנה שונה

 . לקבל עתירה המופנית כנגד החלטת היועץ יעמסורה בידיו, אין בכך כדי להנ

 

 958(, 1, פ"ד מד)אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה} 868558צ "בג -ב

המשפט אינו שם עצמו כיועץ משפטי -ביתטען כי  ופט ברקכב' הש({ 2886)

על הוא בוחן את חוקיות החלטותיו של היועץ -משפטי-לממשלה. אין הוא יועץ

כלומר,  - "מוטעית"לא את תבונתן. מכיוון שהחלטה  -המשפטי לממשלה 

המשפט עצמו, אילו פעל כיועץ -החלטה הבוחרת באפשרות חוקית שבית

המשפט -עשויה להיות חוקית, לא יתערב בית -בה  משפטי, לא היה בוחר

 עילה להתערבותו. היעדרהגבוה לצדק, וזאת בשל 

 

המשפט הגבוה לצדק בהחלטת היועץ -אחת מעילות ההתערבות של בית

 .סבירות" ההחלטה-המשפטי לממשלה היא "אי

 

סבירות -סבירות" במובן העממי, אלא באי-אין מדובר במושג של "אי

היועץ המשפטי לממשלה לא נתן את המשקל היחסי הנכון משפטית, כאשר 

 לשיקולים שאותם חייב היה לשקול מבחינה משפטית. 

 

התערבות אין די בסטיה קלה מן האיזון הנכון, אלא כדי להצדיק את  ,ודוק

 צ. "בג
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להראות "שחוסר הסבירות שבהחלטת היועץ לכן, הנטל מוטל על העותרים 

מהותית, היורדת לשורש העניין, עד המשפטי לממשלה מקורו בסטיה 

 .סבירה לחלוטין-שהמסקנה הסופית היא מופרכת מעיקרה, ובשל כך בלתי

 

אורי גנור נ' היועץ המשפטי } 868558צ "בג -דוגמה לכך ניתן למצוא ב

בהחלטת היועץ המשפטי ג"צ התערב ב ({, שם2886) 958(, 1, פ"ד מד)לממשלה

יעת משקל המרכיבים היחסיים של לממשלה, אשר שגה שגיאה יסודית בקב

 . הדיבור "עניין לציבור"

 

המשפטי  האחריות על הגשת ההליכים המשפטיים מוטלת על היועץ יודגש כי 

הוא שיידרש לנהל את ההליכים הפליליים כנגד המשיב, והוא , לממשלה

לביקורת ציבורית אם יתברר בדיעבד שהמשיב יזוכה על יסוד טענות  שיעמוד

 לצפותן מראש.  יהשאפשר ה

 

היועץ  משפט זה על שיקוליו של-עוד יש לציין, שמידת הביקורת של בית

המשפטי לממשלה אינה יכולה להיות ברמה המפורטת של החלטה מראש, 

 9256586בג"צ , 9201586בג"צ  }אלא ברמת הפיקוח המשפטי על פעולותיו 

 ({. 2886) 668(, 8, פ"ד מז)היועץ המשפטי לממשלה' נ' אחו 22  -נועם פדרמן ו

 

הדעת הנתון לראש התביעה בהעמדה -מהות שיקול 5.14

 לדין

 958(, 1, פ"ד מד)אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה} 868558צ "בג -ב

הנורמות של הדין הפלילי נועדו ליצור מסגרת ראויה של חיי  נקבע כי ({,2886)

מידות ומוסר חברה תקינים, הגנה על הסדר הציבורי, וכיבודם של ערכי 

 שבלעדיהם חברה מתוקנת לא תיּכון.
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הגשמת הנורמה הפלילית נעשית באמצעות ההליך הפלילי, שבו המדינה היא 

המאשימה, היועץ המשפטי לממשלה הוא נציגה של המדינה, ובידיו נתונה, 

מכוח החוק, השליטה על הדיון הפלילי לתכלית ההגנה על האינטרס הציבורי 

 ({.2880) 662, 158(, 2)יא "ד, פשור נ' היועץ המשפטי לממשלה 280580בג"צ }

 

לחוק סדר הדין  01אדם לדין פלילי מעוגנת בסעיף סמכות התובע להעמיד 

 הפלילי, שזו לשונו:

 

מספיקות "ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות  

לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט  

 עניין לציבור." 

  

פי הוראה זו, לתביעה יש את הסמכות להעמיד אדם לדין ורשאית היא גם -על

להגיע להסכם עם הנאשם, שבו תתחייב לוותר על חלק מהאישומים נגדו, או 

הנאשם בדרך אחרת, תמורת  להחליף אישום חמור באישום קל, או להקל עם

 הודייתו במשפט בעובדות המוסכמות, שיש בהן כדי להרשיעו.

 

לעיתים ניתן להגיע להסכמה בין הצדדים גם על המסגרת העונשית, המוצגת 

 דעת הערכאה הדיונית בהליך הפלילי. -לשיקול

  

הסכם עם הנאשם נקרא במשפטינו "הסדר טיעון" או "עסקת טיעון". כלומר,  

המאפשר  נאשםל רשויות התביעה, בין משפט פלילישנערך במסגרת  הסכם

פשרה מסויימים, ולהימנע מהליך משפטי  איתנ-עללתביעה ולנאשם להסכים 

 מלא.  

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20156/56&Pvol=יא
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A9%D7%9D
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בשל מורכבותו הרבה של מוסד הסדר הטיעון, על יתרונותיו וחסרונותיו, נקבעו 

-כללים מנחים שונים לדרך הפעלתו, עליהם עמדה הנשיאה בהרחבה בפסק

 686(, 1)מ "ד, פאביב-ארביב נ' פרקליטות מחוז תלתקוה  125558בג"צ דינה )

(, 2)נז "ד, פפלוני נ' מדינת ישראל 2885585ע"פ "(; ארביב ( )להלן: "עניין2850)

 "ד , פמדינת ישראל נ' פרץ 2250566דנ"פ "(; פלוני( )להלן: "עניין 1661) 800

 "({. פרץ ( )להלן: "עניין1668) 152(, 0)נט

  

התחלתו, המשכו, הפסקתו, או  -השליטה הנתונה בידי התובע בדיון הפלילי 

 דעת. -שיקול ניהולו בדרך של הסדר טיעון כרוכה בהפעלת

 

אישה  9886589בג"צ דעת זה הוא רחב ביותר, אולם הוא אינו מוחלט }-שיקול

גנור נ' היועץ  868558בג"צ ; (2888) 502, 588(, 8)מט "ד, פנ' היועץ המשפטי

בארי נ'  086551בג"צ ; (2886) 865-860, 958(, 1)מד "ד, פהמשפטי לממשלה

וינוגרד נ'  008508בג"צ ; (2856) 120(, 9)לז "ד , פהיועץ המשפטי לממשלה

 {. (2856) 060, 069(, 1)לד "ד, פהיועץ המשפטי לממשלה

 

הדעת של התובע בשאלות של העמדה לדין מוגבל לביצוע התכליות -שיקול

 העומדות ביסוד ההליך הפלילי. 

דעת שלטוני, בעל -ים אלה הוא "שיקולהדעת של היועץ המשפטי בעניינ-שיקול

, גנור. }פרשת חוק סדר הדין הפליליאופי שיפוטי, המוגבל בדל"ת אמותיו של 

 ({. 2850) 110, 128(, 6)מא"ד , פדותן נ' היועץ המשפטי 599550צ בג"; 865שם, 

  

הדעת של היועץ המשפטי בניהול ההליך הפלילי, ובעניין העמדה לדין -שיקול

והסכמה להסדר טיעון בכלל זה, חייב לעמוד במבחן הוראות החוק הנוגעות 

ות להליך הפלילי, על הערכים שהוא מתכוון להגשים, במשולב עם העקרונ

 הכלליים של המשפט המינהלי. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20218/85&Pvol=מ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201958/98&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנפ%201187/03&Pvol=נט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנפ%201187/03&Pvol=נט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204550/94&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204550/94&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20935/89&Pvol=מד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20935/89&Pvol=מד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20650/82&Pvol=לז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20650/82&Pvol=לז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20665/79&Pvol=לד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20665/79&Pvol=לד
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20844/86&Pvol=מא
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לב; עליו לפעול -על היועץ להשתית את החלטתו על שיקולים הוגנים ותמי

בהגינות וביושר; על החלטתו להתבסס על שיקולים ענייניים בלבד, מתוך 

כוונה להגשים את המטרות שלשמן נועדה הפעולה העומדת למבחן; החלטתו 

, עיקרון המצוי בגרעין הקשה של צריכה לעמוד במבחן השוויון בפני החוק

הצדק בהליך הפלילי; השוויון מגן מפני הפליה פסולה בין אדם לאדם בהעמדה 

לדין פלילי; הוא מגן מפני שרירות ושררה; השוויון בהעמדה לדין חיוני גם 

 לבניית מערכת אמון של הציבור ברשויות התביעה. 

  

א יעמוד לדין, יעבור עבירה נזק לאינטרס הציבורי פירושו שעבריין פלוני של

נוספת ובנוסף, פירושו גם פגיעה באמונו של הציבור כי אכן נעשה צדק, וכי 

צופאן נ'  918558בג"צ מידה של איפה ואיפה }-השלטונות אינם נוקטים אמת

 {.  (2858) 068, 025(, 9)מג "דפ, הפרקליט הצבאי הראשי

  

הדעת של ראש התביעה בפעולותיו במסגרת ההליך הפלילי חייב לעמוד -שיקול

גם במבחן הסבירות. הכוונה היא שעל ראש התביעה לשקול את מלוא 

השיקולים הרלבנטיים לעניין, ואותם בלבד, ולייחס את המשקל הראוי לכל 

 אחד מהשיקולים הללו. 

 

היחסי שניתן לגורמים -פי המשקל הפנימי-טה נמדדת עלסבירות ההחל

עד  826 , שם,גנורבפרשת  כב' השופט ברקהעיקריים המעצבים את ההחלטה }

829.} 

 

במסגרת דרישת הסבירות, על היועץ המשפטי לאזן את האינטרסים השונים 

ידי המחוקק. איזון זה הוא -הפועלים במסגרת הנורמה הכללית שנקבעה על

ם שניתן המשקל הראוי לאינטרסים הרלבנטיים השונים הפועלים סביר במקו

 -ב כב' השופט ברקבגדר הנורמה החקיקתית שעל הרשות המוסמכת ליישם }

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20425/89&Pvol=מג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20425/89&Pvol=מג
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 912(, 2)מא "ד, פלאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות 29550בג"צ 

(2850.}) 

  

לעיתים, ניתן לקדם את המטרות שלשמן נעשית הפעולה השלטונית בדרכים 

 מיתחםשונות, באופן שתיתכנה מספר דרכי פעולה, שכל אחת מהן תימצא ב

 הסבירות. 

 

מקום  מיתחםסבירות, פעולה תיחשב כחורגת מן ה מיתחםבנסיבות בהן קיים 

ן המטרות שלצורך שהמשקל שהיא מייחסת לגורמים הרלבנטיים חורג מ

-; לעילות ההתערבות בשיקול829, שם, גנורקידומן נועדה הפעולה }פרשת 

; דוד 501-502שם, , עניין אישהדעת התביעה בנושאים של העמדה לדין, ראו 

 1ה פליליםקרצ'מר "ביקורת שיפוטית על החלטות היועץ המשפטי לממשלה", 

 )תשנ"ז({.  268-216, 212

 

המשפטי בהליכים הקשורים בהעמדה לדין הוא רחב  הדעת של היועץ-שיקול

ביותר במיוחד ביחס להיבט הקשור בהערכת הראיות ומידת הסתברותן 

 להביא להרשעת החשוד. 

 

דעתו של היועץ המשפטי נעוץ במקצועיות, בכישורים, ובניסיון -כן, שיקול-כמו

 המיוחד הנדרשים לצורך הערכה זו. הוא נגזר ממידת המורכבות הכרוכה

בתהליך הערכה זה, ובהיותו פרי של הערכת הסתברויות הנתונה לאנשי מקצוע 

 שזה עיסוקם לאורך שנים. 

  

החלטת היועץ המשפטי לממשלה ואנשי הפרקליטות מתקבלת לאחר בדיקה 

מעמיקה ועניינית של כל חומר הראיות, ואגב עימות בין הודעות העדים 

 היחסי.  השונים, והערכת מהימנותן הלכאורית ומשקלן

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%2014/86&Pvol=מא


 פרק ב': ההליכים לפני הגשת כתב האישום

 

 

 

89 

ואולם, גם אם קיים חומר ראיות לכאורה להגשת כתב אישום, עדיין יכול 

היועץ המשפטי להחליט להימנע מהגשתו, אם הוא סבור כי סיכויי ההרשעה 

 פי החומר שברשותו מועטים.-על

 

משפט זה אינו הופך במהלך -על רקע זה ניתן להבין את הרציונל לפיו בית

על", הבודק תחת היועץ המשפטי -משפטי-הדיון בעתירה למעין "יועץ

לממשלה, ובמקומו, אם חומר החקירה מצדיק הגשת כתב אישום, אם לאו 

 -( 2880) 26, 2(, 9)נ "דפ ,גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה 6918589בג"צ }

, שפרן נ' התובע הצבאי הראשי 0668589בג"צ ; ראו גם כב' השופט בךדברי 

 ({.2889) 851, 806(, 8)מח "דפ

            

דעת רחב ביותר -הדעת של התביעה בדבר "עניין לציבור", הוא שיקול-שיקול

הדעת נגזר מן -בפני ביקורת שיפוטית. רוחב שיקול אולם לא מוחלט והוא עומד

הצורך להפקיד בידי הגורם המקצועי את ההערכה הנורמטיבית באשר לערכים 

השונים שיש להתחשב בהם בתהליך קבלת ההחלטה בעניין העמדה לדין 

 במובנה הרחב. 

 

זאת לאור העובדה כי ברשות הגורם המקצועי לא רק הכישורים והמיומנות, 

הידע, הנתונים, והניסיון המצטבר בהכרת מערכות אכיפת החוק  אלא גם

-והאינטרסים החברתיים הרלבנטיים המשמשים בקבלת ההחלטה דברי בית

(, 1, פ"ד מד)אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה} 868558צ "בג -המשפט ב

958 (2886 .}) 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203425/94&Pvol=נ
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דעת היועץ -היקף הביקורת השיפוטית על שיקול 5.18

 ר להעמדה לדיןבעניין הקשו

 כללי 5.18.1

מערכת המשפט הישראלית אימצה כלל לפיו כל פעולה שלטונית נתונה 

 לביקורת שיפוטית. 

 

, פ"ד אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה} 868558צ "בג -נושא זה חודד ב

({ שם נקבע כי פעולות היועץ המשפטי, ובכלל זה החלטותיו 2886) 958(, 1מד)

, עומדות לביקורת שיפוטית במסגרת הכלל הרחב לפיו כל בנושא העמדה לדין

 פעולה שלטונית נתונה לביקורת.

 

מרחב התפרשותה של הביקורת השיפוטית הוא נושא מורכב אשר  נחתך 

 לב לאופי עילת ההתערבות בעניין נתון.-בשים

 

ביקורת שיפוטית  -החלטה נגועה בפסול ערכי  5.18.2

 מעמיקה

ליט החלטה הנגועה בפסול בעל אופי ערכי, כגון חוסר במידה ויטען שהיועץ הח

לב, ניגוד עניינים, או חוסר הגינות מסוג אחר, החלטתו תיחשף לביקורת -תום

 במיתחם רחב. 

 

זאת לאור העובדה שהיועץ המשפטי הוא ראש התביעה ומייצג את רשויות 

 אכיפת החוק במדינה. 
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תלויה, שהחלטותיה -כחלק מתפקיד זה הוא מהווה רשות עצמאית, בלתי

אמורות לקדם את שלטון החוק במדינה, ולהיות בנויות על שיקולים ענייניים, 

 והוגנים בלבד. 

 

לכן, טענה לסטיה מנורמה זו תביא עמה ביקורת שיפוטית מעמיקה, שמטרתה 

לבחון את טוהר שיקוליו של ראש התביעה. הוא הדין לגבי טענה של חוסר 

 דה לדין. שוויון והפליה בהליך ההעמ

 

המשפט בביקורת שיפוטית על המינהל הוא להבטיח כי -תפקיד מרכזי של בית

פעולותיו מושתתות על אדנים של יושר, הגינות, ושיקולי צדק וטוהר מידות. 

 במובנים אלה, הביקורת השיפוטית היא עמוקה ורחבה.

  

ביקורת שיפוטית לגבי סבירות החלטת היועץ  5.18.3

 המשפטי

רת השיפוטית מכוונת לבחינת סבירות החלטתו של היועץ כאשר הביקו

המשפטי היא נסבה על הרציונליות של החלטתו, מתוך הנחה כי היא נתקבלה 

 לב, ומשיקולים הוגנים בלבד. -בתום

 

הדעת של היועץ מבחינת סבירותו הוא -הביקורת השיפוטית על שיקול מיתחם

 עניין מורכב, שיש לו מספר רבדים.

 

את המצב המשפטי החל כיום, נזכיר במספר מילים על בטרם נפרט 

 ההיסטוריה.
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דבר  הייתהסבירות, לא -הביקורת השיפוטית על החלטות היועץ בעילה של אי

המשפט הגבוה -מובן מאליו בימים עברו. בתחילה, היקף התערבותו של בית

לב. במשך הזמן, הורחבה -לצדק בהחלטות היועץ הוגבל למצבים של חוסר תום

יקורת השיפוטית גם לטענות של שרירות, שיקולים נפסדים, ושיקולים הב

 {.819-816, שם, גנורבפרשת  כב' השופט ברקפסולים }

 

עם השנים, גדלה הנכונות להתערב בהחלטות יועץ גם בעילה של חוסר סבירות 

קיצוני, היורד לשורשו של עניין, אפילו במצבים בהם היא לא מתלווה לעילה 

 "ד, פפוקס נ' הפרקליט הצבאי הראשי 601555בג"צ לב }-םתו היעדרשל 

, 960(, 9)מב "ד, פאלהעצני נ' מדינת ישר 181550בג"צ (; 2855) 288, 289(, 6)מב

 {.018-015, שם, צופאן(; עניין 2858) 922

 

כיום, עילה של חוסר סבירות קיצוני היורד לשורשו של עניין הקשור בהעמדה 

, שם, גנורהמשפט }פרשת -לדין, מצויה בגדרי הביקורת השיפוטית של בית

819.} 

  

עילת  ככלל, גדרי הביקורת השיפוטית על הפעולה השלטונית בהיבט של

הדעת הנתון לרשות המוסמכת בביצוע -הסבירות מושפעים ממרחב שיקול

 הפעולה הנתונה לבחינה. 

 

הדעת הנתון לרשות, לבין מרחב -שיקול מיתחםקיים יחס הפוך בין היקפו של 

 הביקורת השיפוטית על אופן הפעלתו. 

 

ר הדעת רחב יותר, היקף הביקורת השיפוטית על סבירותו צ-כך, ככל ששיקול

אמונה, תנועת האישה הדתית לאומית נ' ראש  8586560 בג"ציותר }

 {.(60.21.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, הממשלה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20372/88&Pvol=מב
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כלל זה ישים גם על היקף הביקורת השיפוטית על סבירות החלטת היועץ 

הנוגע להעמדה לדין של אדם, ובכלל זה, על אופיו,  המשפטי לממשלה בעניין

היקפו וחומרתו של כתב האישום המוגש נגדו, סגירת תיק חקירה שנפתח נגדו, 

 או גיבוש הסדר טיעון בעניינו. 

 

הדעת הנתון לתביעה בעניין -היקף הביקורת השיפוטית ייגזר ממרחב שיקול

 הספציפי העומד לדיון.

  

עץ המשפטי בעניין הקשור בהעמדה לדין הוא רחב הדעת של היו-היקף שיקול

 ביקורת שיפוטית צר.  מיתחםמאוד וממנו נגזר 

 

הדעת העוסק בפן הראייתי, לזה -יודגש לעניין זה, כי יש להבחין בין שיקול

 העוסק בפן של האינטרס הציבורי בהעמדה לדין. 

 

כרוך בהעמדה לדין היועץ בפן העוסק ב"עניין לציבור" הדעת של -שיקול

 בהערכה נורמטיבית של ערכים חברתיים שונים. 

 

הדעת הרחב הנתון ליועץ בעניין זה, פן זה של החלטתו נגיש יותר -חרף שיקול

לביקורת שיפוטית, מאחר שהוא עוסק בהערכה ושיקלול של ערכים 

 נורמטיביים רלבנטיים למקרה נתון. 

 

ימד של הערכה הדעת בדבר "עניין לציבור" בהעמדה לדין נעדר מ-שיקול

והסתברות של נתונים עובדתיים. הוא בנוי על מתן משקל יחסי ראוי לערכים 

נורמטיביים שונים, שיש להתחשב בהם בתהליך קבלת ההחלטה בדבר העמדה 

 לדין. 

 



 שער א': כללי

 

 

 

94 

החלטה הבנויה על הערכה נורמטיבית, היא מדידה, ונתונה לביקורת שיפוטית 

 ביתר קלות. 

 

של היועץ בהעמדה לדין מבחינת "עניין  הדעת-שיקול מיתחםחרף זאת, 

לציבור" נותן בידיו מרחב תימרון ניכר, ובחינת חוקיות ההחלטה בהקשר זה 

 {. 818-819, שם, גנורביקורת שיפוטית צר }פרשת  מיתחםנעשית ב

 

המשפט -בתחום זה של שיקולים הקשורים ל"עניין לציבור", מכיר בית

-בו במקום ששוכנע כי ההחלטה בלתידעתו הרחב של היועץ, ויתערב -בשיקול

 116555בג"צ ; ראו גם 26, פסקה שם, כב' המשנה לנשיא מצאסבירה בעליל }

כב' השופט דינו של -(, פסק2858) 680(, 9)מג "ד, פשפטל נ' היועץ המשפטי

 {. אור

  

הביקורת השיפוטית צר בהיבט השיקול הציבורי הקשור  תחםמיככל ש

בהעמדה לדין, הוא צר פי כמה כאשר עומד למבחן הפן הראייתי שבהחלטת 

היועץ. צרות זו נובעת, בראש וראשונה, מאופייה של ההחלטה הנוגעת לראיות, 

 המתבססת על הערכה עובדתית ומשפטית גם יחד. 

 

 הגיוןת. היא מתקבלת כפרי של ניתוח הזוהי הערכה כמותית וערכית משולב

 בשילוב עם התרשמות של חושים בדבר טיב הראיות ומשקלן. 

 

היא אינה מסתכמת בהערכת כמותן של הראיות ובקיומן של גרסאות מפלילות 

בחומר החקירה. היא מחייבת את התביעה להערכה ערכית של הראיות 

ביע על סיכוי סביר מבחינת עוצמתן הגולמית, וקיום גרעין ראייתי המצ

 להרשעה. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20223/88&Pvol=מג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20223/88&Pvol=מג
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היא מחייבת הערכה לא רק לגבי טיב הראיה במצבה ההיולי כפי שהוא בתיק 

התביעה קודם למשפט. היא מחייבת הערכה מה יהיה משקלה כאשר העד 

שמסר אותה יעמוד על דוכן העדים, ויהיה נתון לחקירה נגדית שתעמיד במבחן 

כל ראיה בנפרד, ובחינה כוללת של  את דבריו הראשוניים. היא מחייבת בחינת

 כל הראיות בהצטרפותן זו לזו כמכלול. 

 

לא מן הנמנע, כי בשל טיבה של החלטה זו, גורמים מקצועיים שונים, בעלי 

כישורים זהים יגיעו להערכות שונות לגבי אותו חומר ראיות. התפלגותן של 

רות עשויות הדעות לא בהכרח גורעת ממשקלן של הדעות השונות, ודעות סות

 15, שם, פסקה האי היווניהסבירות }פרשת  מיתחםלהימצא, כל אחת, ב

 {. כב' המשנה לנשיא מצאדינו של -לפסק

 

כך, כשתובע בוחן אם יש בראיות כדי להצדיק הגשת כתב אישום, עליו לבחון 

לא רק אם יש בהן כדי ראיות לכאורה המצביעות על אשמת הנאשם אלא גם 

משפט, אשר יידרש -ות סבירה להרשעה בידי ביתאם הן מקימות אפשר

להעריך את הראיות לאחר שעברו בפניו את כור ההיתוך של החקירות 

 הראשיות והנגדיות.

 

כן, עליו לבחון לא רק אם הראיות מקימות הסתברות כי הנאשם עבר את -כמו

כי  על פיהןמשפט יפסוק -העבירות אלא אם הן מקימות הסתברות כי בית

, שם, פסקה האי היווניאת העבירה מעבר לספק סביר }פרשת  הנאשם עבר

 {.21, שם, יהב; פרשת 18

 

יש לציין כי ביקורת על סבירות הערכת הראיות לצורך בחינת קיום סיכוי 

סביר להרשעה היא קשה ביותר, ומותירה שוליים צרים ביותר להתערבות 

 שיפוטית. 
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יתי שבהחלטת היועץ להיקפה הצר של הביקורת השיפוטית על הפן הראי

המשפט לא ישים עצמו -בעניין העמדה לדין תורם גם העיקרון הכללי לפיו בית

רוב, יימנע מלקבל לידיו את החומר והנתונים -פי-בנעלי הרשות המוסמכת, ועל

כלל, מלהחליט במקומה בעניין העומד -הגולמיים שהיו בפניה, ויימנע, דרך

פי -על -לראיות גופן, והיא בוחנת  למבחן. הביקורת השיפוטית היא חיצונית

 את חוקיות ההחלטה.  -עילות ביקורת מוגדרות 

 

-משפטי-לפיכך, בביקורת השיפוטית על החלטות היועץ אין הוא פועל כ"יועץ

 666-618, 610(, 9)לז "ד, פמשלהנוף נ' היועץ המשפטי למ 618552בג"צ על" }

 {.כב' השופט א' ברקלדברי  9(, פסקה 2856)

 

המשפט מקבלת חומר הראיות הגולמי לידיו, -לפיכך, ככלל, יימנע בית

 ומבדיקתו. 

 

למעשה, בחינת סבירותה של החלטת היועץ בדבר דיות הראיות לצורך העמדה 

תוכנה של ההחלטה לדין, אינה כורכת את בדיקת הראיות עצמן, אלא את 

פי סימנים חיצוניים אובייקטיביים העשויים להאיר את -בדבר דיותן, על

 סבירותה.

 

דרך לעשות זאת היא באמצעות בחינת תהליך קבלת ההחלטה, העשוי להאיר 

 ולהשליך על תוכנה וסבירותה.  

  

כלל, להעמיד במבחן הביקורת השיפוטית את -המשפט, בדרך-אין על בית

 בדבר דיות חומר הראיות.  החלטת המשיב

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20329/81&Pvol=לז
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-שכן, במידה ויעשה כן, יוסר למעשה החיץ שבין הביקורת לבין המרת שיקול

 המשפט. -דעתו של בית-דעת המשיב בשיקול

 

כאשר תפקיד המשיב מצטמצם, מלכתחילה, רק לבדיקה לכאורית של חומר 

הסבירות להחלטתו בלי  מיתחםכלל, לקבוע את -הראיות, לא ניתן, בדרך

על" ולמעין -משפטי-המשפט יהפוך עצמו ל"יועץ-יג את גבולו, ובלי שביתלהס

 "שופט חוקר".

 

אולם, בעצם ההסתייגות מאפשרות הביקורת על סבירות ההחלטה בדבר דיות 

-הראיות, אין כדי למנוע את בחינת התהליך לקבלת ההחלטה }דברי בית

 565, 086(, 9)נ "ד, פאולמרט נ' היועץ המשפטי 0052580בג"צ  -המשפט ב

(2880.}) 

 

טעם נוסף לצמצום היקף ההתערבות השיפוטית בהחלטת היועץ בעניין דיות 

הראיות לצורך העמדה לדין, נובע מההשלכות האפשריות של התערבות כזו על 

האגודה לזכות  5212588בג"צ קבותיה }תוצאות המשפט הפלילי שיוגש בע

(, 10.0.66) נבואתר האינטרנט פורסם ב, הציבור לדעת נ' פרקליטת המדינה

 {.כב' השופט ריבליןמפי 

 

פלילי, כן, הגשת כתב אישום, וקביעת תוכנו, הן פעולות גורליות בהליך ה-כמו

שאחריות כבדה רובצת על בעל הסמכות הנדרש להחליט בהן ולבצען }פרשת 

 {. 000, שם, כב' השופט חשין, שם, דברי מעריב

 

פעולות אלה קובעות את גורלו של הנאשם, ומשפיעות על זכויות היסוד שלו, 

 המוכרות במשפט.

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206781/96&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%208121/99
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דן של בנוסף, פעולות אלה משפיעות על מעמדו של ההליך הפלילי, ועל מעמ

 רשויות אכיפת החוק ומידת האמון שהציבור רוחש להן. 

 

על רשויות התביעה להשתכנע בעוצמה משמעותית בדבר אחריותו הפלילית של 

 אדם, ובדבר סיכויי הרשעתו, בטרם יפעילו את מנגנון ההליך הפלילי לגביו.

 

כך גם לגבי אחריות התביעה להמרת אישומים חמורים שהסיכוי להרשעה 

לוש, באישומים קלים יותר שהסיכוי להרשעה בהם טוב יותר, והוא בהם ק

 הדעת המופעל לצורך השגת הסדר טיעון במקרים מתאימים.-הדין בשיקול

 

ככל שמופעל ריסון שיפוטי בפן הנוגע ל"עניין לציבור" בהחלטה, הרי ריסון 

 כפול ננקט בפן הראייתי שבה. 

 

י להימנע מהגשת כתב אישום מן בנוסף, יש להבחין בין החלטת היועץ המשפט

חוק סדר הדין ל 01הטעם שאין בקיום המשפט "עניין לציבור" כמשמעו בסעיף 

ראיות  היעדר, לבין החלטתו להימנע מהגשת כתב אישום בשל הפלילי

 מספיקות. 

 

הימנע מהגשת כתב אישום בעילת "אין עניין בהחלטות של היועץ המשפטי ל

דעתו של היועץ המשפטי -המשפט מלהמיר את שיקול-לציבור", יימנע בית

דעתו שלו, ויראה להתערב רק במקרים שבהם שוכנע כי החלטת -בשיקול

 סבירה בעליל.-היועץ המשפטי היא בלתי

 

אינן מאידך, בביקורת על קביעתו של היועץ המשפטי כי הראיות המצויות 

המשפט מידת ריסון כפולה ומכופלת -מספיקות להגשת כתב אישום, ינהג בית

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי  8008569צ "}בג

 ({.1669) 288(, 2, פ"ד נט)לממשלה, מני מזוז

  

ההחלטה האם יש בעניין מסויים די ראיות להעמדה לדין, או, האם יש 

להימנע מהגשת אישום או להגיש כתב אישום בעבירות הצדקה, בשל חולשתן, 

קלות יותר, או להגיע להסדר טיעון, מצויה בגרעין הקשה של סמכות היועץ 

 המשפטי לממשלה. 

 

זו אחריותו, וזו סמכותו להעריך את הראיות ולצפות את תוצאותיו האפשריות 

או המסתברות של המשפט וסיכויי ההרשעה, ולהיערך לקדם את פני 

סתברויות הללו באופן שיישרת בצורה הראויה ביותר את תכליות ההליך הה

  68(, 6, פ"ד נא)ח"כ יונה יהב נ' פרקליטות המדינה 1869580צ "הפלילי }בג

(2880.}) 

 

המשפט נמנע מלהתערב בהחלטת היועץ שלא להגיש כתב אישום אף -בית

 במקום שהראיות הקימו סיכוי סביר אך קלוש להרשעה.

 

 הדבר עשוי להיות כך גם במצבים פחות קיצוניים. כן, -כמו

 

סיבה לכך היא שהגשת כתב אישום, אף שהתובע עצמו מעריך כי רב הסיכוי 

 שהנאשם יזוכה על הסיכוי שהנאשם יורשע בדין, איננה מצב תקין ורצוי. 

 

תוצאותיו של ההליך הפלילי, גם אם אינו מסתיים בהרשעה, גורליות ולכן אין 

 דה ולא משוכנעים כי קיים סיכוי סביר להרשעה. להתחילו במי
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כפועל יוצא, הכלל הוא כי כתב אישום יוגש רק באותם מקרים שבהם משוכנע 

ח"כ יונה יהב נ'  1869580צ "התובע כי קיים סיכוי סביר להרשעה }בג

התנועה למען איכות  8008569צ "(; בג2880) 68(, 6, פ"ד נא)פרקליטות המדינה

 288(, 2, פ"ד נט)נ' היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז השלטון בישראל

(1669.}) 

 

הדעת הנתון ליועץ רחב ביותר, במיוחד -שיקול מיתחםחרף כל האמור, אף ש

דעת מוחלט, והחלטותיו -בפן הראייתי הנוגע להעמדה לדין, אין הוא שיקול

 בעניין זה אינן חסינות מביקורת שיפוטית. 

 

המשפט -א ארע, ולו מקרה אחד, שבו ראה ביתחשוב לציין, כי עד היום ל

זאת, כבר נאמר לא אחת כי ייתכנו -להתערב בהחלטת היועץ בפן הראייתי. עם

משפט להתערב בהחלטת יועץ גם בפן -מקרים נדירים שבהם ייטה בית

 8008569צ "סבירה בעליל }בג-הראייתי, מקום בו נוכח כי החלטתו הינה בלתי

, בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז התנועה למען איכות השלטון

 680(, 9)מג "ד, פשפטל נ' היועץ המשפטי 116555בג"צ (; 1669) 288(, 2)נט

 ( 2886) 088 ,080(, 9)מד "ד, פהנגבי נ' היועץ המשפטי 560586בג"צ (; 2858)

 , שם{.כב' השופט ש' לויןדברי 

 

דוגמה אפשרית לכך היא במקום שנטען כי התביעה לא ייחסה משקל ראוי 

לראיה מרכזית בהשתלבותה עם יתר הראיות, אשר לעמדת הטוען אמורה 

 ין הנוגע להעמדה לדין.להשפיע על החלטתה בעני הייתה

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20223/88&Pvol=מג
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הדעת והביקורת השיפוטית בהכרעה -כללי שיקול 5.16

 לגבי מהות האישומים והסדרי טיעון

 כללי 5.16.1

הדעת של התביעה בעניינים הקשורים בהעמדה -הכללים לבחינת מהות שיקול

לדין, ובטיבה של הביקורת השיפוטית על החלטות הניתנות בתחום זה, נכונים 

עות הקשורות בעצם ההעמדה לדין של אדם, אלא גם להחלטות לא רק להכר

 שעניינן באילו אישומים להעמידו לדין, והאם להסכים להסדר טיעון בעניינו. 

 

שיקולים הקשורים בדיות ראיות המעמידות סיכוי סביר להרשעה, ישימים לא 

רק לשאלה האם להעמיד לדין, אלא גם לשאלה במה להעמיד לדין, והאם ראוי 

הגיע להסדר טיעון, בהתחשב בעוצמת הסיכוי להרשעה, ובשיקולים ל

 שבאינטרס הציבור. 

המבחנים החלים על הביקורת השיפוטית על החלטות יועץ בעניין העמדה לדין, 

ישימים במידה דומה גם על עניינים הנוגעים למהות האישומים שהוחלט 

התביעה על ניהול לכלול בכתב האישום, ולהסדרי טיעון שהושגו, תוך ויתור 

משפט, ועל הניסיון למצות את הוכחת פרטי האישום המקוריים במלוא היקף 

(, 1, פ"ד מד)אורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה 868558צ "פרישתם }בג

958 (2886.}) 

  

 המשפט הגבוה לצדק-היקף התערבותו של בית 5.16.2

רים בהם למק ורק אך המשפט-בתחילה צומצם היקף התערבותו של בית

פרידה שור נ'  280580צ "}בג לב בהחלטת היועץ-נטענה טענה בדבר חוסר תום

 ({.2880) 158פ"ד יא היועץ המשפטי לממשלה 
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דין מנדל שרף נ' הוועד המחוזי -עורך} 586505צ "בג -דוגמה לכך ניתן למצוא ב

({, שם העותר 2805) 200(, 2, פ"ד לג)הדין ואח'-בתל אביב של לשכת עורכי

ריז בפירוש, והדבר ברור גם מעתירתו, שאיננו מיחס ליועץ המשפט נימוק הכ

הדין -לב בהימנעו מלהגיש תלונה לבית-נפסד ומניע המראה על חוסר תום

 המשמעתי.

 

 המשפט קבע כי אין עילה להתערבותו.-מסיבה זו בית

 

 228588צ "}בגבמשך הזמן הורחבה היריעה, ונכללו בה טענות בדבר שרירות 

 ({.2888) 2950, פ"ד יג יוליוש רייכבך נ' היועץ המשפטי לממשלה יהודה

 

אריה וגנאר  9509}בג"צ  בדבר שיקולים נפסדיםהתווספו טיעונים  מכן-לאחר

 ({2809) 18(, 2, פ"ד יח)נ' היועץ המשפטי לממשלה

 

 090556צ "}בגשיקולים פסולים" השלב הבא היה הוספת טיעונים בדבר "

 ({.2852) 986(, 1, פ"ד לה)לפלוני נ' מדינת ישרא

 

רשימה זו של מקרים אינה רשימה סגורה, אלא משקפת את המגמה ואולם, 

 איזכור עילות מייצגות.  העקרונית תוך

 

הדעת של הקובל, גם -בשיקול יראה להתערב המשפט-שביתכך ייתכן, לדוגמה, 

אם אם יתגלה בהחלטתו חוסר סבירות קיצוני, היורד לשורשו של עניין, אף 

שמעון  195552צ "}בג אלב דווק-תום היעדראין הוא מתלווה בסימנים של 

 ({.2856) 866(, 6, פ"ד לז)הדין-ווליס נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי
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היועץ המשפטי לממשלה, אם גלוי וברור,  המשפט יתערב בהחלטתו של-בית

הדורש את שנפל משגה היורד לשורשו של עניין, או שנתגלה עיוות מהותי אחר 

(, 6, פ"ד מב)שמואל פוקס נ' הפרקליט הצבאי הראשי 601555בג"צ } תיקונו

289 (2855).} 

 

להתערב בהחלטותיו של היועץ המשפטי  המשפט-כוחו של ביתכלומר, 

טה נושא הדיון ניתנה רים בהם מוכח כי ההחלקלממשלה אינו מוגבל למ

 .לב-בחוסר תום

 

שתכנע, כי ההחלטה נתקבלה המשפט י-ביתיש מקום להתערבות, גם אם כך, 

סמך שיקולים מופרכים וזרים לעניין, והחלטה, אשר על פניה נראית נטולת -על

החלטה כזו מפני  "יציל"לב לא -ראיה בדבר חוסר תום היעדר. הגיוןכל 

(, 9, פ"ד מב)אליקים העצני נ' מדינת ישראל 181550צ "}בג ביטולה או שינויה

960 (2858.}) 

 

 היעדרב, ל-לחוסר תוםרק המשפט אינו מצומצם -היקף התערבותו של בית

חוסר סבירות , , עיוות מהותיהיתר-ביןיושר או מניעים נפסדים, אלא כולל גם, 

ס קיצוני היורד לשורשו של עניין, הפליה, או שיקול העומד בסתירה לאינטר

ג'מאל עבד אל  918558צ "בג -ב השופט בייסקי כב'דינו של -}פסק הציבורי

 ({.2858) 025(, 9, פ"ד מג)קאדר מחמוד צופאן נ' הפרקליט הצבאי הראשי

 

 הן שתיים:החלטות תובע במשפט ה-המידה להתערבותו של בית-אמות

 

-אי", כאשר החלטת התובע של "סבירותה"בחינת  - אובייקטיבית ,האחת

, הפליה מהותית, משגה היורד לשורשו היתר-ביןהכוללת,  - "רות מהותיתסבי

 .תביא לפסילת ההחלטה -של עניין ועיוות מהותי אחר 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20372/88
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 היעדר", כאשר התובעשל  "בויל-תום"עיקרה בבחינת  - סובייקטיבית ,השניה

יביא לפסילת , יושר, הגינות ומניעים טהורים היתר-ביןהכולל,  - "לב-תום

ג'מאל עבד אל  918558צ "בג -ב קדמיהשופט  כב'דינו של -סק}פ ההחלטה

 ({.2858) 025(, 9, פ"ד מג)קאדר מחמוד צופאן נ' הפרקליט הצבאי הראשי

 

אך ורק בנסיבות קיצוניות,  התובעדעת -תערב בשיקולהמשפט י-כלומר, בית

 שבהן גלוי וברור, שנפל משגה היורד לשורשו של עניין, או שנתגלה עיוות

 אחר הדורש את תיקונו.  מהותי

 

לב מצד מקבל -הכוונה לאותם מקרים בהם ניתן להצביע על חוסר תום

כך שמניעים לא טהורים או נפסדים עמדו ביסוד ההחלטה או -ההחלטה או על

 -ב לוין השופט כב'דינו של -}פסק סבירות מהותית וקיצונית-שהיא לוקה באי

, ן נ' הפרקליט הצבאי הראשיג'מאל עבד אל קאדר מחמוד צופא 918558צ "בג

 ({.2858) 025(, 9פ"ד מג)

 

לא רק שהסמכות כאשר החלטת היועץ מקורה בחוסר סבירות קיצוני כן, -על

, כעומד על משמר ולהתערב בהחלטה, אלא שחובתהמשפט -בידי ביתוהרשות 

   שלטון החוק, לעשות כן.

 

  958(, 1מד) , פ"דאורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה} 868558צ "בג -ב

אינו מתבסס על סטיה קלה מהאיזון הראוי בין שחוסר ({ נקבע כי היה 2886)

 השיקולים השונים. 

 

חוסר הסבירות שבהחלטת היועץ המשפטי לממשלה מקורו בפרשה זו נקבע כי 

בסטיה מהותית, היורדת לשורש העניין, עד שהמסקנה הסופית היא מופרכת 

 לוטין. סבירה לח-מעיקרה, ובשל כך בלתי
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זה מביא מחד מקורו בסטיה מהותית וקיצונית סבירות החוסר  כלומר, כאשר

לפסלותה של החלטת היועץ המשפטי לממשלה, ומאידך גיסא הוא  ,גיסא

 המשפט.-ביתמצדיק את התערבותו של 

 

המשפט בהחלטות היועץ -ביסוד הכללים בדבר התערבות ביתיודגש, כי 

 : . ובמה דברים אמוריםת יסודהנחומספר המשפטי לממשלה עומדות 

 

 .דעת נרחב בהחלטה, אם להעמיד חשוד לדין אם לאו-ליועץ המשפטי שיקול

 

דעת זה משמעו כוח בחירה בין מספר החלטות חוקיות. בחירה זו -שיקול

ידי מתן משקל ראוי לשיקולים השונים, שיש לקחתם -מכוונת, בין השאר, על

 ן לציבור" בהעמדה לדין. הקביעה אם קיים "עניי בחשבון במסגרת

 

בקביעתו של משקל זה קיים תחום תמרון ניכר. הוא מבוסס, בין השאר, על 

הערכת מציאות פיסית ונורמטיבית ועל השקפת עולם. אך טבעי הוא, כי 

יועצים משפטיים שונים ייתנו משקל שונה לשיקולים השונים המגבשים את 

 המידה של "עניין לציבור". -אמת

 

ידי היועץ המשפטי לשיקולים השונים פועל במסגרת -שקל שניתן עלכל עוד המ

הדעת, ההחלטה היא חוקית. מכאן, שיועצים -התכלית לשמה ניתן שיקול

משפטיים שונים עשויים להגיע להחלטות שונות וסותרות באשר לקיומו של 

 "עניין לציבור", שכולן תהיינה חוקיות. 

 

ק לא יתערב בהחלטתו של היועץ המשפט הגבוה לצד-במצב דברים זה, בית

התערבות זו אינו נעוץ בחסינות מיוחדת שיש -המשפטי לממשלה. הטעם לאי

 המשפט הגבוה לצדק-לו ליועץ המשפטי מפני הביקורת השיפוטית של בית
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בכך שהחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה היא חוקית, ואין עילה  אלא

 המשפט. -להתערבות של בית

 

צדק עשוי לגרוס, כי אילו כוח ההחלטה המקורי היה המשפט הגבוה ל-בית

בידיו, היה הוא מקבל החלטה שונה מזו שקיבל היועץ המשפטי לממשלה. 

המשפט עשוי לאפיין את החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה בנסיבות -בית

 חוקית. -אלה, כהחלטה "מוטעית", אך אין היא החלטה בלתי

 

שם עצמו כיועץ משפטי  על והוא אינו-משפטי-יועץ המשפט אינו-ביתכלומר, 

 לממשלה.

 

את חוקיות החלטותיו של היועץ המשפטי המשפט הוא לבחון -תפקידו של בית

 לא את תבונתן. ו

 

המשפט עצמו, אילו פעל כיועץ -שביתהיא החלטה  החלטה "מוטעית"כך, 

לא המשפט הגבוה לצדק -ובית עשויה להיות חוקית, משפטי, לא היה בוחר בה

שמעון ווליס נ' הוועד  195552צ "}בגעילה להתערבותו  היעדרבשל  בהב יתער

 ({.2856) 866(, 6, פ"ד לז)הדין-המחוזי של לשכת  עורכי

 

נכונה או מוטעית, -בלתיהמשפט -בעיני ביתהעובדה בלבד, שההחלטה נראית 

המשפט משוכנע כי היה מגיע -ביתאין בה כדי להצדיק התערבות, ואף אם 

-להניע את ביתמזו אליה הגיע היועץ המשפטי אין בכך כדי  למסקנה שונה

 181550}בג"צ לקבל עתירה המופנית כנגד החלטת היועץ המשפטי המשפט 

כב' דינו של -(, פסק2858) 960(, 9פ"ד מב) אליקים העצני נ' מדינת ישראל

 {. השופט בך
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שמרחיק את אפשרות ההתערבות בהחלטות היועץ המשפטי שיקול נוסף 

שור של הפעלת המערכת המשפטית, בהשוואה להתערבות בפעולותיהן במי

 הוא והחלטותיהן המינהליות של רבות מבין הרשויות הציבוריות האחרות

 .ההיבט של שקילת טובת הציבור

 

הינו גורם גמיש המאפשר גישות שונות ואף  היבט זה של טובת הציבור

 מנוגדות, אשר כל אחת מהן היא לגיטימית.

 

תערבות נובע מתוך כך שאין כל עילה להתערבות, שכן היועץ המשפטי חוסר הה

 ת.לממשלה בחר באופציה לגיטימי

 

הוא, שנפל בהחלטה פגם מאותם פגמים  משפט-תנאי להתערבות בית

המשפט אולי טעה -המצדיקים התערבות ערכאה זו, ולא די בכך, שלדעת בית

 היועץ המשפטי.

חוקית, באופן שהחלטתו -שרות בלתיכאשר היועץ המשפטי לממשלה בחר באפ

המשפט בהחלטתו של -חוקית, יתערב בית-הינה לא רק מוטעית, אלא גם בלתי

 היועץ המשפטי לממשלה. 

 

-המשפט הינה, כי בכפוף לטענות "סף", כגון ניקיון-תפיסת היסוד של בית

כפיים ושיהוי, צריכה להתקיים חפיפה בין העילות, המביאות לפסילת 

יועץ המשפטי לממשלה, לבין העילות המצדיקות התערבותו של ההחלטה של ה

 .המשפט-בית

 

באין עילה לפסול את החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, אין גם עילה 

זאת, קיימת עילה לפסילת החלטתו -המשפט. אם, לעומת-להתערבותו של בית
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המשפט הגבוה -של היועץ המשפטי לממשלה, יש גם עילה להתערבותו של בית

 צדק. ל

 

לא מוקנית ליועץ המשפטי לממשלה כל חסינות מיוחדת מפני התערבותו של 

המשפט אינו מכיר במצב דברים, שבו עשויה -המשפט הגבוה לצדק. בית-בית

להיות עילה לפסילת החלטתו של היועץ המשפטי, אך לא תהיה עילה לקיומה 

 של ביקורת שיפוטית. 

 

 לפגוע בשלטון החוק. חסינות כזו, אילו הוכרה, היה בה כדי 

 

היא במקרים מיוחדים, בהם הגורם השלטוני, שלו חסינות כזו מוכרת רק 

ראש -ח"כ יוסי שריד נ' יושב 081552צ "}בגהוא המחוקק עצמו  הוענקה

 ({.2851) 280(, 1, פ"ד לו)הכנסת מנחם סבידור

 

-כבלתי יןבכך במצבים חריגים נוספים, אותם איפי המשפט הכיר-בית

, פ"ד רס"ן )מיל'( יהודה רסלר נ' שר הביטחון 826550}בג"צ " "שפיטים

 ({.2855) 892(, 1מב)

 

אינו נופל לקטיגוריות אלה. כי הוא היועץ המשפטי מקרים אלה לא חלים על 

החלטותיו שפיטות, ואין הוא חלק מהרשות המחוקקת. בידיו כוח שלטוני רב 

 עוצמה.

 

המסקנות המשפטיות הענייניות המסקנה, כאילו מנוע גורם תביעתי מהסקת 

בדבר הגשת כתב אישום או בדבר ביטולו, וזאת משום שגורם אחר, הכפוף לו, 

החליט כבר אחרת, אינה מתקבלת על הדעת ונוגדת בעליל את האינטרס 

 הציבורי של אכיפת החוק והשלטתו.
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כן -דעת מוחלט, ועל-דעת שאינו נתון לעיון מחדש ולביקורת הוא שיקול-שיקול

 נוגד את טובת הציבור. אהו

 

הדעת שלא להעמיד לדין, -וכמה כך הדבר, כשהמדובר בשיקול-כמה-אחת-על

דעת זה מקנה -; שיקולחוק סדר הדין הפליליל 01הנתון בידי התובע בסעיף 

בוקר כזה יש עמו סכנה של מ-דעת בלתי-סמכות רב עוצמה; שיקול לתובע

איתי דותן נ' היועץ המשפטי  599550שימוש לרעה, שחיתות ואפליה }בג"צ 

 ({.2850) 128(, 6, פ"ד מא)לממשלה

 

חיוני להפעלה ראויה של סמכויות השלטון של היועץ הוא פיקוח שיפוטי 

המשפטי לממשלה, כשם שהוא חיוני להפעלה ראויה של כל סמכות שלטונית 

 אחרת.

 

חוקיות, את מלוא  מידה של-המשפט לא יבחן, באמות-ין כל סיבה, שביתא

יישארו תחומי , כן-לא-, שאםשל היועץ המשפטיהדעת -ההיקף של שיקול

 דעת, החסינים מביקורת שיפוטית. -שיקול

 

הדעת המינהלי מזווית הראיה של הדינים -הראוי הוא להשקיף על שיקול

הדעת המינהלי -ובעת תורת שיקולהדעת. משק-הקובעים את חוקיות שיקול

-דעת פלוני נפל פגם, מן הראוי הוא, שבית-)המהותי והדיוני(, כי בשיקול

 הדעת המינהלי. -המשפט המינהלי יהא נכון לבחון את חוקיות הפעלת שיקול

 

הדעת המינהלי אינם -אין כל יסוד להכיר, כי תחומים מסויימים של שיקול

מעמד או חוסר  היעדרכמובן, לטענות של  נתונים לביקורת שיפוטית )כפוף,

מאיר שניצר נ' הצנזור  056555}בג"צ סף( -שפיטות מוסדית וכיוצא בהן טענות

 ({.2858) 020(, 9, פ"ד מב)הצבאי הראשי, מר יצחק שני

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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דברים אלה תופסים, כמובן, גם לעניין היקף הביקורת השיפוטית על פעולות 

חלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה. משנפל פגם בה

-הדעת המינהלי ההחלטה פגומה, יתערב בית-פי תורת שיקול-באופן שעל

חוקיותה של ההחלטה, ובלבד שהעותר קיים את -המשפט ויקבע את אי

הראויות. פיקוח שיפוטי זה חיוני הוא לשלטון החוק ולחירות  הסף-דרישות

 האדם בישראל.

 

המשפט, אלא תוקף -התערבותו של בית שאלת המפתח אינה היקףכלומר, 

היועץ המשפטי לממשלה. השאלה האמיתית אינה עילות  החלטתו של

המשפט, אלא העילות הפוסלות את תוקף ההחלטה. -ההתערבות של בית

דעת היועץ המשפטי -המשפט, אלא שיקול-דעת בית-השאלה אינה שיקול

 לממשלה. 

 

יקף חוסר חוקיותה של המשפט הוא כה-היקף התערבותו של בית כלומר,

בכפוף לטענות הסף קיימת חפיפה מלאה . החלטת היועץ המשפטי לממשלה

-המשפט לבין העילות הפוגעות בחוקיות שיקול-בין היקף ההתערבות של בית

 הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. 

 

דעת -האם קיימות עילות, הפוגמות בשיקול 5.16.3

דעתו של היועץ -למינהלי "רגיל", אך אינן פוגמות בשיקו

 המשפטי לממשלה? 

 בעניין זה אין דין מיוחד ליועץ המשפטי לממשלה. 

 

הדעת המינהלי, הינה לקיים -בכל הנוגע לתורת שיקול המשפט-ביתמגמתו של 

 דעת מינהלי. -אחידות בעילות הפוסלות שיקול
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העילות הפוסלות אקט מינהלי חלות על כל סמכות שלטונית ברשות המבצעת. 

-פי העילות הרגילות של תורת שיקול-לטתו של נשיא המדינה נמדדת עלאף הח

(, 6, פ"ד מ)יצחק בארזילי נ' ממשלת ישראל 915550}בג"צ הדעת המינהלי 

משפט -סעיד מוחמד אבו שקרה נ' ר. דן שופט בית 616550(; בג"צ 2850) 868

 ({.11.68.50, פורסם באתר האינטרנט נבו )השלום בחדרה

 

כלל, -דעת של רשות שלטונית בדרך-לות, הפוגמות בשיקולאכן, אותן עי

 של היועץ המשפטי לממשלה.  הדעת-בשיקול פוגמות גם

 

המהותי באשר לעילות -של כללי המשפט המינהלי זו הינה הפעלה שוויונית

דעת מינהלי נפגם אם הוא -דעת מינהלי. כשם שכל שיקול-הפוגמות בשיקול

לב, כך גם -וחוסר תום , חוסר הגינותהופעל מתוך שיקולים זרים, הפליה

 דעתו של היועץ המשפטי לממשלה נפגם בשל עילות אלה. -שיקול

 

דעת מינהלי נפגם בשל חוסר סבירות קיצוני שנופל בו, כך גם -כשם שכל שיקול

 הדעת של היועץ המשפטי נפגם בשל חוסר סבירות קיצוני שדבק בו. -שיקול

 

ו של היועץ המשפטי לממשלה, כי נפל בו דעת-אכן, לא די, לשם פסילת שיקול

הדעת של היועץ המשפטי יש להצביע -חוסר סבירות קל. לשם פסילת שיקול

 כך כי חוסר הסבירות שדבק בו הוא מהותי או קיצוני. -על

 

אינה סומכת עצמה על חסינות מיוחדת של היועץ המשפטי  יודגש כי מסקנה זו

סבירות קל. לשם  ך בשל חוסר דעת שלטוני לא נפסל א-לממשלה. כל שיקול

 מהותי.  דעת מינהלי נדרש חוסר סבירות-פסילתו של כל שיקול
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חוסר הסבירות של רשות מינהלית פירושו סטיה של הרשות המינהלית 

ההתנהגות המקובל של רשות מינהלית סבירה בנסיבות העניין.  טמסטנדר

 מורה. מטבע הדברים הסטיה יכולה להיות קלה ויכול שהסטיה תהא ח

 

במשפט האזרחי, במסגרת דיני הנזיקין, כל סטיה מסטנדרד הסבירות גוררת 

 אחריה אחריות ברשלנות. 

 

תוקף הוא עניין הצריך לחול גם במשפט המינהלי, שבו  לא אותו עיקרוןואולם, 

 החלטה מינהלית ולא בפיצוי ניזוק. 

 

ת, אינטרסים ביטול אקט מינהלי הוא עניין רציני, העשוי להשפיע על ציפיו

-כן, אין לבטל מעשה מינהלי בשל סטיה של מה-וזכויות של אנשים שונים. על

 בכך מסטנדרד ההתנהגות הסבירה או סטיה בעניין שולי. 

 

כדי שסטיה מסטנדרד ההתנהגות המקובל על רשות מינהלית סבירה כלומר, 

תביא לביטול המעשה המינהלי, יש צורך בסטיה מהותית, היורדת לשורש 

 912(, 2, פ"ד לה)דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור 658556}בג"צ  ענייןה

(2856.}) 

 

דעת מינהלי -תקיפותו של שיקול כן, קיימת זהות בין העילות לחוסר-כי-הנה

ת היועץ המשפטי עד-כלל, לבין העילות לחוסר תקיפותו של שיקול-בדרך

 לממשלה. 

 

לתוקף החלטתו של  שרלא סביר הוא ליצור מערכת דינים מיוחדת בא ,אכן

דעתו -היועץ המשפטי לממשלה. אין כל אפשרות להצדיק גישה, לפיה שיקול

דעתו של -של תובע "סתם" תהא כפופה לעילות הפסלות הרגילות, ואילו שיקול
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תובע, שהוא היועץ המשפטי לממשלה, תהא כפופה לעילות פסלות מיוחדות 

 802(, 9, פ"ד לח)שלהטיים אינק. נ' היועץ המשפטי לממ 000559}בג"צ 

(2858.}) 

  

דעתו של -במדינת חוק, בה שולט עקרון שלטון החוק, אין כל צידוק ששיקול

מידה מיוחדות באשר לתוקפו -העומד בראש התביעה הכללית ייבחן באמות

 206, 288 לה הפרקליטלדין פלילי"  דעת שיפוטי בהעמדה-פרידמן "שיקולד' }

 {.מ"ד(תש-)תשמ"ג

 

דעתו של היועץ המשפטי -מסקנה זו אין משמעותה החלפת שיקולודוק, 

המשפט. מסקנה זו אין משמעותה פסילת החלטה -דעת בית-בשיקול

חרה באפשרות החלטה שב -"מוטעית" של היועץ המשפטי לממשלה, כלומר 

 רצויה. -חוקית בלתי

 

 שוויון בפני החוק של כל גורמי השלטון. המשמעות היחידה היא שיש 

 

אין כל הבדל בין היועץ המשפט -ביתלעניין היקף התערבותו של כלומר, 

 המשפטי לממשלה לבין כל נושא תפקיד ציבורי. 

 

 יביםהכלל הוא כי היועץ המשפטי לממשלה וכל נושא תפקיד ציבורי חי

הדעת בהגינות, ביושר, בסבירות, ללא שרירות והפליה, תוך -את שיקול להפעיל

 שקילת שיקולים רלוואנטיים בלבד. 

 

נתונים לביקורת שיפוטית, וכשם שאין דין מיוחד ליועץ המשפטי כן, הם -כמו

המשפט, כך אין כל דין מיוחד ליועץ המשפטי -סמכותו של בית לממשלה לעניין

http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=פרידמן&MaamarName=שיקול%20דעת%20שיפוטי%20בהעמדה
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מירה נוף נ'  618552}בג"צ  המשפט-היקף הביקורת של בית לממשלה לעניין

 ({. 2856) 610(, 9, פ"ד לז)היועץ המשפטי לממשלה

 

אורי גנור נ' היועץ המשפטי } 868558צ "בג -על רקע כללים אלה, נקבע ב

המשפט -בית כי יש מקום להתערבות ({2886) 958(, 1, פ"ד מד)לממשלה

 .בהחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה

 

לא נפל בה חוסר ו סבירה "סתם"-בלתינקבע כי ההחלטה של היועץ אינה 

פי -כן נפגמת היא על-סבירה באופן מהותי ועל-סבירות קל. ההחלטה היא בלתי

 הדעת המינהלי. -כללי תורת שיקול

-בית פגם הפוסל אותה במישור המהותי, קמה סמכותופל בהחלטה משנ

 ההחלטה.כך ולצוות על ביטול -להכריז על המשפט

 

החלטת היועץ המשפטי לממשלה, שלא להעמיד לדין את , גנורלכן, בפרשת 

 "עניין לציבור", בטלה.  היעדר הבנקים והבנקאים בשל

 

מנת שיחליט אם -את העניין ליועץ המשפטי לממשלה, עלהמשפט החזיר -בית

 נקבע קיים חומר ראיות לכאורה להעמדתם של הבנקים והבנקאים לדין. כן 

לטת היועץ המשפטי לממשלה שלא להעמיד את רואי החשבון לדין כי הח

 "עניין לציבור", בטלה.  היעדרפלילי, בשל 

 

 מהו המבחן שראוי כי ינקוט אותו התובע הישראלי? 5.17

-סופוהעמדת אדם לדין אינה דבר של מה בכך, והשלכותיה קשות, אף אם ב

 יוצא זכאי בדינו. דבר-של
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 ם להעמיד לדין חשוד, עליו לנקוט בשיטתלכן, כאשר תובע בוחן הא

 ."האפשרות הסבירה להרשעה"

 

 א בהקטנת מספר אישומי השווא.וה יתרונה של שיטה זו

 

אף אם בעצם ההעמדה לדין לא נפגעות זכויות היסוד של הנאשם, יודגש, כי 

זהירות, טרם שהן מחליטות על -שומה על רשויות התביעה לנקוט משנה

 העמדה לדין. 

 

"האפשרות הסבירה להרשעה" גם עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד  גישת

חובתה של הרשות המינהלית ש היתר-ביןקובעים, של המשפט המינהלי, ש

 להעמיד לנגד עיניה, בעת גיבוש החלטתה, את כל השיקולים הנוגעים לעניין

 ({.2856) 912(, 2, פ"ד לה)דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור 658556בג"צ  ראה}

 

דעת ראוי גם -גישת "האפשרות הסבירה להרשעה" מעניקה לתובע שיקול

בחיזוי תוצאות המשפט, אם יוגש כתב אישום, שהוא אחד מן השיקולים 

 את מספר אישומי השווא. כדי לצמצם שכן, יש בו הנוגעים לעניין

 

להעמיד חזקה על היועץ המשפטי לממשלה ועל אנשי הפרקליטות, כי החלטה 

ת לאחר בדיקה מעמיקה ועניינית של כל חומר הראיות ואגב מתקבל לדין

עימות בין הודעות העדים השונים, והערכת מהימנותן הלכאורית ומשקלן 

 היחסי. 

 

ודוק: גם אם קיים חומר ראיות לכאורה להגשת כתב אישום, עדיין יכול היועץ 

פי -המשפטי להחליט להימנע מהגשתו, אם סבור הוא שסיכויי ההרשעה על
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אורי גנור נ' היועץ המשפטי  6918589צ "}בג חומר שברשותו מועטיםה

 ({.2880) 2(, 9, פ"ד נ)לממשלה

 

במסגרת שיקוליו, היועץ המשפטי רשאי לשקול גם את סיכויי הרשעתו של מי 

שנגדו יוגש כתב אישום. אם הסיכוי לכך קלוש, הוא רשאי לשקול ולהחליט 

 .המשפט-ת כתב אישום לביתשאין טעם בהפעלת מנגנון התביעה ובהגש

 

כך, למשל, ייתכן מקרה שבחומר הראיות שבידי התביעה תימצא ראיה שיש 

בה לכאורה להפליל חשוד, אך כשבוחנים את מכלול הראיות כולו, ניתן בנקל 

להגיע למסקנה שהראיה היא מפוקפקת והסיכוי להרשעה הוא אפסי. במקרה 

הפעלת מנגנון התביעה והעסקת כזה, רשאי היועץ המשפטי לשקול ולהחליט ש

}דנג"צ  ידי הגשת כתב אישום אינם רצויים ואינם ראויים-המשפט על-בית

 688(, 8, פ"ד מז)דב פרייברג ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה 9091586( ')יר

(2886.}) 

 

כן, אפילו אם העובדות שבחומר שלפני התובע מגלות עבירה, אין -על-יתר

פי החומר ברור לתובע שהנאשם יזוכה, כגון, אם -להעמיד אדם לדין, אם על

 העבירה התיישנה או אם עומדת לנאשם ההגנה שזוכה כבר פעם מהעבירה

עד  111, 120(, 9, פ"ד לז)בארי נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' 086551בג"צ }

(, 8, פ"ד מו)מעוז נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' 6590582בג"צ (; 2856) 116

916, 960 (2881.}) 

 

ההכרה בכך שבקביעת רף הראיות, יש בידי התובע לבחון את סבירות ואולם, 

ת ההרשעה היא ההרשעה, עדיין איננה אומרת מתי יש לקבוע שאפשרו

 "סבירה".

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20650/82
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203846/91
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עצם בחינת הסתברות ההרשעה פירושה התחקות גם אחר אופן החלטתו של 

המשפט במשפט. היינו, הסתברות סבירה להרשעה אין פירושה רק -בית

פי חומר הראיות אכן ביצע הנאשם את העבירה -הסתברות סבירה כי על

ל ספק סביר המשפט יפסוק שאין כ-המיוחסת לו, אלא הסתברות סבירה שבית

 שהנאשם אשם בביצוע העבירה.

 

כדי לתאר מצב שבו, למרות קיומן של ראיות לכאורה, מוצדקת החלטת היועץ 

המשפט -בפסיקה ביתהמשפטי לממשלה להימנע מהגשת כתב אישום, 

"סיכויי הרשעה מועטים", "סיכוי קלוש להרשעה", "סיכוי  השתמש במילים

 נאשם יזוכה".אפסי להרשעה", וכן ש"ברור לתובע שה

 

מוצדקת רק באותם מקרים אינה אולם הימנעות מהגשת כתב אישום 

קיצוניים. ייתכנו אף מצבים פחות קיצוניים שבהם אין לחייב תובע להגיש 

 כתב אישום, בניגוד להערכתו כי הנאשם יזוכה. 

 

הגשת כתב אישום, אף שהתובע עצמו מעריך כי רב הסיכוי שהנאשם יזוכה על 

רשע בדין, איננה מצב תקין ורצוי. תוצאותיו של ההליך הפלילי, גם הסיכוי שיו

אם אינו מסתיים בהרשעה, גורליות מכדי שייעשה "ניסוי" בהגשת כתב 

 אישום.

 

כן, כתב אישום אמור להיות מוגש באותם מקרים שבהם משוכנע התובע כי -על

סוד קיים סיכוי סביר להרשעה. בכך מתקיים איזון ראוי בין הערכים שבי

מטרותיו של המשפט הפלילי, לבין הערך של מניעת פגיעה שאינה הכרחית 

 בחשוד ובמשפחתו.
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פי בחינה -את המסקנה כי קיים סיכוי סביר להרשעה, בידי התובע לקבל על

 . על פיוכפולה של חומר הראיות הגולמי והערכת סיכויי ההרשעה 

 

 על פיהות להכריע אין כל אפשרו היא מטבעה ראיה גולמית "ראיה לכאורה"

 את אשמתו או חפותו של נאשם.

 

פוטנציאל ראייתי, אשר יוצא מהכוח אל הפועל  ןראיה לכאורה טמוכלומר, ב

 .בסיום ההליך השיפוטי

 

המשפט בוחן את השאלה אם מתוך מכלול חומר החקירה ניתן יהיה -בית

 לשלוף בסוף ההליך השיפוטי תשתית עובדתית מרשיעה. 

 

המשפט תמונה כוללת באשר לפוטנציאל הראייתי -עצמו ביתמכל אלה יוצר ל

הטמון בחומר החקירה, כלומר, אם קיים סיכוי סביר שמחומר חקירה זה 

בש"פ } תצמחנה בסוף המשפט ראיות אשר תבססנה את אשמת הנאשם

 ({.2880) 266(, 1, פ"ד נ)ת ישראלזאדה נ' מדינ 5650588

 

נקודת המוצא העקרונית היא שכל האזרחים שווים בפני החוק. שוויון הכול 

 במערכת המשפט הישראלית.יעבור -בפני החוק הוא כלל בל

 

 85508בג"צ } עקרון השוויון "הוא מנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו"

 ({.2808) 085, 086(, 2, פ"ד כג)ברגמן נ' שר האוצר ואח'

 

הפעלה ראויה של ההליך הפלילי מבוססת על אמון הציבור ברשויות התביעה 

ועל אמונה כי הן מקבלות החלטותיהן מתוך שוויון. הגשת אישומים בדרך 

 מפלה פוגעת באמון הציבור ברשויות התביעה. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%208087/95
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%208087/95
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%208087/95
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%2098/69
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  בשלושה מובנים: עה זו, קשה היא למשטר הדמוקרטיפגי

 

דעת -, שימוש מפלה בכוח התביעה פוגע בהנחות שביסוד הענקת שיקולראשית

 לתובע; 

 

, הפליה בהגשת אישומים פוגעת באמון שהציבור רוחש לרשויות התביעה שנית

בפרט ולרשויות שלטון בכלל, ובכך מכרסמת בעבותות המקשרים את בני 

 החברה; 

 

, הפעלה לא שוויונית של כוח התביעה פוגעת בכוח המרתיע של שלישית

 המשפט הפלילי.

-עניין לציבור צריכה להיות מופעלת על היעדרהסמכות להחליט על יודגש כי, 

פי עקרונות פעולה, המביאים בחשבון את האינטרס הכללי, שתקויים מדיניות 

 סבירה והוגנת בלי העדפות או הפליות לרעה. 

 

בו של הציבור אמון בכך שכולם שווים בפני יהמדיניות האמורה לנטוע בלעל 

שוויון בהפעלת החוק חותרת תחת האמון שהציבור  היעדרתחושה של  החוק;

 .לרשויות המשפט רוחש

 

שוויון בפני החוק אין משמעו רק הפליה לטובה, והפליה לרעה אף -ודוק: אי

כשמופעל כנגד אישי ציבור היא במשמע, ומובן הוא כי השוויון נפגע גם 

צ "}בג קריטריון מחמיר יותר בבדיקת קיומן של ראיות מספיקות לאישום

 ({. 2880) 68(, 6, פ"ד נא)ח"כ יונה יהב נ' פרקליטות המדינה 1869580

 

מעלה -ראוי לדעת שהציבור נוטה לחשוד שאין נוהגים בחשודים שהם בניכך, 

 . "עמך"של טובים כפי שנוהגים בסתם חשודים -או בני
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זאת, אין -אמון הציבור במערכת אכיפת החוק הוא נכס חשוב שלה. עם

. אך יש להקפיד הקפדה "מה יגידו"מעלה בשל השיקול של -להפלות לרעה בני

מתוך רצון להפלותם, אלא כתוצאה  דווקא-לאויתרה שאכן לא יופלו לטובה )

והגת בפועל המידה השוויונית הנ-מכוונת של הטיפול המערכתי( ושאמת-לא

מ' קרמניצר "תפקידו של התובע בהליך }תוצג לעיני כל באורח ברור ומשכנע 

 {. 250 , כרך ה' )תשנ"ו(,פליליםפלילי" 

 

התנועה } 9968586בשג"ץ , 9905, 9628, 6689586בג"צ  -ב דוגמה לכך היא 

 969(, 8, פ"ד מז)למען איכות השלטון בישראל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'

(2886.}) 

 

המשפט לקבל את הטענה כי יש בכוחו של האינטרס -לא הסכים ביתבפרשה זו 

 ת סמכותו של ראשליציבות הממשלה והקואליציה כדי להשפיע על אופן הפעל

 הממשלה לפטר שר. 

 

זאת בעיקר נוכח המשקל הנכבד אשר יש לתת לאמון הציבור בשלטון. הוא 

 הדין בחשש בדבר חוסר יציבות פוליטית עקב הגשת כתב אישום נגד ראש

הממשלה, ובאפשרות לעיוות רצונו של הבוחר אם יתקיימו בחירות כתוצאה 

שום יהיה נושא במערכת הבחירות, הממשלה לדין, כשהאי מהעמדתו של ראש

 שאין בהם לדחות את דין המשפט. 

 

הליך הסקת המסקנה המפלילה מראיות נסיבתיות מורכב יותר. המסקנה 

 המרשיעה מושתתת על שלושה שלבים: 

 

, קביעה שכל ראיה בפני עצמה הוכחה, וניתן להשתית עליה מימצא ראשית

 עובדתי. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203094/93
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשגץ%204409/93
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קמה הנחה כי מסכת על פיו ק לוגי, והמשפט להיס-מגיע בית ,בשלב השני

 הראיות מסבכת את הנאשם בביצוע העבירה המיוחסת לו. 

 

מועבר הנטל אל הנאשם להביא ראיה או לספק הסבר  ,בשלב השלישי

הוא  -הרי הוא מזוכה, ולא  -"תמים" השוללים את ההנחה. הצליח בכך 

 מורשע.

 

מחייב קביעה בדבר  - סמך ראיות ישירות-בדומה להרשעה על - השלב הראשון

אמינות הראיות. לצורך קביעה זו הובנו בהליך השיפוטי מנגנונים אחדים, 

המשפט -ובהם החקירה הראשית והנגדית של עדים, ובנוסף לכך יש בידי בית

 להתרשם ישירות מן העדים, ובכללם הנאשם. 

 

הוא הסקת מסקנה מפלילה על יסוד המימצאים שנקבעו.  - השלב השני

זו היא תולדה של הערכה מושכלת של הראיות, המבוססת על ניסיון מסקנה 

החיים ועל השכל הישר. בעניין זה חשוב לציין כי "אין זאת אומרת שכל ראיה 

 ."נסיבתית בפני עצמה חייבת להספיק להרשעת הנאשם

 

המסקנה הסופית יכולה להתקבל מתוך צירופן של כמה ראיות נסיבתיות 

 819500}ע"פ ה מספקת בפני עצמה להרשעת הנאשם כאלה, שכל אחת מהן אינ

  ({.2805) 051(, 1, פ"ד לב)רפאל מזרחי נ' מדינת ישראל

 

אם יש בתשתית הראייתית כדי לסבך את הנאשם בביצוע העבירה המיוחסת 

 לו, כי אז עובר לשכמו הנטל לספק הסבר אלטרנטיבי לעובדות שהוכחו. 

 

אם הסברו של הנאשם מכרסם בבדיקה  ,הוא השלב השלישיתמציתו של 

 בהנחה המפלילה שקמה בשלב השני. 
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עובדות ראיה לכאורה, כי המערער הוא שעשה את היוצרת מסכת כאשר 

החובה להביא , על המערער המעשה, כמסקנה סבירה לפי פשוטם של דברים

ראיה או להמציא הסבר מתקבל על הדעת, שיש בהם כדי לבטל את כוחה 

 ידי הטלת ספק סביר. -מצער, כדי להתיש את כוחה עלהמרשיע או שיש בהם, ל

 

בתיזה התיאורטית  הגיון היעדראמון בהסברו של הנאשם או ב היעדרוכידוע, ב

מכלוף  986551}ע"פ  שהוא מעלה, נשמט הבסיס הדרוש ליצירתו של ספק כזה

 .({2850) 082 ,098(, 2, פ"ד מ)חמו נ' מדינת ישראל

 

"הציר סביבו סובבת  הנשיא שמגרכב' ידי -עלההסבר הנדרש מן הנאשם כונה 

 .המתודיקה של ההרשעה באמצעות ראיות נסיבתיות"

 

התביעה מבקשת להציג את התיזה לפיה החשוד ביצע את הרצח במצב זה, 

תיזה, ומביא ראיותיו לכך. -ומביאה ראיותיה לכך. החשוד מציג את האנטי

על דרך האלימנציה, תיזה, ובוחן -המשפט מעמת את התיזה עם האנטי-בית

ו של גרסתהאם מכלול הראיות הנסיבתיות שולל, מעבר לספק סביר, קבלת 

החשוד. בחינת הראיות הנסיבתיות נעשית כמכלול בהתאם לנסיון החיים 

והשכל הישר, שכן תמיד תיתכן ראיה אשר כשהיא לעצמה אין בה מאומה, אך 

אירוע ומצטיירת כאשר היא מצטרפת לפסיפס הראיות הכולל עולה תמונת ה

עמוס )מייקל(  980581}ע"פ  באופן אשר אינו משאיר מקום לספקות סבירים

 ({.19.26.88, פורסם באתר האינטרנט נבו )נחום )קנדי( נ' מדינת ישראל

 

יום, ההכרעה בדבר אשמתו או חפותו של הנאשם יסודה בבחירה -של-בסופו

שמציג הנאשם. כלל בין הפרשנות שמציגה התביעה לעובדות ובין הפרשנות 

, אשר לפיו "לא יישא אדם באחריות חוק העונשיןכב ל69הברירה קבוע בסעיף 

 כן היא הוכחה מעבר לספק סביר". -אם-פלילית לעבירה אלא

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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-ת להיות חדמסעיף זה עולה שהמסקנה המפלילה מן הראיות הנסיבתיות חייב

משמעית, במובן זה שהיא ההגיונית היחידה. כלומר, הראיות צריכות להיות 

שלובות זו בזו "כמו אותה רשת הדייגים, שהדג לא יוכל להימלט ממנה, אם 

, פ"ד  נ' מדינת ישראל גולדשטיין 86552ע"פ }היא אמנם שלמה ואין בה פרץ" 

, פ"ד ויטפילד ואח' נ' מדינת ישראל 962501ע"פ  (;2851) 021 ,026(, 2לו)

 ({.2809) 516, 526(, 2כח)

 

קיומה של מסקנה נוספת, שאיננה רחוקה ודמיונית, די בה כדי להקים ספק 

 ספיק לזיכוי הנאשם. סביר, המ

 

כי גם החלטתו של התובע בשאלת דיות , פועל יוצא מן הפיצול לשלבים

 משנה: -הראיות תהא מפוצלת להחלטות

 

 , אם הראיות מספיקות לאישום מבחינת מהימנותן; האחת

 

המשפט למסקנה המפלילה. היה -, אם יש בכוחן להוביל את ביתהשניה

 .ת בחיוב, כי אז עליו להחליט החלטהוהחליט כי יש להשיב על שתי השאלו

 

-, מהי הסבירות לקבלת הסברו של הנאשם )אם ניתנה בחקירה( עלשלישית

 המשפט.-ידי בית

 

ככל שהדברים נוגעים לשלב הראשון, אין מבחינת התובע הנדרש להחליט אם 

להגיש כתב אישום, כל הבדל בין תיק שבו הראיות ישירות לבין תיק שבו 

 תיות. הראיות הן נסיב

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2090/81
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20401/72
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בשני המקרים מצויה בידו ראיה "גולמית" הצריכה לעבור את כור ההיתוך 

השיפוטי כדי לקבוע את מידת מהימנותה. הערכתו של התובע כיצד יתרשם 

-ודאות, ולא ניתן לאמץ אמת-המשפט מהעדים הינה לרוב בתנאים של אי-בית

 מידה נוקשה להערכה זו. 

 

מדובר בשלב השני. כלי העזר המרכזי  לכאורה, שונים הם פני הדברים כאשר

המשפט, הלא הוא ניסיון החיים והשכל הישר, מצוי -המצוי באמתחתו של בית

גם בידי התובע. בכך מצטמצם הפער שבין ההליך השיפוטי לבין הליך העמדה 

הוודאות שבהם נדרש התובע להחליט אם להעמיד -לדין, ופוחתים תנאי אי

כך ראוי לצמצם את מרחב הטעות המוקנה לדין. היה מקום לומר כי עקב 

 לתובע, בדרך של העלאת הרף לדיות הראיות. 

 

סמך ראיות נסיבתיות הוא בשלב השלישי. -ולא היא. מרכז הכובד בהרשעה על

מכאן, שמבחינתו של התובע הסברו של הנאשם )אם נתן הסבר בחקירתו(, אף 

 המשפט.-ביתהוא בגדר ראיה "גולמית", הצריכה לעבור את מבחנו של 

 

המידה העקרונית בתיק המורכב מראיות נסיבתיות אינה שונה, -כן, אמת-על 

מידה זו -מזו שבתיק המבוסס על ראיות ישירות. יישומה המעשי של אמת

-בתיק המורכב מראיות נסיבתיות הוא שלהערכת התובע סביר הוא שבית

 ט המדינהיונה יהב נ' פרקלי 1869580 בג"צ}המשפט ידחה את הסבר הנאשם 

 ({.2880) 68(, 6פ"ד נא)
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זכות העיון של אדם בתיק חקירה פלילית נגדו, אשר  5.15

 נסגר מחוסר ראיות יום-של-בסופו

 כללי 5.15.1

קובע  2851-תשמ"בה)ב( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, 01סעיף 

 כדלקמן:

 

ה לטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב שבהחל ע")ב(  

התיק והחשוד יהיה רשאי לפנות לתובע שסגר ת ירת סגתצויין עיל 

מקת לשנות את עילת הסגירה; תיק שנסגר מנו את התיק בבקשה 

 בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו מרישומי המשטרה." 

 

רצונו לשנות את עילת התביעה, שתיק החקירה נגדו נסגר וב כלומר, חשוד

 בקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה.  לפנות לתובע שסגר את התיק ברשאי 

נימוקי התובע שסגר את התיק נמצאים בחומר החקירה בעניינו של החשוד 

ישנה חשיבות לעיון בחומר החקירה , את הזכותכדי לממש לשעבר ולכן, 

אברהם פריד נ' משטרת  26102561  צ"ובדיקת הנימוקים להחלטת התובע }בג

 ({.1660) 260  (,2, פ"ד סב)ישראל מחוז ירושלים

 

אחד מכללי היסוד במשפט המינהלי הישראלי הוא זכותו של אדם לעיין בכל 

החומר המצוי בידי הרשות אשר נוגע לעניינו. זכות זו נולדה אף טרם נחקק 

 "(.חוק חופש המידע)להלן: " 2885-חוק חופש המידע, התשנ"ח

 

נ' ועדת השומה עזבון קלמן פיטל } 660500צ "בג -דוגמה לכך ניתן לראות ב

 ({. 2800) 08(, 2, פ"ד כא)עיריית חולון -שליד עיריית חולון ו
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צ כי זכותו של אזרח לעיין במסמכים נובעת לא רק "בפרשה זו קבע בג

מהוראות החוק, אלא, בעיקר, מכך, שהשכל הישר וההגינות האלמנטרית 

 ביחסי ציבור בין שלטון ואזרח מחייבים מסקנה זו.

 

נימוקים כבדי משקל יכולה הרשות לטעון חיסוי למסמך יודגש כי רק מ

 עליו הראיה. -מסויים, והטוען חיסוי 

 

-בנימין שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי} 291506בג"צ  -זאת ועוד, ב

({, נקבע כי מסמכים שנתקבלו בידי 2802) 618(, 2, פ"ד כה)הדין, ירושלים

פי דין, צריכים להיות גלויים -ה עלהרשות תוך כדי שימוש בסמכות שהוענקה ל

 ופתוחים לפני הצד הנוגע בדבר.

 

בפרשה זו פירט בג"צ מהם המקרים בהם הרשות לא חייבת לחשוף מידע בפני 

 הצד השני, כדלקמן:

 

מסמכים אשר מכוח הוראה חקוקה חסויים בפני עיון וגילוי או  .2

 ;שמוטלת חובה על הרשות לשמרם בסוד

ות חייבים למנוע בעד הרשות מלגלות אף מסמכים אשר מטעמי יעיל .1

 ;לצד הנוגע בדבר

הרשות אינה חייבת לגלות לפני מי שמבקש להתמנות למשרה פלונית  .6

 ;או לזכות במכרז פלוני, את חומר הידיעות שהיא אספה עליו

 ;אין הרשות חייבת לגלות חומר העלול לפגוע שלא כדין בזכות הזולת .9

 המשפט.-ויים אפילו בביתאין הרשות חייבת לגלות דברים החס .8

 

 הדוקטרינה היא כי מסמכי רשות הציבור פתוחים, כעיקרון, לפני הנוגע בדבר. 
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כן, כאשר רשות מסרבת לנוגע בדבר לעיין במסמכים הקשורים אליו, -כמו

מספנות ישראל בע"מ נ'  0810586הנטל הוא על הרשות לייסד סירובה }ע"א 

 ({.2889) 098(, 6, פ"ד מח)חברת החשמל בע"מ

  

 זכות העיון קשורה קשר אמיץ לזכות הטיעון.

 

לנוכח חשיבותה למיצוי הזכויות הדיוניות האחרות של הפרט, ההקפדה על 

קיומה מתחייבת מכללי ההגינות הבסיסיים הנוהגים ביחסים שבין אדם 

 נ'חברת מועצת עיריית ירושלים  אלונירוני  0568566 צ"בגלרשות }השוו: 

 ({.1666) 800(, 9), פ"ד נזית ירושליםימבקרת עיר

  

חידש חידוש, לפיו כל אדם, גם מי שאינו נוגע לעניין, זכאי  חופש המידע חוק

ע מהרשויות הציבוריות, בלי שיידרש להוכיח את עניינו באותו מידע לקבל מיד

ד.נ.ד. אספקת אבן  182588"א רעולהסביר מדוע הוא זקוק למידע זה }

אספקת  עניין"( )להלן: 1669) 112(, 9), פ"ד נחירושלים נ' מנהל מס ערך מוסף

 ({.10)תש"ס(,  חופש המידע חוקהזכות לדעת באור "(; ז' סגל אבן ירושלים

 

ערך המודיעין והחקירות של פוטר את מ חופש המידע חוק( ל8)א()29סעיף 

זאת, כעולה מדברי ההסבר להצעת החוק, -המשטרה מתחולתו של החוק. עם

 אין מדובר בהסדר שלילי, המונע מאדם כל אפשרות לקבל מידע מגופים אלה.

  

כלומר, הצעת החוק אינה באה למצות את מלוא האפשרות לקבל מידע מן 

ת למידע לפי חוק זה, בשל מהות הרשויות. נסיבות אשר אינן נופלות בגדר זכו

אין ההצעה באה  -המידע המבוקש, מיהות המבקש או הרשות המתבקשת 

 {. 680להשמיע איסור לתת בהן מידע }ה"ח תשנ"ז, 

  

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207805/00&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207805/00&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20291/99&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20291/99&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
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תחולת החוק על גופים ועניינים מסויימים אכן עלול למנוע מסירת מידע -אי

 5151561"ם עעמאותם גופים למבקש שאינו נוגע לעניין במישרין }ראה: 

, פ"ד הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד מבקר המדינה

 "({.הוצאת עיתון הארץ ( )להלן: "עניין1666) 908(, 2)נח

 

ש לו עניין אולם, לא כך הדבר כאשר מדובר בזכות עיון פרטית של אדם שי

אספקת אבן , עניין 182588ישיר ומיוחד במידע המבוקש }ראה: רע"א 

-558)תשנ"ו(,   , כרך ב'הסמכות המינהלית זמיר; י' 166-161, שם, ירושלים

500.} 

 

מבסס את בקשת העיון על אינטרס אישי מיוחד, הפטור לגבי מבקש כזה, ה

 אינו מונע, בהכרח, את העיון.  חופש המידע חוקפי -מגילוי המידע על

  

ברם, זכותו של הפרט לקבל מידע הנוגע לו והמצוי בידה של הרשות אינה זכות 

היא עלולה להתנגש בזכויותיהם של פרטים אחרים ובאינטרסים  מוחלטת.

 ציבוריים בעלי משקל. 

 

כן, כאשר הרשות בוחנת את בקשתו של הפרט לעיון במידע, עליה לערוך -על

מנת להגיע להחלטה סבירה -איזון בין הזכויות והאינטרסים המתנגשים על

 וצודקת. 

 

 חוקעומדת למבקש מכוח  זאת, אף שזכות העיון הציבורית אינה-עם-יחד

, בהתקיים אינטרס אישי מיוחד לקבלת מידע זה, עדיין נקודת חופש המידע

 המוצא היא הגילוי והחסיון הוא החריג. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%208282/02&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%208282/02&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%208282/02&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%208282/02&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=זמיר&MaamarName=הסמכות%20המינהלית
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
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אכן, הכלל הוא ש"לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות 

 (. חופש המידע חוקל 2יבורית" )כפי שמצהיר כיום סעיף צ

 

ידי רשויות השלטון ומוחזק אצלן בנאמנות עבור אזרחי -המידע נאסף על

המדינה ותושביה. לכן ההנחה היא שכל מידע שמוחזק בידי רשות מרשויות 

 ור להיות נגיש לעיונו של הפרט. השלטון אמ

 

חובת ההוכחה עליה. כך הדבר  -לכן, כאשר מבקשת הרשות לשלול את העיון 

 בזכות העיון הציבורית. 

 

ת , אינו מחייב עוד עניין אישי כתנאי להבטחת זכוחופש המידע חוקיודגש כי 

 העיון.

 

כך הוא, מקל וחומר, בזכות העיון הפרטית, שבה גורלו של מבקש המידע 

ד.נ.ד. אספקת  182588"א רע -ב כב' הנשיא ברקהמסויים מונח על הכף }דברי 

הזכות (; ז' סגל 1669) 112(, 9), פ"ד נחאבן ירושלים נ' מנהל מס ערך מוסף

 ({.10)תש"ס(,  חופש המידע חוקלדעת באור 

  

לפיכך, כאשר נקודת המוצא היא זכותו של בעל העניין לקבל את המידע שבידי 

 וע את גילוי המידע. הרשות, צריכה להתקיים עילה טובה בידי הרשות כדי למנ

  

 הערכים המתמודדים  5.15.2

 ,  מידע המצוי בתיק החקירה הסגור נוגע במישרין לחשוד לשעבר.מחד

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20291/99&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20291/99&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
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כלומר, עניין החשוד לשעבר בעיון בחומר בחקירה לגיטימי. זאת, הן לשם 

הגשת ערר לצורך שינוי עילת הסגירה של התיק, והן כדי לעשות במידע זה 

 חיים. שימוש בהליכים אזר

  

, הנחיות פרקליטת המדינה מונות מספר אינטרסים שהחשש לפגיעה בהם מנגד

עלול להוביל לדחיית בקשתו של האזרח לעיין בחומר החקירה בתיק הסגור 

 נגדו. 

 

מדובר בחשש לפגיעה בחקירה אחרת של המשטרה; חשש לפגיעה בחקירה 

חקירה באותו עתידית הקשורה לאותו תיק, או לפגיעה באפשרות לחידוש ה

 תיק. 

בנוסף, יש לשקול חששות כלליים יותר של פגיעה בתפקודה של המשטרה עקב 

חשיפת דרכי פעולתה ועקב חשיפת מקורות. גילוי הראיות שבתיק עלול 

 להרתיע עדים מלשתף פעולה עם המשטרה מחשש פן יבולע להם. 

 

מעורבים בנוסף, לפי ההנחיות, יש לשקול את החשש לפגיעה בפרטיותם של ה

בחקירה ואת החשש שמא החשוד ינצל את העיון כדי לברר את זהות המעידים 

 נגדו ולהתנקם בהם בעתיד. 

 

בעיקרון, כל האינטרסים הנזכרים בהנחיית פרקליטת המדינה, הם אינטרסים 

 ציבוריים לגיטימיים שהחשש לפגיעה בהם יכול שיקים עילה למניעת העיון. 

 

א מקבל את ההנחיה לפיה "ככלל, עקב מכלול המשפט ל-זאת, בית-עם-יחד

השיקולים האמור, רצוי להימנע מלאפשר לחשוד לעיין בתיק החקירה 

 הסגור". 
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כאשר הכלל הוא הגילוי, על הרשות לבחון, בכל מקרה לגופו, את עניינו 

ועוצמתו של אינטרס הפרט בקבלת המידע אל מול האינטרסים הנגדיים 

איזון הנדרש כדי להחליט איזה מן האינטרסים הגילוי, ולערוך את ה-שבאי

הסעד )טיפול  חוקפלוני נ' ועדת האבחון לפי  058588 צ"בגיגבר }ראה 

הלל נ'  0815588"פ ע(; 2888) 169(, 8, פ"ד מט)1565-, תשכ"טבמפגרים(

 ({.2880) 58(, 6), פ"ד נמדינת ישראל

 

שהרי לא בכל מקרה מתקיימים כל אותם האינטרסים הנזכרים בהנחיות 

מים, עוצמתם וההסתברות כשיקול למניעת העיון, וגם כאשר הם מתקיי

להתרחשות הפגיעה בהם משתנות בהתאם לנסיבות. הוא הדין באינטרס הנגדי 

 של מבקש המידע. 

למשל, אין דומה עניינו של מי שמבקש לעיין בחומר כדי לשנות את עילת 

הסגירה, למי שמבקש לעיין בו כדי לתמוך בעזרתו תביעה אזרחית שהוא 

  מבקש להגיש נגד מוסרי המידע.

 

כן, לא ניתן לקבוע מראש, כהנחיה גורפת, כי אין זה רצוי לאפשר לחשוד -על

 לעיין בתיק החקירה נגדו שנסגר. 

 

  שכן, הנחיה זאת הופכת את הכלל לחריג ואת החריג לכלל.

 

, על חופש המידע חוקכשמדובר בזכות עיון פרטית, שאינה נופלת בגדרו של 

 לגיטימי בעיון במידע. -העותר להצביע, תחילה, על אינטרס אישי

 

לאדם שתיק החקירה נגדו נסגר עשוי להיות עניין בחומר החקירה מכמה 

, אם תיק החקירה נסגר שלא מחוסר אשמה עשוי הוא ראשיתטעמים כשרים. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20789/95
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p171_009.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p171_009.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207528/95&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207528/95&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
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לשנות את עילת הסגירה. להיזקק לחומר החקירה כדי לבסס את בקשתו 

, אם התלונה נגדו לא הובילה לכתב האישום, אך גרמה לו נזק, עשוי הוא שנית

להיזקק לחומר החקירה כדי שישמש ראיה בהליכים אזרחיים נגד מי שהניעו 

 את גלגלי החקירה נגדו. 

 

יודגש כי, אין זו רשימה ממצה של טעמים, אך נראה ששני אלה הם הטעמים 

 ושכים לעבר מתן זכות עיון.העיקריים המ

  

תיקים סגורים שלא נסגרו מחוסר אשמה מופיעים ברישום המשטרתי הפנימי. 

מידע על אותם תיקים עשוי להימסר לרשויות חקירה וביטחון אחרים: 

לשירות הביטחון הכללי, למשטרה הצבאית ולמחלקת ביטחון שדה של צה"ל. 

ה, לתובעים שהוסמכו על ידו הוא עשוי להיות מועבר ליועץ המשפטי לממשל

 ולקציני מבחן. 

 

לפיכך, תיק אשר נסגר שלא מחוסר אשמה מכתים את שמו הטוב של האדם, 

 0180588 צ"בגוהרישום לגביו מטיל סטיגמה על בעל הרישום ופוגע בפרטיותו }

 "({.פישלר ( )להלן: "עניין2880) 2(, 8), פ"ד נמפכ"ל המשטרה פישלר נ'

 

שכן, סגירת התיק "מחוסר ראיות" )ולא "מחוסר אשמה"(, משאירה ספק 

 בחפותו של החשוד.

 

בניגוד להרשעות של ממש, מחיקתו מן המרשם אינה מוסדרת בחוק כי אם 

ק סגור דעת המשטרה אשר מנהלת את המרשם. קיומו של תי-נמצאת בשיקול

 במרשם המשטרה פוגע איפוא בשמו הטוב של אדם.

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207256/95&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207256/95&Pvol=נ
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שמו הטוב של אדם הוא נכס יקר. חשד פלילי שהועלה נגד אדם הוא כתם 

 שהוטל בשם הטוב. 

 

לעניין זה, יש הבדל בין סגירת תיק בשל חוסר ראיות לבין סגירת תיק בשל 

 חוסר אשמה, גם אם לא ניתן לכך פרסום ברבים. 

 

לליבו של אדם, המשוכנע שהוא חף מפשע, כאשר הוא דורש  לכן, אפשר להבין

כי חשד שהועלה נגדו ימחק לחלוטין, ובתיק שנפתח נגדו ירשם כי התיק נסגר 

י קבלרו נ' היועץ המשפט 9868581 צ"בגכיוון שהתברר כי אין הוא אשם }

 "({.קבלרו ( )להלן: "עניין2880) 89, 86(, 6), פ"ד נלממשלה

            

ניתן אף לומר כי מצבו של מי שתיק החקירה נגדו נסגר מחוסר ראיות, או 

מחוסר עניין לציבור גרוע אף ממצבו של מי שהחקירה בעניינו הניבה כתב 

 {.פישלרעניין  - 0180588 צ"בגאישום, אך הוא זוכה בדין }השווה: 

 

על רקע זה, למי שתיק החקירה נגדו נסגר שלא בעילת "חוסר אשמה", קנויה 

)ב( לחוק סדר הדין הפלילי, לפנות לתובע שסגר את התיק 01זכות, לפי סעיף 

 בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה.

 

ם כדי לממש זכות זו, נזקק החשוד לשעבר לעיין בתיק החקירה. שהרי אול

החלטתו של התובע לסגור את התיק והנימוקים להחלטה זאת מבוססים על 

בחינת חומר הראיות שבתיק ועל בדיקה האם חומר ראיות זה מעלה חשד כי 

 269(, 6), פ"ד נהאפל נ' פרקליטת המדינה 1051588 צ"בגבוצעה עבירה }

 {.  קבלרועניין  - 9868581 צ"בג; פישלרעניין  - 0180588 צ"בג(; 1662)

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204539/92&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204539/92&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207256/95&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202682/99&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207256/95
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204539/92
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כן, ללא עיון בחומר הראיות נגדו, החשוד לשעבר לא יוכל לבסס כראוי את -על

 השגתו על עילת הסגירה ולבקש כי התיק ייסגר מחוסר אשמה. 

 

כן, חומר החקירה שנאסף בידי המשטרה, בכלל זה הודעות של עדים -כמו

ו נסגר לצורך וראיות חפציות, עשוי להידרש לחשוד שתיק החקירה נגד

 התדיינות אזרחית, בראש ובראשונה עם מי שהגיש נגדו את התלונה. 

 

לב, הנילון עשוי -כך, במקרה של מעצר עקב תלונת סרק שהוגשה שלא בתום

לבקש לתבוע את מי שהתלונן והביא לפתיחת ההליכים נגדו }ראה: סעיף 

 {. 2880-נ"ו(, התשמעצרים -סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  חוק)ב( ל65

 

בניגוד לאינטרס הראשון, שעניינו בזכות הטיעון בבקשת שינוי עילת הסגירה 

של תיק החקירה שלתוצאותיה השלכה על שמו הטוב של החשוד, כאן מדובר, 

בעיקר, באינטרס כספי, שנועד לפצות את המערער על הטרדות שעבר ועוגמת 

 וב עקב כך. הנפש שנגרמו לו עקב החקירה או על הפגיעה בשמו הט

 

אינטרס זה בגילוי המידע, אף שאין להקל ראש בחשיבותו, הנו אינטרס בעל 

 עוצמה חלשה יותר מהאינטרס שבשינוי עילת הסגירה של תיק החקירה. 

                              

 יצויין כי ישנם מקרים בהם ישנו צורך ציבורי לא לחשוף מידע.

 

ע למען אפשר לרשויות החוקרות לחשוף כך, הצורך להגן על מקורות מיד

ידי קבלת מידע ממודיעים, שלא היו מסכימים למסור מידע -עבריינים על

חסויה, הוא אינטרס ציבורי  הייתהלרשויות החוקרות אילו זהותם לא 

 ({.2886) 086(, 8, פ"ד מז)סלים חילף נ' משטרת ישראל 09582מוכר}בג"צ 
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נקבע, שגם את ה"אינטרס הכללי, שלא  ראוי לציין, שבפסיקה מאוחרת יותר

לפגוע בנכונותם של מודיעים, למסור מידע מפליל, לרשויות החקירה ראוי 

לבחון לאור נסיבות העניין, ואף הוא עשוי, כאמור, במקרים מיוחדים לסגת 

השר לבטחון פנים נ'  1018585מפני האינטרס בדבר הצורך בעשיית צדק }ע"א 

 ({.1662) 050(, 2נו), פ"ד הרב שלום דב וולפא

  

זאת ועוד, באשר לטענה כי המשטרה אינה אוספת חומר כדי לתמוך, מבחינה 

ראייתית, בתביעות אזרחיות הקשורות לנושא החקירה, יש לציין כי עצם 

העובדה שהמשטרה לא אספה את החומר כדי שישמש את העותר בהליכים 

 העיון. אזרחיים שהוא מנהל, אינה שיקול מכריע למניעת זכות

 

כלל מטרתו של מבקש העיון שונה ממטרת הרשות באיסוף החומר. -בדרך

אולם, העובדה שהחומר נאסף למטרה אחרת, אינה מקימה, כשלעצמה, 

 אינטרס נגדי המצדיק למנוע את העיון. 

 

מאידך, האינטרס בעשיית צדק על יסוד גילוי מלא של הראיות, הוא אינטרס 

 אזרחיים ואינו רק אינטרס של הפרט המתדיין.  ציבורי אשר קיים גם בהליכים

 

אף בהליך האזרחי "עשיית צדק" משמעה קיום דיון הוגן שבו מתאפשר 

 לצדדים כולם לפרוש את מלוא ראיותיהם. 

 

האינטרס הציבורי אינו נתחם רק לצורך ההגנה על מידע ועל מקורותיו, אלא 

 1018585גן  }ע"א מתפרס גם על עצם הצורך בעשיית צדק ובקיום הליך הו

 ({.1662) 089-086, 050(, 2, פ"ד נו)השר לבטחון פנים נ' הרב שלום דב וולפא
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כך על העותר להבהיר מהי עילת התביעה אשר עומדת לו, להשקפתו, נגד 

הנתבעים באותם הליכים. עצם העובדה שהעותר הגיש תביעה נגד אנשים אלו 

יות שיסייעו בהוכחת או אחרים והוא מצפה למצוא בתיק החקירה רא

התביעה, אין בה די כדי לקבוע שהעיון אכן נדרש כדי למנוע פגיעה באינטרס 

 לגיטימי של העותר. 

 

על העותר גם להתייחס בעתירה לשאלה, האם אין בידיו להישען על ראיות 

אחרות לצורך הוכחת תביעותיו, שאין בהן כדי לפגוע באינטרסים הנגדיים 

, 009(, 8), פ"ד מזסקולר נ' ג'רבי 2820581"א רעשווה: השוללים את הגילוי }ה

009 (2886.}) 

 

המשפט שלפניו -מעבר לאלו, ניתן לפנות לסעד חילופי, בדרך של פניה לבית

צגת תיק מתבררות אותן תביעות, בבקשה לזמן עד מהמשטרה לשם ה

 החקירה. 

 

-המשפט הדן בתביעה, גם מן הטעם שבית-בקשה כזאת ראוי שתופנה לבית

משפט זה יוכל להעריך, בצורה טובה יותר, את הצורך בגילוי המידע שבתיק 

החקירה לשם גילוי האמת בהליך שלפניו, כמו גם את האפשרות העומדת 

פוגע באינטרסים לעותר לסמוך את תביעתו על ראיות אחרות שגילוין אינו 

 הראיות פקודתל 98ציבוריים. אם תומצא בעניין זה תעודת חסיון לפי סעיף 

המשפט שלפניו -, בית{"פקודת הראיותלהלן: "} 2802-)נוסח חדש(, תשל"א

ת את הראיה "לשם מתבררת התביעה גם יכריע בשאלה, האם הצורך לגלו

 לפקודת הראיות{.  98עשיית צדק עדיף מן העניין שיש לא לגלותה" }סעיף 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%201917/92&Pvol=מז
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_204.htm
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 גילויו היה תנאי למסירתו-מידע שאי 5.15.3

בחוק חופש המידע התייחס המחוקק למידע שאין למסרו או שאין חובה 

 למסרו. 

 

יע ( לחוק זה קובע כי רשות ציבורית לא תמסור מידע שהג0)א()8כך, סעיף 

 גילויו היה תנאי למסירתו.-לידה ושאי

 

כן, רשות ציבורית לא תמסור מידע שהגיע לידיה וגילויו עלול לפגוע -כמו

 בהמשך קבלת המידע. 

 

גילויו היה תנאי למסירתו, לא נכלל באופן מפורש -החריג שעניינו במידע שאי

ת בהנחיות פרקליטת המדינה. אולם, גם ללא אזכור מפורש בהנחיות, מסיר

מידע חרף התחייבות מפורשת או משתמעת לסודיות, יביא, בסבירות גבוהה, 

 לפגיעה בשיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה. 

 

 . חופש המידע חוק( ל0)ב()8כאמור, חריג זה לגילוי מידע נכלל, כאמור, בסעיף 

 

גילויו היה תנאי למסירתו היא עניינו של -מה היותר מובהקת למידע שאיהדוג

 מקור מודיעיני חסוי. 

 

במצב זה, האינטרס של המודיע להבטיח את אלמוניותו, נקשר באינטרס 

 הציבורי בעידוד שיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה.

 

של  האינטרס הציבורי עומד בבסיסו של חסיון, שנועד להבטיח אלמוניות

משתף פעולה, שכן החסיון מעודד את משתף הפעולה להמשיך בדרכו זו 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm


 שער א': כללי

 

 

 

138 

ומאפשר לו לסייע לעבודתה של המשטרה בחקירת פשעים וחשיפת האמת. כך, 

למעשה במידה ולא היה ניתן חסיון בדבר זהותם של משתפי פעולה, היו אלה 

אבו פאדה נ'  2668582"פ עמסרבים להמשיך ולסייע למשטרה מחשש לחייהם }

חילף נ' משטרת  09582צ "(; בג2881) 210, 216(, 1), פ"ד מומדינת ישראל

 ({.2886) 085, 086(, 8, פ"ד מז)ישראל

   

שיקול זה הוכר בפסיקה גם לגבי מקורות מידע שאינם מודיעים משטרתיים או 

 . אחרים

 

({, 2880) 686(, 9), פ"ד נלוי נ' שרת העבודה והרווחה} 1089589 צ"בג -כך, ב

סירב משרד העבודה והרווחה למסור לעותר מידע שהצטבר בתיקו האישי ובו 

 בעניינו.  דעת של פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים-חוות

 

המשפט העליון הצדיק את הסירוב למסור את המידע. נקבע, שיש להעדיף -בית

את הטעמים נגד הגילוי. עם טעמים אלה ניתן למנות את הטעם של שמירת 

מנת שאנשים שמסרו או ימסרו בעתיד מידע לשירות המבחן -הסודיות על

משכת, ולרשויות האחרות, ימשיכו לעשות כן בהסתמכם על סודיותו הנ

 ויאפשרו למערכת לפעול כראוי. 

 

כן ניתן למנות גם את הטעם של שמירת פרטיות ה"אחרים" המשתפים -כמו

פעולה עם שירות המבחן. השמירה על ייחודו של התסקיר ומעמדו של קצין 

דעתם -המבחן, והאינטרס הציבורי בעידוד המומחים למסור את חוות

ר מידע, גוברים ככלל על החופשית והמלאה ובעידוד ה"אחרים" למסו

האינטרס הפרטי של העותר בקבלת המידע. זאת במיוחד כאשר מטרתה 

הסופית של השגת המידע כאמור אינה קשורה בניהול משפט פלילי ואינה 

 דרושה לצורך ההגנה על חירותו ועל שמו הטוב של הנוגע בדבר. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201335/91&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201335/91&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202754/94&Pvol=נ
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ת הנמשכת", ניתן לראות כי יש ביטוי ברור לגישה הכורכת את נושא "הסודיו

היינו ההסכמה המשתמעת של הרשות לחסיון המידע, ושמירת הפרטיות של 

מוסרי המידע, עם השיקול הנוגע להמשך שיתוף הפעולה של הציבור עם 

 הרשות. 

  

, FBI -ידי ה -רשויות האכיפה בארה"ב ביקשו לקבוע כי כל אדם אשר נחקר על

-ת זו נדחתה. ביתחזקה עליו שקיבל הבטחה משתמעת לחסיון אך פרשנו

המשפט העליון של ארה"ב קבע, שאין לקבל, כהנחה גורפת, שכל מי שנחקר 

 ידי רשויות החוק מצפה לקבלת חסיון על עדותו.-על

 

זאת, נקבע שבנסיבות מיוחדות, למשל, כאשר מדובר במקור מידע אשר -עם

מוסר את המידע עבור תשלום, או בסוגים מסויימים של פשיעה, כמו פשיעה 

הבטחה מפורשת, כי המידע נמסר בתנאי  היעדראורגנת, ניתן להניח, גם במ

 שלא יגולה. 

 

כך שהמידע -טענה לקיומן של נסיבות מיוחדות, המעידות על היעדרבישראל, ב

נמסר בתנאי שלא יגולה, אין מדובר במידע שנמסר כנגד הבטחה, מפורשת או 

 גילויו.-משתמעת, לאי

  

גילוי המידע, למוסרי המידע -ו משתמעת לאיהבטחה מפורשת א היעדרגם ב

 גילוי המידע.-למשטרה, עשוי שיהא אינטרס באי

 

באשר לשאלה האם ראוי שאינטרס זה ימנע את גילוי המידע, קובעות 

ההנחיות, שיש לקחת בחשבון את האפשרות לפגיעה בפרטיותם של המעורבים 

 בחקירה. 
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"( חוק הגנת הפרטיות)להלן: " 2852-, התשמ"אהגנת הפרטיות חוקל 16סעיף 

לחוק זה, היינו מידע  0אוסר על גופים ציבוריים למסור מידע כהגדרתו בסעיף 

הכולל "נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב 

 צועית, דעותיו ואמונתו". בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המק

 

ב)ב( לחוק, מרשות ביטחון לקבל 16פי סעיף -אולם הוראה זו אינה מונעת, על

מוסיף,  הגנת הפרטיות חוק)ב( ל28או למסור מידע לשם מילוי תפקידה. סעיף 

ת לפי חוק זה על פגיעה שנעשתה באופן סביר כי רשות ביטחון לא תשא באחריו

   במסגרת תפקידיה ולשם מילויים.

 

להנחיות, כי משטרת ישראל  26בעניין זה מציינת פרקליטת המדינה בסעיף 

 . הגנת הפרטיות חוקב ל16נה "רשות ביטחון" כמשמעה בסעיף יה

 

משמע, כאשר המשטרה פועלת לשם "מילוי תפקידה", הרי שגם אם יש בחומר 

הנמצא בידה מידע הנוגע לצנעת הפרט, לא חל עליה איסור המונע את מסירת 

 החומר. 

 

 חוקאשר לשאלה הפרשנית, מה נכנס למסגרת "תפקידי המשטרה" לצורך 

, מוסיפה פרקליטת המדינה ומציינת בהנחיות, כי "מן הראוי הגנת הפרטיות

 לנקוט גישה הנגזרת מנסיבות העניין. 

 

כך, בנוגע למסירת חומר חקירה למתלונן או לקורבן עבירה, הנדרש לו לצורך 

הגשת ערר או הגשת עתירה לבג"צ על החלטה בערר לגנוז את התיק, נקבע 

י חומר זה נדרש לאזרח כדי לאפשר לו למצות זכות, שהקנה לו בהנחיות, כ

 החוק במפורש.

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
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כן, מסירת החומר למטרה זו נופלת במסגרת "תפקידי המשטרה" -על

 . הגנת הפרטיות חוקב)ב( ל16כמשמעותו של מונח זה בסעיף 

  

העובדה שהמשטרה אינה מנועה מלמסור את המידע בשל הפגיעה  אולם, עצם

בפרטיות, אינה מונעת ממנה להביא שיקול זה במניין שיקוליה בבואה להחליט 

 על מסירת המידע. 

 

להנחיות, שבמסגרת בחינת הבקשה למסירת  5על רקע זה אף נקבע בסעיף 

לפגיעה מידע מתיק חקירה שנסגר, יש להביא בחשבון גם "את האפשרות 

 בפרטיותם של המעורבים בחקירה". 

 

להנחיות, לא הוגדרה אותה פגיעה בפרטיות שעל המשטרה להביא  5בסעיף 

בחשבון בבואה לשקול מסירת מידע מתיק חקירה שנסגר. על רקע תוכן 

 חוקל 1ההנחיות, נראה שהכוונה היא לפגיעה בפרטיות כמשמעותה בסעיף 

 לחוק הגנת הפרטיות.  0או למסירת מידע כהגדרתו בסעיף  הגנת הפרטיות

 

 חוקיודגש כי גם בהנחה שגילוי המידע אינו פוגע בזכות הפרטיות כמשמעותה ב

)א((, בכך בלבד אין 0)סעיף  יסוד: כבוד האדם וחירותו חוקאו ב הגנת הפרטיות

 כדי למנוע הבאתו של שיקול זה במניין השיקולים.

 

זאת, הן בהיבט הפגיעה באינטרס של מוסרי המידע והן בהיבט הפגיעה 

ל הציבור עם המשטרה והמשך זרימת באינטרס הציבורי של שיתוף הפעולה ש

 המידע לרשות הציבורית. 

  

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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שעניינו בפגיעה שבחוק חופש המידע, ( C)0במשפט האמריקאי ניתנה לחריג 

 בפרטיות, פרשנות רחבה, מעבר למשמעות הרגילה של פגיעה בפרטיות.

 

במסגרת זו הוכר במשפט האמריקאי האינטרס בהגנה על עדים המוסרים 

אכיפה מפני התנכלויות, הטרדות, מבוכה או חשיפה ציבורית, מידע לרשויות ה

 אשר עלולים להיגרם להם בקשר להודעותיהם. 

 

בכלל זה, תובא בחשבון גם האפשרות של הגשת תביעות אזרחיות נגד אותם 

עדים או אפילו רק זימונם למתן עדויות במשפטים אזרחיים הקשורים 

 לחקירה. 

 

טרס ציבורי להבטיח שאנשים המוסרים מידע זאת לאור העובדה כי קיים אינ

לרשויות האכיפה לשם קידום אכיפת החוק יעשו כן כשהם חופשיים מחששות 

 מעין אלו, העשויים להקשות על מסירת המידע בגילוי לב וללא התלבטות. 

  

Nix v. United State 572 F. 2d 998, 1006 (4הדין בעניין -כך למשל, בפסק
th
 cir. 

, כי אין לגלות לאסיר שהגיש תביעה נגד FBI -תקבלה טענת ה(, ה ((1978

ידי שומרי הכלא, -שלטונות בית הסוהר, בגין כך שהוכה ורוסס בגז על

מסמכים המגלים את שמות אנשי הצוות הרפואי שטיפלו בו מחשש של הגשת 

 תביעות אזרחיות נגדם בגין טיפול רשלני. 

  

סרי המידע, בהיבט הרחב של מושג שיקולים אלו, של פגיעה בפרטיותם של מו

נעימות, חשיפה ציבורית -זה, בשל חשיפתם להתנכלויות, הטרדות, מבוכה, אי

ואף סיבוכם האפשרי בתביעות אזרחיות מצד החשוד )לשעבר(, צריך שיהוו 

 משקל למניעת מסירתו של מידע מתוך תיק חקירה שנסגר. -שיקול בר
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או  הגנת הפרטיות חוקכמשמעה ב גם אם אין מדובר בפגיעה בזכות הפרטיות

בחוק היסוד, מן ההיבט הציבורי הפגיעה הדומיננטית היא בפעילותה של 

לפגיעה בשיתוף הפעולה של הציבור ובהמשך  החששהמשטרה, וזאת עקב 

סף על הפגיעה באינטרס הפרטי זרימת המידע מן הציבור למשטרה. זאת, בנו

 של מוסרי המידע. 

 

יש לציין כי גם במשפט האמריקאי נקבע שגם כאשר מתגלה כי התלונה בשקר 

 Gabrielliיסודה, עדיין קיים אינטרס לשמור בסוד את זהותו של המודיע )ראה:

v. United State Department of Justice, 594 F. Supp. 309, 312-313 (N.D.N.Y. 

 80(, 1), פ"ד נטחיים יאנוס ואח' נ' מדינת ישראל 8500588"פ ער; ((1984

(1669 .}) 

  

 האיזון בין הערכים המתמודדים 5.15.4

מם, האיזון המתבקש בין זכויות אדם ובין אינטרסים ציבוריים, ובינם לבין עצ

איננו קבוע ואחיד לגבי כל סוגי המקרים. מבחן האיזון שיופעל בכל מקרה 

צריך שיהא תואם את מהותם וחשיבותם של העקרונות המתמודדים, ואת 

דיין נ' ניצב  1952586 צ"בגמידת ההגנה שנבקש להעניק לכל עיקרון }ראה: 

 צ"בג(; 2889) 908-909, 980(, 1), פ"ד מחיהודה וילק, מפקד מחוז ירושלים

פרשנות  ברק(; א' 2850) 065, 062(, 1), פ"ד מדאהר נ' שר הפנים 995558

 {.055)תשנ"ג(,  פרשנות החקיקה - כרך שני, במשפט

 

הזכות הציבורית לקבלת מידע מרשויות הציבור נועדה "לאפשר לציבור בקרה 

על מעשי השלטון ועל מחדליו. זאת, בהסתמך על מידע על אודות פעולותיו, 

שתית להערכה מושכלת של פעולת הרשויות שרק בו יש כדי לבסס ת

 {.261בספרו, שם,  סגלהציבוריות" }

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%205877/99&Pvol=נט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202481/93&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202481/93&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20448/85&Pvol=מ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20448/85&Pvol=מ
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=פרשנות%20במשפט%20-%20פרשנות%20החקיקה
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=פרשנות%20במשפט%20-%20פרשנות%20החקיקה


 שער א': כללי

 

 

 

144 

 מיתחםזכות זו נתפסת כנתון יסוד מהותי בחברה הדמוקרטית, וכחלק מה

 צ"בג; 0210589בג"צ  - 566הרחב של חופש הביטוי }ראה עניין חנה סנש, 

הדין -נהל נ' לשכת עורכייהמסלול האקדמי של המכללה למ 1889580

 צ"בג"(; המסלול האקדמאי עניין"( )להלן: 2880) 206, 200(, 8), פ"ד נבישראל

(; 2888) 892, 818(, 1), פ"ד מטהדין-עורכי ד"ר שלמה כהן נ' לשכת 0125586

עניין ( )להלן: 2886) 608, 686(, 6), פ"ד מדשליט נ' פרס 2062586 צ"בג

 0626569"ם עע; 902, שם, הוצאת עיתון הארץ עניין, 5151561"ם עע"(; שליט

על -, תקמשרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ -מדינת ישראל 

"עניין )להלן"  כב' השופט ריבליןדינו של -לפסק 22(, סעיף 1660) 29(, 2)1660

 "({.חברת החדשות

 

על רקע זה, יש הרואים בזכות הציבורית לקבלת מידע, כהיבט של הזכות 

לחופש הביטוי, כזכות בעלת מימד חוקתי, הנגזר מהזכות לכבוד הקבועה 

 {.220הנ"ל, בספרו  סגל} יסוד: כבוד האדם וחירותו חוקב

  

זכותו של הפרט לדעת ולקבל מידע מהרשויות בשל אינטרס פרטי הוכרה, 

 המסלול האקדמאיעניין  - 1889580 צ"בגכאמור, עוד לפני חקיקת החוק }ראה 

 {. 608, שליטעניין  - 2062586 צ"בגהנ"ל; 

 

מעמדה הנורמטיבי של הזכות הפרטית לקבלת  5.15.8

 מידע 

זכות העיון הפרטית מבוססת, בדומה לזכות העיון הציבורית, על עיקרון 

 הנאמנות.

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202594/96&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202594/96&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202594/96&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206218/93&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206218/93&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201601/90&Pvol=מד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%208282/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%206013/04
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202594/96
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201601/90
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ת ידי רשויות השלטון ומוחזק אצלן בנאמנו-כך שהמידע נאסף על-כלומר, על

; אספקת אבן ירושליםעניין  - 182588עבור אזרחי המדינה ותושביה }רע"א 

 {.הוצאת עיתון "הארץ"עניין  - 5151561עע"ם 

 

זכות זו היא ממושכלות היסוד של המשטר הדמוקרטי, והיא נגזרת מזכות 

 הטיעון ומחובתו של המינהל לפעול בשקיפות.

 

נטרס פרטי, מעמדה זאת, הואיל ומדובר בזכות שנועדה לממש אי-עם

וחשיבותה של הזכות תיגזר, בהכרח, גם מחשיבותו של האינטרס שאותו היא 

 נועדה להגשים. 

 

כך למשל, אין דינה של בקשת מידע לצורך סיקור עיתונאי, כבקשת מידע 

 5598562"א עשמטרתה שימוש במידע לשם פגיעה מכוונת במי מבעלי הדין }

 ({.1668) 658(, 8, פ"ד נט)גל חברה לשיווק בע"מ-עו"ד סבוב נ' פז

  

כאשר זכות העותר לעיון בתיק החקירה, שלובה בזכותו לטעון כנגד החלטת 

הרשות בעניין עילת הסגירה של תיק החקירה נגדו, ומשלימה אותה, הזכות 

 ת הטיעון. לקבל מידע הינה היבט של זכו

 

מידע על חומר החקירה, לא יהא באפשרותו של העותר לבסס  היעדרשכן, ב

אספקת אבן עניין  182588"א רעכראוי את בקשתו לשנות את עילת הסגירה }

נ' מבקרת חברת מועצת עיריית ירושלים  אלונירוני  0568566 צ"בג; ירושלים

 ({.1666) 800(, 9), פ"ד נזית ירושליםיעיר

 

אולם, היקפה של זכות העיון תלוי בנסיבות המקרה ובמידת הפגיעה הצפויה 

לומר שככל שהפגיעה  למבקש המידע אם המידע לא יימסר לו. ככלל, ניתן

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208849/01
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בספרו הנ"ל, שם,  זמירהצפויה יותר קשה, זכות העיון יותר רחבה )ראה: 

526.} 

 

הכוונה היא כי היקפה וסייגיה של זכות העיון, הנגזרת מזכות הטיעון, תלויים 

אף הם בטיב העניין ובנסיבותיו וכן במהות הפגיעה שצפוי לה האזרח מהחלטת 

 נ'חברת מועצת עיריית ירושלים  אלונירוני  0568566 צ"בגהרשות המינהלית }

 ({.1666) 066, 800(, 9), פ"ד נזית ירושליםימבקרת עיר

 

 הזכות לשם הטוב נתפסת כיום כהיבט של כבוד האדם. 

 

על שמו הטוב של המבקש, היקפה כך, כאשר קבלת המידע מתבקשת כדי להגן 

 של הזכות ייגזר ממעמדה ועוצמתה של הזכות לשם הטוב. 

 

זאת ועוד, הזכות לשם הטוב היא ערך יסוד בכל משטר דמוקרטי. היא תנאי 

בג"צ  - חנה סנשבעניין  כב' הנשיא ברקחיוני לחברה שוחרת חירות }

פרשנות  - , כרך שלישיפרשנות במשפט; וכן ראה בספרו 561, 0210589

 {.910)תשנ"ד(,  חוקתית

 

מוסכם כי כבוד האדם פורש עצמו על שמו הטוב של האדם. הגם שלכבוד 

-הינו בנו -האדם יש בנים אחדים, הנה שמו הטוב של אדם, באשר שמו הוא 

 ({.1668) 566, 520(, 6), פ"ד נגסנש נ' רשות השידור 0210589צ "בגבכורו }

 

אכן, כאשר המידע מתבקש לשם הגנה על השם הטוב, האינטרס בקבלת 

 המידע לשם מימוש זכות הטיעון הינו בעל חשיבות מיוחדת.

  

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207805/00&Pvol=נז
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, מחייב את יסוד: כבוד האדם וחירותו קחוהערך המוגן של כבוד האדם, ב

המסקנה כי גם אם הפגיעה בכבוד האדם לתכלית ראויה, ראוי שתיעשה לאחר  

שמיצה, מי שכבודו עלול להיפגע, את זכות הטיעון, במובן של קבלת חומר 

 הראיות בשלמותו והזדמנות להגיב עליו.

 

 על הנדרש".זכות זו היא למעשה "חגורת ביטחון" כנגד פגיעה "העולה 

 

כשנושא הביקורת הוא טוהר המידות, ובכלל זה יושרו או חוסר אמינותו של 

נושא משרה בגוף המבוקר, הסטיגמה הפומבית המוטבעת על נושא המשרה, 

ידי סמכות כמבקר המדינה, והתהודה -עקב הטלת דופי במידותיו, על

ת הטיעון הציבורית הרחבה שיש לקביעותיו, מחייבות, לכאורה, את מתן זכו

(, 6), פ"ד מטטרנר נ' מבקרת המדינה 9829589 צ"בגבמובנה האמור לעיל }

002 ,086-058 (2888.}) 

 

כלומר, כאשר מדובר בחשש לשמו הטוב של אדם עקב פעולת הביקורת, זכות 

ייבת, ככלל, העברה אליו של כל החומר הרלוונטי לצורך העיון של המבוקר מח

הביקורת, אלא אם קיימים טעמים בעלי חשיבות מיוחדת הנעוצים בצורכי 

רוני  0568566 צ"בגתפקידה של מערכת הביקורת המצדיקים להימנע מכך }

(, 9), פ"ד נזית ירושליםינ' מבקרת עירחברת מועצת עיריית ירושלים  יאלונ

800 (1666.}) 

 

אמנם האינטרס הציבורי בשיתוף פעולה של הציבור ועידוד מסירת מידע 

 לשירות המבחן גובר, ככלל, על האינטרס הפרטי של העותר בקבלת המידע. 

 

תה הסופית של עשויה להיות שונה, במקום שמטר הייתהזאת, המסקנה -עם

השגת המידע כאמור, קשורה בניהול משפט פלילי, או דרושה לצורך ההגנה על 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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 לוי נ' שרת העבודה 1089589 צ"בגחירותו ועל שמו הטוב של הנוגע בדבר }

 ({.2880) 686(, 9), פ"ד נוהרווחה

  

כנגד זכותו של העותר לקבלת המידע עומד )בעיקר( אינטרס ציבורי. אינטרס 

זה נועד להבטיח שיתוף פעולה של הציבור עם המשטרה והמשך זרימת מידע 

מן הציבור. לפגיעה באינטרס זה השלכה ישירה על תפקודה של המשטרה, 

 והיא עלולה, בהיבט הרחב, לפגוע בשלום הציבור ובסדר הציבורי. 

 

טרס זה הוא אינטרס חשוב, אשר עשוי להצדיק מתן הגנה למקורות מידע אינ

 גילוי המידע. -ולמתלוננים, גם אם הדבר כרוך בפגיעה בזכויות אדם בשל אי

 

, ואף עחופש המיד חוק( ל0)ב()8הגנה זו הוכרה, כאמור, בסיפא של סעיף 

 {.לויעניין  -הנזכר לעיל  1089589 צ"בגבפסיקה שקדמה לחוק זה }ראה: 

 

 הגנה זו מוכרת גם גם במשפט המשווה. 

 

באשר לאיזון בין הערכים, מקובל להבחין בין "איזון אופקי" לבין "איזון 

זון אופקי, הערכים המתנגשים הם לרוב שווי מעמד בחשיבותם אנכי". באי

החברתית, כאשר נוסחת האיזון בוחנת את מידת הוויתור ההדדי של כל אחת 

 ידי קביעת תנאים של מקום, זמן והיקף.     -מהזכויות, על

 

כלל מתקיימים באיזון אנכי. -בענייננו, האיזון מושתת על מאפיינים אשר בדרך

ל איזון זה, הוא שמדובר בהתנגשות בין זכות הפרט למידע לבין מאפיין אחד ש

 אינטרס ציבורי. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202754/94&Pvol=נ
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לעניין זה, הגישה המקובלת והכללית של המשפט הציבורי הינה, כי בהתנגשות 

 צ"בגבין זכות אדם לבין אינטרס ציבורי, יש לערוך איזון אנכי בין השניים }

 ({.2880) 60, 2(, 9), פ"ד נאחורב נ' שר התחבורה 8620580

 

שופט בחברה  ברק א'זאת אף שגם בהתנגשות זו, איזון כזה אינו הכרחי }ראה 

 {.101, דמוקרטית

  

משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית } 0626569עניין עע"מ כך, ב

({, הופעל איזון אנכי בהתנגשות 61.62.60, פורסם באתר האינטרנט נבו )בע"מ

בין הזכות לחופש המידע לבין האינטרס הציבורי שבמניעת שיבוש בתפקודה 

 של הרשות הציבורית )הליך הביקורת הפנימית במשרד ממשלתי(. 

 

ופש מידע עלולה להתנגש עם זכויות יסוד אחרות, כגן הזכות הזכות לח

לפרטיות, לכבוד, לקניין ולשם הטוב. במקרים כאלה נדרש איזון "אופקי" בין 

 הזכויות. 

 

התנגשות אפשרית אחרת היא עם אינטרסים ציבוריים שונים, כגון בטחון 

פקודה המדינה, יחסי החוץ שלה, בטחון הציבור ושלומו של פרט בציבור, ת

 התקין של הרשות הציבורית, וכיוצא בזה. 

 

במקרים כגון אלה, נדרש איזון "אנכי" בין הזכות לבין האינטרס הציבורי 

הדין וראה לעניין זה גם מאמרו של פרופ' א' ברק "חופש -לפסק 16}ראה סעיף 

ספר זכרון לחיים ה' כהן )תשס"ג(,  -ג'  קרית המשפטהמשפט" -המידע ובית

 "({. המשפט-חופש המידע וביתהלן: ")ל 261, 88

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205016/96&Pvol=נא
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http://www.nevo.co.il/links/books/?link=שופט%20בחברה%20דמוקרטית
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=שופט%20בחברה%20דמוקרטית
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שיקול נוסף אשר משליך על אופי האיזון, הוא כאשר שני הערכים המתמודדים 

כלל לדור בכפיפה אחת. העדפת הערך התומך בגילוי המידע -אינם יכולים בדרך

 תחייב, לרוב, נסיגה מלאה של האינטרס הציבורי שבאי מסירת המידע. 

 

תוכן ההודעות שנמסרו במשטרה ללא שמות מוסרי גילוי חלקי, למשל, גילוי 

 העדויות, ספק אם הוא מעשי.

 

על רקע זה, יש להפעיל איזון אנכי, שהוא מכשיר שראוי להשתמש בו במקום 

שההתנגשות בין הערכים היא כזו שמתבקשת עדיפותו של ערך אחד על פני 

 {.101, שופט בחברה דמוקרטית, ברקרעהו }

 

נקודת האיזון שבה תיסוג הזכות לקבלת המידע מפני האינטרס הציבורי 

פי -שבהבטחת שיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה, תקבע באיזון זה על

 מידת ההסתברות של הפגיעה באינטרס הציבורי והיקפה של הפגיעה. 

 

נכי המושתתת על ודאות קרובה לפגיעה ממשית באינטרס נוסחת איזון א

הציבורי זהו מבחן המושתת מחשיבותה וממעמדה הנורמטיבי של הזכות לשם 

, 0210589בג"צ  - חנה סנשהטוב, הנתפסת כהיבט של כבוד האדם }עניין 

561.} 

  

, שם נקבעה 0626569עע"ם  - חברת החדשותמבחן איזון דומה נקבע בעניין 

זון אנכי הדורשת, לשם שלילת הזכות לקבלת המידע, ודאות קרובה נוסחת אי

לפגיעה ממשית באינטרס הציבורי שבמניעת שיבוש בתפקודה של הרשות 

 הציבורית. 

  

http://www.nevo.co.il/links/books/?link=שופט%20בחברה%20דמוקרטית
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בהתנגשות בין זכות חוקתית מוגנת לבין אינטרס ציבורי, גובר האחרון על 

ה" הראשונה רק במקום שבו קיימת הסתברות ראויה, לרוב, "ודאות קרוב

 לפגיעה ממשית באותו אינטרס ציבורי.

 

אכן, קיים אינטרס ציבורי חשוב בשמירה על תקינות פעולתה של הרשות 

הציבורית, אולם רק מקום בו קיימת ודאות קרובה לפגיעה באינטרס זה, 

תקום עילה מספקת להגבלת חופש המידע, כמרכיב של חופש הביטוי }עע"מ 

, פורסם באתר חדשות הישראלית בע"ממשרד התחבורה נ' חברת ה 0626569

; פרופ' א' ברק, 288, שםבספרו,  פרופ' סגל(; השווה: 61.62.60האינטרנט נבו )

 {.261, המשפט-חופש המידע ובית

  

כשם שמעמדה הנורמטיבי ועוצמתה של זכות העיון הציבורית נגזרת מהזכות 

פשת לחופש הביטוי שאותה היא נועדה לשרת, כאשר הזכות האחרונה נת

הדין בעניין חברת החדשות(, כך זכות -לפסק 22כ"זכות חוקתית מוגנת )סעיף 

העיון הפרטית נועדה לשרת את הזכות לשם הטוב, אשר מהווה, כאמור לעיל, 

 "היבט של כבוד האדם", שאף היא בגדר זכות חוקתית מוגנת.

  

שיקול נוסף אשר תומך בהפעלת מבחן האיזון האמור, הוא ששלילת זכות 

פי דין לשנות את עילת -עיון תפגע קשה בזכות הערר המוקנית לעותר עלה

 )ב( לחוק סדר הדין הפלילי(.01הסגירה של התיק )סעיף 

 

זאת, משום ש"רק השגה שנעשית מתוך מידע מלא תהיה השגה אפקטיבית, 

הממצה את זכותו של המשיג לטעון את טענותיו ולתקוף באופן ישיר את 

ד.נ.ד. אספקת אבן ירושלים נ' מנהל מס  182588"א רעהמידע ששימש כנגדו }

 ({. 1669) 161, 112(, 9), פ"ד נחערך מוסף
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יישומה של נוסחת איזון זו מעלה את השאלה האם גילוי חומר חקירה מתוך 

בות המקרה, בוודאות קרובה, לפגיעה ממשית תיק חקירה שנסגר יביא, בנסי

או חמורה באינטרס הציבורי שבשיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה 

 ובזרימת מידע למשטרה מן הציבור. 

 

מקובל שאם מתן אפשרות לעיין בחומר החקירה שבתיק המשטרה שנסגר היה 

ור מביא להפחתה משמעותית בנכונות הציבור לשתף פעולה עם המשטרה ולמס

לה מידע, היה בכך כדי לפגוע באופן ממשי, אף חמור, באינטרס בדבר הסדר 

 הציבורי ושלום הציבור. 

 

ידי המשטרה, במקום שבו קיים יסוד -, החובה למסור מידע הנדרש עלראשית

סדר  חוקל 05סביר לחשד כי נעברה עבירה, היא חובה הקבועה בחוק }סעיף 

 פרוצדורהה פקודתל 1, וסעיף מעצרים( -הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

 {.2810)עדות(,  הפלילית

 

"פ רע; העונשין חוקל 150בהתאם לכך, הפרתה עשויה להקים עבירה }סעיף 

 ({.1662) 091-092, 018(, 8), פ"ד נהאלגד נ' מדינת ישראל 0286588

 

ת החוק ההנחה שאדם אשר נדרש למסור מידע כזה, יהא מוכן להסתכן בהפר

רק בשל חוסר נוחות וטרדה אשר עלולים להיגרם לו, למשל, עקב הגשת תביעה 

 ידי החשוד, אינה מתבקשת מאליה. -כספית על

 

, בשלב שבו נמסר המידע למשטרה, מי שמתבקש למסור את המידע אינו שנית

 יכול לדעת אם יוחלט להגיש כתב אישום אם לאו. 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_136.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_136.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%207153/99&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%207153/99&Pvol=נה
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מידע ציפיה גבוהה לכך שהמידע שנמסר כן, נראה שלא קיימת אצל מוסר ה-על

על ידו לא יגיע לידיעתו של החשוד )אפשרות שאינה באה בחשבון, כפוף 

 לסייגים, לאחר הגשת כתב אישום(. 

 

הדעת אף נותנת, שמוסר המידע, קל וחומר המתלונן, יביא בחשבון דווקא את 

דע האפשרות של הגשת כתב אישום נגד החשוד, כמו גם את האפשרות שהמי

 אשר נמסר על ידו למשטרה יגיע לידיעתו של החשוד. 

 

נראה שהציפיה, כי במקרה שיוחלט שלא להגיש כתב אישום, חומר החקירה 

לא יגולה לחשוד, גם אם היא קיימת אצל מוסרי המידע, אינה מהווה שיקול 

 שיש לו השפעה רבה על שיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה. 

 

חלה רק במקום שבו העיון בחומר החקירה נדרש כדי , מסירת המידע שלישית

להגן על שמו הטוב של החשוד )לשעבר( בדרך של שינוי עילת הסגירה של תיק 

 החקירה. 

 

, הפגיעה באינטרס של מוסרי המידע במקרים אלה מתבטאת רביעית

בחשיפתם לאפשרות של הגשת תביעה כספית, ואין מדובר בחשש לפגיעה 

 אישי של מוסר המידע או של משפחתו. בשלומו ובביטחונו ה

 

למותר לציין, שכאשר מתעורר חשש מהסוג האחרון, נוסחת האיזון, כמו גם 

השר לבטחון פנים נ' הרב  1018585תוצאתה, עשוי שתהא שונה }ראה ע"א 

 ({. 1662) 050(, 2, פ"ד נו)שלום דב וולפא
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סרי המידע , גם הפגיעה הכרוכה בהגשת תביעות כספיות נגד מוחמישית

מתייחסת בעיקר לטרדה הכרוכה בהגשת תביעות מעין אלו, יותר מאשר 

 בחשיפתם של מוסרי המידע לסיכון כספי של ממש. 

 

ש )נצ'( "בשהרי, כפי שכבר נאמר, סיכויי ההצלחה של תביעה כזאת נמוכים }

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל נ' חילף מאהר 1856568

(25.65.68).} 

  

חרף השיקולים הנזכרים, מקובל כי לסיבוכם של רבים ממוסרי מידע 

למשטרה בתביעות כספיות מצד החשודים, עשוי שתהא השפעה מצטברת 

 שלילית על נכונות הציבור לשתף פעולה עם המשטרה. 

 

י מדובר בתופעה נפוצה, שהאפקט המצטבר שלה עשוי, אולם, יש להוכיח כ

 בוודאות קרובה, להרתיע את הציבור מלשתף פעולה עם המשטרה.

 

לשון אחר, גילוי חומר החקירה מתוך תיק החקירה שנסגר לא יביא, בוודאות 

קרובה, לפגיעה ממשית באינטרס הציבורי של שיתוף פעולה של הציבור עם 

 המשטרה. 

 

ק בעבירות מין או אלימות כלפי בן זוג סגירת תי 5.15

 א לחוק(62)סעיף 

 קובע כי: 2851-ב"א לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, תשמ01סעיף 

 

)תיקונים:  א. סגירת תיק בעבירות מין או אלימות כלפי בן זוג62"

 (, התשס"ז(9התשס"ב )מס' 

http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m05002583-264.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m05002583-264.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m05002583-264.htm
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 )א( בסעיף זה: 

 ... 

ת בן זוגו בעבירת מין או )ב( בקשת המתלונן שלא להעמיד לדין א 

אלימות שביצע כלפיו, לא תהווה, כשלעצמה, סיבה יחידה להחלטה  

 )א( שאין במשפט עניין לציבור.01לפי סעיף  

)ג( ביקש המתלונן שלא להעמיד לדין את בן זוגו בעבירת מין או  

אלימות שביצע כלפיו והבקשה מהווה סיבה מבין הסיבות שלא  

)א(, 01ובע, בטרם יחליט כאמור בסעיף להעמיד לדין, רשאי ת 

להפנות את המתלונן, בן זוגו או שניהם, בהסכמת כל אחד מהם  

( עד 6א)ג()88למרכז, ויחולו, לעניין קבלת ההחלטה, הוראות סעיף  

 (, בשינויים המחוייבים.8) 

)ד( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות תובע להחליט לפי  

 )א(."01סעיף  

 

הוסיף הוראות חוק העוסקות באפשרות חוק סדר הדין הפלילי ל 60ון תיק

 שהצד הנפגע יחזור בו מתלונתו נגד בן זוגו ומגנות על הצד הנפגע. 

 

א)ב( לחוק מורה, כי בקשת המתלונן שלא לחקור או להעמיד את 88כך, סעיף 

ן זוגו לדין בעבירות אלימות או מין לא תהווה סיבה יחידה לעשות כן; לפי ב

( לחוק, החלטה שלא לחקור עבירת אלימות או מין נוכח 2א)ג()88הוראת סעיף 

 בקשת המתלונן תהיה באישור קצין משטרה בכיר. 

 

פלוני נ'  260521 בש"פ} כלומר, לחזרה כזאת מתייחס המחוקק בחשדנות

 ({.21.62.21ורסם באתר האינטרנט נבו ), פמדינת ישראל

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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הודעה על החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין,  5.26

ערר, מועד לערר, מתן החלטה בערר והודעה על החלטה 

 ב לחוק(68עד  63בערר )סעיפים 

 2851-ב"ב לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, תשמ08עד  06סעיפים 

 קובעים כדלקמן:

 

 . הודעה על החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין63" 

למתלונן  רסטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין תימחלה על  

 הודעה בכתב בציון טעם ההחלטה. 

 

(, 6(, )מס' 1א(, התשס"ד )מס' 8התשס"א )מס'  )תיקונים: ערר .64

 ((1התש"ע )מס' 

א להעמיד לדין, משום שאין של ור אלטה שלא לחקוהחל ע( )א  

נמצאו ראיות מספיקות או  , שלאבחקירה או במשפט עניין לציבור 

 שנקבע שאין אשמה, רשאי המתלונן לערור כלהלן: 

חוקר או תובע כאמור ידי גוף -לטה שניתנה עלהחל ע (2)

פרקליט מחוז, פרקליט  נילפ -( 1()ב( או )2)א()21בסעיף 

מפרקליטות המדינה שמונה למנהל תחום עררים או פרקליט 

מפרקליטות המדינה, בדרגה שאינה פחותה מסגן בכיר א' 

 לפרקליט המדינה, שפרקליט המדינה הסמיכו לכך;

רקליט ידי פרקליט מחוז או פ-שניתנה על חלטההעל ( 1)

ראיות  היעדרא להעמיד לדין בשל ה, שלמפרקליטות המדינ

( 2מספיקות או חוסר אשמה, למעט החלטה בערר לפי פסקה )

 ;פרקליט המדינה נילפ -
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ידי פרקליט המדינה או משנהו, -לטה שניתנה עלהחל ע( 6)

(, וכן על 1שלא להעמיד לדין, למעט החלטה בערר לפי פסקה )

ו פרקליט מפרקליטות המדינה, החלטה של פרקליט מחוז א

עניין לציבור, למעט החלטה  היעדרבשל  דיןליד שלא להעמ

 היועץ המשפטי לממשלה. נילפ -( 2בערר לפי פסקה )

המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט המדינה את  עץיוה (ב) 

ידי -החלטה שניתנה על ( למעט לעניין6קטן )א()-סמכותו לפי סעיף 

למשנה לפרקליט המדינה למעט לעניין החלטה פרקליט המדינה או  

המדינה רשאי  ידי פרקליט המדינה או משנהו; פרקליט-שניתנה על 

ז ( ופרקליט מחו1קטן )א()-לאצול למשנהו את סמכותו לפי סעיף 

 קטן-, באישור פרקליט המדינה, לאצול את סמכותו לפי סעיףאירש 

 לפרקליט המחוז.פרקליט בדרגה שאינה פחותה מסגן בכיר ( ל2)א() 

 

 א((, התשס"ח(8)תיקון: התשס"א )מס'  מועד הערר .68 

וגש באמצעות המשטרה או התובע, הכל לפי העניין, תוך י ררהע  

, אולם 06שלושים ימים לאחר שנמסרה למתלונן ההודעה לפי סעיף  

להאריך את  09אמור בסעיף כ ררבערשאי בעל הסמכות להחליט  

 המועד להגשת הערר. 

 

(, 8)תיקונים: התשס"א, התשס"א )מס'  מתן החלטה בערר א.68

 התשס"ח(

ידי בעל -תינתן ותימסר למתלונן על 09בערר לפי סעיף  טהחלה  

 און , לעניין עבירת מיערר; החלטה כאמורהסמכות להחליט ב 

 דשיםלימות, מסוג פשע, תינתן ותימסר למתלונן עד תום שישה חוא 

מיום הגשת הערר, ואולם בעל הסמכות להחליט בערר רשאי,  

מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט ולמסור את החלטתו כאמור  
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רתה גדכה -" עבירת מין או אלימותבמועד מאוחר יותר; לעניין זה, " 

 .1662-ס"אבחוק זכויות נפגעי עבירה, תש 

 

 א((8)תיקון התשס"ח )מס'  הודעה על החלטה בערר .ב68 

 בטרם תתקבל החלטה להעמיד לדין חשוד, בעקבות הגשת (2) )א(

בעבירה מסוג פשע או עוון, יודיע לו הגורם  09ערר לפי סעיף 

החקירה, על הערר  מוסמך לקבל החלטה כאמור או הממונה עלה

כן החליט -אם-אישום, אלא שהוגש ועל האפשרות שיוגש נגדו כתב

התביעות, או בעל הסמכות להחליט  פרקליט מחוז או ראש יחידת

 ;בערר, לפי העניין, כי קיימת מניעה לכך

 שר ( לא יחולו על סוגי פשעים שקבע2הוראות פסקה ) (1)

שניתנה  א)ט(, וכן על מי שבעת06טים לפי הוראות סעיף המשפ

 ההחלטה בערר היה נתון במעצר בעקבות הערר שהוגש.

הגשת  התקבלה החלטה על שינוי העילה לסגירת התיק, בעקבות )ב( 

שהוגש ועל שינוי  , תימסר לחשוד הודעה על הערר09ערר לפי סעיף  

הסמכות להחליט לבעל  עילת הסגירה, והחשוד יהיה רשאי לפנות 

 בערר בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה. 

א או 06אין בהוראות סעיף זה כדי להוסיף על הוראות סעיף  )ג( 

 ."לגרוע מהן 

 

 במקרה של החלטה שלא להעמיד לדין אין התובע נדרש לבירור עמדתו. 

 

 הבסיס לקביעה זו יכול לנבוע ממספר גורמים:

 

 תחולת החוק וכך את עלויות יישומו. , מן הצורך לצמצם את ראשית
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אפשר, כי הוא משקף את ההבדל בעוצמת האינטרס, העומד למתלונן שעה 

 שהנילון הוא אך בחזקת חשוד, לבין עניינו מקום בו מצוי הלה במעמד נאשם. 

 

ואפשר, כי יסודו בטעם הפשוט, שהדין מקצה מסלול נפרד להשגה על החלטה 

 .חוק סדר הדין הפליליל 09 -ו 06מעין זו, סעיפים 

 

בקובעו הוראות אלו, אימץ המחוקק מנגנון של השגה לאחר מעשה, תחת 

הכרה בזכות הטיעון של מתלונן מבעוד מועד. הדרך שנבחרה, דרך הערר, 

צמה לסוג מסויים של מבוטל, באשר אין היא מגבילה ע-אוצרת כוח בלתי

, ומאפשרת חוק זכויות נפגעי עבירה(עבירות )שלא כמו חלק מהוראותיו של 

 למתלונן להביא השגותיו בפני גורם בכיר מזה שקיבל את ההחלטה המקורית. 

 

רוב קשה יותר לשנות -פי-ן עלחולשת הערר היא ביסוד הדיעבד שבו, שכ

הקצוב  -מספר חודשים  -החלטה לאחר שנתקבלה; ובפרק הזמן הממושך 

 להכרעה בו. 

 

הכלל הוא, כי זכות הטיעון ה"טבעית" משתרעת עד למקום בו בחר המחוקק 

 {.080(, 2880, כרך ב' )סמכות המנהליתהזמיר להגבילה }יצחק 

 

על כוונת המחוקק מלמד הפירוש שניתן לחוק, על רקע תכליתו. יש ופירושו של 

נמנעת כי ההסדר הקבוע בחוק הוא הסדר מלא -החוק יוביל למסקנה הבלתי

משפט זה -ושלם, שנועד להחליף את כללי הצדק הטבעי מבית מדרשו של בית

-תקוה נ' מועצת עיריית פתח-סיעת "הליכוד" בעיריית פתח 862508בג"צ }

 ({.2856) 809, 800(, 1), פ"ד לדתקוה

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/134m1_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=הסמכות%20המינהלית
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, זכות הטיעון אינה מוחלטת, והיא יכולה לסגת מפני אינטרסים בנוסף

 {. 569לעיל, שם,  זמיר}מתחרים, דוגמת יעילותה של הרשות המינהלית 

 

מגלה דעתו כי את השגותיו על סגירת התיק יוכל  חוק סדר הדין הפלילי

בערר על החלטה שנתקבלה.  -מתלונן להביא בפניה של הרשות רק פעם אחת 

בעוד מועד, היה הדבר מטיל על יש להניח שלּו הוכרה גם הזכות לעשות כן מ

 גורמי התביעה עול שקשה לשאת בו. 

 

 .חוק זכויות נפגעי עבירהעמדה דומה ניתן למצוא גם ב

 

מותר גם לתהות מה צורך היה מלכתחילה בחקיקת אותן הוראות בו, 

ן, אם ממילא עמדה זכות זו למתלוננים מכוחו של הדין העוסקות בזכות הטיעו

 הכללי. מכל מקום, הדרך לשינוי עוברת במסדרונות החקיקה.

  

המונח נפגעי עבירה נושא עמו קושי, שהרי קודם שהוכח כי יש ממש בתלונה 

 לכאורה. -שהוגשה ועבירה אכן בוצעה, אין הנפגע אלא נפגע

 

יו גם מתלוננים בעבירות שטרם הוכח אין כל ספק, כי החוק מכנס תחת כנפ

ביצוען, והזכויות הקבועות בו חלות על אלה מן העת בו מסרו תלונתם ועד 

דין, ואם בקביעה כי -שתם הטיפול בעניינם, אם בסגירת התיק, אם במתן פסק

 העבירות אינן בנות אישום בשל התיישנות. 

 

חוק זכויות )להלן: " 1662-, התשס"אחוק זכויות נפגעי עבירהל 5לפי סעיף 

, נפגע עבירה זכאי להיות מעודכנות בשלבי ההליך עד לשלב בו "(נפגעי עבודה

 הסתיים הטיפול כדלקמן:

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/134m1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/134m1_001.htm
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 . זכות לקבלת מידע על הליך פלילי5" 

כנפגע עבירה ועל הדרך )א( נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על זכויותיו   

 שבה מתנהל הליך פלילי, כפי שיקבעו השרים. 

)ב( נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על השלב שבו מצוי ההליך הפלילי  

קטן -בקשר לעבירה שממנה נפגע; ואולם לא ייכלל במידע לפי סעיף 

זה, מידע שמסירתו אסורה לפי כל דין או שיש במסירתו, לפי  

אי על החקירה או התביעה, כדי לפגוע דעתו של האחר-שיקול 

בחקירה או בפרטיותו או בשלומו של אדם; השרים יקבעו את דרכי  

 קבלת המידע ותוכנו. 

 קטן )ב(:-)ג( נוסף על הוראות סעיף 

( נפגע עבירה שביקש זאת זכאי לכך שהגופים המפורטים 2)

בתוספת השניה יידעו אותו על שלבים בהליך פלילי בקשר 

 מנה נפגע, כמפורט באותה תוספת;..."לעבירה שמ

 

חוק סדר פי הוראותיו של -בנוסף, ניתן לערור על ההחלטה לסגור את התיק, על

 . הדין הפלילי

 

לחוק, וקבעה כי  09ההלכה הפסוקה התייחסה במספר מקרים להוראת סעיף 

ן מקום לקבל עתירה בה מתבקש סעד ביחס להחלטה שלא לפתוח ככלל, אי

כאשר העותר לא מיצה את הסעד החלופי המוקנה לעותר  -בחקירה פלילית 

 . חסד"פל 09בסעיף 

 

רר לפרקליטות כלומר, נקבע כי על העותר למצות את הסעד החלופי, ולפנות בע

בניימין צוייג נ'  8596560בג"צ המדינה על ההחלטה לסגור את תיק החקירה }

 ({.60.68.26) נבואתר האינטרנט פורסם ב, שר הבריאות

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%209843/07
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 . 02לפרקליט המדינה היא "החלטת תובע" בהתאם לסעיף -החלטת המשנה

 

לחוק הקנה לעותרת את הזכות לערור על אותה החלטה בפני  09סעיף 

לחוק. לכן, על העותר להביא  08היועמ"ש במועדים הקבועים לכך בסעיף 

המשפט אם פנה בערר כאמור, ומה החלטה נתקבלה בו. כלומר, -לידיעת בית

 ראשית יש לפנות לסעד החלופי. 

 

י קובע כי הערר יוגש באמצעות לחוק סדר הדין הפליל 08כאמור, סעיף 

המשטרה או התובע, הכל לפי העניין, תוך שלושים ימים לאחר שנמסרה 

לחוק סדר הדין הפלילי. נעיר כי בעל הסמכות  06למתלונן ההודעה לפי סעיף 

לחוק סדר הדין הפלילי להאריך  09רשאי להחליט בערר כאמור כאמור בסעיף 

 לחוק סדר הדין הפלילי{.  08את המועד להגשת הערר }ראה סעיף 

 

לחוק סדר הדין הפלילי, תינתן ותימסר למתלונן  09החלטה בערר לפי סעיף 

ידי בעל הסמכות להחליט בערר. החלטה כאמור לעניין עבירת מין או -על

אלימות, מסוג פשע, תינתן ותימסר למתלונן עד תום שישה חודשים מיום 

רשאי, מטעמים מיוחדים הגשת הערר ואולם בעל הסמכות להחליט בערר 

שיירשמו, להחליט ולמסור את החלטתו כאמור במועד מאוחר יותר }ראה 

 א לחוק סדר הדין הפלילי{. 08סעיף 

 

 09בטרם תתקבל החלטה להעמיד לדין חשוד, בעקבות הגשת ערר לפי סעיף 

לחוק סדר הדין הפלילי בעבירה מסוג פשע או עוון, יודיע לו הגורם המוסמך 

ה כאמור או הממונה על החקירה, על הערר שהוגש ועל האפשרות לקבל החלט

כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת -אם-שיוגש נגדו כתב אישום, אלא

התביעות, או בעל הסמכות להחליט בערר, לפי העניין, כי קיימת מניעה לכך 

 ( לחוק סדר הדין הפלילי{. 2ב)א()08}ראה סעיף 
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( לחוק סדר הדין הפלילי לא יחולו על סוגי 2ב)א()08נעיר כי הוראות סעיף 

א)ט( לחוק סדר הדין הפלילי 06פשעים שקבע שר המשפטים לפי הוראות סעיף 

וכן על מי שבעת שניתנה ההחלטה בערר היה נתון במעצר בעקבות הערר 

 ( לחוק סדר הדין הפלילי{. 1ב)א()08שהוגש }ראה סעיף 

 

רת התיק, בערבות הגשת ערר כאשר התקבלה החלטה על שינוי העילה לסגי

לחוק סדר הדין הפלילי, תימסר לחשוד הודעה על הערר שהוגש  09לפי סעיף 

ועל שינוי עילת הסגירה, והחשוד יהיה רשאי לפנות לבעל הסמכות להחליט 

ב)ב( לחוק סדר 08בערר בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה }ראה סעיף 

 הדין הפלילי{. 
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 :פרק ג'

 הליכי חקירה
 

 . רשויות החקירה והחובות המוטלות עליהן1

השופט כב' עמד  על תפקידן של רשויות החקירה והחובות המוטלות עליהן,

 {:(2852) 901 , 900 ,(1)ד להפ" ,דינת ישראלתורג'מן נ' מ} 012556"פ ע -בברק 

 

"מטרת החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות להרשעתו של חשוד, 

אלא מציאת ראיות לחשיפת האמת, בין אם אמת זו עשויה להוביל 

 ".ין אם היא עשויה להוביל להרשעתולזיכויו של חשוד, וב

(, 2885) 1605 (,6)85על -תק ,מדינת ישראלנחום נ'  980581ע"פ }

 {19ה פסק

 

חזר ({ 2886) 2980(, 9)86על -תק ,מדינת ישראלחטיב נ' } 1822581ע"פ  -ב

להביא לחשיפת האמת  תוך  -המשפט העליון על חובה זו של המשטרה -בית

 העמידה בחובה האמורה: -ידו השני של המטבע, הוא נפקות איציון צ

 

המשפט להציב היא, האם מחדלה של -"מכאן שהשאלה שעל בית

הוא כה חמור עד שיש לחשוש כי קופחה הגנתו של הנאשם, המשטרה 

כיוון שנתקשה להתמודד כראוי עם חומר הראיות המדבר נגדו, או 

, פ"ד אסרף נ' מדינת ישראל 206555ע"פ  ו שלו )ראהגרסתלהוכיח את 

המשפט להכריע מה -זו על בית מידה-אמתפי -(. על(2886) 058(, 2מד)

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20721/80&Pvol=לה
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הוא עומד לעצמו, אלא גם בראיית משקל יש לתת למחדל, לא רק כש

מכלול הראיות. זה הכלל ב'מחדלי רישום', והוא הדין ב'מחדלי 

 חקירה'..."

 

(, 1)89על -תק ,מדינת ישראלמליקר נ' } 9659586ע"פ  -המשפט ב-הוסיף בית

2855 (2881}): 

 

כוח המערער טענות בדבר 'מחדלי חקירה', -"כמפורט לעיל העלה בא

ידי -ה של צעדי חקירה אשר לא ננקטו עלכשהוא מצביע על שור

אילו ננקטו, במועדם, היה בכוחם כדי  -לטענתו  -המשטרה, ואשר 

לנקות את שולחו מן האשמה שיוחסה לו או, לפחות, לתמוך בהגנתו. 

הודעה  רישום-איבדיקה או  עריכת-איאכן, יש נסיבות שבהן כרוכה 

חיונית, הן אף  לעיתיםידי המשטרה, באבדן ראיה חשובה, ו-על

נזקף  -לתביעה והן להגנה. כאשר 'חסרה' ראיה כאמור לתביעה 

ה'מחדל החקירתי' לחובתה, שעה שנערך מאזן הראיות ונדונה השאלה 

האם הרימה התביעה את נטל ההוכחה המוטל עליה. ואילו מקום 

ה של הראיה 'חסר' להגנה, תוכל זו להצביע על ה'מחדל' היעדרש

ה"אפשרות" הנטענת על ידה, הכל בהתאם כשיקול בדבר קיומה של 

הנדון; וכמובן שלא תישמע בנסיבות  ענייןלנסיבות המיוחדות של ה

כאלה מטעם התביעה הטענה כי חסרה הראיה הטובה יותר, שהיא 

 ."נושאת באחריות להיעדרה

 

 8092585ע"פ  -ב השופט זמיר כב'ידי -המשטרה נאמר על עוד על תפקידה של 

 {:(26.60.88) נבואתר האינטרנט פורסם ב, נת ישראלמדי 'נ עבוד עלי}
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"... אכן, המשטרה אמורה לערוך חקירה מלאה ויסודית ככל שניתן. 

אולם המשטרה אינה אמורה, ואינה מסוגלת, לערוך חקירה מושלמת 

בכל מקרה. זוהי המציאות: גם המשטרה חייבת לפעול במסגרת 

, אם הגיעה למסקנה כך-משוםמשאבים מוגבלים ולפי סדרי עדיפויות. 

כי יש בידה די ראיות כדי לתת תמונת אמת ולהוכיח לכאורה את 

האישום, ובעבירות חמורות נדרש שמסקנה זאת תהיה מקובלת גם על 

פרקליטות המדינה המגישה את האישום, היא אינה חייבת להמשיך 

צריכות בחקירה עד שתהיה מושלמת. אכן, המשטרה והפרקליטות 

ולהשתכנע בעצמן כי הגיעו לחקר ת היטב לחובתן... להיות מודעו

האמת, עד שהן מסיימות את החקירה, והן ודאי מודעות לכך שאם 

הראיות שנאספו לא יספיקו להוכחת האישום מעבר לספק סביר, 

המשפט -הנאשם יזוכה. מכל מקום, במשפט פלילי השאלה שבפני בית

ירה אלה או היא, לא אם אפשר וראוי היה לעשות עוד צעדי חק

אחרים, אלא אם יש די ראיות המוכיחות את האישום מעבר לספק 

 סביר. זאת גם השאלה במקרה הנדון."

 

ראיות אשר ירשיעו ותו לא,  אחרשל חקירה משטרתית היא לא לתור  המטרה

כל קשר לשאלה  בליאלא לגלות ראיות, אשר יבואו לכך שהאמת תתגלה. זאת, 

' נ'מן תורג 012556ע"פ } הרשעה של המערער האם אמת זו תוביל לזיכוי או

 שוייךכאשר חסרה לתביעה ראיה, י {(2852) 900 ,(1לה) פ"ד, מדינת ישראל

מנת לבדוק האם -ראיות, על מאזן"מחדל חקירתי" זה לחובתה, בעת עריכת 

חסרה  כאשרהצליחה התביעה להרים את נטל ההוכחה המוטל עליה. מנגד, 

יע על המחדל, כשיקול תומך בדבר קיומה של ראיה להגנה, תוכל זו להצב

 מליקר 9659586ראו ע"פ } , הכול לגופו של העניין הנדוןעל ידה הנטענתהטענה 

המשפט -שביתכי מה  נראהלכן,   {(2889) 2855(, 1)89על -תק, ' מדינת ישראלנ

צריך לבדוק הוא, האם מחדלי המשטרה, באם באמת בוצעו כאלו, הם חמורים 
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שיכול להיות להגנת המערער נפגעת כתוצאה מהקושי בהתמודדות , כך-כדי-עד

לרעתו של המערער, או לחילופין בגלל קשיים  המצביעעם חומר הראיות 

המשפט להכריע מה -קריטריון זה, על בית לפיו.  גרסתלהוכיח את אמיתות 

לתת למחדל, בהנחה שאכן התקיים, לא רק כשעמד לבדו, אלא  שראויהמשקל 

(, 2מד) "דפ, ' מדינת ישראלנ אסרף 206555ראו ע"פ } ל הראיותכחלק ממכלו

 2980(, 1)86על -תק, ' מדינת ישראלנ חטיב 1822581וכן ע"פ  (2886) 058

(2886).} 

 

 . תרגילי חקירה2

המבחינות בין  מידה-אמותמשפט זה -התווה בית שונותבמסגרת פרשות 

חשיבות שבחקר האסור והמותר בחקירת המשטרה, תוך שהודגש כי לצד ה

האמת ובמיצוי הדין עם האשמים, האינטרס הציבורי כולל גם את הצורך 

להקפיד על זכותם של חשודים ונחקרים להליך הוגן, ומשכך יש להבטיח את 

  -ב דנציגרכב' השופט י' } ל תרגילי החקירה המופעלים כלפיהםהוגנותם ש

(, בין אם 1622)  1109, (6)1622על -תק ,פרחי נ' מדינת ישראל 9855565ע"פ 

מדובר בהכנסת מדובב )אף מדובבים "אקטיביים"( לתאו של החשוד בשלב 

על -תק המנוח אלזם ז"ל נ' מדינת ישראל עזבון 2662560ע"פ  -המעצר 

, (1)1626על -תק ,פלוני נ' מדינת ישראל 0208560(; ע"פ 1668) 9996, (1)1668

ידי -יכולוגיים הננקטים על(, ובין אם מדובר בתרגילי חקירה פס1626) 220

החוקרים עצמם, לרבות פיתוי והשאה כמו גם שימוש במנגנון של "מונולוג 

 0885, (6)1621על -תק ,אבו עצא נ' מדינת ישראל 26698565ע"פ  ,סוגסטיבי"

(1621)}. 

 

, פורסם באתר האינטרנט נבו שמואל זאוי נ' מדינת ישראל} 5061521 ע"פ -ב

 :דנציגר' השופט י 'כבאומר  {(15.60.26)
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. נקודת המוצא היא שלרשות החוקרת מוקנית סמכות לנקוט בתחבולות 6"

ראו למשל: }חקירה ובתנאי שיהיו אלה תחבולות חקירה הוגנות וסבירות 

 .{05, (1668חלק ראשון )מהדורה משולבת ומעודכנת,  ,על הראיותיעקב קדמי 

חבולות חקירה היא משפט זה קבע עוד לפני עשרות שנים כי נקיטת ת-בית

 אמצעי הכרחי לשם ניהול חקירה אפקטיבית:

 

"... עלינו להתחשב בקשיים שהמשטרה נתקלת בהם במלחמתה 

בפשע... אין אני אומר שבמלחמה זו כל האמצעים כשרים, אך אין אני 

גם מוכן להיתמם ולדרוש מן החוקרים שלא ישאלו שאלות מכשילות 

ת'. חקירתו של פושע אינה או שלא ישתמשו במה שנקרא 'תחבולו

ומתן בין שני סוחרים שלווים והגונים המנהלים את עסקם על -משא

ומתן כזה הייתי דורש מן הסוחר שלא -בסיס אמון הדדי מירבי. במשא

, שלא נמצאו טביעות אצבע על כך-עלישאיר את בעל שיחו בספק 

השיקים או, אם נמצאו, שאינם שלו. מחוקר משטרה המשתדל לדובב 

וד )וכאן מותר לי להזכיר שעברו של החשוד ידוע לחוקר(, אין אני חש

דורש 'הגינות' כזאת. זכותו של חשוד היא לשתוק ולא ל'הישבר'; 

זכותו וחובתו של חוקר להשתמש באמצעים סבירים כדי להשיג 

 " .מהנחקר ידיעה

, פ"ד כהן נ' מדינת ישראל 120509ע"פ  -ב השופט א' ויתקוןדברי }

 {(2809) 681, 696 ,(2כט)

 

של מרמה ומשכך אינה  מסויימת. תחבולת חקירה מאופיינת מטבעה במידה 9

ת הרשות החוקרת כנאמן מחוייבמתיישבת בהכרח עם נורמות של הגינות בהן 

הציבור וכרשות שלטונית. ודוק, במרוצת השנים התפתחה ההבחנה בין תרגילי 

, 05, 06-01 ,קדמי משל:)ראו לתרגילי חקירה נפסדים חקירה נסבלים לבין 

06.) 
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כיצד נבחין בין תחבולה נסבלת לבין תחבולה נפסדת? המבחן שנקבע  .8

 הדגיש כי:בפסיקה הוא מבחן הסבירות. השופט )כתוארו אז( א' מצא 

 

אף חייבים, להשתמש בתחבולות;  לעיתים"חוקרי המשטרה רשאים, ו

סבירות  אך על האמצעים שהם נוקטים להיות סבירים. מה גדרה של

, האחדזו? דומה שאת גבול ההיתר תוחמים שני סייגים עיקריים: 

שאין להשתמש בתחבולה המפרה את זכות החשוד להימנע מהפללה 

, שאין לנקוט אמצעי חקירה שהשימוש בהם פוגע והשניעצמית; 

בשורת עשיית הצדק. את גבולותיהם של סייגים אלה יש להציב תוך 

 " .יות של המקרה הנתוןהתחשבות בנסיבותיו הקונקרט

 {(2880) 182, 112 ,(8, פ"ד נ)אלבה נ' מדינת ישראל 1562588ע"פ }

 

במקרים בהם השמיטה המרמה שבתחבולת החקירה את הבסיס מתחת  .0

ליכולתו של הנחקר לעמוד על זכות השתיקה שלו, הרי שזו תחבולה נפסדת 

רה שיש בה כדי (. משכך אסור למשטרה לנקוט בתחבולת חקי09, קדמי )ראו:

להגן על הרצון  מנת-עללשבור את אוטונומיית הרצון החופשי של הנחקר. 

על שימוש באלימות והשמעת  משמעי-חדהחופשי של הנחקר הוטל איסור 

איומים לנקיטה באלימות או הפעלת לחץ מסוג אחר שיש בו כדי לשלול את 

 .הרצון החופשי

 

רובינשטיין כי תחבולתו של קצין  , תמים דעים אני עם השופטיום-של-בסופו. 0

המודיעין מלכה במקרה דנן אינה משמיטה את הקרקע תחת הרשעת המערער, 

שכן לא היה בה כדי לגרוע מאוטונומיית הרצון החופשי של המערער שהפליל 

 "את עצמו.
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 ה של ראיה שמקורה במחדלי רשויות החקירההיעדר .3

החקירה ייזקף לחובת ה של ראיה אשר מקורה במחדלי רשויות היעדר

התביעה עת ישקל מכלול ראיותיה, מן הצד האחד, ויכולה היא לסייע בידי 

המשפט באם טענותיו מקימות ספק סביר, מן העבר -הנאשם עת ישקול בית

, אין לקבוע כי מחדל בחקירה מוביל, מניה וביה, לזיכוי הנאשם. כן-עלהאחר. 

וזיטיבית הספציפית שהציגה נפקותו של המחדל תלויה בתשתית הראייתית הפ

. השלכות מאידך, ובספקות הספציפים אותם מעורר הנאשם, מחדהתביעה, 

המחדל, איפוא, כפי שנקבע בעניין מליקר האמור, תלויות ב"נסיבות 

, פ"ד מדינת ישראלהלוי נ'  100552פ "עהשוו: } הנדון" ענייןהמיוחדות של ה

, פ"ד מדינת ישראלאבו מדיעם נ'  8686580"פ ע; (2859) 650-658, 608 ,(1)לח

על -תק ,מדינת ישראלעודה נ'  0868561"פ ע; (2888) 90עד  98, 18 ,(9)נג

 ,מדינת ישראלאגרונוב נ'  8281569"פ ע; וראו גם: 9, פסקה (1661) 89, (9)1661

 ,מדינת ישראלפלוני נ'  0585569"פ ע; 9,  פסקה (1668) 6016,  (1)1668על -תק

רצהבי נ' מדינת  5026569"פ רע; 66, פסקה (1668) 6616 ,(6)1668על -תק

 {.5קה , פס(1668) 1686 ,(2)1668על -תק ,ישראל

 

 המשפט לאחרונה:-בית כך-עלעמד  

 

"מכל מקום חשוב להדגיש, כי התשובה לשאלה אם פגמים ראייתיים 

שהתגלו מעוררים ספק סביר באשמת הנאשם, תיגזר תמיד מבחינת 

  ".נסיבותיו המיוחדות של המקרה הנתון

(, פסקה 1668) 000 ,(0פ"ד נט) ,נ' בורוביץ מדינת ישראל 9588561"פ ע}

86} 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20277/81&Pvol=לח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20277/81&Pvol=לח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205390/96&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205390/96&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207535/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205152/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206858/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%208713/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204855/02
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,    6016(, 1)1668על -, תקשוריק אגרונוב נ' מדינת ישראל} 8281569"פ ע -ב

 נקבע כי:  ({1668) 6018

 

ר אחר ראיות אשר ירשיעו יא לא לתו"המטרה של חקירה משטרתית ה

אלא לגלות ראיות, אשר יביאו לכך שהאמת תתגלה. זאת, בלי ותו לא, 

כל קשר לשאלה האם אמת זו תוביל לזיכוי או הרשעה של המערער 

 900 ,(1)לה "ד, פנת ישראלתורג'מן נ' מדי 012556"פ ע)ראה גם 

"מחדל חקירתי"  שוייךכאשר חסרה לתביעה ראיה, י כן-כמו(, (2852)

מנת לבדוק האם הצליחה -זה לחובתה, בעת עריכת מאזן ראיות, על

התביעה להרים את נטל ההוכחה המוטל עליה. מנגד, כאשר חסרה 

ה ראיה להגנה, תוכל זו להצביע על המחדל, כשיקול תומך בדבר קיומ

, הכול לגופו של העניין הנדון לכן, נראה כי על ידהשל הטענה הנטענת 

המשפט צריך לבדוק הוא, האם מחדלי המשטרה, באם -מה שבית

, שיכול להיות שהגנת כך-כדי-עדבאמת בוצעו כאלו, הם חמורים 

המערער נפגעת כתוצאה מהקושי בהתמודדות עם חומר הראיות 

לופין בגלל קשיים להוכיח את המצביע לרעתו של המערער, או לחי

המשפט להכריע מה -ו, לפי קריטריון זה, על ביתגרסתאמיתות 

המשקל שראוי לתת למחדל, בהנחה שאכן התקיים, לא רק כשעמד 

 " .לבדו, אלא כחלק ממכלול הראיות

 

 1280,(1)1660על -תק ,בנייורישלויל נ' מדינת ישראל} 8269560"פ ע -ב

 נקבע כי: {(1660)

 

טענה לקיומם של מחדלי חקירה אינה מבקשת לבחון האם  "בחינת

ניתן היה לנהל את החקירה בדרך אחרת, טובה יותר, יעילה יותר, 

אלא האם קופחו זכויותיו של החשוד, האם בחקירתו לא נשמרו 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205152/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20721/80&Pvol=לה
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לאפשר לו להתגונן כראוי ולאפשר  מנת-עלהכללים וההנחיות שגובשו 

לא קופחה הגנת  ומקום ב לבצע מלאכתו בגילוי האמת. המשפט-ביתל

הנאשם לא די במחדל החקירה עצמו כדי להביא לזיכוי הנאשם. 

-אימשקלו של המחדל החקירתי ייקבע הן מתוך הכרה בחומרתה של 

, מחד גיסאעל נהלי חקירה וביצוע פעולות חקירה חיוניות  ההפקדה

תוך הכרה בכך כי בחכמה  שבדיעבד ניתן לעולם להצביע  ומאידך גיסא

סוגיות שניתן היה להעמיק בהן או על פעולות שלגביהן ניתן היה על 

 ."לפעול אחרת

 

השיקולים ביסוד הבדיקה של המחדל החקירתי  .4

 ותוצאותיו

בבואנו לבחון את המחדל החקירתי ותוצאותיו, אין להתעלם משיקולים 

, והגינות כלפי הנאשם מחדהרתעת גורמי החקירה ו"חינוכה"  -רחבים יותר 

. אולם, על ההתחשבות בשיקולים אלו, מאידךה על זכויותיו החוקתיות, והקפד

הנושקים במובן מה לסוגיית ה"טענה מן הצדק", להישמר למצבים הקיצוניים 

חקר  -יותר. במקרים הקיצוניים פחות, אין להתעלם מאינטרס החשוב אף הוא 

, ןכ-עלהאמת והרשעתם וענישתם של מי שאשמתם הוכחה מעבר לספק סביר. 

על מחדלי החקירה להמדד, על דרך הכלל, במישור הראייתי: האם הציבה 

התביעה תשתית מספקת, בהתחשב במחדלי החקירה, לביסוס הרשעת 

הנאשם; והאם עורר הנאשם, בהתחשב במחדלי החקירה, ספק סביר באשמתו. 

 האמור: בורוביץהמשפט בעניין -קולעים דבריו של בית

 

על אודות פגמיה של החקירה... נמנות עם  (של המערערים)"טענותיהם 

סוגי הטענות שככלל ראוי לבוחנן לאורם של שני מבחנים נפרדים: 

הוא בשאלה, אם לנוכח הפגמים שבהם לקו הליכי  האחדעניינו של 
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החקירה היה זה מוצדק והוגן לפתוח )או להוסיף ולנהל( את ההליך 

בשאלה, אם ועד  הוא השניהפלילי נגד המערערים; ואילו עניינו של 

כמה השפיעו פגמי החקירה על הוכחת העבירות שיוחסו למערערים 

לב כי המדובר בשני מסלולי בחינה -אל-יושם ברמה הנדרשת בפלילים.

נפרדים, שנועדו לקדם תכליות ערכיות שונות: המבחן הראשון נועד 

לקדם אינטרסים ציבוריים רחבים הקשורים בניהולם של הליכים 

, ה"הגנה היתר-ביןדק והגינות. בגדרו של מבחן זה פועלת, פליליים, כצ

המבוסס  -מן הצדק", שעליה עמדנו לעיל... ואילו ביסוד המבחן השני 

 ניצב אינטרס ציבורי מרכזי אחד, והוא חקר האמת. -על דיני הראיות 

...ייתכנו מקרים )ואלה בבירור יותר שכיחים( שבהם לא יהיה בפגמים 

ל למסקנה כי המשך קיומו של ההליך יפגע כשלעצמם כדי להובי

בשורת הצדק וההגינות, אך יהיה בהם כדי להקים יסוד לספק סביר 

בהוכחת העבירה ולהוביל לזיכוי, או )מקום שביצוע העבירה הוכח( 

 להצדיק הקלה בעונש.

כפי שכבר ציינו, בחינתה של שאלה זו אינה מערבת שיקולים כלליים, 

ן לסייגים הנוגעים לקבילות הראיות ושמירת כמו צדק והגינות; ובנתו

רמת ההוכחה הנדרשת להרשעה בפלילים, מתמקדת בחינתה של 

 " .השאלה באינטרס המרכזי שעניינו חקר האמת

 (89, 99, 96, פסקאות בורוביץ)עניין 

 

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, נ' מדינת ישראלר נ' מליק} 9659586"פ ע -ב

 :השופט קדמיכב' {  פסק "מילקר( )להלן ולעיל: "עניין 18.68.69)

 

"ולא למיותר יהיה להזכיר כי הטענה החוזרת ונשנית בהקשר זה, כי 

על התביעה להוכיח את המוטל עליה באמצעות ה'ראיה המכסימלית', 

שניתן להשיגה, באופן שראיה  לאמור: באמצעות הראיה הטובה ביותר

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204384/93
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הינה נטולת בסיס. על התביעה  -ב"רמה נמוכה" הימנה לא תספק 

להוכיח את המוטל עליה ב'ראיה מספקת' ואין נפקא מינה אם היה 

"פ ע; ד' זרקא ,16598-12"פ עלאל ידה להשיג 'טובה' הימנה. )ראה: 

, 128 דף לפרקליט, 211550"פ ע; כהן, 280 דף לפרקליט, 099500

 086 ,(1)פ"ד לד ,מדינת ישראל נ' גברון 208508"פ ע -; וכן מזרחי

(2856)." 

 

השאלה היא ביסודה עניין של צדק. האם נעשה למערער עוול בכך שפעולות 

 0085569ע"פ והשוו: די מחדל שיורד לשורש הגנת הנאשם }המשיבה הגיעו לכ

ע"פ  ;(28.60.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, אלקאדר נ' מדינת ישראל

 .({25.68.60)נבו אתר האינטרנט פורסם ב, אלחורטי נ' מדינת ישראל 8650568

 

משפט זה -והחובות המוטלות עליהן, עמד בית על תפקידן של רשויות החקירה

 {:(2852) 901, 900 ,(1), פ"ד להתורג'מן נ' מדינת ישראל} 012556ע"פ  -ב

  

"מטרת החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות להרשעתו של 

החשוד, אלא מציאת ראיות לחשיפת האמת, בין אם אמת זו עשויה 

 ."ה להוביל להרשעתולהוביל לזיכויו של חשוד, ובין אם היא עשוי

  

יש להדגיש את של הפסיקה מפני ניתוח הדברים בחכמה שלאחר מעשה, ויפים 

, פ"ד }חגי יוסף נ' מדינת ישראל 2000589ע"פ  -ב השופטת חיות 'כבדברי 

 :"(חגי יוסףעניין )להלן: " (2888) 868(, 2נג)

 

"ככל שבסבירות התנהלותם של גורמי החקירה עסקינן, יש לבחון את 

שבמקרים רבים דומה מלאכתם של  כך-עלהדברים תוך מתן הדעת 

גורמים אלה להילוכו של אדם המגשש את דרכו באפילה והמחפש 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2020/49-21
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20644/77
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20644/77
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http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20179/79
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http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205386/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205386/05
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אחר נקודות אחיזה ראייתיות שיאירו את תמונת המצב ויאפשרו לו 

להביא את האשמים לדין. לא כל טעות הנעשית במהלך החקירה 

הירות והתרשלות מצד הפרה של חובת הז כן-עלובזמן אמת מהווה 

גורמי החקירה. אכן, חוכמה 'קטנה' בהקשר זה היא 'החוכמה שלאחר 

מעשה', אותה מציג מי שהתמונה הניצבת בפניו כבר מוארת, בהעלותו 

שלא הבחינו או לא ייחסו חשיבות  כך-עלכנגד גורמי החקירה טרוניה 

לרסיס מידע כזה או אחר. לטעמי, בחינת הסבירות של התנהלות 

רמי החקירה בהקשר זה ראוי לה כי תיבחן בהתחשב במכלול גו

 ."הנתונים שנגלו או שיכולים היו להתגלות בזמן אמת

 

ההלכה בעניין זה, היא כי נפקותו של המחדל תלויה בנסיבות המקרה 

הקונקרטי, ובשאלה אם קופחה הגנתו של נאשם כתוצאה מהמחדל. מחדלי 

בכל מקרה, אלא רק מקום בו הפגמים חקירה אינם מובילים לזיכויו של נאשם 

הנטענים הם "כה חמורים ויורדים לשורשו של עניין, עד כי קם חשש שהנאשם 

יתקשה להתמודד כראוי עם חומר הראיות העומד נגדו והגנתו תימצא חסרה 

 (,1660) 289, (1)1660על -תק ,' מדינת ישראלעלאק נ 880560"פ ע} ומקופחת

אלחורטי נ'  8650568"פ עוהשוו:  ;השופט א' א' לוידינו של -לפסק 18פסקה 

 .{(1660) 1601, (1)1660על -תק ,מדינת ישראל

 

התייחס למחדל החקירתי כשהוא משקלו של המחדל החקירתי נבחן לא רק ב

"פ ע}המשפט -ול הראיות שהונחו בפני ביתלעצמו, אלא בהתחשב במכל

  .{68.60.86, פורסם באתר האינטרנט נבו )חטיב נ' מדינת ישראל 1822581

 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20557/06
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 אחריותה של המדינה להבאת עדים .8

משפט זה -אשר לאחריות המוטלת על המדינה לעניין הבאת עדים, ביתב

התייחס פעמים רבות לכך שהתביעה אינה בעלת דין רגיל, אלא היא מייצגת 

 בראש וראשונה את האינטרס הציבורי ואת החיפוש אחר האמת:

 

"התביעה מייצגת את הציבור; רמת השיקולים הטקטיים שעליה 

של הסניגוריה הנאבקת על חפות הנאשם.  מזו -ופחותה  -לשקול שונה 

הנאשם מייצג את עצמו בלבד. על התביעה, כנאמן הציבור, מוטל 

המשפט את מלוא -לדעתי ככלל, כגישה ערכית, להביא בפני בית

התמונה, את כל העובדות שבידה )כך אף הבעתי דעתי בעבר, בכל 

מדינת ישראל  0681560ע"פ הנוגע לפירוט הנדרש בכתב האישום, ראו 

בש"פ , פסקה כ"ח; (66.61.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב, נ' יחזקאל

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, בראודה נ' מדינת ישראל 1958568

כך בראיה מרכזית למדי,  שכן-כל-ולא, פסקה ב'(, (66.69.65)

ושיקולים טקטיים צריכים להיות משניים. זאת, שהרי "אין לדיין 

אלא מה שעיניו רואות..." )בבלי, בבא בתרא, קל"א, א(, ואם לא יראו 

 עיניו את מלוא התמונה, לא ייקל עליו לשפוט צדק." 

אתר האינטרנט פורסם ב, פלוני נ' מדינת ישראל 8109565ע"פ ראו: )

 השופט א' רובינשטייןשל  דינו-פסקג ל"(, פסקה כ61.21.68) נבו

 (("5274765ע"פ ")להלן: 

  

 . מחדלי החקירה וזיכויו של נאשם6

ויו של הנאשם. כך למשל, לא כל אין לומר כי מחדלי חקירה בהכרח יובילו לזיכ

הימנעות מחקירה לה טוענת הסניגוריה הינה "מחדל חקירה" ולא כל מחדל 

חקירה גורם בהכרח ל"נזק ראייתי". לא כל נזק ראייתי ולא כל מחדל בחקירה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206392/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%202489/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%202489/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%202489/09
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מובילים לזיכוי. נפקותו של המחדל תלויה בנסיבות המקרה הקונקרטי, ובפרט 

חמור, עד כי יש חשש שמא קופחה הגנתו של בשאלה, האם עסקינן במחדל כה 

המערער בענייננו באופן שיתקשה להתמודד עם חומר הראיות המפליל אותו או 

המשפט להכריע מה -זו, על בית מידה-אמתפי -ו שלו. עלגרסתלהוכיח את 

ו, אלא גם בראיית מכלול משקל יש לתת למחדל, לא רק כשהוא עומד לעצמ

אתר האינטרנט פורסם ב, וורקו נ' מדינת ישראל 6086560ע"פ ראו הראיות }

אתר פורסם ב, בילל אלחורטי נ' מדינת ישראל} 8650568ע"פ (; 22.69.60) נבו

פורסם  ,חטיב נ' מדינת ישראל 1822581ע"פ ; {(25.68.60) בונהאינטרנט 

  .({68.60.86)נבו אתר האינטרנט ב

 

 . מחדלי החקירה וקיפוח הגנת הנאשם7

ן כידוע, זכותו של נאשם להתגונן כראוי מפני ההאשמות המיוחסות לו הינה מ

ו , את קיומהיתר-ביןהחשובות והיסודיות שבהליך הפלילי. זכות זו מבטיחה, 

סלימאן אל עוקה נ' מדינת  8880565ע"פ }של משפט הוגן ומניעת עיוות דין 

בר פגיעה בזכות זו טענה בד .({16.22.22)נבו אתר האינטרנט פורסם ב, ישראל

מצריכה לבחון האם התקיים מחדל חקירה, ואם כך האם המחדל פוגם 

 , דהן נ' מדינת ישראל 2068585ע"פ }בהוכחת העבירות שבהן הורשע הנאשם 

 .{(1662) 828, 862 ,(9)פ"ד נה

 

סוקה מבהירה שתמיד תיתכן חקירה מקיפה יותר. שאלת המפתח ההלכה הפ

היא האם מדובר במחדל כה חמור עד כי יש חשש שמא קופחה הגנתו של 

אסרף נ'  206555ע"פ }ה יכולתו להתמודד עם חומר התביעה המערער כך שנפגע

פלוני נ' מדינת  0108566ע"פ ; (2886) 081, 058 ,(2)פ"ד מד ,ינת ישראלמד

 .({68.61.69)נבו אתר האינטרנט פורסם ב, ישראל

   

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203793/06
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אתר האינטרנט פורסם ב, בילל אלחורטי נ' מדינת ישראל} 8650568  ע"פ -ב

 : השופט רובינשטיין 'כבקבע  {(25.68.60) נבו

 

המשפט -"במקרים שבהם נתגלו מחדלים בחקירת המשטרה, בית

צריך לשאול עצמו האם המחדלים האמורים כה חמורים עד שיש 

שה להתמודד כראוי לחשוש כי קופחה הגנתו של הנאשם, כיוון שנתק

 206555ע"פ ו שלו )גרסתעם חומר הראיות העומד נגדו או להוכיח את 

השופט ) (2886) 081, 058 ,(2), פ"ד מדמרדכי אסרף נ' מדינת ישראל

 ,(6), פ"ד נחטארק אעמר נ' מדינת ישראל 8052562ע"פ (; גולדברג

שוריק אגרונוב נ'  8281569ע"פ (; השופט ג'ובראן) (1669) 055, 052

השופט ) (16.60.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל

המשפט להכריע מה המשקל -זו, על בית מידה-אמתפי -((. עלג'ובראן

שיש לתת למחדל לא רק כשהוא עומד לעצמו, אלא גם בראיית מכלול 

אתר סם בפור, נאיל חטיב נ' מדינת ישראל 1822581ע"פ הראיות )

ה של ראיה, היעדר((. השופט גולדברג) (68.60.86) נבוהאינטרנט 

שמקורו בחקירת המשטרה, ייזקף לחובת התביעה בעת שיישקל 

-מכלול ראיותיה, ומאידך גיסא, הוא יכול לסייע לנאשם כשבית

 9659586ע"פ המשפט ישקול האם טענותיו מקימות ספק סביר )

 (18.68.89) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מליקר נ' מדינת ישראל

אתר פורסם ב, רצהבי נ' מדינת ישראל 5026569רע"פ (; השופט קדמי)

גולדמן נ'  26068569ע"פ (; דיאלהשופט ע) (62.66.68) נבוהאינטרנט 

השופטת ) (16.61.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל

((. נפקותו של המחדל תלויה בתשתית הראייתית שהניחה נאור

ת התביעה ובספקות אותם מעורר הנאשם, והשלכותיו תלויו

-איבנסיבותיו של כל עניין ועניין: "אכן, יש נסיבות שבהן כרוכה 

ידי המשטרה, באבדן ראיה -בדיקה או רישום הודעה על עריכת

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/05053860-t03-e.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20173/88&Pvol=מד
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אף חיונית, הן לתביעה והן להגנה. כאשר 'חסרה'  לעיתיםחשובה, ו

נזקף ה'מחדל החקירתי' לחובתה, שעה שנערך  - ראיה כאמור לתביעה

ה האם הרימה התביעה את נטל ההוכחה מאזן הראיות ונדונה השאל

ה של הראיה 'חסר' להגנה, תוכל זו היעדרהמוטל עליה. ואילו מקום ש

להצביע על ה'מחדל' כשיקול בדבר קיומה של ה'אפשרות' הנטענת על 

 מליקרידה, הכול בהתאם לנסיבות המיוחדות של העניין הנדון" )עניין 

מדינת ישראל נ' בורוביץ  9588561ע"פ ג; ראו גם 0האמור, בפסקה 

-המשנה) (86פסקה (, 62.66.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב, ואח'

; מהאמור עולה, כי על (לנשיא מצא, השופט לוי והשופט גרוניס

, רמליקבמישור הראייתי )עניין  כלל-דרךמחדלי החקירה להימדד ב

-שם(. עוד קבעה הפסיקה, כי התביעה אינה חייבת להציג בפני בית

המשפט את 'הראיה המקסימאלית', אלא 'על התביעה להוכיח את 

המוטל עליה ב'ראיה מספקת', 'ואין נפקא מינה אם היה לאל ידה 

, וראו האסמכתאות דשם( וגם אם מליקרלהשיג טובה הימנה' )עניין 

ובות יותר, אין הדבר מוביל לזיכוי יכלה התביעה להשיג ראיות ט

הנאשם, אם בראיות שהוצגו יש די להרשעה מעבר לספק סביר. כך 

: 'כישלונו של הגורם מליקרהמשפט בעניין -סיכם את הסוגיה בית

אינו בא  - ואפילו נעשה הדבר במודע -החוקר באיסוף הראיות 

במקומה של הראיה שאפשר והייתה מושגת; וכוחו מצומצם בהקשר 

זה, להיעדרה של ראיה תומכת או סותרת ראיה אחרת, שבעל דין 

 ".סומך עליה את טענותיו

 

מחדלי חקירה אינם מילת קסם המובילה לזיכויו של נאשם, אלא 

מקום בו מדובר במחדלים חמורים היורדים לשורשו של עניין "עד כי 

קם חשש שהנאשם יתקשה להתמודד כראוי עם חומר הראיות העומד 

 ."גנתו תימצא חסרה ומקופחתנגדו וה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204855/02
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 נבואתר האינטרנט ב פורסם, עלאק נ' מדינת ישראל 880560ע"פ }

והאסמכתאות  השופט א' א' לוידינו של -לפסק 18(, פסקה 22.69.60)

 שם{

 

בהתייחס למחדל החקירתי כידוע, משקלו של המחדל החקירתי נבחן לא רק 

ע"פ } המשפט-כשהוא לעצמו, אלא בהתחשב במכלול הראיות שהונחו בפני בית

 {(68.60.86) נבואתר האינטרנט ב פורסם, חטיב נ' מדינת ישראל 1822581

 

 י"מחדל חקירתי וסוגיית ה"נזק הראיית .5

ות בדבר מחדלי חקירה, בכסות טענות בדבר "נזק ראייתי" הינן למעשה טענ

 565-560, 000 ,(0)פ"ד נט מדינת ישראל נ' בורוביץ, 9588561"פ ע}אחרת 

אתר פורסם ב, מזרחי נ' מדינת ישראל} 0688560"פ רע -כך נקבע ב .({1668)

 {:(65.62.60) נבוהאינטרנט 

 

"באשר לטענות המבקש לעניין הנזק הראייתי שנגרם לו עקב מחדלי 

החקירה של המשיבה, הרי שמקורה של דוקטרינה זו הינו במשפט 

העברת נטל הראיה, בייחוד במצבים  האזרחי, שם משמש כלל זה לשם

, במשפט הפלילי, מוטל נטל זאת-לעומתבהם מדובר ב"תיקו ראייתי". 

כן, השאלה היחידה -ההוכחה ממילא על כתפי המשיבה ועל

המשמעותית בעניין זה, היא האם למרות מחדלים חקירתיים כאלו 

 ."ואחרים, הוכחה אשמתו של המבקש מעל לספק סביר

 

רך להיזקק לדוקטרינת ה"נזק הראייתי" בהליך הפלילי נאמר הצו היעדרעל  

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, אלחורטי נ' מדינת ישראל} 8650568"פ ע -ב

 כי: { (25.68.60)

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20557/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202511/92
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202511/92
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202511/92
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204855/02&Pvol=נט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%207359/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205386/05
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 "בקצרה אעיר, כי השאלה היא ביסודה שאלה של צדק. האם נעשה

לנאשם עוול, בנסיבותיו של מקרה פלוני, בכך שהמשטרה חדלה 

בחקירה בצורה זו או אחרת. לטעמי ככלל אכן אין דוקטרינת הנזק 

כפי שציינה  -הראייתי נחוצה בגדרי עשיית הצדק במשפט הפלילי, שכן 

הפסיקה שהובאה מעלה מוטל הנטל במשפט הפלילי על התביעה 

לא השאלה היא האם מצבור וככלל איננו מועבר לנאשם, וממי

הראיות, בהינתן מחדל כזה או אחר, מביא להרשעה בלא ספק סביר. 

ואולם במדינת חוק מתוקנת, כפי שמבקשים אנו להיות, הציפיה היא 

המשפט תשתית ראייתית רחבה, וכי -כי התביעה תפרוש בפני בית

בהדריכם את החוקרים על גורמי התביעה, הפרקליטות או התביעה 

תית, לדרוש כי ככל הניתן לא תונח אבן רלבנטית שאינה המשטר

הפוכה. חרף העומס המוטל על גורמי האכיפה אין מקום להתעלמות 

מכלל זה, והבקרה התביעתית צריכה לכלול אותו, ובמקרים רבים כך 

אכן קורה. יהיו איפוא מקרים חריגים שבהם תהא נפקות למחדלים 

 -הראיות שהוגשו, והן  כאלה, הן בבחינה מדוקדקת במיוחד של

אף מעבר לכך, בהנחת הנחות לטובת הנאשם,  -במקרים קיצוניים 

 ."שמא נגרם לו עוול

 

משכך, הרי שיש לבחון את הטענה בדבר "נזקים ראייתיים" בשתי 

והעיקרית, היא באמצעות השאלה האם יש במחדלים  הראשונהאספקלריות. 

 השניהכחתה של האשמה. הנטענים כדי לעורר ספק סביר באשר למידת הו

היא האם מדובר במחדלים כה חמורים, שיש בהם חשש לקיפוח מהותי של 

הגנתו של הנאשם. יש להדגיש כי גם בעניין זה אין לבחון את המחדל החקירתי 

 9662568"פ ע} כשלעצמו, אלא מתוך הקשרו ומתוך ראיית מכלול הראיות

 .({18.26.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, חלבלי נ' מדינת ישראל

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204301/05
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במאמר מאת רון שפירא }"מחדלים בחקירת משטרה והשלכותיהם על ההליך 

סוקר המחבר את  {1668, אפריל 80, ירחון מס' הסניגורחלק א'"  - הפלילי

ימת נזק על הגורם לנזק דוקטרינת הנזק הראייתי הקובעת כי במקרה של גר

-ראייתי יוטל הנטל להוכיח כי הראיה שנמנעה או מנע את הבאתה בפני  בית

המשפט, אינה פועלת לטובת הצד שכנגד. כלל זה של הפיכת נטל הראיה, הנכון 

למשפט אזרחי, חסר משמעות, לכאורה, כאשר מחילים את הדוקטרינה 

טל על המאשימה. התוצאה במשפט הפלילי שכן במשפט הפלילי הנטל ככלל מו

הינה שכאשר לא נחקרה טענה או עובדה, קמה חזקה כי אילו הייתה נחקרת, 

ו. כאשר גרסתהיו תוצאות החקירה פועלות לטובתו של הנאשם ותומכות ב

חסרה לתביעה ראיה כאמור, נזקף המחדל החקירתי לחובתה, שעה  שנערך 

נטל ההוכחה המוטל ונדונה השאלה האם הרימה התביעה את מאזן הראיות 

עליה, ואילו מקום שהיעדרה של הראיה חסר להגנה, תוכל זו להצביע על 

המחדל כשיקול בדבר קיומה של האפשרות  הנטענת על ידה, הכל בהתאם 

המשפט להציב -לנסיבות המיוחדות של העניין הנדון. מכאן שהשאלה שעל בית

א כה חמור עד היא, האם מחדלה של המשטרה, במידה והיה מחדל כזה, הו

שקיים מקום לחשש כי הגנתו של הנאשם קופחה מכיוון שהתקשה להתמודד 

המשפט -ו שלו. על ביתגרסתכראוי עם חומר הראיות נגדו, או להוכיח את 

להכריע מה המשקל שיש לתת למחדל, לא רק כשהוא עומד לעצמו, אלא גם 

 בראיית מכלול הראיות. 

 

ות, תהיה סיס ראיות נסיבתיבמקרים בהם נשקלת הרשעת נאשם על ב

, החלתה כתוצאה ממחדלי חקירה השלכהוללדוקטרינת הנזק הראיתי 

יתכן שפעולת על פיו המשפט את הכלל האמור, -ובמקרה כזה יחיל בית

 גרסתהחקירה שלא בוצעה הייתה מניבה תוצאה שיש בה כדי לתמוך ב

יהא עליו  המשפט תוצאה זו במסגרת מכלול הראיות,-הנאשם. כאשר יבחן בית
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לשקול האם גם עתה  המסקנה ההגיונית היחידה המתבקשת היא אשמת 

 הנאשם. 

 

מסקנת המחבר היא כי אין בהכרח להוביל אל המסקנה כי יש לזכות את 

 הנאשם כל אימת שהרשות החוקרת נמנעה מביצוע פעולת חקירה.

 

את החזקה העובדתית הנגזרת ממחדל החקירה יש להביא בחשבון במסגרת 

-המשפט. בסופו של ההליך על בית-לול הראיות והנתונים שבפני ביתמכ

המשפט לקבוע כמה ראיות חסרות להוכחת הקשר בין העובדות המוכחות לבין 

העובדה הטעונה הוכחה, ומהו משקלן של הראיות החסרות בהתייחס לראיות 

 הקיימות, ולאור כל הנתונים יכריע את הדין.

נ'  ארקדי איסטחרוב 2698565ע"פ מתוך פט משה-}הדברים במתוך פסיקת בית

 {(1668) 2819, (1)1668על -תק ,מדינת ישראל

 

 . אופיים של מחדלי החקירה וריפוי המחדל5

המשפט לבחון האם -טענת נאשם לקיומם של מחדלי חקירה מחייבת את בית

יימו מחדלים שכאלה והאם קופחה הגנתו של הנאשם באופן שהקשה אכן התק

עליו להתמודד עם חומר הראיות נגדו. משקלו של מחדל החקירה ביחס 

למכלול הראיות נבחן באופן שהיעדר ראיה הנובע ממחדל זה מיוחס לתביעה 

עלאק נ' מדינת  880560ע"פ } סס טענה לספק סבירלב-שםויכול לסייע לנא

 .{18פסקה  ,(22.69.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, ישראל

 

במילים אחרות, עצם קיומו של מחדל חקירתי לא די בו כדי לבסס ספק סביר 

באשמת הנאשם שתוצאתו זיכוי. נדרש כי יהא זה מחדל מהותי היורד לשורשו 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201345/08
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 נבואתר האינטרנט פורסם ב, פלוני נ' מדינת ישראל 0696568ע"פ } של עניין

 :{26, פסקה (68.65.60)

  

"אף לו נמצאו מחדלי חקירה, אין בעובדה זו כשלעצמה כדי להוביל 

החובה  לזיכויו של המערער. הלכה היא, כי אין מוטלת על התביעה

-בסופולהציג את הראיה הטובה ביותר, ודי כי תציג ראיה מספקת. 

, שאלת נפקותם של מחדלי חקירה מוכרעת בהתאם לנסיבות יום-של

המקרה הפרטניות, תוך בחינת השאלה אם יש בתשתית הראיתית 

המשפט, כדי לבסס את הרשעת הנאשם -אשר הונחה לפתחו של בית

  ת בפלילים..."בעבירה שיוחסה לו במידה הנדרש

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, פלוני נ' מדינת ישראל 0616560ע"פ }

 ( וההפניות שם{ 26.68.68)

 

מחדלי החקירה אינם עשויים עור אחד. ההתייחסות למחדל חקירה שלא ניתן 

הראייתי שיצר ואת הפגיעה שבו בהגנת הנאשם, לרפא את נזקו, את החוסר 

שונה מן ההתייחסות למחדל חקירתי אשר ניתן למזער השפעתו ולצמצמה. 

שכמובן מוטב היה שלא יתרחשו, הם  אף-עלאכן, ישנם מחדלי חקירה אשר 

ניתנים לריפוי ושחזור בדרכים שונות, כגון תשאול בחקירה נגדית או זימון 

ההגנה. ודוק: גם מחדלי חקירה מעין אלה עלולים המשפט מטעם -לעדות בבית

להסב נזק להגנת הנאשם. כך למשל, ברי כי זימון עד שלא נחקר במשטרה 

לדוכן העדים כעד הגנה אינו יכול לרפא את השחיקה בזיכרונו של העד עקב 

חלוף הזמן או למנוע השפעות שונות על התמונה שנצרבה בזכרונו של העד. 

פחותות  כלל-דרךיהם של מחדלים מסוג זה תהיינה ב, השלכותזאת-עם-יחד

מהשלכותיהם של מחדלי חקירה שכל פעולה שתתבצע בזמן הווה לא תביא 

 לשחזור חומר הראיות שנפגם בעטיים. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206040/05
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המשפט האם יש בכוחו של אחד מהם או -בבחינת מחדלי החקירה יבחן בית

הצגת -בהצטברם יחד כדי לעורר ספק של ממש באשמת הנאשם. יש ואי

שאלות למתלונן על הימנעותו מלגלות מידע חשוב הינה עניין מתבקש כאשר  

המשפט ריפאה נזק לכאורי זה, ככל שנוצר. גם אם היו עדים -החקירה בבית

שלא נחקרו והיה מקום לחקרן תמיד בידי הנאשם להזמינם כעדי הגנה אם 

ך משום אכן סבור הוא שמדובר בעדויות חיוניות. במקרה כזה לא יראו בכ

 מחדל חקירה מהותי המוביל למסקנה מזכה.

 

כמעט אין לך מקרה בו לא ניתן לנקוט בצעדי חקירה נוספים, ובכל תיק ניתן 

להצביע על מחדלי חקירה כאלו ואחרים. אך השאלה היא אם יש די ראיות 

המוכיחות את האישום מעבר לספק סביר ועד כמה ה"אין" מכרסם ממשקל 

איה הנובע ממחדל חקירתי יכול לסייע לנאשם בביסוס ה"יש", והאם היעדר ר

פורסם , מדינת ישראל 'עלי נ 8092585ע"פ } ספק סביר שתוצאותיו זיכוי

, נסר אלדין נ' מדינת ישראל 8865569ע"פ (; 26.60.68) נבואתר האינטרנט ב

אתר פורסם ב, פלוני נ' מדינת ישראל 2098568ע"פ (; 62.60.60) פורסם בנבו

, מדינת ישראל אברהם )ברמו( לוי נ' 26896568ע"פ (; 66.68.68) נבוהאינטרנט 

 נ'תייסיר אבו סבית  0890560ע"פ (; 66.66.65) נבואתר האינטרנט פורסם ב

 'פלוני נ 9116560ע"פ (; 62.26.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל

 .({18.22.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל

  

המשפט בקביעותיו באשר למחדלי החקירה. -כי שגה בית נמצאראשית, לא 

עולת חקירה שלא מוצו אכן לא כל כיוון חקירה או אפשרות היפותטית לפ

עולים כדי מחדל חקירתי. מטבע הדברים, חקירת המשטרה אינה מושלמת 

ולעולם מוגבלת היא במשאבים. נכון הוא כי המטרה שצריכה לעמוד לנגד 

החוקרים היא חקר האמת. על החוקרים להפעיל את מיטב כשרונם ולבדוק 

ר לאופן התרחשות בשקידה ובמאמץ כיווני חקירה שונים והשערות שונות באש

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205741/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%209908/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201645/09
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העבירה. להם, בניגוד לחשוד, המשאבים והאמצעים לכך. אך גם פעולות 

, ואין החוקרים הגיוןחקירה נדרשות אלו מתוחמות בגבולות הסבירות וה

נדרשים להמשיך ולהשקיע משאביהם בכיוון חקירה שנשלל על ידם בראיות 

וי שיניבו לבצע פעולות שהסיכ מוצקות ומספקות. כן, הם אינם נדרשים

פורסם באתר  ,עלי נ' מדינת ישראל 8092585ע"פ תוצאות הוא קלוש )ראו: 

 הדין(. -לפסק 9 (, פסקה26.60.68האינטרנט נבו )

 

  מיצוי כיווני חקירה-. אבחנה בין מחדל חקירה לאי16

שתבוסס טענה  מנת-עללה אפשרויות חקירה היפותטיות לא די בכך שנאשם יע

המשפט באופן פרטני את -למחדל חקירתי. בכל מקרה ומקרה מעריך בית

השפעתם והשלכותיהם של מחדלי החקירה. בתהליך זה, נזקפים מחדלי 

החקירה לחובתה של התביעה ומכבידים את הנטל המוטל עליה להוכיח את 

סביר. בצידו השני של המטבע, עשויים הם אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק 

-התביעה. בית גרסתלסייע לטענות הנאשם בדבר קיומו של ספק סביר ב

המשפט בוחן את משמעותם של המחדלים לנוכח התשתית הראייתית 

שהונחה. כן הוא בוחן את חומרת המחדלים והאם נפגמה יכולת הנאשם 

פורסם  ,אלחורטי נ' מדינת ישראל 8650568ע"פ ) להתגונן מפני האישומים נגדו

גולה נ'  2800568ע"פ הדין; -( לפסק1ז) קהפס (,25.68.60באתר האינטרנט נבו )

-לפסק 26קה פס (,61.22.60האינטרנט נבו ) פורסם באתר ,מדינת ישראל

 הדין{.

 

בכל מחדל חקירתי ובכל ראיה חסרה טמון פוטנציאל לפגיעה ביכולת הנאשם 

להתגונן. ואולם, איננו רשאים להניח, ואף איננו מניחים, כי לו מוצו כל כיווני 

החקירה או לו היו מומצאות הראיות הנוספות היה בכך כדי לפעול לטובת 

דווקא. הנחה שכזו הייתה פוגעת פגיעה אנושה בחקר האמת. תחת הנאשם 
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, הוא המישור הראייתי. במישור זה האחדזאת, בוחנים אנו שני מישורים. 

משקללים אנו את הראיות והמחדלים תוך שאנו מסיקים האם הוכחה אשמתו 

, עומד מעל לשאלות הראייתיות שבתיק השנישל הנאשם מעבר לספק סביר. 

מדינת  9588561ע"פ } שואלים אנו אם זכה הנאשם להליך הוגןובמסגרתו 

על היחס בין המישורים  .({1668) 562-566, 000 ,(0), פ"ד נטישראל נ' בורוביץ

פורסם  ,גולדמן נ' מדינת ישראל} 26068569ע"פ  -משפט זה ב-הללו עמד בית

 { בקבעו כי:הדין-לפסק 20 קהפס (,16.61.60באתר האינטרנט נבו )

 

"אמנם, בבואנו לבחון את המחדל החקירתי ותוצאותיו, אין להתעלם 

 הרתעת גורמי החקירה ו'חינוכה' מחד, -משיקולים רחבים יותר 

והגינות כלפי הנאשם והקפדה על זכויותיו החוקתיות, מאידך. אולם, 

על ההתחשבות בשיקולים אלו, הנושקים במובן מה לסוגיית ה"טענה 

 018588ע"פ מן הצדק", להישמר למצבים הקיצוניים יותר )השוו: 

, (10.21.88) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראלמנדלברוט נ' 

((. במקרים הקיצוניים פחות, אין להתעלם מאינטרס 8ג)6פסקה 

חקר האמת והרשעתם וענישתם של מי שאשמתם  -החשוב אף הוא 

מדד, על דרך י, על מחדלי החקירה להכן-עלהוכחה מעבר לספק סביר. 

תשתית מספקת, הכלל, במישור הראייתי: האם הציבה התביעה 

בהתחשב במחדלי החקירה, לביסוס הרשעת הנאשם; והאם עורר 

 ."הנאשם, בהתחשב במחדלי החקירה, ספק סביר באשמתו

 

אם התביעה  יום-של-בסופומעטות הן החקירות המושלמות. אך השאלה היא 

הציגה ראיות המוכיחות את האישום מעבר לספק סביר. בהקשר זה נקבע לא 

 אחת, כי:
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קבוע כי מחדל בחקירה מוביל, מניה וביה, לזיכוי הנאשם. "אין ל

נפקותו של המחדל תלויה בתשתית הראייתית הפוזיטיבית הספציפית 

, ובספקות הספציפים אותם מעורר הנאשם, מחדשהציגה התביעה, 

האמור,  מליקר. השלכות המחדל, איפוא, כפי שנקבע בעניין מאידך

 הנדון."  ןענייתלויות ב"נסיבות המיוחדות של ה

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, גולדמן נ' מדינת ישראל 26068569ע"פ }

 1158568"פ ע; השופטת נאורשל   דינה-פסקל 20פסקה , (16.61.60)

 {(19.68.22) נבואתר האינטרנט פורסם ב, אללו נ' מדינת ישראל

 

בנוסף, יש לציין כי אין בטענות על אודות מחדלי החקירה כדי לפגום במסקנה 

האמורה. הלכה היא כי מחדלי חקירה, אין בהם, כשלעצמם, כדי להביא 

מספקת  לזיכויו של נאשם, אם חרף מחדלי החקירה הונחה תשתית ראייתית

אלנבארי נ'  0696568ע"פ } להוכחת אשמתו של הנאשם בעבירות שיוחסו לו

ארז נ'  1261522רע"פ (; 68.65.10) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל

לפיכך, אף אם נניח  .({16.66.22) (נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל

כי אכן היו מחדלי חקירה בעניינו של המערער, לא מצאנו כי יש בהם כדי 

לערער את התשתית הראייתית האמורה, המבססת את הרשעתו של המערער 

 מעבר לספק סביר.

 

 יר". מחדל חקירתי ו"ספק סב11

הלכה היא כי אין במחדל חקירה, כשלעצמו, כדי להקים ספק סביר לטובתו 

אתר פורסם ב, לוי נ' מדינת ישראל 26896568ע"פ } של נאשם ולהביא לזיכויו

, עלאק נ' מדינת ישראל 880560ע"פ ; 10(, פסקה 66.66.65) נבוהאינטרנט 

אלנבארי נ'  0696568ע"פ ; 18(, פסקה 22.69.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב

 .{26(, פסקה 68.65.60) (בונאתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל
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המשפט יבחן האם אלו אכן -כאשר טוען נאשם לקיומם של מחדלי חקירה, בית

התקיימו והאם הם מעוררים חשש כי קופחה הגנתו של הנאשם באופן המקשה 

עליו להתמודד עם חומר הראיות נגדו. רק במידה שהתשובה תהא חיובית, 

הראיות ובמקרים המתאימים משקלו של מחדל החקירה יבחן ביחס למכלול 

סס את לב - שםהיעדר ראיה הנובע ממחדל זה ייוחס לתביעה ויכול שיסייע לנא

 :השופט א' לוי כב'ספק סביר, כפי שכבר נפסק מפי טענתו ל

  

"משקלו והשפעתו של המחדל החקירתי נבחנים לא רק בהתייחס 

למחדל החקירתי כשהוא לעצמו, אלא תוך שקלולו לאור מכלול 

ה שמקורה בחקירת היעדר ראיהמשפט. -יות שהונחו בפני ביתהרא

משטרה, ייזקף לחובתה של התביעה בעת שקילת מכלול ראיותיה, 

המשפט ישקול אם טענותיו מקימות -ויכול הוא לסייע לנאשם כשבית

אגרונוב נ' מדינת  8281569ע"פ הנ"ל;  אלחורטיספק סביר )פרשת 

מליקר  9659586ע"פ ; (16.60.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב, ישראל

 (." (18.68.89) נבואתר האינטרנט פורסם ב, נ' מדינת ישראל

 

בות לברר נושא מסויים ובכך כאשר מתברר כי למשטרה היו הזדמנויות ר

לסייע להבהרת המצב העובדתי, ומשנמנעה מלעשות זאת יש לזקוף את הדבר 

פורסם , פלוני נ' מדינת ישראל 2818560ע"פ } לחובתה ולא לחובת המערערים

 .{השופט א' א' לוישל  דינו-פסקל 18פסקה ב ,(68.66.68) נבואתר האינטרנט ב

 

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, גולדמן נ' מדינת ישראל} 26068569ע"פ  -ב 

 נקבע כי: {16.61.60)

 

, כן-אםה של ראיה אשר מקורה במחדלי רשות החקירה, היעדר"

, מן הצד האחדובת התביעה עת יישקל מכלול ראיותיה, ייזקף לח
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המשפט אם טענותיו -ויכולה היא לסייע בידי הנאשם עת ישקול בית

אין לקבוע כי מחדל  כן-על. מן העבר האחרמקיימות ספק סביר, 

בחקירה מוביל, מיניה וביה, לזיכוי הנאשם. נפקותו של המחדל תלויה 

התביעה, מחד, ובספקות בתשתית הראייתית הספציפית שהציגה 

  ."הספציפיים אותם מעורר הנאשם מאידך

 

הלכה היא כי כשחסרה ראיה להגנה לאור "מחדל חקירתי" מצד גורמי 

התביעה, יכולה ההגנה להצביע על "המחדל" כשיקול לגבי קיומה של הטענה 

מליקר נ' מדינת  9659586"פ ע} שנטענת על ידה, בהתאם לנסיבות העניין

חרמון נ' מדינת  015559"פ ע; (2889) 2881, 2855 ,(1)2889על -, תקישראל

בחן השאלה במסגרת נסיבות אלה תי .({2850) 018, 020 ,(6), פ"ד מאישראל

האם ועד כמה קופחה הגנתו של הנאשם לאור המחדל החקירתי האמור, 

חטיב נ'  1822581"פ ע} באופן שהקשה עליו להתמודד עם חומר הראיות נגדו

אסרף נ'  206555"פ ע; (2886) 2868, 2980 ,(1)2886על -, תקמדינת ישראל

 .({2886) 081, 058 ,(2), פ"ד מדמדינת ישראל

  

אתר ב פורסם, אנזור בנייורישלויל נ' מדינת ישראל} 8269560ע"פ  -ב

({ חזרו ודנו בנפקותם של מחדלי חקירה, בדברים 12.68.60)נבו האינטרנט 

 הבאים:

 

"משקלו של המחדל החקירתי ייקבע הן מתוך בחינת המחדל עצמו, 

ובעיקר, מתוך בחינתו על רקע מכלול הראיות";  -טיבו ומהותו, הן 

וכן: "בחינתם של מחדלי חקירה צריכה להיעשות מתוך הכרה 

על נהלי חקירה וביצוע פעולות חקירה  ההפקדה-אישל בחומרתה 

תוך הכרה בכך כי בחכמה שבדיעבד  ומאידך גיסא, מחד גיסאחיוניות 

  ...ניתן לעולם להצביע... על פעולות שלגביהן ניתן היה לפעול אחרת
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"השאלה היא ביסודה שאלה של צדק, האם  יום-של-בסופוואולם, 

קרה פלוני, בכך שהמשטרה חדלה נעשה לנאשם עוול, בנסיבותיו של מ

 אלחורטי נ' מדינת ישראל 8650568ע"פ בחקירה בצורה זו או אחרת" )

השופט כוחו המלומד של המערער הפנתה למאמריו של -הנ"ל. באת

ההליך  "מחדלים בחקירות משטרה והשלכותיהם על רון שפירא

והסניגור  - 8(, 1668)אפריל  80 הסניגורחלק א' וחלק ב',  -הפלילי" 

בזיקה  -( נאמר 5-0(, במאמר הראשון )עמ' 8, 1668, מאי 85

"שכאשר לא נחקרה עובדה או טענה,  -לדוקטרינת הנזק הראייתי 

נחקרת, היו תוצאות החקירה פועלות  הייתהקמה חזקה כי אילו 

ו. כאשר חסרה ראיה כאמור גרסתכים בלטובתו של הנאשם ותומ

נזקף ה'מחדל החקירתי' לחובתה, שעה שנערך מאזן  -לתביעה 

הראיות ונדונה השאלה האם הרימה התביעה את נטל ההוכחה המוטל 

והדבר רלבנטי לענייננו  -עליה". דברים נכוחים, אלא שבהמשכם נאמר 

ה, המשפט היא, "האם מחדלה של המשטר-כי השאלה שבפני בתי -

במידה והיה מחדל כזה, הוא כה חמור עד שקיים מקום לחשש כי 

ן שנתקשה להתמודד עם חומר הראיות והגנתו של המערער קופחה כיו

ו שלו". בנידון דידן אפילו נניח גרסתהמדבר נגדו, או להוכיח את 

נערכת בדיקת טביעות האצבעות והללו לא  הייתהלטובת המערער, כי 

די לשנות מהותית את הנסיבות הראייתיות היו נמצאות, אין בכך כ

אין המדובר במחדל שיש בו לאמיתו  כן-עלואת פעולתה של החזקה. 

 ".כדי לקפח את הגנת המערער, וסבורני כי לא נגרם לו עוול

  

 . מחדלי חקירה בעבירת מין12

 -ואפילו מחדלים חמורים  -במקרים שבהם התגלו מחדלים בחקירת המשטרה 

המשפט לבחון האם בשל -בהכרח לזיכוי הנאשם. על בתי אין הדבר מוביל
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המחדלים האמורים עולה חשש כי קופחה הגנתו של הנאשם, כיוון שהתקשה 

ו שלו גרסתלהתמודד כראוי עם חומר הראיות העומד נגדו, או להוכיח את 

 פורסם באתר האינטרנט נבו, סאלח נ' מדינת ישראל 6890521ע"פ }

פורסם באתר האינטרנט , אלחורטי נ' מדינת ישראל 8650568ע"פ (; 12.62.26)

 081, 058 ,(2)פ"ד מדאסרף נ' מדינת ישראל,  206555ע"פ (; 25.68.60) נבו

ע"פ (; 1669) 055, 052 ,(6)פ"ד נחאעמר נ' מדינת ישראל,  8052562ע"פ (; 2886)

(; 16.60.68) פורסם באתר האינטרנט נבו, אגרונוב נ' מדינת ישראל 8281569

 {.992-965 (,1668) הגנה מן הצדקנקדימון עוד עיינו: ישגב 

 

שלעצמו, אלא בהינתן מכלול בחינה זו נעשית לא רק נוכח המחדל הנטען כ

פורסם באתר , חטיב נ' מדינת ישראל 1822581ע"פ הראיות הרלבנטי }

-({. בנוסף, התביעה איננה חייבת להציג בפני בתי68.60.86) האינטרנט נבו

הראיה המספקת, ואם אכן המשפט את "הראיה המקסימאלית", אלא את 

קרי כאלה המבססות  -המשפט ראיות המספיקות להרשעה -הוצגו בפני בתי

המאשימה  הייתהאין זה משנה האם  -את אשמת הנאשם מעבר לספק סביר 

מליקר נ'  9659586"פ עיכולה להשיג ראיה "טובה" מזאת שהוצגה לבסוף }

 ({.18.68.89) פורסם באתר האינטרנט נבו ,מדינת ישראל

 

מהאמור לעיל, נראה כי לא כל הימנעות מחקירה לה טוענת הסניגוריה הינה 

ח ל"נזק ראייתי" המוביל "מחדל חקירה" ולא כל מחדל חקירה גורם בהכר

האינטרנט  פורסם באתר, אטקישייב נ' מדינת ישראל 5818522ע"פ לזיכוי }

 ({.19.68.21נבו )

 

המשפט -ביומו, נאלצים בתי-יום-מדיפעמים רבות, והדבר מתרחש כמעט 

לברר את אשמתם של נאשמים על בסיס מידת מהימנותם של עדים, שכן אין 

בנמצא ראיות פורנזיות, או ראיות אובייקטיביות אחרות. כאשר מדובר במצב 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203947/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205386/05
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קלן של העדויות השונות, המשפט לקבוע את מש-ראייתי שכזה, על בית

 , הקובע כדלקמן:פקודת הראיותל 86סעיף בהתאם להוראת 

 

-של בית ענייןפה ומהימנותם של עדים הם -"ערכה של עדות שבעל

 ענייןהגותם של העדים, נסיבות הפי התנ-המשפט להחליט בו על

 ."ואותות האמת המתגלים במשך המשפט

 

לעיתים, לא זו בלבד שבירור האשמה נשען על התרשמות מעדים, אלא 

שהערכאה המבררת נדרשת לעשות כן, כאשר מונחות לפניה רק "עדות מול 

", ואין עדים ישירים, בנוסף לקורבן ולעבריין גרסהמול  גרסהעדות", או "

רה. הדבר אופייני, במיוחד כאשר מתבררת טענה בדבר אונס, בעוד לכאו

החשוד5הנאשם טוען שמדובר ביחסי מין בהסכמה, או כאשר מדובר בעד ראיה 

יחיד למעשה הנטען. חשוב גם לומר את מה שהוא בבחינת המובן מאליו: 

עד מול  גרסתהמשפט דן נאשם במצב שבו כל מה שיש לפניו הוא -כאשר בית

המשפט לא לשאול את עצמו לצרכי הרשעה מי מבין -על בית -אשם הנ גרסת

האם העד, או הנאשם, אלא לשאול עצמו האם מהימנות  -השניים מהימן יותר 

שלא נותר  כך-כדי-עדהנאשם  גרסתעדיפה על פני מהימנות  -ו של העד גרסת

 אפילו ספק סביר באשמתו של הנאשם. 

 

משפט פלילי על יסוד העדפת עדות אחת המשפט יכריע -אכן, אין מניעה כי בית

המשפט אינו בוחן כליות -. ואולם, ביתביומו-יוםעל פני אחרת וזהו מנהג של 

ולב והשתת הרשעה על יסוד ממצאי מהימנות, מעוררת את החשש שמא 

יורשעו בדין חפים מפשע. משכך, מוטלת החובה על רשויות החקירה להעמיד 

אתר ראיות פיסיות ואחרות שהן ראיות מנת ל-את כל המשאבים הדרושים על

 אובייקטיביות שיהיה בהן כדי לספק עוגן חיצוני לעדות. 

 

http://www.nevo.co.il/law/98569/53
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, השגת היתר-ביןהמשטרה צריכה להתמקד בחקר האמת. חקר האמת משמעו, 

ראיות אובייקטיביות ופוזיטיביות, איתור עדי ראיה וגילוי ממצאים פיסיים 

אבו עצא נ' מדינת  26698565לשם ביצוע בדיקות פורנזיות ואחרות }ע"פ  

 ({.16.65.21פורסם באתר האינטרנט נבו ), ישראל

 

מן האמור לעיל עולה כי כאשר ניתן, במאמץ סביר, לאסוף ראיות נוספות, 

 -ובמיוחד ראיות של עדים ישירים לאירוע, או ראיות אובייקטיביות בטבען 

ות, וזאת הרי שבמצבים שכאלה, המשטרה נדרשת להשיג את הראיות הנוספ

החקירות"  בדרך של זימון העדים הרלבנטיים, או בדרך של "יציאה מחדר

פורסם באתר , ישועה נ' מדינת ישראל 9860522ע"פ ותיעוד הממצאים בזירה }

 ({.62.21.21האינטרנט נבו )

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , דביר חליווה נ' מדינת ישראל} 8628568ע"פ  -ב

דלי החקירה קיפחו את הגנתו של הנאשם ופגעו באופן ({ נקבע כי מח16.65.26)

משמעותי ובזכותו החוקתית להליך הוגן, עד כדי זיכויו מחלק העבירות 

 שיוחסו לו.

 

המסלול "הטבעי" להתמודדות עם מחדלי חקירה, כפי שעולה מהפסיקה, היא 

"יש", כלומר: הערכת משקלה ההיפותטי  -"אין", לצד ה -באמצעות הצבת ה

 8865569ע"פ }נאספה, לעומת מכלול הראיות הקיים יה שלא של הרא

({. כאשר 62.60.60) פורסם באתר האינטרנט נבו, נסראלדין נ' מדינת ישראל

המשפט למסקנה כי חרף הראיות שנאספו, ואשר מצביעות לכאורה -מגיע בית

מעלה  הייתהמת הנאשם, קיימת עדיין אפשרות כי הראיה שלא נאספה על אש

או אז הדין הוא שיש להורות על  זיכוי מחמת הספק  -ספק סביר באשמתו 

פורסם באתר האינטרנט נבו , בשירוב נ' מדינת ישראל 26880566ע"פ }

(69.60.60.}) 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%209908/04
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 בעבירות מין זכות העיון :פרק ד'

 לחוק סדר הדין הפלילי(  74)סעיף 
 

 כללי  .1

הוא סעיף  2851-התשמ"ב ,הדין הפלילי )נוסח משולב(ר סדוק חל 09סעיף 

להליכי גילוי מסמכים בהליך "גילוי המסמכים" בהליך הפלילי, בדומה 

האזרחי,  אלא שבניגוד להליך האזרחי, שבו הליכי הגילוי הם הדדיים, ההליך 

 סטרי, מהתביעה להגנה. -הוא חד 09פי סעיף -על

 

 קובע כדלקמן: 2851-התשמ"בלחוק סדר דין פלילי )נוסח משולב(,  09סעיף 

 

 2888-( תשנ"ה28תיקון מס' )  . עיון בחומר החקירה74" 

)א( הוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסניגורו, וכן 

אדם שהסניגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם 

הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל 

החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום 

 שבידי התובע ולהעתיקו.

המשפט שאליו הוגש כתב האישום, -ם רשאי לבקש, מבית)ב( נאש

להורות לתובע להתיר לו לעיין בחומר שהוא, לטענתו, חומר חקירה 

 ולא הועמד לעיונו.

)ב( תידון לפני שופט אחד ובמידת האפשר  קטן-סעיף)ג( בקשה לפי 

 היא תובא בפני שופט שאינו דן באישום.
 

http://www.nevo.co.il/law/74903
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חומר שבמחלוקת לעיונו )ד( בעת הדיון בבקשה יעמיד התובע את ה

 המשפט בלבד.-של בית

-משפט לפי סעיף זה ניתן לערור לפני בית-)ה( על החלטת בית

 66המשפט שלערעור שידון בערר בשופט אחד; הערר יוגש בתוך 

המשפט רשאי -המשפט, ואולם בית-ימים מיום שניתנה החלטת בית

 להאריך את המועד להגשת הערר מטעמים שיירשמו.

נוסח ) פקודת הראיותסעיף זה כדי לפגוע בהוראות פרק ג' ל)ו( אין ב

 ."2802-, תשל"א(חדש

 

זכות הגילוי והעיון נתפסת כחלק מזכות היסוד של הנאשם לפרוס הגנתו 

, 561 ,(2), פ"ד נגנדאל אבו סעדה נ' מדינת ישראל 9008585ע"פ המשפט }-בבית

565 (2888.}) 

 

הם: זכותו של הנאשם למשפט הוגן,  חסד"פל 09הרציונלים שבבסיס סעיף 

גילוי האמת,  זכותו של הנאשם לערוך הגנתו ולהיערך כראוי למשפט, הערך של

מדינת ישראל נ'  0088522בש"פ וצמצום פערי הכוחות בין התביעה להגנה }

 ({. 10.68.22)פורסם באתר האינטרנט נבו , פלוני

 

תכלית הגילוי היא להוציא את האמת לאור, כי אילולא זכות זו, נשללת 

מהנאשם האפשרות לסתור ראיה או לבחון מהימנות ראיה. באמצעות הגילוי 

חון את הראיות שבכוונת התביעה להסתמך עליהן ולהכין לב-שםמתאפשר לנא

 פורסם, אפל נ' היועץ המשפטי לממשלה 8160569 בג"צהגנתו בהתאם }

({. האפשרות של הנאשם להכיר את חומר 16.68.26) באתר האינטרנט נבו

הראיות נגדו ולהיערך כראוי למשפט משרת את האינטרס הציבורי של ירידה 

אבו  9008585 ע"פלחקר האמת כך שבדין יימצא חייב רק מי שאשמתו הוכחה }

 ({. 2888) 565, 561 ,(2), פ"ד נגסעדה נ' מדינת ישראל

 )תיקון מ

http://www.nevo.co.il/law/98569
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 8611588בש"פ טעם נוסף לחובת הגילוי הוא זכותו של נאשם למשפט הוגן }

כות העיון נועדה לאזן ({. ז1666) 600 ,(2), פ"ד נדמסראווה נ' מדינת ישראל

 22691569בש"פ במידת מה את פער הכוחות המובנה בין התביעה לנאשם }

 . {(66.21.69) פורסם באתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל

 

 . חומר החקירה2

חקירה" והפסיקה ניסתה לקבוע מבחנים קשה ליתן הגדרה למונח "חומר 

אל הוזייל נ' משטרת  166558 בג"צהמשפט לזהותו }-כלליים לסייע לבית

אכן מהווה חומר  מסויים({. השאלה אם חומר 2858) 219 ,(9), פ"ד לטישראל

פי טיבו של החומר ומידת זיקתו -באופן פרטני "עלוא איפ חקירה, תוכרע

 22691569בש"פ } "לסוגיות הנדונות בהליך הפלילי אשר במסגרתו הוא מבוקש

 ({.66.21.69) פורסם באתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל

 

י מסמכים בהליך אזרחי, תנאי מקדמי לגילוי ולהעברת חומר בדומה לגילו

חקירה הוא רלבנטיות. לפרשנות המונח "חומר חקירה" אנו נדרשים למבחן 

הרלבנטיות בהתאם למבחני השכל הישר ונסיון החיים. מבחנים אלה מדריכים 

להעניק  מנת-עלהמשפט בשאלה איזה חומר רלבנטי להגנת הנאשם, -את בית

חוזה נ' שר  8109582 בג"צהזדמנות הוגנת להכין את הגנתה }לסניגוריה 

 ({. 2881) 019 ,(2), פ"ד מוהמשטרה

 

המשפט אינו אמור להביא בחשבון אפשרויות הגנה ערטילאיות שאינן -בית

ת של החומר לתביעה היא רחוקה ושולית. נראות לעין, או כאשר הרלבנטיו

אחר חומר, מתוך תקווה  ממוקד-בלתיהמשפט לא יתיר "מסע דיג" -בית

 בג"צספקולטיבית של ההגנה שמא ואולי יימצא באותו חומר סיוע לנאשם }

 ({.1666) 018 ,(9), פ"ד נזהצבאי הדין-ביתאשי נ' התובע הצבאי הר 016561
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, ובדומה להליכי הגילוי במשפט אזרחי בהם הגישה לגילוי היא זאת-עם

ליברלית ומרחיבה, כך גם בהליך הפלילי, המגמה היא לפרש את המונח "חומר 

חקירה" באופן רחב, ככולל כל חומר הקשור במישרין או בעקיפין לאישום, 

 פי פוטנציאל ההגנה של הנאשם.-רכת עלכאשר הבדיקה נע

 

היא למתן פירוש  נטיהבמקרים גבוליים, כאשר יש ספק לגבי הרלבנטיות, ה

יאסין אל חאק נ' מדינת  8918562בש"פ מרחיב למונח "חומר חקירה" }

בנגיעה עקיפה ואף מסופקת כדי  ({. ככלל, די1662) 910 ,(8), פ"ד נהישראל

בש"פ להפוך את החומר לחומר חקירה, אף אם הוא בפריפריה של האישום }

 ({. 1666) 018 ,(6), פ"ד נדנמרודי נ' מדינת ישראל 9280566

 

 שבתיק החקירה. חומר 3

לא כל חומר הנמצא בתיק החקירה הופך להיות מיניה וביה "חומר חקירה". 

רק ראיה העשויה להיות רלבנטית לשאלות העומדות להכרעה, בין במישרין 

המאשימה ובין אם לאו תיחשב לחומר  גרסתובין בעקיפין, בין שהיא תומכת ב

, 066 ,(6), פ"ד מהאביב-צוברי נ' פרקליטות מחוז תל 2558582בג"צ חקירה }

066 (2882 .}) 

 

ידי הפרקליטות, אינה באה תחת זכות העיון של -תרשומת ראיון עד הנערך על

לחוק סדר הדין הפלילי. אולם במקרים בהם עולה  09הנאשם הקבועה בסעיף 

 גרסתעובדתי, חדש ומהותי לאישום ולהגנת הנאשם, שלא עלה מ מהראיון פרט

העד במשטרה, שומה על התביעה לקבל החלטה האם נדרשת השלמת חקירה, 

 ואם לאו, לתעד המידע ולהביאו לעיון הנאשם.

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%205425/01&Pvol=נה
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פורסם באתר האינטרנט נבו , }מדינת ישראל נ' פלוני 0609526בש"פ  -ב

את החומר הנדרש, למעט שני קטעים למשיב  העבירה({ העוררת לא 28.62.29)

 מראיונות העד המהווים פרט חדש ומהותי. 

 

פורסם באתר , פלוני נ' מדינת ישראל} 6898526בש"פ  -במקרה אחר, ב

כי מדובר בחומר משמעותי  המשפט-יתפסק ב({ 21.60.26האינטרנט נבו )

ת ביותר שעשוי להיות בו פוטנציאל משמעותי להגנת העורר, הבקשה מצומצמ

 בהיקפה והפגיעה בפרטיות התמתנה, ולפיכך הורה על מסירתו לעורר.

 

 . חומר שאינו בתיק החקירה4

חומר חקירה הוא גם חומר שאינו נמצא פיזית בתיק החקירה, אך נמצא 

בשליטתן ובהישג ידן של רשויות אכיפת החוק, או שצריך להימצא בידי 

 2281582ע"פ ירה" }התביעה או הרשות החוקרת יכול וייחשב כ"חומר חק

 ({. 2881) 28, 5 ,(8), פ"ד מוסיקסיק נ' מדינת ישראל

 

, האפשרות של התביעה להשיג את החומר המבוקש לא די בה זאת-עם-יחד

ר רלבנטי לבירור כשלעצמה כדי להכריע כי בחומר חקירה מדובר או כי החומ

האשמה. אדרבה, חזקה היא כי רשויות החקירה אספו את כלל החומר 

החומר בידי רשויות התביעה והחקירה, מהווה  הימצאות-איהרלבנטי, כך ש

 אינדיקציה לכך שעל פני הדברים אין מדובר ב"חומר חקירה".

 

בדיקת  מכן-לאחררלבנטיות ו -. תורת שני השלבים 8

 מוגנים חסיון או אינטרסים

פי מבחן -אם החומר שגילויו מתבקש אינו בבחינת "חומר חקירה" על

הרלבנטיות, תידחה הבקשה מיניה וביה. אם החומר שגילויו מתבקש הוא 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201152/91&Pvol=מו
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בגדר "חומר חקירה", לא סגי ברלבנטיות של החומר להגנת הנאשם ואנו 

 עוברים לשלב השני ובוחנים אם המסמך נהנה מחסיון או שקיימים אינטרסים

מוגנים אחרים )כגון, פרטיותם של קרבן העבירה או עדים אחרים במשפט( 

 שאינטרס הגילוי של הנאשם ניגף בפניהם. 

 

המשפט לערוך -כאשר מדובר בחסיון יחסי או באינטרס מוגן אחר, על בית

ין החסיון5האינטרס המוגן. ככל שהזיקה בין טיב לב-שםאיזון בין אינטרס הנא

מחלוקת במשפט רופפת יותר, כך עולה משקל הפגיעה החומר לבין השאלות שב

הצפויה בזכויותיהם של צדדים שלישיים או בערכים שונים שלציבור יש 

פורסם באתר האינטרנט  ,מדינת ישראל נ' מזור 0611580בש"פ אינטרס בהם }

 {.(69.68.80) נבו

 

קו הגבול בין השלבים אינו חד, ויש ביניהם יחסי גומלין, בבחינת "מקבילית 

כוחות". ככל שזיקת החומר להגנת הנאשם ולעניין הנדון היא שולית וגבולית, 

ומנגד, יש אינטרסים כבדי משקל כנגד חשיפת החומר, הדבר עשוי להשליך על 

כ"חומר חקירה".  המשפט להגדיר את החומר, מלכתחילה,-נכונותו של בית

ולהיפך, במקרים בהם חומר החקירה הוא בעל ערך ראייתי חשוב להגנת 

המשפט -הנאשם, וזיקתו להגנת הנאשם חזקה יותר, תגבר נכונותו של בית

 לדחות אינטרסים אחרים מפני האינטרס החשוב שלא יורשע החף מפשע.

 

. עיון השופט בחומר שגילויו מתבקש טרם העברתו 6

 להגנה

 מנת-עלהמשפט לעיין בחומר במעמד צד אחד -ך האזרחי רשאי ביתבהלי

תקנות ל 228תקנה להחליט הן בנושא הרלבנטיות והן בנושא החסיון }ראו 

" או תקנות סדר הדין האזרחי: ")להלן 2859-, התשמ"בסדר הדין האזרחי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%206022/96
http://www.nevo.co.il/law/74880/119
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880
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-מאפשר לבית ר הדין הפליליסדוק חל )ד(09סעיף {. בדומה, "(תקסד"א"

 לקבל החלטה מושכלת אם מנת-עלהמשפט לבחון את החומר במעמד צד אחד, 

ב"חומר חקירה" מדובר ומה איזון האינטרסים הראוי. זו הפרקטיקה וזו גם 

נפע נ' מדינת  8000526בש"פ המשפט לילך בה }-הדרך המומלצת שעל בית

 (.61.68.26) פורסם באתר האינטרנט נבו, ישראל

 

 כללי -ות של מתלוננות בעבירות מין . חסיון ופרטי7

הוא סעיף "גילוי המסמכים" בהליך הפלילי, בדומה להליכי  לחסד"פ 09 סעיף

לתקנות סדר הדין  216-221 גילוי מסמכים בהליך האזרחי, המעוגנים בתקנות

אלא שבניגוד להליך האזרחי, שבו הליכי הגילוי הם הדדיים, ההליך  .האזרחי

 סטרי, מהתביעה להגנה.-הוא חד לחסד"פ 09פי סעיף -על

  

למרות שאין חולק על זכותו של נאשם לעיין ולקבל חומרי חקירה, זכות 

המשפט. -לחסד"פ, הנושא מעסיק רבות את בתי 09 המעוגנת כאמור בסעיף

כמעט אין לך יום בו לא ניתנת החלטה באחת מערכאות השיפוט בבקשה לפי 

שהתפתחה בנושא זה. ההליכים , ומכאן הפסיקה העניפה לחסד"פ 09סעיף 

הולכים ותופסים כיום  -לצד עתירות לגילוי ראיה  - לחסד"פ 09במסגרת סעיף 

את מרכז הבימה, בבחינת "משקולות אדירים" המונחות על רגליו של ההליך 

 ,מדינת ישראל נ' שאהין 0629521העיקרי ומקשה עליו לצאת לדרכו }בש"פ 

 {.0(, בפסקה 22.26.21פורסם באתר האינטרנט נבו )

  

, כך שאין צורך לחסד"פ 09נהרות דיו נשפכו בהחלטות שניתנו לגבי סעיף 

 לחזור ולשנות מבראשית את ההלכות שנתגבשו בנושא זה.

   

http://www.nevo.co.il/law/74903/74.d
http://www.nevo.co.il/law/74903
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של הנאשם : זכות הגילוי והעיון נתפסת כחלק מזכות היסוד מהות הזכות

, ישראלנדאל אבו סעדה נ' מדינת  9008585}ע"פ המשפט -לפרוס הגנתו בבית

מדינת  0609565; בש"פ "(נדאל( )להלן: "עניין 2888) 565, 561, (2פ"ד נג)

)להלן: "עניין  (26.65.68)פורסם באתר האינטרנט נבו  ,ישראל נ' ברקו

 {."(ברקו

  

 -והם  09לחסד"פ: על ארבעה דברים עומד סעיף  09 הרציונלים שבבסיס סעיף

שם לערוך הגנתו ולהיערך כראוי זכותו של הנאשם למשפט הוגן, זכותו של הנא

למשפט, הערך של גילוי האמת, וצמצום פערי הכוחות בין התביעה להגנה 

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,מדינת ישראל נ' פלוני 0088522}בש"פ 

 {.8(, בפסקה 10.68.22)

  

תכלית הגילוי היא להוציא את האמת לאור, כי אילולא זכות זו, נשללת 

(. נדאל תור ראיה או לבחון מהימנות ראיה )ענייןמהנאשם האפשרות לס

חון את הראיות שבכוונת התביעה לב-שםבאמצעות הגילוי מתאפשר לנא

 צ"בג; 12בפסקה  ברקו להסתמך עליהן ולהכין הגנתו בהתאם }עניין

, פורסם באתר האינטרנט נבו אפל נ' היועץ המשפטי לממשלה 8160569

, פורסם באתר אהרון נ' מדינת ישראל 5056568; בש"פ 22בפסקה  (,16.68.26)

{. האפשרות של 0בפסקה  ,"(אהרון)להלן: "עניין  (26.22.18האינטרנט נבו )

הנאשם להכיר את חומר הראיות נגדו ולהיערך כראוי למשפט משרת את 

האינטרס הציבורי של ירידה לחקר האמת כך שבדין יימצא חייב רק מי 

, 561 ,(2), פ"ד נגדה נ' מדינת ישראלאבו סע 9008585}ע"פ  שאשמתו הוכחה

פורסם באתר האינטרנט  ,קצב נ' מדינת ישראל 0860568(; בש"פ 2888) 565

וי הוא זכותו של נאשם טעם נוסף לחובת הגיל .{0(, פסקה 26.68.68נבו )

 600 ,(2, פ"ד נד)מסראווה נ' מדינת ישראל 8611588}בש"פ למשפט הוגן 

 .{"(המסראוו)להלן: "עניין  (1666)
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על רציונלים אלה, יש המוסיפים כי זכות העיון נועדה לאזן במידת מה את פער 

בש"פ  -ב גרוניס השופט}ה לנאשם הכוחות המובנה בין התביע

; 9בפסקה  (,1669) 169(, 9פ"ד נט) ,פלוני נ' מדינת ישראל 22691569

, פורסם באתר בן שטרית נ' מדינת ישראל 6602522בש"פ  -ב ארבל השופטת

(; עוד על הרציונלים שבסיס זכות העיון, ראו חיה 65.68.26) האינטרנט נבו

 .({1669) 668י  המשפט זנדברג "על זכות העיון בחומר חקירה"

  

רלבנטיות לחומר חקירה ייחשב: קשה ליתן הגדרה למונח "חומר חקירה" 

המשפט לזהותו -כלליים לסייע לבית והפסיקה ניסתה לקבוע מבחנים

 219, (9פ"ד לט) אל הוזייל נ' משטרת ישראל, 166558 צ"בג; אווהמסר }עניין

, בן ארי נ' מדינת ישראל 2688585; בש"פ "(אל הוזייל( )להלן: "עניין 2858)

אכן  מסוייםהשאלה אם חומר   .{"(בן ארי)להלן: "עניין  (2885) 2 ,(1פ"ד נג)

החומר  פי טיבו של-באופן פרטני "עלאיפוא  מהווה חומר חקירה, תוכרע

ך הפלילי אשר במסגרתו הוא מבוקש" ומידת זיקתו לסוגיות הנדונות בהלי

; בש"פ (1669) 166(, 9, פ"ד נט)פלוני נ' מדינת ישראל 22691569}בש"פ 

( 16.61.68, פורסם באתר האינטרנט נבו )אברהמי נ' מדינת ישראל 6688565

 .{"(אברהמי)להלן: "עניין 

  

זרחי, תנאי מקדמי לגילוי ולהעברת חומר בדומה לגילוי מסמכים בהליך א

חקירה הוא רלבנטיות. לפרשנות המונח "חומר חקירה" אנו נדרשים למבחן 

(. 11, פסקה ברקו הרלבנטיות בהתאם למבחני השכל הישר ונסיון החיים )עניין

המשפט בשאלה איזה חומר רלבנטי להגנת -מבחנים אלה מדריכים את בית

 צ"בג}יה הזדמנות הוגנת להכין את הגנתה גורלהעניק לסני מנת-עלהנאשם, 

 .({2881) 019 ,(2, פ"ד מו)חוזה נ' שר המשטרה 8109582
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המשפט אינו אמור להביא בחשבון אפשרויות הגנה ערטילאיות שאינן -בית

נראות לעין, או כאשר הרלבנטיות של החומר לתביעה היא רחוקה ושולית 

אחר חומר,  ממוקד-בלתי"מסע דיג"  המשפט לא יתיר-(. ביתהוזייל אל )עניין

מתוך תקווה ספקולטיבית של ההגנה שמא ואולי יימצא באותו חומר סיוע 

; 16פסקה  ברקו, ; ענייןבן ארי עניין מסראווה; ; ענייןהוזייל אל }עניין לנאשם

( 1666) 018 ,(9פ"ד נז) הצבאי, הדין-ביתהתובע הצבאי הראשי נ'  016561 צ"בג

, 200 ,(2, פ"ד נ)דרעי נ' מדינת ישראל 2601580; בש"פ "(צ"רהת)להלן: "עניין 

259-256 (2880}). 

 

הביטוי לפיו "אין חקר לתבונת סניגור" אינו מפתח לקבלת כל חומר, מקום בו 

; בש"פ התצ"ר ענייןה ערטילאיות שאינן נראות לעין }מדובר באפשרויות הגנ

רנט נבו , פורסם באתר האינטמדינת ישראל נ' אהרון 0020521

 .{22בפסקה  (,25.21.21)

  

, ובדומה להליכי הגילוי במשפט אזרחי בהם הגישה לגילוי היא זאת-עם

ליברלית ומרחיבה, כך גם בהליך הפלילי, המגמה היא לפרש את המונח "חומר 

, הקשור במישרין או בעקיפין לאישוםחקירה" באופן רחב, ככולל כל חומר 

(. אברהמי יאל ההגנה של הנאשם )ענייןפי פוטנצ-כאשר הבדיקה נערכת על

 היא למתן נטיהלכן, במקרים גבוליים, כאשר יש ספק לגבי הרלבנטיות, ה

; בש"פ 11בפסקה  ברקו }ענייןפירוש מרחיב למונח "חומר חקירה" 

 .({1662) 910 ,(8, פ"ד נה)יאסין אל חאק נ' מדינת ישראל 8918562

 

ה, להפוך את החומר לחומר חקירככלל, די בנגיעה עקיפה ואף מסופקת כדי 

נמרודי נ'  9280566; בש"פ הוזייל אל }ענייןאף אם הוא בפריפריה של האישום 

בר אושר נ' מדינת  0886526(; בש"פ 1666) 018 ,(6, פ"ד נד)מדינת ישראל
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; בש"פ קצב (; עניין60.61.26) , פורסם באתר האינטרנט נבוישראל

 .({62.60.21) סם באתר האינטרנט נבו, פורפלוני נ' מדינת ישראל 6112521

  

: לא כל חומר הנמצא בתיק החקירה הופך להיות מיניה חומר שבתיק החקירה

(. רק ראיה העשויה להיות רלבנטית 069 ,התצ"ר וביה "חומר חקירה" )עניין

לשאלות העומדות להכרעה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין שהיא תומכת 

צוברי נ'  2558582}בג"צ ו תיחשב לחומר חקירה ה ובין אם לאהמאשימ גרסתב

 ({2882) 066, 066 ,(6, פ"ד מה)אביב-פרקליטות מחוז תל

  

: מנגד, גם חומר שאינו נמצא פיזית בתיק חומר שאינו בתיק החקירה

החקירה, אך נמצא בשליטתן ובהישג ידן של רשויות אכיפת החוק, או שצריך 

יכול וייחשב כ"חומר חקירה"  חוקרתלהימצא בידי התביעה או הרשות ה

 28, 5 ,(8, פ"ד מו)סיקסיק נ' מדינת ישראל 2281582; ע"פ התצ"ר }עניין

, פורסם באתר האינטרנט פלוני נ' מדינת ישראל 8966562(; בש"פ 2881)

 (1661) 660, (8, פ"ד נו)מצרי נ' מדינת ישראל 6562561(; בש"פ 60.65.62) נבו

 ,(2, פ"ד נח)מקסימוב נ' מדינת ישראל 5189566; בש"פ "(מצרי)להלן: "עניין 

 (1668) 652, 606 ,(2, פ"ד ס)מדינת ישראל נ' שרים 8109569 צ"בג(; 1666) 98

 .{"(שרים עניין)להלן: "

  

, האפשרות של התביעה להשיג את החומר המבוקש לא די בה זאת-עם

כי { או 668, מצרי }עניין כשלעצמה כדי להכריע כי בחומר חקירה מדובר

{. אדרבה, חזקה היא כי מסראווה }עניין החומר רלבנטי לבירור האשמה

; מסארווה }ענייןחומר הרלבנטי רשויות החקירה אספו את כלל ה

החומר בידי רשויות התביעה  הימצאות-אי{, כך ש16בפסקה  ,ברקו עניין

והחקירה, מהווה אינדיקציה לכך שעל פני הדברים אין מדובר ב"חומר 

 .{0, בפסקה אהרון ; עניין25, פסקה שרים יןחקירה".}עני
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בדיקת חסיון או אינטרסים  מכן-לאחררלבנטיות ו - תורת שני השלבים

פי מבחן -מוגנים: אם החומר שגילויו מתבקש אינו בבחינת "חומר חקירה" על

הרלבנטיות, תידחה הבקשה מיניה וביה. אם החומר שגילויו מתבקש הוא 

ברלבנטיות של החומר להגנת הנאשם ואנו  בגדר "חומר חקירה", לא סגי

עוברים לשלב השני ובוחנים אם המסמך נהנה מחסיון או שקיימים אינטרסים 

מוגנים אחרים )כגון, פרטיותם של קרבן העבירה או עדים אחרים במשפט( 

שאינטרס הגילוי של הנאשם ניגף בפניהם. כאשר מדובר בחסיון יחסי או 

ין לב-שםמשפט לערוך איזון בין אינטרס הנאה-באינטרס מוגן אחר, על בית

החסיון5האינטרס המוגן. ככל שהזיקה בין טיב החומר לבין השאלות 

שבמחלוקת במשפט רופפת יותר, כך עולה משקל הפגיעה הצפויה בזכויותיהם 

}בש"פ כים שונים שלציבור יש אינטרס בהם של צדדים שלישיים או בער

 .{(2880) 050(, 6נ) פ"ד ,מדינת ישראל נ' מזור 0611580

  

קו הגבול בין השלבים אינו חד, ויש ביניהם יחסי גומלין, בבחינת "מקבילית 

כוחות". ככל שזיקת החומר להגנת הנאשם ולעניין הנדון היא שולית וגבולית, 

ומנגד, יש אינטרסים כבדי משקל כנגד חשיפת החומר, הדבר עשוי להשליך על 

ת החומר, מלכתחילה, כ"חומר חקירה". המשפט להגדיר א-נכונותו של בית

ולהיפך, במקרים בהם חומר החקירה הוא בעל ערך ראייתי חשוב להגנת 

המשפט -הנאשם, וזיקתו להגנת הנאשם חזקה יותר, תגבר נכונותו של בית

אינטרס החשוב שלא יורשע החף מפשע לדחות אינטרסים אחרים מפני ה

 .({8, פסקה אברהמי ענייןב השופט מלצר; דברי 0פסקה  ,אהרון }עניין

  

: בהליך האזרחי עיון השופט בחומר שגילויו מתבקש טרם העברתו להגנה

להחליט הן בנושא  מנת-עלהמשפט לעיין בחומר במעמד צד אחד -רשאי בית

לתקנות סדר הדין האזרחי(. בדומה,  228 הרלבנטיות והן בנושא החסיון )תקנה

חון את החומר במעמד צד אחד, המשפט לב-מאפשר לבית לחסד"פ )ד(09סעיף
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לקבל החלטה מושכלת אם ב"חומר חקירה" מדובר ומה איזון  מנת-על

המשפט -ך המומלצת שעל ביתהאינטרסים הראוי. זו הפרקטיקה וזו גם הדר

, פורסם באתר האינטרנט נפע נ' מדינת ישראל 8000526}בש"פ לילך בה 

 .({61.68.26) נבו

 

בש"פ  -פנה לדברים שנאמרו בנ, לסיכום התורה כולה על רגל אחת

, פורסם באתר האינטרנט נבו }מדינת ישראל נ' שימשילשווילי 8868526

{, שם היה מדובר בבקשה לעיון ברישומים פליליים של עד או 28.65.26)

, את השיקולים הבאים, היתר-ביןהמשפט לקחת בחשבון, -מתלונן:"על בית

נכלל מלכתחילה בתיק פי סדר חשיבותם: האם החומר -על דווקא-לאו

החקירה; האם הרלבנטיות היא בעוצמה גבוהה או שמא מדובר בחומר 

לא רחוקה ושולית;  וכמה-כמה-אחת-עלשהרלבנטיות שלו אינה מובהקת, 

האם מדובר ב'מסע דיג' ספקולטיבי; האם מדובר בתיקים ישנים, מה שמשליך 

זכות לכבוד, הן על הרלבנטיות והן על משאבי התביעה לאיתור התיקים; ה

לפרטיות, לשיקום ולרהביליטציה של העד או קרבן העבירה ומידת הפגיעה 

בזכות זו; החשש הכללי כי עדים וקרבנות עבירה יחששו להעיד במשפט; 

הפגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישיים, שייתכן כי מעורבים בתיקים 

יים צדדיים, שנסגרו, ומידת הפגיעה; העיקרון של סופיות תשובות העד בעניינ

 .אשר יש בו כדי להחליש את התועלת שיכולה לצמוח להגנה מהחומר

 

 לחסד"פ 165 לבין סעיף לחסד"פ 74 מה בין סעיף. 5

אין חולק כי גילוי חומר הנוגע לטיפול נפשי של מתלוננת בעבירת אינוס נהנה 

מטופל. המדובר בחסיון -בשיטתנו המשפטית מחסיון סטטוטורי של פסיכולוג

 לפקודת הראיות, שזו לשונו: 86 הקבוע בסעיף יחסי
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 . עדות פסיכולוג86" 

מומחה כמשמעותו בצו שהותקן לפי סעיף זה אינו -)א( פסיכולוג

חייב למסור ראיה על דבר הנוגע לאדם שנזקק לשירותו והדבר הגיע 

אליו תוך עבודתו כפסיכולוג והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים 

תוך אמון שישמרם בסוד, אלא אם ויתר מ כלל-דרךלפסיכולוג ב

המשפט כי הצורך לגלות את -האדם על החסיון או שמצא בית

 שיש לא לגלותה. ענייןהראיה לשם עשיית צדק עדיף מן ה

)א( יחולו גם לאחר שחדל העד להיות  קטן-סעיף)ב( הוראות 

 מומחה.-פסיכולוג

סגורות;  )ג( נטען חסיון לפי סעיף זה, יהיה הדיון בטענה בדלתיים

המשפט לשמוע את העדות, רשאי הוא לשמעה בדלתיים -החליט בית

 סגורות.

)ד( שר הבריאות יתקין בהסכמת שר המשפטים, צו שיגדיר מיהו 

 "סעיף זה. ענייןמומחה ל-פסיכולוג

  

האם "המשבצת" הנכונה לדון בבקשה לגילוי חומר הנוגע למצבה הנפשי של 

פי -תביעה, אינו במסגרת הליך עלמתלוננת, חומר שאינו נמצא בידי ה

 לחסד"פ. 265 פי סעיף-אלא בהליך על 09 סעיף

  

 ציג להלן את הוראות החוק הבאות:נלמען שלמות התמונה, 

 

 2808-, תשכ"ט(נוסח חדש)לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(  96 סעיף

 "(:פסד"פ" )להלן:
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 . הזמנה להציג חפץ43" 

חוצה או רצויה לצרכי חקירה או משפט, ראה שופט שהצגת חפץ נ

רשאי הוא להזמין כל אדם, שלפי ההנחה החפץ נמצא בהחזקתו או 

ברשותו, להתייצב ולהציג את החפץ, או להמציאו, בשעה ובמקום 

 "הנקובים בהזמנה.

 

 קובע כאמור: לחסד"פ )ו(09 סעיף

 

ח נוס)אין בסעיף זה כדי לפגוע בהוראות פרק ג' לפקודת הראיות )ו( 

  ."2802-, תשל"א(חדש

 שאוזכר לעיל( 86 )העוסק בראיות חסויות ובו מצוי סעיף

 

 לחסד"פ: 05 סעיף

 

 חומר סודי. 75" 

גילויו מותר או שגילויו -אינן חלות על חומר שאי 09הוראות סעיף 

 "חלות עליו. 00אסור לפי כל דין, אולם הוראות סעיף 

 

 לחסד"פ: 265 סעיף

 

 ים ומוצגיםצו להמצאת מסמכ. 165" 

המשפט, לצוות -המשפט רשאי, לבקשת בעל דין או מיזמת בית-בית

המשפט במועד -על עד שהוזמן או על כל אדם אחר להמציא לבית

שיקבע בהזמנה או בצו, אותם מסמכים הנמצאים ברשותו ושפורטו 

 "בהזמנה או בצו.
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רשים לפסד"פ עניינו בהליכים טרם הגשת כתב אישום כך שאיננו נד 96סעיף 

, פלוני נ' מדינת ישראל 6898526בש"פ  -ב השופטת ארבל}ראו החלטת  לו

({ מכאן שענייננו מתמקד בשאלה מהי 21.60.26) פורסם באתר האינטרנט נבו

המסגרת הדיונית הנאותה לדון בבקשה לגילוי חומר הנמצא ברשותו של צד 

במסלול  לחסד"פ, או 09 האם במסלול של סעיף -שלישי ואשר נהנה מחסיון 

לחסד"פ, אשר לטענת התביעה נועד לאפשר השגת חומר שאינו  265 של סעיף

 ברשותה או בשליטתה כיוון שאינו "חומר חקירה".

  

 להבחנה בין שני המסלולים מספר נפקויות כלהלן:

  

מופנה בעיקרו לתביעה ומטיל עליה חובה להמציא  לחסד"פ 09סעיף  א.

-מופנה בעיקרו לבית לחסד"פ 265 לנאשם, בעוד סעיף חומר החקירה את

 המשפט הדן בתיק העיקרי.

  

ידי ההגנה, בעוד -נעשית עללחסד"פ  09 המשפט במסגרת סעיף-הפניה לבית ב.

ידי ההגנה או התביעה ואף -יכול וייעשה על לחסד"פ 265 שהשימוש בסעיף

 המשפט.-ביוזמתו של בית

  

המותב הדן בתיק העיקרי.  נדון בפני השופט התורן, שאינו לחסד"פ 09סעיף  ג.

-עניינו בעד המביא עמו מסמכים, כך שבית לחסד"פ 265, סעיף זאת-לעומת

המשפט הדן בתיק העיקרי, הוא שאמור להחליט הן בנושא הרלבנטיות והן 

 ין החסיון5האינטרס המוגן.לב-שםבאיזון בין אינטרס הנא

  

ב הדן בתיק , הפסיקה הכירה בכך שייתכנו מקרים בהם רשאי המותזאת-עם

 תידון בפני השופט התורן לחסד"פ 265 העיקרי להורות כי גם בקשה לפי סעיף

בש"פ  -ב השופטת ארבל}לשיקולים השונים בנושא זה ראו החלטתה של 
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פורסם באתר האינטרנט נבו  ,פלוני נ' בית ספר מאמוניה לבנות 8668565

 .{"(מאמוניה)להלן: "עניין  20-26(, בפסקאות 66.21.65)

  

)ה(.  קטן-עיףיש זכות ערר כקבוע בס לחסד"פ 09על החלטה במסגרת סעיף  ד.

ידי המותב בתיק העיקרי היא החלטת ביניים -, החלטה הניתנת עלזאת-לעומת

שאין עליה זכות ערעור אלא במסגרת הערעור בתיק העיקרי 

לנושא } 2859-, התשמ"ד(נוסח משולב)המשפט -לחוק בתי 81 ,92 )סעיפים

, מרדינגר נ' מדינת ישראל 5068568יניים בדין הפלילי ראו בש"פ החלטות ב

 .({22.22.68פורסם באתר האינטרנט נבו )

  

נעשה ברגיל בתחילת הדרך, טרם תחילת  לחסד"פ 09פי סעיף -הדיון על ה.

ניתנת במהלך  לחסד"פ 265פי סעיף -הדיון בתיק העיקרי, בעוד שהחלטה על

מבחינת התקדמות ההליך העיקרי, שכיום הדיון בתיק העיקרי. לכך יתרון 

 מתעכב פעמים רבות, בשל טענת ההגנה כי לא כל חומרי החקירה הגיעו לידיה.

  

, הבחנה זו אינה "חותכת", באשר ניתן להגיש בקשות לפי זאת-עם

גם בשלב ההוכחות, כפי שניתן להגיש בקשה לפי  לחסד"פ 09 סעיף

 .{21, פסקה מאמוניה ןעוד טרם ההוכחות.}עניי לחסד"פ 265 סעיף

  

לפרק ד'  'נמצא בסימן ז 265 כי סעיף נובמאמר מוסגר: לא נעלם מעינ}

המשפט". בפועל, משמש הסעיף להזמנת  שלפני שכותרתו "הליכים לחסד"פ

יו כי הוא משמש בשלב הבאת עדים בכלל, ובפסיקה נאמר כדבר מובן מאל

 {(26בפסקה  ,שרים }ענייןהראיות 
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הנאשם יודע  לחסד"פ 09 ת על ניהול ההגנה: במסלול של סעיףמספר השלכו ו.

מראש את טיבו של החומר אותו קיבל, והוא יכול לכלכל את הגנתו מראש, 

 בהתאם לחומר.

  

מציא במהלך יפלוני שלחסד"פ, ועד  265 אם נוקטים אנו במסלול של סעיף

 המשפט חומר רלבנטי להגנה, ייתכן כי הדבר יצריך חקירה נוספת של

 המתלוננת או של עדים אחרים שכבר נשמעו.

  

-ההגנה אינה חייבת כמובן לעשות שימוש בחומר שנמסר לה מכוח החלטה על

לחסד"פ, שייתכן כי החומר לא רק שאינו מקדם את הגנתו של  09 פי סעיף

איפוא  מאפשר לחסד"פ 09הנאשם, אלא אף עלול להזיק לו. המסלול של סעיף 

מוקדמת על החומר ולשקול אם לעשות בו שימוש אם להגנה לעשות "צנזורה" 

פי סמכותו לפי -לאו. במצב הדברים הרגיל, מקום בו השופט עיין בחומר על

ומצא כי הוא עלול להזיק לנאשם, החומר לא ייחשף  לחסד"פ )ד(09 סעיף

להגנה באשר אינו יכול להועיל לנאשם, אך ברי כי השופט לא יורה על העברת 

שתשתמש בו לחובת ההגנה. דהיינו, ההגנה לא נוטלת  מנת-עלהחומר לתביעה 

. לא כך כאשר המותב שיושב בדין בוחן לחסד"פ 09סיכון בבקשה לפי סעיף 

, שאז התביעה רשאית לבקש 265ידי עד במסגרת סעיף -חומר שהובא על

להגיש את החומר שהביא עמו העד כראיה מטעמה. לכך שתי השלכות 

להגנה לא ניתנת אפשרות לעיין בחומר קודם לכן כדי  - האחתהכרוכות זו בזו: 

המשפט היושב על מדין -בית - השניהלבחון אם "הלנו אתה אם לצרינו", 

נחשף לחומר שעשוי להיות לחובת הנאשם ואשר ההגנה אינה מעוניינת כי יוגש 

 לתיק.

  

פי -לא מצבו של המותב בתיק העיקרי, הנדרש ליתן החלטה על ז.

לחסד"פ.  09 פ, כמצבו של השופט הדן בבקשה לפי סעיףלחסד" 265 סעיף
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המותב בתיק העיקרי כבר שמע חלק מהעדויות והוא בקיא בפרטי התיק 

בהנחה שהנאשם  -ובניואנסים השונים. ככל שקו ההגנה של הנאשם כבר נחשף 

המותב יכול להעריך טוב  -השיב בפירוט לכתב האישום או שכבר מסר עדותו 

ת ואת משקל החומר להגנת הנאשם. לא כך השופט שדן יותר את הרלבנטיו

, המסתמך על הראיות הגולמיות, ולעיתים אף קו לחסד"פ 09בבקשה לפי סעיף 

ההגנה של הנאשם טרם התברר לו, כך שיכולתו להעריך את הרלבנטיות של 

 החומר ומשקלו להגנת הנאשם נמוכה יותר.

  

קרי אינו נחשף לכל חומרי מנגד, יכול הטוען לטעון, כי המותב בתיק העי

ידי הצדדים, בעוד השופט הדן -החקירה, אלא אך לחומרים שהובאו בפניו על

יכול לקבל "תמונת מצב" ברורה כבר בתחילת לחסד"פ  09במסגרת סעיף 

 הדרך.

  

מתמקדת לחסד"פ  265או סעיף  09כאמור, המחלוקת לגבי תחולת סעיף  ח.

ל צד שלישי ולא בתיק החקירה. במצב בו החומר המבוקש נמצא ברשותו ש

לחסד"פ, הנאשם גורם לתביעה להפעיל  09 פי סעיף-כאשר ניתנת החלטה על

לתפוס את החומר מידי המחזיק, לעיתים אף בניגוד  מנת-עלאת כוחותיה 

לחסד"פ, נדרש המחזיק בחומר  265 פי סעיף-לרצונו של המחזיק. ואילו על

 המשפט.-להמציאו בעצמו לבית

  

כי גם בהליכים אזרחיים, כאשר מתבקש גילוי ועיון במסמך הנמצא  צייןיש ל

ברשותו של צד שלישי, נקבע כי הדרך המתאימה לגילוי המסמך היא הזמנתו 

של הצד השלישי כעד, תוך הוראה להביא עמו את המסמכים הנמצאים 

לתקנות סדר הדין האזרחי, הנמצאת בפרק י"ד  205 ברשותו, מכוח תקנה

רע"א לחסד"פ } 265 תו "הדיון", ואשר מקבילה להוראת סעיףלתקנות שכותר

 .({2888) 012 ,(2פ"ד נג) ה.ל.ס. בע"מ נ' כור מתכת בע"מ, 9180585
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כאשר מדובר בחומר שיש לגביו חסיון )כמו רישומים הנוגעים לטיפול נפשי  ט.

של פסיכולוג, כבמקרה שבפנינו( או שחשיפתו עלולה לפגוע באינטרס מוגן כמו 

המשפט -יות )כגון יומנים פרטיים של מתלוננת בעבירת מין(, נדרש ביתפרט

נערך בנפרד,  לחסד"פ 09לאזן בין האינטרסים הנוגדים. מאחר שהדיון בסעיף 

המשפט יכול לעיין בחומר שגילויו מתבקש, ככל שמצא לעשות כן, -הרי שבית

ומגיש את וליתן החלטתו בשובה ונחת. לא כך כאשר העד עומד על דוכן העדים 

המשפט, אשר נדרש לעיין בו וליתן החלטתו על אתר, או לאחר -החומר לבית

"ניתן  265פי סעיף -הפסקה קצרה. מנגד, יש שראו בכך יתרון, שבהליך על

)כתוארו  השופט גרוניס}דברי  לברר בו במקום טענה של חסיון, אם תועלה"

 .{696 ,מצרי אז( בעניין

  

-נאשם-נערך במשולש שבין התביעהלחסד"פ  09פי סעיף -ככלל, ההליך על י.

 המשפט, מבלי שלבעל הדבר ניתנת האפשרות להסביר ולהגיב.-בית

  

, כאשר המתלוננת או המטפל )פסיכולוג, עו"ס, רופא( עומדים על זאת-לעומת

דוכן העדים, הם יכולים להגיב ולהסביר מדוע חשיפת החומר מיותרת, או מה 

י המתלוננת. לכך יש שתי השלכות, שלא ניתן הנפקות של חשיפת החומר לגב

  להפריז בחשיבותן:

 

, עצם מתן זכות הטיעון למתלוננת עולה בקנה אחד עם המגמה לשמוע ראשית

את קולם של נפגעי עבירה, ויש בו משום "צדק פרוצדורלי" כלפי 

 חשופה לעין כל: על זכותה של נפגעת עבירה לפרטיותהמתלוננת}דנה פוגץ' "

 )עתיד להתפרסם 160-288, טכסט לה"ש 60טכסט לה"ש  ,לילי"בהליך הפ

ק ואיילה פרוקצ'יה עורכים, )אהרן בר השופט אליהו מצאבספר לכבודו של 

1629)}. 
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לא  שרים, למרות שהשיקולים בשני ההליכים דומים, ולמרות שבעניין שנית

, פריורית פחות במתלוננת-פוגע א 265התקבלה הטענה כי המסלול של סעיף 

אם למתלוננת ואם לאיש המקצוע  -אין לכחד כי עצם מתן זכות טיעון ותגובה 

עשוי להביא למתן משקל רב יותר  -שמחזיק ברישומים הנוגעים אליה 

נאמר  שרים לשיקולי החסיון ולזכות המתלוננת לפרטיות ולכבוד. ודוק: בעניין

לחסד"פ, מקום  09 כי יש ליתן זכות טיעון למתלוננת או לעד גם במסגרת סעיף

בו מדובר בפגיעה פוטנציאלית בפרטיותם, אך אין זה מהלך הדברים הרגיל 

 פי סעיף זה.-בדיון שנערך במסלול על

  

נוכח ההבדלים בין שני המסלולים, לא ייפלא כי ההגנה מעוניינת לילך במסלול 

לחסד"פ, בעוד שהתביעה והמתלוננת יעדיפו את המסלול של  09 של סעיף

 חסד"פ.ל 265 סעיף

  

המשפט לפעול -אין לקרוא בשני סעיפים אלו הוראה מנדטורית השוללת מבית

 .לחסד"פ 09במסגרת סעיף 

  

בא להבהיר כי ההליך של מסירת חומרי חקירה מכוח  לחסד"פ )ו(09סעיף 

, לא בא לגרוע מהחסיונות השונים הקבועים בפרק ג' לפקודת 09 סעיף

 09בחינת החומר גם במסגרת סעיף  הראיות, אך אין להסיק מכך איסור על

 .לחסד"פ

  

גילויו מותר או שגילויו אסור לפי כל -לחסד"פ, שעניינו "חומר שאי 05 סעיף

לחוק חופש המידע, האוסר על הרשות  (9)א()8 מזכיר בנוסחו את סעיף דין",

פי כל דין". סעיף זה בא להבהיר כי אין -למסור "מידע אשר אין לגלותו על

כשלעצמו, כדי לגרוע או לפגוע בחומרים לגביהם חלה חובת ד"פ לחס 09בסעיף 

סודיות או קיימים אינטרסים מוגנים אחרים, גם אם האיסור על גילויו של 
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החומר אינו נובע מחסיון או מתעודת חיסיון. גם מסעיף זה, כשלעצמו, לא 

 עצמו.לחסד"פ  09ניתן להסיק איסור על בחינת החומר במסגרת סעיף 

 

בחוק עצמו. שאלה איפוא  הו המסלול הראוי לילך בו, אינה נמצאתהשאלה מ

 8966562; בש"פ מסראווה משפט זה} עניין-זו נדונה לא אחת בפסיקתו של בית

)לגבי יומנים אישיים של  שרים הנ"ל )לגבי תיק פסיכיאטרי של מתלונן(; עניין

נטרנט , פורסם באתר האיפלוני נ' מדינת ישראל 5888560מתלוננת(; בש"פ 

, פורסם פלוני נ' מדינת ישראל 0812568; בש"פ מאמוניה (; עניין26.22.60) נבו

, פלוני נ' מדינת ישראל 8652521(; בש"פ 60.68.68) באתר האינטרנט נבו

( )לגבי תיקי פסיכולוגית ועובדת 60.62.26) פורסם באתר האינטרנט נבו

ם באתר האינטרנט , פורסוסאל נ' מדינת ישראל 8890526סוציאלית(; בש"פ 

( )לגבי נתונים שונים כיצד פועלת מערכת ממוחשבת(; בש"פ 26.26.26) נבו

( 61.68.26) , פורסם באתר האינטרנט נבואוחיון נ' מדינת ישראל 1560526

 .)לגבי פלטי שיחות טלפון{

  

לבין  לחסד"פ 09 לא אחת נאמר בפסיקה כי הגבולות בין סעיף

בן יהודה נ' מדינת  9212526}בש"פ  רוריםאינם תמיד ב לחסד"פ 265 סעיף

({ וכי העובדה כי ניתן לנקוט 10.60.26) , פורסם באתר האינטרנט נבוישראל

עיין המשפט ל-אינה שוללת את סמכות בית  לחסד"פ 265 הליך לפי סעיף

 .{25, פסקה שרים }עניין)ד( לחסד"פ 09ף יבחומר לפי סע

   

ות בין שני המשפט בהתלבט-מה דרך יבור לו בית. 5

 המסלולים?

עמדה על הפרק חשיפת יומנים אישיים של המתלוננת, ונדחתה  שרים בעניין

מהווה אמצעי שפגיעתו בזכות  לחסד"פ 265 טענת המדינה כי ההליך לפי סעיף
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השופטת לחסד"פ.  09 פי סעיף-לפרטיות של המתלוננת קטנה יותר מזו שעל

בין שני המסלולים הוא "האם קבעה כי המבחן לבחירה  ביניש )כתוארה אז(

המשפט על -יש בסיס להטיל את החובה להמציא את החומר לעיונו של בית

 התביעה" וכי:

 

המשפט -"כאשר מדובר בחומר שאינו מצוי בידי התביעה, על בית

פי טיבו מצוי בשליטתה של -להבחין בגדר השיקולים בין חומר שעל

להם זיקה ישירה  התביעה במובן הרחב, בהיותו בידי גורמים שיש

לחקירה, או חומר שצריך היה להימצא בידי התביעה בשל זיקתו 

לחקירה, לבין חומר אשר ביחס אליו אין להטיל על התביעה חובה 

 לצורך הגנתם."להשיגו גם אם הנאשם או סניגורו מעוניינים בו 

 פלוני 8966562; בש"פ 659-656הנ"ל,  מסארווה}וראו: פרשת 

הנ"ל,  פלוני 1061566; בש"פ 696בעמ'  מצרי ; פרשת9-6בפסקאות 

 .{8בפסקה 

 

המשפט בחשבון גם את העובדה שבהטלת החובה -במסגרת שיקול זה יביא בית

על התביעה לתפוס את החומר שאינו ברשותה, מטיל הוא עליה לעשות שימוש 

פי דין כדי לתפוס את החומר מידי המחזיק בו, אף בניגוד לרצונו -בסמכויות על

          (.600 ,שם)

   

 נאמר: מאמוניה ובעניין

 

 8109569 צ"בגיחול, בהתאם להלכת  לחסד"פ 09 "נראה כי סעיף

על חומר שנוגע לליבת העניין הנידון באישום. חומר  (שרים עניין)

שכזה אמור להימצא בידי התביעה, ולפיכך אף אם הוא לא נמצא 

. מנגד, בקשה לחסד"פ 09 תוגש הבקשה לעיון בחומר בהתאם לסעיף
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תוגש בנוגע לחומר שאינו ליבו של העניין ולא  לחסד"פ 265 לפי סעיף

מצוי בידי התביעה, אם כי בהחלט יכול להיות שמדובר בחומר אשר 

כלל להגנה אשר מנסה -יכול להועיל לאחד מן הצדדים בהליך, בדרך

 " .לבקש לעיין בו הגם שאינו מצוי בחומר החקירה

 (21, פסקה שם)

 

, לפנינו הבחנה בין חומר הנמצא בליבת המחלוקת ואשר צריך כן-יכ-הנה

לחסד"פ, לבין  09 להיות בידי התביעה או בשליטתה, שאז יידון במסגרת סעיף

חומר אחר, שגם אם יכול להועיל להגנה, אך אינו בליבת המחלוקת ולא מצוי 

פי -או צריך להיות מצוי בידי התביעה, שאז המסלול הוא על

חסד"פ. לעניין זה, הפסיקה לא הבחינה בין חומר לגביו נקבע חסיון ל 265 סעיף

סטטוטורי )כמו עדות וחומר של פסיכולוג, רופא, עובד סוציאלי(, לבין חומר 

שחשיפתו עשויה לפגוע בחובת הסודיות או בפרטיות או לפגוע באינטרס מוגן 

ת, חסיון }להבחנה בין המושגים השונים ראו יצחק עמית "קבילות, סודיו אחר

ספר  נסיון להשלטת סדר" -ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט האזרחי 

 .({1660) 159, 190 אורי קיטאי

  

יש לקבוע על דרך הכלל, בנסיבות של פגיעה פוטנציאלית בפרטיות מתלוננת, 

 לחסד"פ. 265 כי יש ליתן עדיפות למסלול של סעיף

  

, המורה ללשכת הרווחה להמציא 09צו, שניתן במסגרת סעיף דוגמה ניקח ל

את התיק של המתלוננת. מה טעם להורות בצו כאמור, מבלי שנתברר אפילו 

המשפט -אם למתלוננת יש בכלל תיק בלשכת הרווחה, מבלי שניתנה לבית

הזדמנות לתהות על קנקנה של המתלוננת ועל הקשר והזיקה לתיק המתלוננת 

ן צו כאמור. בדומה, בלשכת הרווחה, כדי לבחון אם יש טעם במת

נתבקש תיקה הרפואי של המתלוננת, נוכח טענת הנאשם כי  אהרון בעניין



לחוק סדר הדין הפלילי( 74פרק ד': זכות העיון בעבירות מין )סעיף   

 

 

 

221 

המשפט מציין כי "כלל לא -עברה הריון והפלה. הבקשה נדחתה, תוך שבית

ברור אם תיק כזה קיים ואם המתלוננת הייתה בהריון" ולכן ראוי כי הסוגיה 

 ם הרלבנטיים.תתלבן במהלך המשפט בחקירתה של המתלוננת והעדי

  

לחסד"פ, השאלה העיקרית העומדת לבחינה היא  09 בעוד שבמסגרת סעיף

נושא הרלבנטיות של החומר, הרי שכאשר החומר מעורר סוגיות של סודיות או 

חסיון או פגיעה באינטרס הפרטיות )כמו תיק המתלוננת בבית הספר, בלשכת 

דרש הן לאיזון שונה המשפט נ-הרווחה או יומנה האישי של המתלוננת(, בית

}השוו לדברי גע להסרת מעטה החסיון או הסודיות והן ל"הליך זוטא" הנו

, פורסם פלוני נ' מדינת ישראל 9090522בש"פ  -ב השופט )כתוארו אז( גרוניס

( אמנם שם נדרש הליך נפרד של הסרת צו 10.26.22) באתר האינטרנט נבו

הפרסום עומדים גם שיקולים איסור פרסום, אך הרציונל לפיו בבסיס איסור 

 .של פרטיות צדדים שלישיים, יפה גם לענייננו{

  

, אנו עדים מאמוניה ובעניין שרים ענייןלאור המבחנים שנקבעו בפסיקה ב

  לחסד"פ 265 יףבפסיקה לעשות שימוש גובר והולך במסלול של סע נטיהל

נ' מדינת ישראל  9268526בש"פ  -ב השופט שהם}ראו, לדוגמה, החלטת 

( שם היה מדובר בנתוני 60.60.26, פורסם באתר האינטרנט נבו )פביאן דה פאס

 -ב השופט סולברגהנהלת חשבונות של המעביד ממנו גנבה הנאשמת; החלטת 

 (26.60.26) , פורסם באתר האינטרנט נבופלוני נ' מדינת ישראל 6001526בש"פ 

השופטת טת שם היה מדובר בתיק רפואי פסיכיאטרי של עד תביעה; החל

, פורסם באתר האינטרנט פלד נ' מדינת ישראל 8968568בש"פ  -ב ארבל

( שם היה מדובר בפלטי שיחות טלפון. מנגד, ראו החלטת 68.60.68) נבו

, פורסם באתר פלוני נ' מדינת ישראל 6898526בש"פ  -ב השופטת ארבל

שעניינו  ( שם נקבע כי פלט שיחות טלפון בכתב אישום21.60.26) האינטרנט נבן
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עבירת מין, הוא ראיה אובייקטיבית שצריכה הייתה להימצא בתיק החקירה 

 .לחסד"פ{ 09 יש לדון בה במסגרת סעיף כן-עלו

  

לחסד"פ, באה לידי ביטוי במיוחד כאשר  265 המגמה לילך במסלול של סעיף

החומר שנמצא בידי צד שלישי מעורר סוגיות של סודיות, חסיונות ואינטרסים 

הנ"ל, שם נתבקשו מסמכים  8652521אחרים )ראו, לדוגמה, בש"פ  מוגנים

מתוך החומר של הפסיכולוגית שטפלה במתלוננת, מסמכים מתיק הרווחה 

, פורסם פלוני נ' מדינת ישראל 5888560ותיקה של המתלוננת בפנימיה(; בש"פ 

(, שם נתבקש חומר מתיקה האישי של 26.22.60) באתר האינטרנט נבו

חות מעקב אחר נוכחותה ", שם נתבקשו דואהרון בית הספר; ענייןהמתלוננת ב

 של המתלוננת בבית הספר(.

  

, ואנו מוצאים בפסיקה החלטות שניתנו יעבור-בל, אין מדובר בכלל זאת-עם

לחסד"פ, גם כאשר מדובר במקרים מובהקים של חסיון,  09 במסגרת סעיף

 -ב השופט רובינשטייןמטופל )ראו, לדוגמה, החלטת -כמו חסיון פסיכיאטר

, פורסם באתר האינטרנט מולקנדוב נ' מדינת ישראל 8616526בש"פ 

 ((.25.65.26) נבו

  

נקודת המוצא לדיון צריכה להיות טכנית: אם החומר נמצא בידי התביעה 

לחסד"פ, ואם החומר אינו בידי התביעה יש להעדיף את  09 יחול סעיף

, ותיתכן גם בדיקה עביר-בלתיבכלל , אין מדובר זאת-עםלחסד"פ.  265 סעיף

 מנת-עללחסד"פ,  09 מהותית של החומר המבוקש במסגרת דיון לפי סעיף

לבחון אם מדובר בחומר שנמצא בליבת המחלוקת ואם החומר צריך היה 

להיות בשליטתה של התביעה. אך גם כאן אציע נקודת מוצא טכנית: ככל 

סיקתי( יש להעדיף את שהחומר המבוקש נהנה מחסיון )סטטוטורי או פ

לאפשר זכות טיעון לצד שעלול  מנת-עללחסד"פ, ולו  265 המסלול של סעיף
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להיפגע מחשיפת החומר. יש לציין כי אם החומר נמצא כבר בידי התביעה, 

ההנחה הניתנת לסתירה היא, שהחומר הוא בבחינת חומר חקירה וכבר ניתן 

 (.6ל בפסקה הנ" 8966562ויתור סודיות והוסר החסיון )בש"פ 

   

קיימת פסיקה עניפה בנושא גילוי חומר חקירה אשר עלול לפגוע בפרטיות 

נסה נמתלוננת בעבירות מין. בשורות הבאות -המתלוננת או בחסיון מטפל

לשרטט את תמצית ההלכה, כפי שנקבעה בעיקר בהחלטותיה המנחות של 

 .שרים ובעניין התצ"ר בעניין השופטת )כתוארה אז( ביניש

             

פי פוטנציאל ההגנה של -למרות שנקודת המוצא היא של גילוי רחב, על א.

הנאשם ואפילו בפריפריה של האישום, לא כך כאשר מדובר בפגיעה בזכות 

החוקתית של המתלוננת לפרטיות ולכבוד. במקרה כאמור, בחינת הרלבנטיות 

יותר בקפידה ובחינת הזיקה בין החומר לפוטנציאל ההגנה של הנאשם נעשית 

מאחר שיש לאזן בין זכויות המתלוננת לזכויות הנאשם למשפט הוגן )ראו, 

(. זו תורת שני השלבים שהזכרנו לעיל במסגרת 0בפסקה  ,אהרון לדוגמה, עניין

לחסד"פ, כך שבמקרה של התנגשות בין זכות הנאשם לזכות  09 הדיון בסעיף

 המתלוננת, נוסחת האיזון היא זהירה יותר.

  

משפט הוגן תיפגע היא : כאשר האפשרות כי זכות הנאשם לנוסחות האיזוןב. 

משמעותית, יש ליתן משקל לזכויות המתלוננת. הצד השני של -רחוקה ובלתי

או כאשר ברי כי  בחומר חקירה מובהק המשוואה הוא, כי כאשר מדובר

המשפט על -כי יש בחומר להועיל לנאשם, יורה בית אפשרות סבירה קיימת

פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים החומר, גם על חשבון  גילוי

 .והאסמכתאות הרבות שם{ 652 ,שרים ; עניין060-068 ,התצ"ר }עניין
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יל במסגרת זכיר את "מקבילית הכוחות" עליה עמדנו לענחזור ונבהקשר זה 

 .{אברהמי בענייןהשופט מלצר }וראו דברי לחסד"פ  09 הדיון בסעיף

 

-של בית נטיהי שעשוי להיפגע מחשיפת החומר, תגבר הכאשר יש צד שליש

המשפט לא לסווג את החומר, מלכתחילה, כחומר חקירה. כך, לדוגמה, נאמר 

, פורסם }סרפו נ' מדינת ישראל 6091569בש"פ  -ב השופטת פרוקצ'יהידי -על

"חומר רקע הנוגע למי  {:"(סרפו)להלן: "עניין  (21.68.69) באתר האינטרנט נבו

עורבים בפרשה אך אינו מתייחס למסכת העובדות הנוגעת לאישום אינו מן המ

עונה, בהכרח, להגדרה של 'חומר חקירה' וממילא אינו חייב בהעברה לעיון 

 הסניגוריה במיוחד כאשר הצגתו לעיון עשויה לפגוע בצנעת הפרט".

 

המשפט ליתן לפגיעה הקשה במתלוננת, יש ליתן -לצד המשקל שעל בית ג.

לאינטרס הציבורי בקיום הליכי משפט. ככל שתפחת רמת ההגנה על  משקל גם

פגעות מהתלונן כנגד הפוגעים הפרטיות ועל כבודה של מתלוננת כך "תירתענה נ

, פ"ד יאנוס נ' מדינת ישראל 8500588רע"פ  -ב השופט חשין}דברי בהן" 

רכת לעודד מתלוננות להתלונן יש "לכונן מע מנת-על({ 1669) 220, 80 ,(1נט)

 0088522בש"פ  -ב השופט הנדל}דברי  שתגונן על המתלוננת ברמת המיקרו"

 .{5הנ"ל, בפסקה 

  

המשפט -גם כאשר החומר לא נמסר לנאשם אלא נמסר תחילה לעיון בית ד.

שיבחן האם להעבירו להגנה, יש בכך פגיעה בפרטיות של המתלוננת ובכבודה. 

המשפט מעיין בחומר, מה -ית, הפגיעה במתלוננת קטנה יותר כאשר בזאת-עם

שעשוי "למשוך" את איזון האינטרסים לכיוון הנאשם. אולם מקום בו על פני 

הדברים נראה כי הזיקה בין החומר לבין הגנת הנאשם היא שולית או 

; התצ"ר }ענייןהמשפט גם מלעיין בחומר -יימנע ביתספקולטיבית, 

 .{שרים עניין
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 -ה: חסיון מטפל טיפול נפשי במתלוננת קרבן עביר. 16

 מטופל

הזכרנו לעיל מספר החלטות שעסקו בפגיעה בפרטיות של מתלוננת כנגד זכותו 

היה מדובר  סרפו ובעניין שרים של נאשם לקבלת חומרי חקירה. כך, בעניין

היה מדובר בתרשומות שיחה  התצ"ר ביומנים אישיים של המתלוננת, בפרשת

בש"פ  -בדיקת פוליגרף, בשנערכו עם מתלוננות בעבירת מין במסגרת 

({ 26.26.68)  , פורסם באתר האינטרנט נבולהב נ' מדינת ישראל} 0888568

היה מדובר  מאמוניה , ובענייןICQ -היה מדובר בשיחות שניהלה המתלוננת ב

בחומר המצוי בבית הספר בו למדה המתלוננת ובחומר שבידי מרכז נגה, שייצג 

 את המתלוננת באותו מקרה.

  

סיון שנצבר בקרב יופי המיוחד של עבירות המין, ובעקבות הידע והנבשל הא

העוסקים והמטפלים בנפגעי עבירות מין לגבי השלכות הפגיעה, נוצרה בפסיקה 

, היתר-בין"מובלעת ראייתית" ייחודית לעבירות מין, אשר באה לידי ביטוי, 

 התערבות-איבכללים הבאים שנתגבשו בפסיקה: כלל "חזק" יותר של 

מצאי מהימנות של הערכאה הדיונית )אם כי כיום מסתמנת בקרב חלק במ

 דיוקים-אימשפט זה גישה שונה(; אין מדקדקים בסתירות וב-משופטי בית

המתלוננת; אין בחשיפה הדרגתית של הדברים כדי לפגום במהימנות  גרסתב

המתלוננת;  גרסתהמתלוננת; אין בכבישת העדות כדי לפגום במהימנות  גרסת

בהתנהגות 'לא רציונלית' לכאורה של המתלוננת כדי לפגום במהימנות אין 

של מבצע העבירה כדי לפגום  רציונלית-בלתיהמתלוננת; אין בהתנהגות  גרסת

המתלוננת; הרחבת החריגים של עדות שמיעה; מאפיינים  גרסתבמהימנות 

 -}ראו בהרחבה בהתנהגויות מתלוננות בעבירות מין  ייחודים ואף סותרים של

פורסם באתר האינטרנט  ,פלוני נ' מדינת ישראל 8851568ע"פ 

 .{58-56פסקאות  (,16.26.26) נבו
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לצד אותה "מובלעת ראייתית" אנו עדים לתופעה גוברת והולכת של בקשות 

נאשמים לגילוי ועיון בחומרים הנוגעים למידע אישי ופרטי הקשור למתלוננת, 

יומנים אישיים, מיילים, צ'טים  החל במידע שהמתלוננת עצמה "יצרה" )כמו

באינטרנט, פייסבוק(, דרך מידע שנמצא ברשויות שונות )כמו תיקים אישיים 

בלשכת הרווחה, רישומי יועצת חינוכית בבית הספר( וכלה ברישומים הנוגעים 

לטיפולים נפשיים של המתלוננת, הן לפני האירוע והן לאחריו. על רקע תופעה 

ין, ניתן לתמוה, מדוע נדירים המקרים בהם מבקשת זו, הייחודית לעבירות מ

ההגנה חומר הנוגע למצב נפשי של עד ראיה למעשה שוד, או למצב נפשי של 

מתלונן בעבירות רכוש? מדוע דווקא בעבירות מין ההתמקדות היא במצבה 

הנפשי של המתלוננת, כדי כך, שלעיתים מוקד הדיון עובר מהנאשם אל 

להצביע על מספר טעמים העומדים בבסיסה של  כי ניתן ההמתלוננת? דומ

 התופעה.

  

, "המובלעת הראייתית" הייחודית לעבירות מין מעמידה את ההגנה ראשית

במצב קשה יותר מאשר בעבירות אחרות. מכאן הצורך של ההגנה לאתר 

ולחפש כל קצה חוט אפשרי, מה עוד, שעדותה של המתלוננת היא לעיתים 

היינו, ייתכן כי התופעה המתוארת לעיל היא מעין הראיה המרכזית במשפט. ד

תגובת נגד ל"מובלעת הראייתית" של עבירות המין, והיא נובעת מהקושי לברר 

את שאירע בינו לבינה בחדרי חדרים. בדרך זו מבקשת ההגנה ליצור מעין 

"סימטריה", בין מצבה הנפשי של המתלוננת כחיזוק לראיות התביעה, לבין 

ההגנה לפיה יש קשר בין  גרסתהמתלוננת כחיזוק למצבה הנפשי של 

 התנהגותה המינית של המתלוננת לבין מצבה הנפשי.

  

, צעד טקטי אשר נועד להרתיע את המתלוננת או להחלישה טרם מתן שנית

עדות, או כדי להשיג הסדר טיעון נוח, שבסיסו הרצון להימנע מגרימת סבל 

 הפוגע בפרטיותה. וטראומה נוספת למתלוננת עקב חשיפת חומר
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, בבסיס התופעה עומדות דעות קדומות, מיתוסים וסטריאוטיפים שלישית

שיש לשרשם לגבי "אשמתה" של המתלוננת )נוכח התנהגותה, הופעתה 

וכיו"ב(, או לגבי מצבה הנפשי הרעוע, באשר אשה "נורמלית" לא הייתה 

קיפה ת דבר-של-סופונקלעת מלכתחילה לאותה סיטואציה שהמיטה עליה ב

 מינית.

  

המשפט לבחון את בקשת הנאשם לקבל חומר הנוגע לטיפול הנפשי -בבוא בית

שעברה המתלוננת, שומא עליו לזהות אם בבסיס הבקשה עומדים שיקולים 

של הנאשם,  לב-תוםטקטיים ומיתוסים ודעות קדומות, או אינטרס אמיתי וב

נטרסים בין הנאשם שאז, ורק אז, אנו מגיעים למבחני הרלבנטיות ואיזון האי

או  לחסד"פ 09 למתלוננת. בנקודה זו אנו חוזרים לנושא בו דנו לעיל לגבי סעיף

לחסד"פ. דומני כי הפורום המתאים לזיהוי המניע שבבסיס הבקשה  265 סעיף

המשפט היושב לדין ואשר נחשף כבר לעדויות, -לגילוי החומר, הוא בית

באופן  לחסד"פ 09עיף להבדיל מהשופט שדן בחומרי חקירה במסגרת ס

פי חומר הראיות הגולמי. זאת ועוד, דחיית מועד ההכרעה -"סטרילי" ועל

בבקשה לחשיפת החומר לשלב המשפט, מקטינה את החשש כי החומר מתבקש 

 מתוך שיקולים טקטיים של ההגנה.

  

זכאי לקבל חומר רפואי הנוגע לבדיקה הפיזית של  בעבירות מין האם נאשם

מטופל. בדומה, זכאי -שגם על חומר מעין זה חל חסיון רופא אף-עלמתלוננת, 

הנאשם לקבל חומר הנוגע לטיפול נפשי שקיבלה מתלוננת. נאשם זכאי להעיד 

 מנת-עלאת חברותיה ובני משפחתה של מתלוננת, להם סיפרה את שעבר עליה, 

לבחון את אמיתות דבריה. בדומה, נאשם זכאי לקבל את החומר הנוגע לטיפול 

י שמקבלת מתלוננת בעקבות האירוע, שמא אמרה למטפל דברים הנוגעים נפש

 לנסיבות האירוע.
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. לגישה זו, יש לחשוף את הרישומים הנוגעים לטיפול תזה גורפת זו  אין לקבל

מתלוננת הנזקקת לטיפול נפשי בעקבות אירוע טראומטי של  כל נפשי של

הטוען כי היחסים  אולי יהא בכך כדי לסייע לנאשם-תקיפה מינית, שמא

התקיימו בהסכמה. טיעון זה אינו עומד אפילו במבחני הרלבנטיות שנתגבשו 

-אחת-על, לחסד"פ 09בפסיקה בשאלה מה לחומר חקירה ייחשב לצורך סעיף 

שלא בנוסחת האיזון כאשר מול זכות הנאשם עומד חסיון או  וכמה-כמה

 אינטרס הפרטיות.

  

בעקבות תקיפה מינית, נהנית מחסיון  אכן, גם בדיקה רפואית של מתלוננת

מטופל, וחשיפת ממצאי הבדיקה עלולה לפגוע בפרטיותה, לעיתים אף -רופא

להמעיט את  מנת-עלבצורה קשה המצריכה קביעת "מנגנונים" מיוחדים 

המשפט להעביר למומחה ההגנה -}למקרים בהם התיר ביתהפגיעה במתלוננת 

בש"פ  -ב השופט פוגלמןראו החלטת צילום של אבריה המוצנעים של מתלוננת 

(; 10.22.60)  , פורסם באתר האינטרנט נבומדינת ישראל נ' פלוני 5060560

, פורסם באתר מדינת ישראל נ' פלוני 0088522בש"פ  -ב השופט הנדלהחלטת 

(, שם נקבע כי מומחה ההגנה רשאי לעיין אך לא 10.68.22)  האינטרנט נבו

בש"פ  -ב השופטת ארבלחלטת לקבל לרשותו את הצילומים; ה

(, שם 28.62.29) , פורסם באתר האינטרנט נבומדינת ישראל נ' פלוני 0096526

ידי מומחה -כוח המשיב לעיין בתמונות, להבדיל מעיון על-נדחתה בקשת באי

 .רפואי מטעמם{

  

רפואית שנערכת למתלוננת -, אין להשוות את ממצאי הבדיקה הפיזיתזאת-עם 

נוס לבין טיפול נפשי. במצב הדברים הרגיל, החומר הנוגע לאחר אירוע האי

לבדיקה הרפואית הוא בליבת חומר הראיות ולכן נמצא מלכתחילה בתיק 

החקירה. במצב הדברים הרגיל, אף נאמר למתלוננת, ולעיתים היא אף חותמת 
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ישמשו כראיה וכחלק מחומר  על כתב הסכמה, כי ידוע לה כי ממצאי הבדיקה

 .הנ"ל{ 0096526בש"פ  -המכון לרפואה משפטית הנזכר ב }נוהלהחקירה 

  

לא כך לגבי הטיפול הנפשי, במיוחד לא טיפול נפשי שעוברת מתלוננת לאחר 

האירוע הטראומטי מושא כתב האישום. חשיפה של חומר הנוגע לטיפול 

 הצפיות" של המתלוננת. מיתחםהנפשי, חורגת מ"

  

לוננת במהלך מדוע יש חשיבות לסוד שיחה של מת. 11

 טיפול נפשי?

שיקומי. נקודת -לחברה יש אינטרס כי נפגעת עבירה תעבור תהליך טיפולי

המוצא היא, שהקשר הטיפולי מבוסס על יחסי האמון בין המטפל למטופל, 

לחוק הפסיכולוגים,  0 ומכאן הוראות הסודיות החלות על מטפל )סעיף

(. 2880-התשנ"ו לחוק העובדים הסוציאליים, 5 ; סעיף2800-התשל"ז

הדיסקרטיות והסודיות הן אבני הפינה של הקשר הטיפולי, מעין אקסיומה 

 מטפל. -ביחסי מטופל

 

יחסי האמון הכרחיים כדי שהמטופל יסכים להיחשף בפני המטפל, והחשיפה 

בתורה, הכרחית לשם איבחון והתערבות טיפולית. המטופל אינו רגיל לחשיפה 

לחשוף את המעיק עליו, נושאים עליהם אינו מעז של עולמו הפנימי, ונכונותו 

לדבר אף בינו לבין עצמו, מבוססת על ההנחה שהדברים יישארו בינו לבין 

-עליתר, -המטפל. בשל האופי המיוחד של ההליך הטיפולי, הוא מצריך הגנת

שיתאפשר למטופל לחשוף את הרגשות הכמוסים והאינטימיים ביותר  מנת

ת, הפנטזיות. לא בכדי המטופל מצפה כי יישמר שלו, את הפחדים, המצוקו

סוד שיחו עם המטפל, אשר מצידו, מעודד את המטופל לחשוף מידע פרטי 

ואישי, לעיתים אינטימי ביותר, תוך הבטחה לשמור על סודיות. ההנחה היא כי 
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הטיפולים לא יינתנו כדבעי, אם המטופל לא יוכל לחשוף בפני המטפל באופן 

ו. האמון שנוצר אצל המטופל, אשר שם מבטחו בכך חופשי את צפונותי

 ש"הסודיות מובטחת", היא קריטית כדי כך, שבלעדיה אין תקומה לקשר

)מחוזי  888568ת"א  -}ראו החלטה במטופל -העדין והמורכב ביחסי מטפל

, פורסם באתר ליפניצקי נ' מיקוד אבטחה שמירה שירותים ונקיון בע"מ חי'(

 .({66.22.60) האינטרנט נבו

 

פלוני נ' מדינת } 5888560בש"פ  -ב השופט רובינשטייןעמד על הדברים 

 :({1660) 2800(, 9)1660על -תק ,ישראל

 

"המטופל פותח בפני המטפל את סגור ליבו, וחושף בפניו את 

תחושותיו וחויותיו האינטימיות ביותר. פתיחת גבולות החסיון בכל 

ה ביחס להשתלשלות מקרה שהמטפל חשף בפני המטפל דברים שחוו

האירועים, משמעה פגיעה ביכולתו או ברצונו של מטופל לדבר באופן 

חופשי עם מטפלו, שכן לעולם יקנן בו החשש כי סודותיו הכמוסים 

ביותר יהפכו לנחלתם של אחרים. עלול להיות בכך כדי לפגוע במערכת 

היחסים הרגישה בין המטפל למטופל, ואף באפקטיביות הטיפול כולו, 

 ."ולהרתיע נפגעי עבירה מפני פניה לטיפול או מפני הגשת תלונה

  

תפיסת העבריין  -כאשר בעבירות מין עסקינן, האינטרס של החברה הוא כפול 

ושיקום הקרבן. הפרה של הסודיות והדיסקרטיות של טיפול נפשי שניתן 

בעקבות אירוע תקיפה מינית, כדבר שבשגרה, עלולה לפגוע באינטרס חברתי 

וב זה. מנגד, הגנה על סוד השיח שבין מתלוננת למטפל, מגן על הערך של חש

ההליך הטיפולי ומעודד את המתלוננת לבקש טיפול כדי לקבל מזור לטראומה 

את יכולתה של איפוא  ולמצוקה שחוותה. שמירת הסודיות והחסיון מחזקת

 המתלוננת לשוחח בחופשיות עם המטפל, ללא חשש כי המטפל יתבקש להעיד
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על שיחות אלה, ומבלי לחוש אובדן שליטה על פרטיותה. אובדן השליטה, 

, פוגץנתפס כיום כאחת הפגיעות הקשות בפרטיות ואף בחירות האנושית )

 (.12טכסט לה"ש 

  

המשפט לאזן בין האינטרסים הנוגדים, יש לזכור כי -זאת ועוד. בבוא בית

ר "חקירה" של הטיפול הנפשי בעקבות אירוע תקיפה מינית, אינו בגד

ידי המטפל. ברגיל, הטיפול הנפשי מתמקד בהשלכות של -המתלוננת על

הפגיעה המינית במתלוננת על חייה, על רגשותיה ומצוקותיה, ולא בפרטים 

מי עשה מה, כמה, כיצד ומתי. רוצה לומר, כי לא רק  -העובדתיים של האירוע 

ול נפשי של מתלוננת שאין מקום לקביעת כלל לפיו יש לחשוף רישומים של טיפ

בעקבות תקיפה מינית, אלא שנקודת המוצא היא הפוכה. יש להניח כי רישומי 

 הטיפול הנפשי אינם כוללים תיאור עובדתי מפורט של התקיפה המינית.

  

 מטופל. אמנם חסיון-כנגד זכות הנאשם לקבל חומרי חקירה ניצב חסיון מטפל

לכל רוח מצויה. נחזור ונעמיד  יחסי, אך אין משמעות הדבר כי החסיון פרוץ

-86 נגד עיננו את ההוראה, הכמעט זהה בלשונה, הקבועה בסעיפים

 כן-אם-אלא)חסיון רופא, פסיכולוג ועובד סוציאלי(: "... לפקודת הראיות א98

המשפט מצא כי הצורך לגלות את הראיה -ויתר האדם על החסיון או שבית

גלותה". החסיון הוא לטובת לשם עשיית צדק עדיף על העניין שיש שלא ל

המטופל, ורשאית המתלוננת לוותר עליו. אך כאשר המתלוננת אינה מוותרת 

על החסיון, הרי שהסרתו צריכה להיעשות בזהירות וברגישות המתבקשת. כך 

בענייני חסיונות של אנשי אמון כמו פסיכולוג ועובד סוציאלי, וכך במקרים 

}דוגמת סוד עוגנים בחסיון סטטוטורי ם מקרובים של אנשי אמון, גם אם אינ

ת"פ )מחוזי חי'(  -ראו ב -שיחה של מתלוננת עם יועצת חינוכית בבית הספר 

(, בפסקה 20.62.66פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,חיון נ' מדינת ישראל 628562

8}. 
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חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כי  הפסיקה חזרה והדגישה בעקבות חקיקת

ים בזכויות האדם השפיעו גם בתחומי המשפט הפלילי השינויים החוקתי

 ראו בש"פ  והוכרה זכותו של הנאשם להליך הוגן.}לדוגמה אחת מני רבות,

והאסמכתאות  (,1668) 682, 658(, 0, פ"ד נט)חסיד נ' מדינת ישראל 2666568

 .שם{

 

זכות היסוד של הנאשם להליך הוגן טרם זכתה  , לא למותר לציין כיזאת-עם

בחוקי היסוד, בעוד זכות היסוד לכבוד  במפורש ל בין הזכויות המנויותלהיכל

לחוק יסוד: כבוד האדם  0 -ו 9 ולפרטיות, מעוגנת כיום במפורש בסעיפים

וחירותו. לאור זאת, ולאור ההכרה הגוברת והולכת בזכויותיהם של נפגעי 

ו עבירה, הפסיקה הדגישה פעמים רבות כי "עניינו של ההליך הפלילי אינ

מתמצה בשמירה על כבודו וזכויותיו של הנאשם בלבד, אלא כולל בחובו גם 

מדינת ישראל נ'  5060560}בש"פ  את ההגנה על זכויותיו של קורבן העבירה"

והאסמכתאות  26, בפסקה (10.22.60) , פורסם באתר האינטרנט נבופלוני

 ., לעיל{פוגץ ;שם

  

לפיה יש להורות על גילוי החומר ודוק: אין בכך כדי לשנות את נוסחת האיזון 

מקום בו יש יסוד סביר כי החומר יועיל להגנת הנאשם, והזכות לכבוד 

ולפרטיות אינה גוברת מניה וביה על זכותו של נאשם להליך הוגן. אלא שזכותו 

הוגן, ואין  של נאשם להליך הוגן כשמה כן היא, נועדה להבטיח כי ההליך יהיה

יות של נאשם לעולם תגברנה על זכויות מתנגשות. פירושה כי זכויותיו הדיונ

טיפול פסיכולוגי, כפי כלל גורף המחייב גילוי כל אימת שמתלוננת עברה 

, מתעלם מזכותה של המתלוננת לפרטיות, ויש בו 1כוח המשיב -שהציעה באת

 כדי לאיין את החסיון הסטטוטורי הקבוע בפקודת הראיות.
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פט לזכור שעסקינן בהתנגשות בין שתי המש-החשוב הוא, כי שומא על בית

זכויות חוקתיות בעלות משקל סגולי גבוה. לכן, לא סגי בטענה סתמית של 

הנאשם כי המתלוננת הסכימה לקיום יחסי מין, כדי לערטל את המתלוננת 

מזכותה לפרטיות, תוך חיטוט בסודותיה הכמוסים ובנימים האינטימיים 

. ומנגד, די לנאשם כי יצביע על קיומו והרגישים ביותר של נשמתה ופרטיותה

המשפט יורה על -ובית -של יסוד סביר להניח שהחומר עשוי לעזור להגנתו 

גילויו. כל מקרה צריך להיבחן לגופו, על רקע נסיבותיו הקונקרטיות ותוך 

 שימוש זהיר ומושכל בנוסחת האיזון של יסוד סביר.

  

לא די באירוע הקשה שעברה, קשה היא דרכה של מתלוננת בעבירות מין. אם 

-הרי שהגשת התלונה, הבדיקה הרפואית, החקירה המשטרתית, העדות בבית

בפני מכרים וקרובים  רצונית-בלתיהמשפט והחקירה הנגדית, החשיפה ה

כל אלה אך מעצימים את סבלה של  -ולעיתים אף חשיפה תקשורתית 

ננת עקב הליכי המתלוננת. הפסיקה הכירה ב"פגיעה המשנית" שנגרמת למתלו

{ ואף דימתה את הדרך הקשה שעוברת 25, ה"ש פוגץ} המשפט והחקירה

לעדותה של  השופט , מאזיןלא אחת (.יאנוס המתלוננת ל"אונס שני" )עניין

מו מזור יהאם ההליך הפלילי אכן מביא ע ולבינ ובינ התמהומתלוננת, 

, אך דבר-של-היפוכולמתלוננת ומעצים אותה בהמשך דרכה בחיים, או שמא 

מעצים את סבלה. מכל מקום, ברי כי יש מיתאם )קורלציה( בין היקף החשיפה 

נפשיים של המתלוננת, לבין עוצמת -רגשיים-והחיטוט בפרטים האינטימיים

 הסבל והקושי הנובעים מהליכי החקירה והמשפט.

  

ין הצורך למזער ככל שניתן את הפגיעה לב-שםמכאן החובה לאזן בין זכות הנא

-יותה ובכבודה של המתלוננת בעקבות הליכי המשפט. גם כאשר ביתבפרט

המשפט מורה על גילוי של חומר שיש בו כדי לפגוע בפרטיות או בחסיון השיח 

מטפל, החשיפה צריכה להיות מידתית, שלא מעבר לנדרש להגנת -של מתלוננת
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הנאשם, ותוך נקיטה באמצעי זהירות לבל ידלוף המידע האישי מחוץ לאולם 

, פורסם חן נ' מדינת ישראל} 6800526בש"פ  -המשפט. כך, לדוגמה, ב-יתב

({ נתבקש עיון בתיקי משטרה הנוגעים לתלונות 66.68.26) באתר האינטרנט נבו

קודמות שהגישו המתלוננת ואביה, ועיון בתיקה הסוציאלי של המתלוננת. 

 , לאחר שבחן את החומר, מצא כי יש מספר מסמכיםהשופט רובינשטיין

העשויים לסייע לקו ההגנה, והורה כי ניתן להעמידם אך ורק לעיונם של 

הסניגורים )ולא להעתקתם(, ובכפוף לכך שאם יוגשו על ידם כראיה, 

הדן בתיק,  המשפט-המתלוננת לא תיחקר עליהם אלא באישור מראש של בית

 גם לגבי שמיעת עמדתה של המתלוננת לגביהם. אשר יכריע

  

אשר מעביר, למעשה, את  השופט רובינשטייןתרון של במאמר מוסגר: הפ}

הכדור למגרש של המותב הדן בתיק, אך ממחיש, כי המסלול המתאים הוא 

-כי ההחלטה ניתנה במסגרת ערר על החלטות בית יש לצייןלחסד"פ.  265 סעיף

 {לחסד"פ 265 -ו 09 המשפט המחוזי לפי סעיפים

  

ומים הנוגעים לטיפול נפשי של על הזהירות בה נוהגת הפסיקה בנוגע לריש

הנ"ל, ודומה כי בדבריו  5888560בש"פ  -ב השופט רובינשטייןמתלוננת, עמד 

 .ב לעיל(:11שם נקט מבחן מחמיר יותר מנוסחת האיזון המקובלת )ראו פסקה 

"עיון בתרשומות הנוגעות למתלונן או למתלוננת שנערכו במסגרת הליך טיפולי 

המשפט שיש בהן -ים, כאשר ברור לביתאך במקרים חריג ראוי שיהא

 ((8, פסקה ז)שם) "על הגנתו של הנאשם באופן ממשי להשליך

 

, פורסם }פלוני נ' מדינת ישראל 8652521בש"פ  -החלטה זו נזכרה בהסכמה ב

 :השופטת ארבלמפי ({, 60.62.26) באתר האינטרנט נבו
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צנעת  מבקשת לעיין בחומרים רגישים הנוגעים בלב ליבה של "ההגנה

ידי גורמים אלו -הפרט, ודאי כאשר מדובר במתלוננת אשר טופלה על

פי -לאחר אירוע של תקיפה מינית. יש לציין כי חומרים אלו חסויים על

 2802-, תשל"א(נוסח חדש)לפקודת הראיות  א86 ,86 החוק )סעיפים

((, ויש לשקול בזהירות את הסרת החסיון, "פקודת הראיות" )להלן:

 ." מדובר בהליך טיפולי של מתלוננת בייחוד כאשר

פורסם באתר האינטרנט  פלוני נ' מדינת ישראל, 5888560}ראו בש"פ 

 { (8(, פסקה ז)21.22.60נבו )

 

החשש מפגיעה במתלוננת, בפרטיותה ובכבודה הוא קשה, בעיקר כאשר מדובר 

במתלוננת בעבירת מין הנאלצת להתמודד עם הקשיים המזמן ההליך הפלילי 

משפט זה הדגיש לא אחת את הפגיעה הנוספת הנגרמת -עי עבירה. ביתלנפג

המשפט, וכן לאור -למתלוננים במהלך חקירת המשטרה, במהלך הדיונים בבית

 ע בפרטיותם ובכבודם של המתלוננים.הניסיונות לדלות חומר שעשוי לפגו

 

לפיכך הודגשה חובת הזהירות המוטלת על המערכות המעורבות כאשר הן 

לעניינים שיש בהם משום פגיעה במתלונן. יש לציין כי הרגישות בעניין  נדרשות

זה מתחייבת הן מזכויותיהם של המתלוננים, והן מהאינטרס הציבורי בעידוד 

 לונות על עבירות מין.הגשת ת

 

לשם הסרת חסיונו של חומר שנמסר לפסיכולוג או לעובד סוציאלי יש להראות 

שיית צדק עדיף מן העניין שיש לא לגלותה כי הצורך לגלות את הראיה לשם ע

, בפסיקה נקבע כי מסירת חומר כן-כמולפקודת הראיות(.  א86 ,86 )סעיפים

הפוגע בפרטיות להגנה תיעשה בהתאם לשיקול של רלוונטיות החומר 

וחשיבותו להגנתו של נאשם. נוסחת האיזון שנקבעה בעניין זה הינה קיומה של 

ועלת להגנת הנאשם. יש לציין כי כאשר אפשרות סבירה שתהא בחומר ת
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המשפט בחומר, זזה נקודת האיזון אף יותר -מדובר בשאלת עיונו של בית

 5, סעיף שם, 652הנ"ל,  8109569 צ"בגראו }לטובת הגנתו של הנאשם 

 .{להחלטה

  

על דרך ההיקש יש להזכיר את ההוראות האוסרות חקירה לגבי עבר מיני: 

, הנוגע לשלב 2880-י דין )חקירת עדים(, התשי"חלחוק לתיקון סדר א1 סעיף

המשפט, אוסר על חקירת נפגע עבירת מין בדבר עברו המיני, אלא אם הגבלה זו 

-לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א 26 עלולה לגרום לנאשם עיוות דין. סעיף

, הנוגע לשלב החקירה, אוסר על חקירה בדבר עברו המיני של נפגע 1662

אלא אם איסור החקירה יגרום לנאשם עיוות דין והחקירה  בעבירת מין,

חיונית כדי "להגיע לחקר האמת", ובלבד שהחקירה תיעשה תוך שמירה 

 קפדנית על "כבודו ופרטיותו של הנפגע".

  

הוראות חוק אלה נועדו למנוע קו חקירה המבוסס על מיתוסים ודעות קדומות 

 הצגתה כ"מופקרת" תוך פגיעה במהימנותה של המתלוננת בדרך של

ע"פ  -ב השופט הנדלשל  דינו-פסק}לרציונלים שבבסיס הסעיף ראו בהרחבה 

 (,20.69.21פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,פלוני נ' מדינת ישראל 8905526

 .{שםוהאסמכתאות  1בפסקה 

 

בדומה, גם קו הגנה לגבי מצבה הנפשי של מתלוננת מבוסס לעיתים על 

שה "נורמלית" לא הייתה ידעות קדומות לפיהן אמיתוסים, סטריאוטיפים ו

נקלעת לסיטואציה. הוראות החוק המגבילות חקירה לגבי עבר מיני נועדו להגן 

על קורבנות עבירת מין מפני פגיעה מיותרת ברגשותיהם, בפרטיותם ובכבודם, 

א הנ"ל מאזנת בין זכויות נפגע העבירה לבין 1ובדומה לענייננו, הוראת סעיף 

ע"פ  -ב השופט הנדלידי -אשם להוכיח את חפותו. לעניין זה נאמר עלזכות הנ

"נדמה כי הרף להותיר חקירה בדמות של גרימת עיוות דין  הנ"ל: 8905526



לחוק סדר הדין הפלילי( 74פרק ד': זכות העיון בעבירות מין )סעיף   

 

 

 

237 

בבחינת שאלה  הוא גבוה יותר מרף המבחן הכללי של רלוונטיות לנאשם

המופנית כלפי עד במשפט. עוד נראה שהסעיף בא ללמדנו כי אין להניח 

על עבר מיני של מתלונן הינו נושא רלוונטי, ואף אין להניח שאיסור שחקירה 

 .החקירה יגרום בהכרח לנאשם עיוות דין

  

לשיקולים האמורים לעיל, יש להוסיף כי החומר המבוקש נמצא במדינות הים 

ואיננו בידי התביעה, כך שלצורך השגת החומר, יהא על התביעה לפנות בבקשת 

גם נתון זה הוא חלק ממערכת  קה הכירה בכך כיעזרה למדינה אחרת. הפסי

המשפט לקחת בחשבון בבואו להכריע בשאלה אם החומר -השיקולים שעל בית

, נ' מדינת ישראל קלושנדלר 0160560בש"פ ) המבוקש הוא חומר חקירה

 (. (20.21.60)פורסם באתר האינטרנט נבו 

 

הימצאות הרישומים בארצות הברית והמצב המשפטי . 12

 ות הבריתבארצ

, אין מניעה להורות על המצאת קלושנדלר משפט קבע כי נוכח הלכת-בית

-הימצאותו בארצות הברית, במדינת ניו אף-עלהחומר הנוגע לטיפול הנפשי, 

 ג'רסי, שם מתגוררת המתלוננת.

  

נקבע כי העובדה שהחומר מצוי במדינה זרה, היא כשלעצמה,  קלושנדלר בעניין

המשפט להורות לתביעה לפעול להשגתו -בית לא שוללת את סמכותו של

ולהעבירו לעיונו, לצורך הכרעה בשאלה אם החומר מהווה "חומר 

הקשורים לתלונה  בחומרי חקירה אלא שבאותו מקרה היה מדובר חקירה".

המשפט סבר כי נוכח מהות האישום -בנוסף, בית שהגישה המתלוננת באנגליה.

רה באנגליה אינה "ערטילאית" ונסיבותיו, הבקשה לעיין בחומרי החקי

ורחוקה, אלא קיימת אפשרות סבירה שהחומר המבוקש יסייע בהגנת נאשם. 
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לא כך בענייננו, שהחומר המבוקש הוא חומר אישי מובהק לגביו מתעוררת 

שאלה מקדמית של חסיון, שבארצות הברית בחלק מהמדינות הוא מוחלט, 

 תיענה בחיוב.וכלל לא ברור אם פניית התביעה לקבלת החומר 

 

בארצות הברית קיימת חקיקה שנועדה להגן על פרטיותם של נפגעי תקיפה 

 (.Rape-shield lawsמינית )

  

במאמר מוסגר: את החקיקה והפסיקה הנוקשה בארצות הברית לגבי חשיפת }

נפשי הנוגע למתלוננת, כפי שיפורט להלן, ניתן להסביר בחשש -חומר טיפולי

שפעים מדעות קדומות וסטריאוטיפים. לכן, יש להשפעה על מושבעים המו

להיזהר מלהקיש ישירות מהמצב המשפטי בארצות הברית לענייננו, אם כי 

הדברים מלמדים על המשקל הנכבד שניתן שם לפרטיותה של נפגעת עבירת 

הזכויות החוקתיות של נאשם להליך הוגן ולחקירה נגדית. עוד  אף-עלמין, 

פט האמריקאי, אינו זהה במשמעותו לחסיון אציין כי חסיון מוחלט במש

 {המוחלט במשפטנו

 

מדינת  5181526ב בש"פ  עמית 'השופט י 'כב}הדברים הנ"ל מתוך פסיקת 

 {1629) 9889 ,(2)1629על -תק ,ליאל שיינר ואלעד וילינגר 'ישראל נ

 

קיימת פסיקה עניפה בנושא גילוי חומר חקירה אשר עלול לפגוע בפרטיות 

 מתלוננת בעבירות מין.-בחסיון מטפל המתלוננת או

 

פי פוטנציאל ההגנה של הנאשם -למרות  שנקודת המוצא היא של גילוי רחב, על

ואפילו בפריפריה של האישום, לא כך כאשר מדובר בפגיעה בזכות החוקתית 

 של המתלוננת לפרטיות ולכבוד.
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של  בחינת הרלבנטיות ובחינת הזיקה בין חומר החקירה לפוטנציאל ההגנה

הנאשם נעשית יותר בקפידה, מאחר שיש לאזן בין זכויות המתלוננת לזכויות 

הנאשם למשפט הוגן }ראו תורת שני השלבים שהוזכרה לעיל{. במקרה של 

 התנגשות בין זכות הנאשם לזכות המתלוננת, נוסחת האיזון היא זהירה יותר. 

 

משמעותית, -ימשפט הוגן תיפגע היא רחוקה ובלתהאפשרות כי זכות הנאשם ל

יש ליתן משקל לזכויות המתלוננת. הצד השני של המשוואה הוא, כי כאשר 

מדובר בחומר חקירה מובהק או כאשר ברי כי קיימת אפשרות סבירה כי יש 

המשפט על גילוי החומר, גם על חשבון פגיעה -בחומר להועיל לנאשם, יורה בית

 בפרטיותם של צדדים שלישיים.

 

משפט ליתן לפגיעה הקשה במתלוננת, יש ליתן משקל ה-לצד המשקל שעל בית

גם לאינטרס הציבורי בקיום הליכי משפט. ככל שתפחת רמת ההגנה על 

הפרטיות ועל כבודה של מתלוננת כך תירתענה נפגעות מלהתלונן כנגד הפוגעים 

 ({. 1669) 220, 80 ,(1), פ"ד נטיאנוס נ' מדינת ישראל 8500588ע"פ רבהן }

 

המשפט שיבחן -כאשר החומר לא נמסר לנאשם אלא נמסר תחילה לעיון בית

-עםהאם להעבירו להגנה, יש בכך פגיעה בפרטיות של המתלוננת ובכבודה. 

המשפט מעיין בחומר, מה -, הפגיעה במתלוננת קטנה יותר כאשר ביתזאת

וי "למשוך" את איזון האינטרסים לכיוון הנאשם. אולם מקום בו על פני שעש

הדברים נראה כי הזיקה בין החומר לבין הגנת הנאשם היא שולית או 

 המשפט גם מלעיין בחומר.-ספקולטיבית, יימנע בית

 

פגע גם בגילוי חומר חקירה הנוגע לבדיקה יפרטיות המתלוננת עתיד לה

מתלוננת בעקבות תקיפה מינית, נהנית מחסיון רפואית. בדיקה רפואית של 

מטופל, וחשיפת ממצאי הבדיקה עלולה לפגוע בפרטיותה, לעיתים אף -רופא

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%205877/99&Pvol=נט
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להמעיט את  מנת-עלבצורה קשה המצריכה קביעת "מנגנונים" מיוחדים 

 הפגיעה במתלוננת.

 

המשפט להעביר למומחה ההגנה צילום של -היא, מקרה בו התיר ביתדוגמה 

כוח המשיב -תלוננת, ובמקביל דחה את בקשת באינעים של מאבריה המוצ

פורסם באתר , מדינת ישראל נ' פלוני 5060560בש"פ לעיין בתמונות אלו }

 ({. 10.22.60) האינטרנט נבו

 

פורסם באתר , שראלעמר חן נ' מדינת י 6800526בש"פ  -במקרה אחר ב

המשפט התיר לסנגורים )ולא לשולחיהם( -({ בית66.68.26האינטרנט נבו )

לעיין בתיקי משטרה ובתיקה הסוציאלי של המתלוננת אשר עשויים לסייע לקו 

חקר על מסמכים אלו, אלא יההגנה, אולם בכפוף לכך שהמתלוננת לא ת

 ים למתלוננת.המשפט, וכן תוך השמטת פרטים שאינם נוגע-באישור בית

 

מתלוננת הוא -לסיכום, באיזון האינטרסים יש לקחת בחשבון כי חסיון מטפל

אמנם יחסי אך אינו פרוץ לכל רוח. הסרת החסיון צריכה להיעשות בזהירות 

וברגישות ובמידתיות, בהתחשב בכך שזכותה של המתלוננת לכבוד ולפרטיות 

המשפט בלבד, יש כדי -היא זכות יסוד חוקתית. בחשיפת החומר לעיני בית

, זכותה של המתלוננת זאת-עםלהפחית בעוצמת הפגיעה אך לא לאיינה. 

פריורי על זכותו של הנאשם להליך הוגן, וככל -לפרטיות אינה גוברת א

 -שהנאשם יצביע על קיומו של יסוד סביר להניח שהחומר עשוי לעזור להגנתו 

 המשפט יורה על גילויו.-בית

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , וני נ' מדינת ישראלפל} 0298526ע"פ  -ב

({ ערער הנאשם, בעבירות מין, על הפרת חסיונו, תוך התייחסות 12.65.26)

לדברים שאמר לפסיכולוג שטיפל בו, ואשר הגיעו לידיעת המשטרה תוך הפרה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%208706/07
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שהעונש שהוטל על המערער אינו חמור כלל  אף-עלהם. ישל החיסיון שקיים בינ

וטה לקולא, הוחלט להקל במידת מה מעונשו של המערער, כך ועיקר, ואף נ

 שיופחתו ממנו ארבעה חודשי מאסר בפועל.

 

המשפט יש מקום להתחשב בהפרת החסיון על טיפולו הפסיכולוגי -בעמדת בית

טענת הגנה מן הצדק במישור  מסויימתשל המערער. למערער עומדת במידה 

ותו של חסיון בין פסיכולוג הערעור על גזר הדין. אין להקל ראש בחשיב

למטופל. במקרים בהם אין הצדקה לבטל הכרעת דין מחמת הגנה מן הצדק, 

 ניתן בכל זאת לשקול את הפגיעה שנגרמה למערער לטובתו בקביעת העונש. 

 

על הזהירות בה נוהגת הפסיקה בנוגע לרישומים הנוגעים לטיפול נפשי של 

פלוני נ' מדינת ישראל } 5888560פ בש" -ב השופט רובינשטייןמתלוננת, עמד 

{, ודומה כי בדבריו שם נקט מבחן מחמיר יותר (1660) 2800(, 9)1660על -תק

 מנוסחת האיזון המקובלת:

 

"עיון בתרשומות הנוגעות למתלונן או למתלוננת שנערכו במסגרת 

-הליך טיפולי ראוי שיהא אך במקרים חריגים, כאשר ברור לבית

 ."באופן ממשי על הגנתו של הנאשם המשפט שיש בהן להשליך

 

ליבה של צנעת הפרט, -עיין בחומרים רגישים הנוגעים בלבההגנה מבקשת ל

ידי גורמים אלו לאחר אירוע של -ודאי כאשר מדובר במתלוננת אשר טופלה על

, 86ראו סעיפים החוק }פי -תקיפה מינית. יש לציין כי חומרים אלו חסויים על

{, ויש לשקול בזהירות את הסרת החיסיון, בייחוד פקודת הראיות)א( ל86

פלוני נ' מדינת  5888560בש"פ כאשר מדובר בהליך טיפולי של מתלוננת }

({. החשש מפגיעה במתלוננת, 68.22.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, ישראל

http://www.nevo.co.il/law/98569
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%208555/06
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בפרטיותה ובכבודה הוא קשה, בעיקר כאשר מדובר במתלוננת בעבירת מין 

 הנאלצת להתמודד עם הקשיים המזמן ההליך הפלילי לנפגעי עבירה. 

 

לשם הסרת חסיונו של חומר שנמסר לפסיכולוג או לעובד סוציאלי יש להראות 

ת צדק עדיף מן העניין שיש לא לגלותה. כי הצורך לגלות את הראיה לשם עשיי

, מסירת חומר הפוגע בפרטיות להגנה תיעשה בהתאם לשיקול של כן-כמו

רלוונטיות החומר וחשיבותו להגנתו של נאשם. נוסחת האיזון הינה קיומה של 

 אפשרות סבירה שתהא בחומר תועלת להגנת הנאשם.

 

 . הימצאות הרישומים מחוץ לארץ 13

, אין מניעה להורות על המצאת החומר הנוגע לטיפול דלרקלושננוכח הלכת 

 כמו למשל, בארצות הברית בנסיבות העניין. הנפשי,

 

העובדה שהחומר מצוי במדינה זרה, היא כשלעצמה, לא שוללת את סמכותו 

המשפט להורות לתביעה לפעול להשגתו ולהעבירו לעיונו, לצורך -של בית

חקירה". אולם, שהחומר המבוקש הכרעה בשאלה אם החומר מהווה "חומר 

הוא חומר אישי מובהק לגביו מתעוררת שאלה מקדמית של חסיון, שבחלק 

מהמדינות הוא מוחלט, כלל לא ברור אם פניית התביעה לקבלת החומר תיענה 

 בחיוב. 

 

( absolut privilegeמטופל הוא לעיתים מוחלט )-החסיון ביחסי פסיכולוג

(. מספר מדינות בארצות qualified privilege)ג ימסוי-ולעיתים חסיון יחסי

הברית )כגון קליפורניה, קולורדו, פלורידה, אילינוי, פנסילבניה( הכירו בחסיון 

קרבן עבירת מין, המונע מהנאשם כל גישה לרישומים -מוחלט ביחסי מטפל

הנוגעים לטיפול הנפשי של קרבן העבירה. במדינות אחרות )אלבמה, אלסקה, 
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יורק ויוטה( ניתן -מכסיקו, ניו-המפשייר, ניו-וסטס, מישיגן, ניוקנטקי, מסצ'

להורות על גילוי החומר, רק לאחר שנקבע כי מדובר בחומר מהותי להגנתו של 

 המשפט.-הנאשם ולאחר הליך ביקורת של בית

 

פורסם באתר , מדינת ישראל נ' ליאל שיינר ואח'} 5181526בש"פ  -ב

וננת היא תושבת מדינת ניו ג'רסי, שם מכיר ({ המתל16.62.29האינטרנט נבו )

מטופל וכן בחסיון מיוחד קרבן -מטופל, חסיון פסיכולוג-המחוקק בחסיון רופא

 ( הקובע כלהלן: (counselorמטפל -עבירה

 

Subject to Rule 37 of the Rules of Evidence, a victim counselor has a 

privilege not to be examined as a witness in any civil or criminal 

proceeding with regard to any confidential communication. The 

privilege shall be claimed by the counselor unless otherwise 

instructed by prior written consent of the victim.                                 

 

 תוחם את החסיון באופן רחב: N.J. Stat. Ann. §§ 2A: 84A-22.15סעיף 

 

“Confidential communication” means any information exchanged 

between a victim and a victim counselor in private or in the presence 

of a third party who is necessary to facilitate communication or 

further the counseling process and which is disclosed in the course of 

the counselor’s treatment of the victim for any emotional or 

psychological condition resulting from an act of violence. It includes 
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any advice, report or working paper given or made in the course of 

the consultation and all information received by the victim counselor 

in the course of that relationship.                                                           

 

בבסיס החסיון עומדת ההכרה של המחוקק בחשיבותו של הטיפול בהקלת 

ידי הקרבן ומשפחתו. במהלך -הטראומה הפסיכולוגית העמוקה שנחוותה על

הטיפול הקרבן משוחח בחופשיות אודות תגובותיו הרגשיות למעשה, תגובות 

אשר פעמים רבות מעורבות עם ההיסטוריה האישית והפרופיל הפסיכולוגי 

הטיפול מוצלח יותר כאשר הקרבן בטוח שמחשבותיו ורגשותיו ישארו שלו. 

 חסויים ולא ייחשפו ללא הסכמתו. 

 

(, State v. J.G., 619 A.2d 232 (N.J. Super. Ct. App. Div. 1993)בפרשת 

נדון עניינו של אב שהועמד לדין בגין עבירות מין במשפחה. אשתו של הנאשם 

אחד העובדים במרכז מסר פול משפחתי, כאשר וילדיו קיבלו טיפול במרכז לטי

כוח הנאשם את התיקים. השופט שישב לדין הורה על חסיונם של -בטעות לבא

 המסמכים. 

 

בהיעדר נסיבות מכריעות, השיח שבין קרבן עבירה למטפל נהנה מחסיון 

מוחלט מפני גילוי, וכי גילוי מוקדם של תוכן התיקים החסויים, מהווה פגיעה 

הקרבן ועלול לדלל את החסיון. הויתור על החסיון הוא של הקרבן  בזכותו של

, העובדה שהרישומים נמסרו בטעות, אינה מהווה כן-עלבלבד ולא של המטפל ו

 ויתור על החסיון. 

 

נו יג'רסי ה-מטופל בניו-לצד החסיון המיוחד לקרבן עבירה, החסיון פסיכולוג

 חסיון מוחלט.  
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קת ואשר צריך להיות בידי התביעה או ככלל חומר הנמצא בליבת המחלו

לחוק סדר הדין הפלילי, מנגד חומר שאינו  09יידון במסגרת סעיף  -בשליטתה 

בליבת המחלוקת ולא מצוי או צריך להיות מצוי בידי התביעה, אלא מצוי הוא 

לחוק סדר הדין  265פי סעיף -שאז המסלול הוא על -בידי צדדים שלישיים 

 הפלילי. 
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 :פרק ד'

 מעצר חשוד או נאשם בעבירות מין
 

 . כללי1

המשפט לא ייתנו צווי מעצר עד לתום -מצוותו של המחוקק היא כי בתי

ההליכים המשפטיים בעניינם של נאשמים בעבירות מין, אלא אם קיימות בידי 

חוק סדר הדין )ב( ל12התביעה "ראיות לכאורה להוכחת האשמה" }סעיף 

חוק )להלן: " 2880-, התשנ"ומעצרים( -אכיפה  ,הפלילי )סמכויות

 {. ("המעצרים

 

המשפט להשתכנע כי הפוטנציאל הגלום בחומר הראייתי, מקים סיכוי -על בתי

וביל לביסוס אשמתו של סביר כי חומר זה, לאחר עיבודו במהלך המשפט, י

פורסם , מדינת ישראל נ' שהר 8059521בש"פ הנאשם, מעבר לספק סביר }

, נחמיאס נ' מדינת ישראל 8828521בש"פ (; 16.60.21) באתר האינטרנט נבו

 ({.69.68.21) פורסם באתר האינטרנט נבו

 

חלק מן העבירות המקימות את עילת מסוכנותו של הנאשם הם: נסיבות שבהן 

מתקיימת אלימות קשה ואכזרית כלפי הקורבנות, בצד עבירות מין חמורות, 

 ובכלל זה אינוס ומעשי סדום. 

 

קיימת עילת מעצר כלפי הנאשם, אין בכך במקרים בהם מתממשת העובדה כי 

טרת המעצר לייתר את הצורך בבחינת השאלה האם לא ניתן להשיג את מ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%205684/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%205919/12
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של שחרור בערובה ותנאי שחרור שפגיעתם בחירותו של בדרך חלופית, כמו למ

 ( לחוק סדר הדין הפלילי{. 2()ב()2)א()12הנאשם, פחותה }סעיף 

 

החלופה לרוב נות שנשקפת לקורבן. ה לרמת המסוכככלל, על החלופה לתת מענ

ידי תסקיר שירות מבחן, אשר נועד להעריך את מסוכנותו של -בחן עלית

הנאשם ותכלול התרשמות ממאפייני אישיותו. אולם תסקיר זה הינו בגדר 

המשפט אינו חייב לאמצה. כמו למשל, משאין בחלופת -המלצה בלבד ובית

יכון הנשקף מהעורר, ובהיעדר סקיר כדי להפחית את הסתהמעצר שהומלצה  ב

פורסם , פלוני נ' מדינת ישראל 1196526חלופה אחרת, אין לשחררו }בש"פ 

 . {(68.68.266באתר האינטרנט נבו )

 

-במקום בו הוחלט שחרורו של נאשם בערובה יש משום הבעת אמון מצד בית

המשפט בנאשם, כי לא יפר את תנאי השחרור. כאשר הנאשם בוחר להפר אמון 

מזרחי נ' מדינת  860566בש"פ , יהא מקום, ככלל, להורות על מעצרו }זה

({. הבסיס לשחרור הנאשם 60.61.66) פורסם באתר האינטרנט נבו, ישראל

לחלופת מעצר הוא האמון שניתן בו ואם "נשמט האמון, מתמוטטת גם 

נבו אתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראל נ' אדרי 0609568בש"פ פה" }החלו

(20.68.68)} . 

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , פלוני נ' מדינת ישראל} 9256526בש"פ  -ב

כים בשל מכלול ({ הוחלט לעצור את המערער עד לתום ההלי69.60.26)

חומרת העבירה; מסוכנותו; החשש לשיבוש מהלכי  -הנסיבות בעניינו 

המשפט; ממצאיו ומסקנותיו של שירות המבחן; והפרת הוראתו החוקית של 

 המשפט. כל אלה הובילו למסקנה כי אין מקום לחלופת מעצר כלשהי.-בית

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%20507/00
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%207364/09
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ם באתר פורס, מדינת ישראל נ' מנג'ד חרפאני} 0500526בש"פ  -מנגד ב

המשפט קיבל את המלצת שירות המבחן -בית({ 20.26.26האינטרנט נבו )

והורה על שחרור העורר למעצר בית בתנאים מגבילים. זאת לאחר שהגיע 

שחרורו  ידי-ללמסקנה כי ניתן לאיין את המסוכנות הנשקפת מן העורר ע

ם המפקחים עליה ידי-לשעות ביממה ע 19למעצר בית מלא, תחת פיקוח במשך 

 המליץ שירות המבחן.

 

וכנות היא נו בן משפחה של המתלונן רמת המסיבנסיבות בהן מבצע העבירה ה

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' פלוני} 2982529בש"פ  -רבה יותר. כך למשל, ב

המשפט האריך, בפעם החמישית, את מעצרו -({ בית22.66.29האינטרנט נבו )

-פחה, בתשעים ימים או עד למתן פסקשל המשיב בגין ביצוע עבירות מין במש

 דין, לפי המוקדם, נוכח המסוכנות הרבה הנשקפת ממנו.

 

 . הארכת מעצרו של נאשם הנתון במעצר נוכח מסוכנותו2

משפט להאריך מעצרו של נאשם -רשאי ביתהמעצרים,  חוקל 01מכוח סעיף 

שהיה נתון במעצר תשעה חודשים וטרם ניתנה הכרעת דין בעניינו. שני 

המשפט הם רמת המסוכנות -ידי בית-פרמטרים העיקריים הנבחנים עלה

הנשקפת מהנאשם וקצב התקדמות המשפט. תחת שיקול המסוכנות 

של מאפייני העבירה ונסיבותיה, נסיבותיו של הנאשם  משנה-מבחנימסתופפים 

עצמו והמסוכנות הנשקפת ממנו לציבור בכלל ולקורבנותיו בפרט, והחשש 

פט כמו הימלטות הנאשם מאימת הדין, השפעה על עדים לשיבוש הליכי מש

 ופגיעה בראיות.

 

ין חלוף הזמן קיים קשר, מעין "מקבילית לב שםבין השיקול של מסוכנות הנא

כוחות". ככל שישנן ראיות למסוכנותו של פלוני והחשש להשפעה על פלונית 
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י הוא בעל עוצמה חזקה, תטעה מקבילית הכוחות להארכת מעצרו של פלונ

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,מדינת ישראל נ' פלוני 1285526}בש"פ 

(66.69.29.}) 

 

פורסם באתר , מדינת ישראל נ' פלוני 5818526בש"פ  -עניין זה יפה גם ב

המשפט האריך את מעצר הנאשם בעבירות -( שם בית19.21.26האינטרנט נבו )

זאת, נוכח ההתקדמות דין בעניינו. -ימים נוספים או עד למתן פסק 86 -מין ב

 המשמעותית בהליך הצפויה בתקופת הארכת המעצר המבוקשת, נוכח חזקת

 הליכי לשיבוש החשש נוכחו המשיב ממעשי העולה הסטטוטורית המסוכנות

 ב.המשי של הפלילי עברו ונוכח משפט

 

 8961(, 1)1629על -תק ,חלף אבו גאנם נ' מדינת ישראל} 1006529בש"פ  -ב

 י:{ נקבע כ(1629)

 

טענה נוספת בידי הסנגור היא המלצת שירות המבחן, לפיה ניתן . 6"

ששירות  יצוייןלשחרר את העורר למעצר בית באיזוק אלקטרוני. 

המבחן בדק מספר מפקחים חלופיים שהוצעו, ושלל את חלקם. ברם, 

אין די בכך שנערכה בדיקה פרטנית של שירות המבחן בתסקיר 

נאשם. ההכרעה בבקשה מעין זו  המעצר, והומלץ על שחרורו של

המשפט, הגם שתסקיר מעצר מהווה כלי עזר חשוב. אי -מסורה לבית

המשפט שלא לקבל -לכך, השאלה היא אם נפלה טעות בהחלטת בית

את ההמלצה, שהרי מצוות המחוקק היא לתור אחר חלופה שבכוחה 

 להשיג את מטרות המעצר.

דבר מסוכנותו של העורר, בענייננו, יש פער בין הערכת שירות המבחן ב

למסקנתו הסופית. התסקיר מתייחס לאופי המניפולטיבי של העורר. 

עניין זה עולה אף מהמעשים לכאורה עצמם. אכן, מעצר בית מלא 
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עשוי להרחיק את העורר מהמונית שלו, וממגע חיצוני עם קורבנות 

פוטנציאליים. אך, כדי שהחלופה תהיה ראויה, יש לשאול אם ניתן 

וך על העורר כי יקפיד על מילוי תנאי השחרור. מעצר בית עם לסמ

מפקחים נורמטיביים שמבינים את מהות תפקידם, בשילוב עם איזוק 

אלקטרוני, אינו פתרון הרמטי. נתונים אלו רלוונטיים להערכת 

העניין תלוי בעורר וברצונו לכבד את תנאי  דבר-של-סופוהחלופה, אך ב

לה כי החסר בחלופה נעוץ בעורר עצמו. הדברים עו על פניהשחרור. 

בעניין זה צודקת באת כוח המדינה שיש משמעות לכך כי לאחר 

שלכאורה ביצע העורר את העבירה באישום השני, ואף נחקר בעניין, 

הגדיל לעשות, לכאורה, את המתואר באישום הראשון. ההסלמה 

 הלכאורה בהתנהגות העורר ועליית הדרגה באישום הראשון לעומת

האישום השני מציבות, לכאורה, "תמרור אדום" שלא ניתן להתעלם 

ממנו. לשון אחרת: ההידרדרות בחומרת המעשים לכאורה מהווה 

 הערת אזהרה בעלת עוצמה.

המשפט -עולה מן המקובץ כי לא נפלה טעות בתוצאה אליה הגיע בית

המחוזי לפיה לא ניתן להורות על שחרורו של העורר. בהקשר זה, 

מכלול, המשפט המחוזי: "ב-שוב דברי בית יצויינולהביע עמדה, ומבלי 

... לכל הפחות, עד לעדות קרבנותיו, אם אין מקום להורות על שחרור

 סמך-עלבכלל". יודגש כי דין הערר להידחות ללא קשר לתיק שנסגר ו

 "עילת המסוכנות בלבד.

 

 {(1629) 6628, (1)1629על -תק, מדינת ישראל נ' פלוני ואח'} 1100529בש"פ  -ב

 נקבע כי:

 

 דין הבקשה להתקבל ביחס לשני המשיבים."             
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המשפט לשקול במסגרת הדיון בבקשה להארכת -הלכה היא כי על בית

 -לחוק המעצרים שני שיקולים עיקריים  01 עיףפי ס-מעצר על

מדינת  2902560מסוכנות העציר וקצב התנהלות התיק העיקרי )בש"פ 

(; בש"פ 12.61.60) פורסם באתר האינטרנט נבו, מיגריישראל נ' חכ

, פורסם באתר האינטרנט נבו מדינת ישראל נ' פלוני 2508526

, פורסם באתר מדינת ישראל נ' פלוני 5660526(; בש"פ 16.66.26)

פי עובדות כתב האישום, המשיבים נהגו -((. על22.21.26) האינטרנט נבו

מעשה אונס רדף מעשה אונס  - במתלוננות הקטינות באכזריות נוראה

ומעשה סדום רדף מעשה סדום, והם לא חדלו ממעשיהם גם לאחר 

שנגרמו למתלוננות חבלות בכל חלקי גופן. המשיבים לא גילו כל חמלה 

הם צילמו אותן תוך כדי מעשי האונס והשליכו  -כלפי המתלוננות 

 אותן לרחוב ככלי אין חפץ בו לאחר שבאו על סיפוקם. ממי אשר

מסוגל למעשים כאלה נשקפת מסוכנות רבה המצדיקה להותירו 

תימצא חלופה הולמת שהיא  כן-אם-אלאמאחורי סורג ובריח 

השופט )ראו החלטת  הכלל-מן-היוצאבמקרים כאלה בגדר 

המשפט המחוזי קיים שש ישיבות -בפסקה כ"א(. בית ,רובינשטיין

משביע רצון. הוכחות בתיק ונראה שהדיון בתיק העיקרי מתנהל בקצב 

פרשת התביעה הסתיימה ויש לקוות כי במועדים הנוספים שנקבעו 

 בתוך תקופת האורכה שנתבקשה, תסתיים שמיעת ההליך כולו.

ידי שירות המבחן ארבע פעמים -נבחן על 2זאת ועוד, עניינו של המשיב 

ונמצא כי לא ניתן להמליץ על שחרורו. אשר להצעתו לשחרור לחלופת 

יום זוגה, יש לציין כי בתסקיר המעצר מ חותו ובןמעצר בפיקוח א

מתאימה להיות מפקחת על רקע -נמצאה האחות כבלתי 21.8.1626

התמכרותה לסמים, ובהינתן מכלול השיקולים שפורטו אינני סבורה 

כי הגיעה העת לשוב ולבחון את שחרורו לחלופה בפיקוחה פעם 

 "נוספת.
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{ (1629) 28981 ,(2)1629על -תק ,פלוני 'מדינת ישראל נ} 2982529 בש"פ -ב

 כי: השופט סולברג 'כבנפסק מפ 

 

לאחר שקראתי בעיון את הבקשה, על נספחיה, ושמעתי את  .18"

טענות ב"כ הצדדים מזה ומזה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להעתר 

 לבקשה.

אין צורך להכביר במילים על מסוכנותו של המשיב, אשר ניכרת  .10 

שים המזעזעים המיוחסים לו, שלגבי ביצועם בראש ובראשונה מהמע

קיימות ראיות לכאורה. המסוכנות עולה בבירור גם מתסקיר שירות 

המשפט -המבחן הנ"ל. אין בידי לקבל את טענת ב"כ המשיב לפיה בית

קבע כי מסוכנותו של המשיב היא נקודתית, ומכוונת כלפי בתו בלבד. 

אשר בה ככל הנראה (, 8602526)בש"פ  60.65.1626בהחלטה מיום 

המשפט על -תומך ב"כ המשיב את יתדותיו, במסגרתה הורה בית

"התסקיר יידרש גם לשאלת  הזמנת תסקיר מעצר, נקבע במפורש, כי

אופי המסוכנות, האם ממוקדת היא במתלוננת או שמא מעבר לה". 

בהתאם לכך, נדרש שירות המבחן לשאלת אופי מסוכנותו של המשיב 

ות אינה מצומצמת לבתו לבדה. אכן, מן המסכת והתרשם כי המסוכנ

המתוארת לעיל, עולה שיבוש יוצרות ועיוותי מחשבה שמהם בהחלט 

ניתן להסיק על מסוכנות ברמה גבוהה, שאינה ממוקדת אך ורק בבת. 

כיוצא בזה, אינני יכול לקבל גם את הטענה כי החשש מפני שיבוש 

טות הנ"ל, קיים הליכים הוא רחוק. החשש הזה, כפי שנקבע בהחל

אנו, קיים ביתר שאת, נוכח -תדיר בעבירות מין במשפחה, ובענייננו

נידויה של הבת וההתייחסות המנוכרת כלפיה, אל מול היחס המגונן 

אף חזרה בה הבת מתלונתה.  מסוייםכלפי המשיב. אזכיר, כי בשלב 

טענת ב"כ המשיב באשר לטעויות בהערכת שירות המבחן את המשיב, 

 ה בכל נימוק או אסמכתא, ואינה יכולה להתקבל.לא לוות
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-עםאכן, קצב התנהלותו של התיק איטי למדי ואינו משביע רצון.  .10

, נראה כי האחריות לכך נופלת, לכל הפחות בחלקה, לפתחו של זאת

המשיב, אשר הגיש בקשות רבות לדחיית דיונים במשפטו. כזכור, 

ף את ייצוגו. כך, ארבעה חודשים לאחר הגשת כתב האישום החלי

בהתאם לבקשות שהוגשו מטעם ב"כ המשיב, נדחו דיונים שהיו 

, 16.21.1621, 18.22.1621, 62.22.1621, 16.68.1621קבועים לימים 

. חלק ניכר מן העיכוב נבע גם מעזיבתה של 22.60.1626 -ו 62.21.1621

ידי המשיב או מי -הבת את הארץ. טענות המדינה באשר להברחתה על

ו, לא התבררו כל צרכן. מכל מקום, הגם שמדובר בהארכת מטעמ

מעצר חמישית, הרי שהמסוכנות הרבה מחייבת את המשך המעצר. 

לעת עתה נראה כי הוסר החשש שמא ימשכו ההליכים עד דלא ידע, 

וזאת לנוכח חזרתה של הבת ארצה ושמיעת עדותה. יש להניח ולקוות 

 כי מעתה יואץ קצב שמיעת המשפט.

להעתר לבקשה ולהורות על הארכת מעצרו של איפוא  טתיהחל .15

דין -, או עד למתן פסק29.66.1629המשיב בתשעים ימים החל מיום 

שבע, לפי -ט המחוזי בבארמשפ-בבית 20920-60-21בעניינו בת"פ 

 המוקדם."

  

 ,{(1629) 29828(, 2)1629על -תק, מדינת ישראל נ' פלוני} 2601529בש"פ  -ב

 כי: שופט ס' ג'ובראןכב' המפי נקבע 

 

 הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל."             

. ככלל, נאשם קטין אשר עצור שישה חודשים, ודינו טרם הוכרע, 8

ישוחרר מן המעצר. החריג לכלל זה הוא כי ניתן להאריך את מעצרו 

 0688566אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת )ראו: בש"פ 

((. לכך 16.60.66) , פורסם באתר האינטרנט נבואל נ' דהרימדינת ישר
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יש להוסיף כי ככל שההליך המשפטי מתמשך, גובר הנטל להוכחתן של 

נסיבות מיוחדות המצדיקות את הארכת המעצר, וזכותו לחירות של 

, מדינת ישראל נ' פרץ 069569הנאשם מתגברת )ראו למשל: בש"פ 

מדינת ישראל  588529(; בש"פ 21.61.69)פורסם באתר האינטרנט נבו 

((. אולם, חשוב להדגיש כי קיימים מקרים, בהם 22.61.29) נ' אלכשחר

אין מנוס מהארכת מעצרו של נאשם. במסגרת זאת, השיקולים 

העיקריים שיש לבחון הם קצב התקדמות שמיעת הראיות בתיק, סוג 

 העבירות המיוחסות לנאשם, ומידת המסוכנות הנשקפת ממנו )ראו:

, פורסם באתר האינטרנט מדינת ישראל נ' אבו עסא 2086566בש"פ 

, פורסם באתר מדינת ישראל נ' קארוט 2298526(; בש"פ 68.66.66) נבו

מדינת  5896526; בש"פ שם( והאסמכתאות 25.61.26) האינטרנט נבו

 ((.19.21.26) , פורסם באתר האינטרנט נבוישראל נ' יאסר

נמצא בישורת האחרונה. ביום  . ההליך בעניינו של המשיב26

ניתנה הכרעת דין מפורטת ומנומקת שקבעה כי הוא ביצע  16.61.1629

את העבירות שיוחסו לו. עתה נותר להכריע בדבר הרשעתו וגזר דינו, 

ולשם כך נתבקש שירות המבחן לערוך למשיב תסקיר, ונקבע דיון ליום 

ביצע, ומכאן  . מדובר בעבירות חמורות שנקבע כי המשיב62.66.1629

היותו קטין וזמן  אף-עלשמידת המסוכנות הנשקפת ממנו רבה היא, ו

המעצר שבו מצוי, מצאתי כי האיזון בין הערכים השונים, אינו מאפשר 

את שחרורו, או אף את בחינתן של חלופות מעצר בעניינו. בנסיבות 

 אלה, דין הבקשה להתקבל.

 98-עצרו של המשיב ב. נוכח האמור לעיל, אני מורה על הארכת מ22

-26689-60ת"פ  -דין ב-או עד למתן פסק 12.61.1629ימים, החל מיום 

 "לוד, לפי המוקדם.-המשפט המחוזי מרכז-בבית 26
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 {(1629) 22051(, 2)1629על -תק, פלוני נ' מדינת ישראל} 2698529בש"פ  -ב

 נקבע כי:

 

ולאחר המשפט המחוזי, -. לאחר העיון בהודעת הערר ובהחלטת בית5"

 ששמעתי את טענות הצדדים, מצאתי כי דין הערר להידחות.

. כידוע, לשם מעצרו של נאשם, לאחר הגשת כתב אישום, על המדינה 8

פי אחת העילות המנויות בסעיף -עילת מעצר על -להוכיח שתי יסודות 

-מעצרים(, התשנ"ו -)א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 12

(, וקיומן של ראיות לכאורה להוכחת "מעצריםחוק ה")להלן:  2880

-)ב( לחוק המעצרים. גם לאחר שהשתכנע בית12האשמה, לפי סעיף 

המשפט כי ניתן להורות על מעצר, לא יעשה כן באם ניתן להשיג את 

( לחוק 2)ב()12תכלית המעצר תוך נקיטת בחלופת מעצר לפי סעיף 

 266 ,(1, פ"ד נ)אלזאדה נ' מדינת ישר 5650588המעצרים )ראו: בש"פ 

 (."זאדה"( )להלן: הלכת 2880)

עבר פלילי וגילו  היעדר. במקרה דנא, לזכותו של העורר עומדים 26

צעיר' -הצעיר. בעבר קבעתי כי "מקום בו עסקינן בנאשם שהוא 'בגיר

יש מקום לבחון בקפידה יתרה את אפשרות שחרורו לחלופת מעצר" 

 , פורסם באתר האינטרנט נבובאסטי נ' מדינת ישראל 9921526)בש"פ 

((. זאת, בעיקר נוכח ההשפעה הקשה שיש במעצר ומאסר 10.60.26)

פלוני  0052521מאחורי סורג ובריח עליהם, בדומה לקטינים )ראו: ע"פ 

פסקאות  (,18.60.26פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,נ' מדינת ישראל

90-99.) 

צר. העורר מואשם , במקרה דנא, אין להסתפק בחלופת מעזאת-עם. 22

ד. עבירות אלו מעידות בפני עצמן על מסוכנות ובעבירות חמורות מא

בעניינו. בנוסף, מכתב האישום ומתסקיר המבחן עולה כי מאוד  גבוהה

העבירות בוצעו תוך שימוש באכזריות רבה, לאחר תכנון ונקיטה 
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ב"שיטת פעולה", והשפלת שני המתלוננים. לכך יש להוסיף כי 

בחן עולה כי לעורר דפוסי התנהגות בעייתיים ותוקפניים, מתסקיר המ

ועולה החשש כי שחרורו לחלופת מעצר יביא לסכנה לשלום הציבור. 

המשפט המחוזי לפער בין -אין לי אלא להצטרף לתהייתו של בית

  הכתוב בתסקיר לבין ההמלצה לשחררו לחלופת מעצר.

מך העורר כדי . לבסוף, אציין כי אין בשני המקרים עליהם הסת21

להועיל לו. בשניהם, הנאשמים ששוחררו לחלופת מעצר הואשמו 

בעבירות חמורות פחות מאלה שבהן מואשם העורר, ולא עמד לחובתם 

 תסקיר מעצר שלילי.

 ". סוף דבר, הערר נדחה.26

 

 {(1629) 8862 ,(2)1629על -תק מדינת ישראל נגד פלוני} 890529בש"פ  -ב

 כי: ברק ארז' השופטת ד 'כבנפסק מפי 

 

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וכן עיינתי בחומר הראיות אני . 19"

 סבורה שדין הערר להתקבל.

בכל הנוגע לראיות לכאורה נגד המשיב אני סבורה, כגישת . 18

העוררת, כי הראיות אינן חלשות. עיון בהודעות שמסרה המתלוננת 

כתב האישום. סדורה שמניחה בסיס לכאורה ל גרסהבמשטרה מעלה 

לא למותר להזכיר בהקשר זה כי עדות יחידה של מתלוננת מספיקה 

לפקודת  א)ב(89 פי סעיף-כיום אף להרשעה בעבירות מין )על

( עם ביטול הדרישה לתוספת 2802-, תשל"א(נוסח חדש) הראיות

(, 0)מס'  פקודת הראיות ראייתית מסוג סיוע לעדותה )בחוק לתיקון

פורסם  ,מדינת ישראל נ' פלוני 6186526ע"פ  . ראו גם:2851-התשמ"ב

 (.5בפסקה  (,21.62.21באתר האינטרנט נבו )
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יש להוסיף כי הראיות לכאורה בכל הנוגע  כך-על .10

יש ויש  מבוססות על דברי המתלוננת בלבד, אך האינוס לעבירת

תימוכין נוספים לרבות מן העבירות האחרות המיוחסות למשיב, שהן 

עבירות של אלימות ואיומים. כך למשל, השכנה א' העידה כי באירוע 

, שמעה את המתלוננת צועקת "הוא מרביץ לי, 66.21.26האחרון ביום 

כשהמשיב יצא מהדירה הוא  מכן-לאחרעזרו לי" ורצה לעזרתה, וכן כי 

, העידה השכנה א' כי המתלוננת סיפרה לה בעבר כן-כמו. דחף אותה

פי הטענה, את פנים הדירה, שבר -על האירוע שבו המשיב הרס, על

רהיטים וקרע וילונות. השכן א' העיד גם כן לגבי האירוע האחרון, 

ואמר כי שמע את המתלוננת צועקת "הוא רוצה להרוג אותי", וכן כי 

תופס את המתלוננת בצוואר ובפה. לאחר שחש לחלון ראה את המשיב 

השכן א' העיד גם כי רק לאחר שהטיח כיסא בחלון הדירה עזב המשיב 

את המתלוננת. אחותה של המתלוננת העידה על אירוע נוסף שהייתה 

עדה לו ובו היה המשיב אלים כלפי המתלוננת, כאשר חשד שהיא 

את מחביאה מפניו גלולות למניעת היריון. לדבריה, המשיב תפס 

המתלוננת והטיח אותה לעבר הקרקע בניסיון להגיע לתיק היד שלה. 

, העידה האחות, כי לאחר שהמשיב הרס את פנים הדירה, כן-כמו

חייגה אליה המתלוננת וביקשה שתגיע מהר, וכשהאחות הגיעה 

למקום היא "הזדעזעה". האחות תיארה בעדותה חפצים שבורים, 

הרצפה, וסיפרה כי סייעה  וילונות קרועים ובגדים מפוזרים על

 למתלוננת לסדר את הבית במשך כשלוש שעות.

ה של המתלוננת באשר גרסתכל העדויות הללו מהוות תמיכה ל. 10

לחלק לא מבוטל מהאירועים שתוארו על ידה, ובכל מקרה מציירות 

 תמונה של מסוכנות פוטנציאלית מצד המשיב.

ומר הראיות, מתחדד לנוכח המסקנה שאליה הגעתי בכל הנוגע לח. 15

-עלעוד יותר הצורך לבחון באופן מדוקדק את חלופת המעצר המוצעת 

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4471090#found0
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לוודא אם יש בה כדי להפיג את המסוכנות העולה מן העורר.  מנת

כוח המשיבה הוסיפה הבהרות באשר לחששותיה של המתלוננת -באת

לשתף פעולה עם שירות המבחן ובאשר לנכונותה לעשות כן כעת. 

טוריה הלא פשוטה של מערכת היחסים בין הצדדים, לב להיס-בשים

כמו גם לאלימות שכוונה לכאורה כלפי המתלוננת, דומה שיש למצות 

, אני סבורה שיש מקום להורות על כן-עלאת תהליך הבירור בעניין. 

 -הכנת תסקיר משלים ולדחות את ההחלטה בכל הנוגע לחלופת מעצר 

-לאחרעד  -ומר הראיות לב לח-החלטה שאינה פשוטה לכאורה בשים

 .מכן

המשפט עד -על הכנת תסקיר משלים שיוגש לביתאיפוא  אני מורה. 18

, אשר יתבסס גם על שיחה של שירות המבחן עם 15.61.1629ליום 

-לאחרהמתלוננת ויגבש הערכת מסוכנות עדכנית בעניינו של המשיב. 

המשפט קמא דיון נוסף בשאלה של שחרורו של -יקיים בית מכן

יב לחלופת מעצר. אני מורה, לעת הזו, על מעצרו של המשיב עד המש

תום ההליכים נגדו, כל עוד לא תתקבל החלטה אחרת בעניין זה. צו 

, ימשיך לעמוד בתוקפו עד 60.61.1629ידי ביום -המעצר שניתן על

      למתן החלטה אחרת.

: הערר התקבל, במובן זה שהמשיב ייעצר עד תום ההליכים סוף דבר

המשפט המחוזי -ו, בכפוף לקיומו של דיון נוסף בעניינו בביתנגד

 שיתקיים על יסודו של תסקיר המבחן המשלים." 

 

 צו פיקוח כנגד נאשם בעבירת מין .3

צו הפיקוח על עברייני מין, נועד להגן על הציבור מפני עבירות מין חוזרות 

 ידי עברייני מין.-המבוצעות על
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ביצוע עבירות מין, במקום של ספק או גבוליות לצורך הגנה על הציבור מפני 

 ,ניקולאי נודלמן נ' מדינת ישראל 6066566תיטה הכף לכיוון הפיקוח }בש"פ 

 .{(69.60.26פורסם באתר האינטרנט נבו )

 

במקרים רבים, עברייני מין חוזרים לבצע את העבירות בהן הורשעו לאחר 

ידי פיקוח -לכך עלשחרורם ממאסר. מטרת הצו היא להפחית את הסיכון 

ושיקום מתאים לעברייני מין שנמצא כי קיים סיכון כי ישובו לבצע עבירות 

 .מין

 .1660-תשס"ו מין, חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות חוהצו ניתן מכ

 

תר האינטרנט פורסם בא ,ניקולאי נודלמן נ' מדינת ישראל} 6066566בש"פ  -ב

המחוזי להורות על המשך  המשפט-יתנדחה ערר על החלטת ב({ 69.60.26נבו )

לחוק הגנה על הציבור מפני עבירות  21צו פיקוח ומעצר כנגד העורר, לפי סעיף 

מין, זאת אף שחל בעורר שינוי, נוכח הערכת המסוכנות בעניינו והפיקוח 

 לי הקיים.אהמינימ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9F
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9F
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 :פרק ה'

 ות הדיון ואיסור פרסוםפומבי
 

 . מבוא   1

משפט ידון -, ביתיסוד השפיטה חוקל 6ככלל, ובהסתמך על הוראת סעיף 

המשפט הורה -ם ביתבהליך משפטי  בפומבי, זולת אם נקבע אחרת בחוק או א

 029(, 6נג) פ"ד ,נתן ליפסון נ' זרח גהל 1566580ראו גם ע"א אחרת לפי חוק }

(2882).} 

 

ר דמוקרטי. היא בעלת מעמד פומביות הדיון היא עקרון יסוד של כל משט

המשפט, יצירת אמון -חוקי, הקשור בין השאר: בזכות הגישה לבית-על-חוקתי

הציבור בתקינותו של ההליך המשפטי, וכן הבטחת היכולת לממש את זכות 

למשמעת של עובדי  הדין-ביתפלונית נ'  2968566 בג"צביטוי }היסוד לחופש ה

{. אולם עקרונות, דוקטרינות וכללים (1666) 818 ,(2)פ"ד נחהמדינה בחיפה, 

 מוחלט. אחרים במשפט, גם עקרון פומביות הדיון המשפטי אינו עיקרון

 

ואנה כגחליליות אלו, ואך -עקרונות וכללים מתרוצצים בחלל המשפט אנה

-מעלה יתנגשו מדי פעם בעקרונות אחרים, בני-טבעי הוא הדבר שעקרונות בני

 מעלה אף הם. 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_053.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201435/03&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201435/03&Pvol=נח
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כך למשל, עשוי עקרון פומביות הדיון המשפטי להתנגש בעקרונות המגנים על 

החוץ של המדינה והגנה על המוסר, אינטרסים נעלים כביטחון המדינה, יחסי 

 על קטינים, על פרטיות מתלוננות בעבירות מין, על עדים, על  הנאשם ועוד.

 

זו חייב אחד העקרונות להסיג עצמו מפני רעהו, ואפשר ששני -בהתנגשות מעין

-בעת ְלַפּנֹות ולו מקצת מקום איש לרעהו. הצורך לחיים-העקרונות יתבקשו בה

איפוא  חיים ופעילים בתוככי שיטת משפט אחת מחייביחדיו בין עקרונות 

הסכמה ומסקנה כי כל עיקישא עמו בגופו חריגים, כי יהיו בו "פתחי אוורור" 

 ו"וסתי לחץ" למקרים מתאימים של התנגשות בעקרונות אחרים. 

 

  פורסם באתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל} 6168526בש"פ  -ב

ם לאסור פרסום הליך מהחשש לפגיעה חמורה ({ ביקש הנאש20.68.26)

 בפרטיותו.  פרסום שמו הותר רק מעת שחרורו ממאסר.

 

עקרון פומביות הדיון,  -בקשה לאסור פרסום מצריכה לאזן בין שני אינטרסים 

שלו מעמד בכורה, והזכות לפרטיות. על המבקש להראות כי הפרסום יגרום 

האינטרס הציבורי שבפרסום,  לפגיעה חמורה בפרטיותו העולה במשקלה על

 והנטל כבד עוד יותר כשעסקינן בעבריין שהורשע בעבירות אלימות ומין.
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 . דיון בדלתיים סגורות2

 הדין 2.1

קובעת  2859-המשפט )נוסח משולב(, התשמ"ד-תי)ב( לחוק ב05הוראת סעיף 

 כדלקמן:

 

 .  פומביות הדיון65" 

 ... 

, כולו או מקצתו, מסוייםניין משפט רשאי לדון בע-בית (8)ב()

 בדלתיים סגורות, אם ראה צורך בכך באחת מאלה:

 (2)   ... 

של מתלונן או נאשם בעבירת מין או  עניינולשם הגנה על  ( 8)

 ";...2885-, התשנ"חלמניעת הטרדה מינית חוקפי ה-בעבירה על

 

במערכים אלה ואחרים לדון בעניין  דעת-שיקולמשפט -סעיף הנ"ל מקנה לבית

( של אותה הוראה 8, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, ופסקה )מסויים

מייחדת עצמה, בין השאר, להגנה על עניינה של מתלוננת )מתלונן( או נאשם 

 )נאשמת( בעבירת מין. 

 

ם נוספים שגם מהם ניתן, על דרך )ב( קובעת חריגי05בנוסף, הוראת סעיף 

העיקרון, לגזור הגנה על מתלוננות ועל ֵעדֹות בעבירות מין. כך לצורך הגנה על 

 מתלוננת להעיד בלא מורא.  -המוסר וכך כדי לאפשר לעדה 

 

הוראות חוק נוספות הרלוונטיות לעניין קיום דיון בדלתיים סגורות הם: 

, שעניינה איסור פרסום שמו של מי שנפגע העונשין חוקל 681הוראת סעיף 

-, תשמ"חשוויון ההזדמנויות בעבודה חוק)א( ל26מעבירת מין; הוראת סעיף 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm


 שער א': כללי

 

 

 

264 

עבודה לסגור את הדלתות בעבירות מין  דין-ביתל דעת-שיקול, המקנה 2855

, סעיף 2802-, התשל"ב(נוסח חדש)ו לפקודת בתי הסוהר 226סעיף . מסויימות

הדין, -לחוק לשכת עורכי א 08, סעיף 1660-חוק המשטרה, התשס"ול 25

 .2888-לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 619סעיף  ,2802-התשכ"א

 

ל מתלוננות בעבירות החריג לפומביות הדיון בעניינן ש  2.2

 מין

בראשית דברינו נאמר ונדגיש כי קביעת החריג לפומביות הדיון בעניינן של 

הוראות שהמשפט כונן  מיגווןמתלוננות בעבירות מין משתבצת ומשתלבת ב

 להגנתן של נשים, ובראשן נפגעות עבירות מין.

 

ות מין ופגיע -המודעות הגוברת והולכת לריבוים של מעשי אלימות בחברתנו 

עוררה את המחוקק לייצר אמצעי  -בנשים המהוות מעשי אלימות מסוג מיוחד 

נגד להגנת הנשים בין ביצירתן של עבירות חדשות, בין בשכלולן של עבירות 

 חוקישנות ובין בהחמרת העונשים }ראו למשל: סימן ה' לפרק י' סעיפים של

; 2885-, תשנ"חלמניעת הטרדה מינית חוק(; 698)"עבירות מין", סעיף  העונשין

, שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק; 1662-תשס"ב ,מניעת הטרדה מאיימת חוק

 .2882-, תשנ"אלמניעת אלימות במשפחה חוק; 2855 -תשמ"ח

 

ה המשפט הדיוני, שגם בו מצא המחוקק כך בשדה המשפט המהותי וכך בשד

לתיקון סדרי  תקנותמקום להגן על נשים נפגעות עבירות מין }ראו למשל: 

)חקירת עדים( )גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם(,  הדין

)ב( לחוק 250; סעיף 2880-תשנ"ז ,מתלוננת שלא בנוכחותו של נאשם()העדת 

 )תסקירי קורבן( ועוד. 2851-ין הפלילי )נוסח משולב(, תשמ"בסדר הד

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20מניעת%20הטרדה%20מאיימת
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_006.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20לתיקון%20סדרי%20הדין
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20לתיקון%20סדרי%20הדין
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, רהזכויות נפגעי עבי חוקביטוי חריף להגנה על מתלוננות בעבירות מין ניתן ב

. חוק זה נועד להגן על נפגעי עבירות פליליות על דרך הכלל, 1662-תשס"א

ואולם אחדות מהוראותיו מקנות זכויות מיוחדות לנפגעי עבירות מין }ראו 

 לחוק. 16 -ו 28, 20, 20, 29, 26, 21, 26(, 1)ג()5למשל: הוראות הסעיפים 

 

רחק אל מעבר מכלול חוקים אלו  מייצרים דוקטרינה שכוחה והשפעתה ה

להוראות הספציפיות שיצרו אותה מתחילתה. נוצרה מעין מסה קריטית, 

 צ"בגונתהווה עיקרון המקרין אל כל עבריו והחודר אל כל תחומי המשפט }

 066 ,(6נב) פ"ד ,שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה 1002585

 006(, 0נו) פ"ד ,הארצי לעבודה הדין-ביתניב נ'  0598566 צ"בג; (2885)

(1661).} 

  

על רקע העקרונות הכלליים שדיברנו בהם מתבלט עניינן המיוחד של מתלוננות 

-ביות הדיון המשפטי והן לעניין פרסום הליכי ביתבעבירות מין הן לעניין פומ

המשפט. כפי שראינו, שיטת המשפט מבקשת לגונן על המתלוננת ולמנוע ככל 

 הניתן פגיעה בשמה הטוב, בפרטיותה, בצנעתה ובכבודה.

 

כך ברמת המיקרו. בה בעת מבקשת שיטת המשפט ברמת המאקרו לעודד 

ולהתלונן כדי להגן על הציבור  נפגעות עבירות מין לפנות לרשויות האכיפה

מפני עברייני מין. שיקולי המיקרו והמאקרו כרוכים ושלובים אלה באלה, שכן 

חייבת היא שיטת  -לעודד תלונות על עבירות מין  -להגשמת אינטרס המאקרו 

המשפט לכונן מנגנון שיגונן על המתלוננת ברמת המיקרו, שאם לא תעשה כן 

 נגד הפוגעים בהן.תירתענה נפגעות מלהתלונן כ

 

המנגנון שכוננה שיטת המשפט בענייננו הוא ניהולו של ההליך המשפטי 

 בדלתיים סגורות ואיסור פרסום של ההליך.

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/134m1_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202671/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202671/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206845/00
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מתלוננת על עבירת מין נזקקת להגנת החברה שמא תיפגע במהלך ההליך 

המשפטי פגיעה על פגיעה שנפגעה בה לעת ביצועה של העבירה. עצם הגשתה 

-ינה עבירת מין, ובעקבותיה חקירת משטרה ועדות בביתשל תלונה שעני

 המשפט, כל אלה מהווים ניסיון קשה למתלוננת.

 

הגשת תלונה וכל הבא לאחריה כרוכים בנכונות להיחשף ולשתף זרים 

-בתחושות של פגיעה וכאב, ויש בה אף מעין היתר לרשויות החקירה ולבית

מדמים ניסיון  לעיתיםהמשפט לחדור אל תחומי פרטיותה של המתלוננת. 

כואב וקשה זה ל"אונס שני", והניסיון מלמד כי יש שמתלוננת קורסת על דוכן 

 העדים.

 

נוטלת מתלוננת על עצמה סיכון לא קטן של פגיעה איפוא  בהגשתה של תלונה

נפשית, ולא אחת עדים אנו לרגשי נוחם שחשה מתלוננת על עצם הגשת 

עשה שנעשה. ועדיין לא דיברנו התלונה ולנטייתה להאשים את עצמה במ

בלחצים חיצוניים שמתלוננת עלולה לעמוד בהם, בייחוד בעבירות מין 

במשפחה, לאפשרות של נידוי מן המשפחה ועוד מרעין בישין שקשה לעמוד 

 בהם.

 

במקום שמדובר הוא בתלונה על ביצועה של עבירת מין במקום העבודה, נוטלת 

בחינה חברתית והן מבחינת מעמדה המתלוננת על עצמה סיכון קשה הן מ

 בעבודה.

 

"פ דנ -המשפט ב-יהא אם נתייחס לדברי ביתבהקשר זה לא מן המותר 

{ ואשר נועדו להזכיר (2889) 012 ,(9פ"ד מח) ,פלוני נ' מדינת ישראל} 6086589

 הגן על כבודו של המתלונן:את הצורך הנעלה ל

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנפ%203750/94
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנפ%203750/94
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"בזמננו נשכח לא אחת,  כי  כבוד  האדם  הוא  לא  רק כבודו של 

הנאשם אלא גם כבודו של המתלונן, העד, הקורבן;  ההגינות בהליך, 

אשר אחריה אנו תרים, היא לא רק הגינות כלפי הנאשם,  אלא  גם 

ויו כלפי מי שמבקש את עזרתה של החברה כדי שתסיק מסקנות מביז

 ".ומהשפלתו כאדם

 

לעזור למתלוננת ככל  -אכן, אחריות מוסרית כבדה מוטלת על כתפי החברה 

הניתן ולהקל עליה את סבלה. כן ייזכר נושא שיקומה של המתלוננת, שגם בו 

חייבת החברה להיות לעזר לה. שיקולים אלה כולם, למותר לומר, נתעצמו 

, שבו זכו הכבוד והזכות כבוד האדם וחירותו :יסוד חוקוהלכו מאז חוקק 

 . 2852-, תשמ"אהגנת הפרטיות חוקלפרטיות למעמד נעלה אל מעבר ל

 

ננת הספציפית, וכך היא הגנת כך היא הגנת המיקרו מזווית ראותה של המתלו

המאקרו מזווית ראותה של החברה. חובה היא המוטלת על החברה ועל 

רשויות המדינה להגן על מתלוננות בעבירות מין, ומתוך שיודעים אנו כי אישה 

 שהייתה קורבן לעבירת מין לא תמהר להסגיר את שעבר עליה.

 

ת וברגישות בתלונות חובת יתר היא המוטלת על הרשויות לא אך לטפל כיאו

כדי לעודד  -לעשות את כל הניתן  -שהוגשו, אלא להוסיף ולעשות מעשה 

 הגשתן של תלונות שעניינן עבירות מין.

 

הרשויות נושאות בחובה להגן על הציבור מפני עברייני מין. חובה זו מכתיבה 

מאליה שאיפה כי מתלוננות רבות ככל הניתן תבאנה את דבריהן לפני 

שכן אחרת תתקשינה הרשויות במילוי חובתן. להגשמת שאיפה זו  הרשויות,

 שומה על הרשויות לעודד הגשתן של תלונות. 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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ככלל במצב הקיים, קרבנות רבים אינם מתלוננים. ההערכה היא כי רק אחת 

מתלוננות במשטרה. לו היו קרבנות עבירה  -ת מעשר נשים שהותקפו מיני

גרת ההליך, היה מספר התלונות עולה לאין זוכים לתמיכה, לליווי ולסיוע במס

 ערוך, דבר אשר היה מגביר את אכיפת החוק. 

 

 (, 10)תיקון מס'  העונשין חוקלענייננו נביא במיוחד מדברי ההסבר להצעת 

 בירת מין:, לעבירה של פרסום פרטים על נפגע בע2850-תשמ"ו

  

אחד הגורמים העשויים להרתיע נפגע בעבירת מין מלהתלונן במשטרה הוא 

עדה המשותפת מוצע לאסור והחשש מפרסום ומחשיפה. בעקבות המלצת הו

פרסום שמו של נפגע בעבירת מין וכן פרסום פרטים העלולים לזהותו כנפגע 

 המשפט.-בעבירה כזו, אלא אם נתן את הסכמתו לפרסום בפני בית

 

דברים אלה נכונים בעניינן של עבירות מין על דרך הכלל, ובוודאי נכונים 

מניעת ושרירים הם בתלונות לעניין הטרדה מינית במקום עבודה }ראו החוק ל

רע"פ  ;"(חוק למניעת הטרדה מינית)להלן: " 2885-הטרדה מינית, התשנ"ח

 {. (1669) 80, (1נט)  פ"ד ,מדינת ישראל 'יאנוס נ 8500588

 

המשפט בקביעתו לדיון -השיקולים המנחים את בית 2.3

 בדלתיים סגורות

 כללי 2.3.1

בחוק  -לעניין הגנה על מתלונן ועל עד  -( 0)ב()05 -( ו8)ב()05הוראות סעיפים 

, "(המשפט-חוק בתי)להלן: " 2856-)נוסח משולב(, התשמ"ד המשפט-בתי

לתיים המשפט עילה מתאימה המאפשרת לסגור את הד-מספקים לבית

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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של עבירות מין מלהתלונן שיש בהם להרתיע קרבנות  מסויימיםבמקרים 

 מחשש הפרסום הכרוך בדיון הפומבי.ולהעיד, 

 

המשפט לחרוג מעקרון -המוענק לבית דעת-שיקולהגנה זו מוצאת ביטויה ב

המשפט לעת דיון בעבירות -פומביות הדיון המשפטי ולסגור את דלתות בית

 של המתלוננת. מין, שמא ייפגע עניינה

 

מטעמים שבצנעה, בבושה וברצון לשמור על הפרטיות )תכונות המולדות 

משפט בפומבי על עבירת מין שבוצעה -באדם( תתקשה אישה להעיד בבית

בגופה או שהייתה קורבן לה בכל דרך אחרת, וצנעה ובושה אלו יכול שתֵבאנה 

פומבי את אותה שלא להתלונן על אותן עבירות שמא יהא עליה לחשוף ב

 המעשים.

 

היעדר תלונה על מעשים שנעשו תפגע, למותר לומר, בעניינו של הכלל, וסגירת 

המשפט לעת הדיון המשפטי באה להבטיח מראש כי אישה תתלונן -דלתות בית

 במקום שראוי כי תתלונן. 

 

 במקביל להיבטיו של הדיון הפומבי עומדת  הזכות לפרסום ברבים.

 

, מסדירה זכות זו בקובעה כי לא ייאסר יסוד השפיטה חוקל 6הוראת סעיף 

המשפט הורה -פרסום הליכי משפט אלא "אם נקבע אחרת בחוק או אם בית

 אחרת לפי חוק". 

 

לזכות הפרסום בהליכי משפט שני אבות רוחניים: אחד, עקרון פומביות הדיון 

משמיע מעצמו זכות פרסום, ושניים, חופש הביטוי, זכות הציבור לדעת, ה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_053.htm
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חופש התקשורת.  אולם, במקביל לכך חי ומתקיים הכוח לאסור על פרסום 

 המשפט משמיעה איסור פרסום.-הליכי משפט. וכך, סגירת דלתות בית

 

 קובע כך: 2859-המשפט )נוסח משולב(, תשמ"ד-בתי)א( לחוק 06סעיף 

 

 ור פרסומים. איס76" 

משפט בדלתיים -)א( לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בבית

 ".המשפט-סגורות אלא ברשות בית

 

דין איסור פרסום, ואולם כנגזר מחופש  פי-משמיעות על -דלתות סגורות 

משפט להתיר פרסום חלקי על -הביטוי ומעקרון הפומביות גם יחד, רשאי בית

 נתן ליפסון נ' זרח גהל 1566580}ע"א  אודות הליך שנערך בדלתיים סגורות

 {.(2888) 029( 6פ"ד, נג)

 

עילות נוספות ושונות לאיסור פרסומם של הליכי משפט תימצאנה בהוראות 

המשפט, והן עילות העומדות על רגליהן הן -( לחוק בתי2)ה()06)ג( עד 06הסעיף 

 המשפט. -)ב( לחוק בתי05בצד ההוראות על סגירת הדלתות שבסעיף 

 

המשפט להוציא צו איסור -מסמיך את בית המשפט-חוק בתיל )ד(06עיף ס

  פרסום בקובעו כך:

 

המשפט, -י ביתמשפט רשאי לאסור כל פרסום בקשר לדיונ-ד( בית)"

במידה שהוא רואה צורך בכך לשם הגנה על בטחונו של בעל דין, עד או 

אדם אחר ששמו הוזכר בדיון או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות 

מוגבלות  אדם עם או לשם מניעת פגיעה בפרטיותו שלשל אחד מהם 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
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חוק הליכי חקירה שכלית או של אדם עם מוגבלות נפשית, כהגדרתם ב

 " .של אנשים עם מוגבלות, של אחד מהם והעדה

חוק הגנת }על ההסדר המיוחד לעניין פרסום הליכים המנוהלים לפי 

חוק הגנת ל 10סעיף  ראו גם בהוראת 2852-, תשמ"אהפרטיות

 6055560רע"א הדין מן הזמן האחרון בעניין -, וכן בפסקהפרטיות

 {. (28.62.21) שלמה יפת נ' ידיעות אחרונות

 

נסיגתו של עקרון פומביות הדיון מפני ההגנה על הפרטיות בקשר להליכים 

בא לידי ביטוי בהוראות דין  חוק למניעת הטרדה מיניתתנהלים לפי ההמ

המשפט, לפיו יורה -( לחוק בתי8)ב()05מיוחדות. כך, במסגרת הוראת סעיף 

 המשפט על סגירת הדלתיים אם ראה בכך צורך. -בית

         

י לעניין סגירת הדלתיים ואיסור הפרסום בהליכים המתנהלים הסדר ספציפ

 26, נמצא בהוראות החוק גופו. בסעיף חוק למניעת הטרדה מיניתפי ה-על

לעבודה  הדין-ביתלחוק למניעת הטרדה מינית, נקבעה סמכותו הייחודית של 

 ליך אזרחי שעניינו הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה.לדון בה

 

 2855-, תשמ"חחוק שוויון ההזדמנויות בעבודההסדר נוסף מעוגן בהוראות 

. בין הוראותיו של חוק שוויון "(חוק שוויון הזדמנויות בעבודה)להלן: "

 לחוק וזו לשון הוראת הסעיף: א26יות בעבודה נמצאת הוראת סעיף ההזדמנו

 

 . דיון בדלתיים סגורותא16" 

המנויים  ענייניםה חדהליך לפי חוק זה בשל פגיעה שמקורה אבא( )"

)א(, 1)א(, או בשל הפליה מחמת נטיה מינית כאמור בסעיף 0בסעיף 

ע או לעבודה לדון בדלתיים סגורות; ביקש תוב הדין-ביתרשאי 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_525.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_525.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_525.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203788/06
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm
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לבקשה, זולת אם  הדין-ביתמתלונן לדון בדלתיים סגורות, ייעתר 

 החליט אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו."

 

 בהמשך נקבע כי:

 

")ג(  לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בדלתיים סגורות, אלא 

  ".לעבודה הדין-ביתברשות 

 

חוק י ה, במקרים בהם ביקש תובע או מתלונן לדון בתביעה לפכן-כי-הנה

לבקשה, זולת אם  הדין-ביתבדלתיים סגורות, ייעתר  למניעת הטרדה מינית

החליט אחרת מטעמים שיירשמו. בקשר לכך כבר נקבע בפסיקה כי הכלל 

-שיקול במשפט בנושא הטרדה מינית יהיה דיון בדלתיים סגורות, תוך הענקת

 18121-68-21באיזה מקרים ומתי לפתוח את הדלתות }ע"ע  הדין-ביתל דעת

 {. (1626) 188(, 2)1626אר -תק ,פלוני נ' אלמונית

 

א)ג( לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, 26פי הוראת סעיף -, עלכן-כמו

המשפט, הפרסום על דיונים שהתנהלו -לחוק בתי 06ובהתאמה להוראת סעיף 

 .הדין-ביתידי -ורות אסור, אלא אם ניתן לכך היתר עלבדלתיים סג

 

חוק התכלית העומדת ביסוד סגירת הדלתיים ואיסור הפרסום בהליכים לפי ה

מעוגנת במטרתו המוצהרת של המחוקק להגן על כל  למניעת הטרדה מינית

ות של הטרדה מינית, מתלוננים ותובעים, חשודים, נאשמים המעורבים בעביר

 ונתבעים.

 

תכלית זו נועדה מפני פגיעה קשה בצנעת הפרט העלולה להיגרם להם כתוצאה 

מניהול ההליך המשפטי בעקבות חשיפת פרטים אינטימיים ביותר של חייהם. 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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ם כאשר לבד מן הפגיעה בצנעת הפרט הנגרמת בגין אותה חשיפה, עלול פרסו

ברבים של פרטים אלה, להרתיע אחרים כמותם ובהם מתלוננים ועדים אחרים 

 660(, 9)1660אר -תק  ,אומ"ץ נ' אלמונית 216560מלהעיד במשפט }ע"ע 

(1660).} 

 

, הטרדה מינית חוק למניעתעל הקושי הטמון בפרסום הליכים בתביעות לפי ה

ידי -שהעיקרי שבהם הוא פרסום ברבים של טענות טרם נקבעו העובדות על

המשפט. הפחד הגדול ביותר של המתלוננת המנהלת משפט נגד מי -בתי

שהטריד אותה הוא האפשרות, כי טענות לא מבוססות יתפרסמו ברבים. בכך 

של  יכול הפרסום בכלי התקשורת להוסיף סבל, ביוש ופגיעה בכבודה

 המתלוננת על הכאב שנגרם לה ממילא. 

 

פורסם  ,מדינת ישראל נ' פלוני} 96-268-60-21תפ"ח )חי'(  -היא, בדוגמה 

 של עניינה על הגן המשפט-שם בית ({10.66.29)באתר האינטרנט נבו 

 פרסום הותר .אחת משפחה בני קטינים היו והנאשמים היא הואיל המתלוננת

 משפחתם ובני הנאשמים שמות, משפחתה בני שם, שמה ציון ללא הדין הכרעת

 . המתלוננת של, לזיהוייה להביא העלול אחר פרט וכל

 

יש להתחשב גם בזכויות המשיב )המואשם בהטרדה מינית( , כך-עלנוסף 

במשפט כזה, שכן גם לו יש זכות לפרטיות ולהגנה מפני טענות שאינן 

עובדות המקרה יפגע מבוססות. פרסום עדותה של המתלוננת לפני שנקבעו 

הדין שלא היה ממש בטענות המתלוננת, הפרסום -במשיב, ואם ייקבע בפסק

 במהלך המשפט עשוי לגרום לו עוול.

  

מנקודת מבטו של המואשם בהטרדה מינית יש חשיבות לאיסור פרסום 

 .הדין-העדויות והראיות בזמן שהמשפט מתקיים ולפני מתן פסק

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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פורסם באתר , יוסף קטיעי נ' מדינת ישראל} 2162521רע"פ  -במקרה אחר, ב

({ הורשעו הנאשמים בגין ביצוע ניסיון לעבירות מין 68.62.29)נט נבו האינטר

, 26דרך רשת האינטרנט בעודם מודעים כי הינם מצוטטים עם קטינה כבת 

אולם בפועל המדובר בתחקירנית. בעניין זה אין מקום לשנות מהאיזון הקיים 

המשפט, דהיינו איזון זה הינו ניטראלי גם לעניין -בתי)ד( לחוק 06בסעיף 

 הטכנולוגיה. 

 

ניתן להניח כי בעבירות מסוג זה פרסום שמו של המורשע, מסב נזק לשמו, 

דין -לכבודו ולמשפחתו. ואולם אין די בנזק זה הנלווה מטבעו לפרסום פסק

 מרשיע, אף אם הוא מפורסם באינטרנט, למעט במקרים חריגים.

 

תכלית הכלל כפי שעולה מן הפסיקה היא הגנה מפני פגיעה בכבודה  כן-כי-הנה

ובפרטיותה של המתלוננת. בצד זאת הובהר, כי יש להתחשב גם בזכויות 

הנילון שפרסום המעשים המיוחסים לו טרם שנקבעו עובדות המקרה במסגרת 

 ההליך המשפטי עלול לגרום לו עוול.

 

ום ההליך המשפטי הם: העניין שיקולים רלוונטיים נוספים בקשר לפרס

הציבורי שבפרסום, שבמסגרתו יש לבחון האם במידע לציבור טמונה תועלת 

מיוחדת הגוברת במידה ניכרת על הנזק הצפוי לשמו של הנפגע מן הפרסום, 

ע"פ למשל בכך שהמידע תורם לגיבוש דעתו של הציבור בעניינים ציבוריים }

פורסם באתר  ,חברת החדשות הישראלית בע"מ נ' מדינת ישראל 22086568

 {.68.69.60) האינטרנט נבו

 

יש לבדוק האם יש לציבור עניין ציבורי פרטיקולארי במידע, שהוא  כן-כמו

מעבר לרובד הכללי של העניין הציבורי שבפרסום. כך למשל, ככל שמדובר 

תבע בעל מעמד בכיר ובעל השפעה רבה בענייני הציבור, אפשר שיגבר משקלו בנ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2011793/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2011793/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2011793/05
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של הרובד הפרטיקולארי שיצדיק את הפרסום, למרות אופיו הפרטי של המידע 

 216560; ע"ע (1622) 085 ,(0)נח , פ"דתורג'מן נ' מדינת ישראל 8088569בש"פ }

 {.(1660) 660(, 9)1660אר -תק  ,אלמונית אומ"ץ נ'

 

בהקשר של העניין הציבורי יש ליתן את הדעת גם לשאלה אם יש בפרסום כדי 

 להגן על הציבור, או שמא יש בו אינטרס של נקמה או "רעב של רכילות". 

 

ומו מבוקש, לרבות יבחנו בסוגיה זו מהו המידע שפרס הדין-בתי כך-עלנוסף 

אם יש בו כדי לבסס דחיית התביעה או קבלתה, והאם מדובר בתובענה 

אזרחית או באישום פלילי בגין הטרדה מינית. במקרה כזה אפשר שישתנה 

המשקל שיינתן לאינטרס ההגנה על נתבע, לעומת המשקל שיינתן לאינטרס 

 ההגנה על חשוד או נאשם בהליך פלילי.

 

 דעת-שיקולפלילי מוגש כתב אישום לאחר חקירה ו כך מן הטעם שבהליך

שהפעילו המשטרה ורשויות התביעה הכללית. בעוד אשר הנטען בתובענה 

 אזרחית שעילתה הטרדה מינית, לא עבר בחינתו של גורם חיצוני אובייקטיבי

 {. (1660) 660(, 9)1660אר -תק  ,אומ"ץ נ' אלמונית 216560}ע"ע 

 

 האיזון הראוי 2.3.2

איזון הראוי להכרעה בבקשות לסגירת הדלתיים ולאיסור פרסום על ה

לאזן בין העקרונות  חוק למניעת הטרדה מיניתבתביעות המתייחסות ל

המתנגשים. העיקרון בדבר פומביות הדיון וחופש הביטוי מזה, והגנה על 

 ת הפרט מזה.הפרטיות וצנע

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%205759/04&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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חוק למניעת הטרדה בעניין זה נוטה הפסיקה לאמץ את הכלל שבתביעות לפי ה

יחול איסור פרסום, והחריג לו יהיה דחיית הבקשה לאיסור פרסום,  מינית

 מטעמים מיוחדים שירשמו.

 

ולים הרלוונטיים בהתאם לכלל נסיבות המקרה, יבחנו מכלול השיק בבד-בד

 ויינתן משקל מתאים לכל אחד מהם. 

 

המתנגשים בא  פתרון ראוי, שבו נמצא איזון מידתי בין העקרונות החוקתיים

 לידי ביטוי בפסיקה:

 

"בכלל בדבר איסור פרסום בתקופת ניהול המשפט, ובהיתר פרסום, 

בדת )וגם למואשם ניתנת הגנה לעו הדין-ככלל, לאחר מתן פסק

בהטרדה( נגד פרסום עובדות שאינן נכונות, וכן מושגת המטרה 

פי השיטה -בנושא הטרדה מינית. על דין-פסקישהציבור ידע על 

 "פגיעה"המוצעת, הפגיעה בזכות הציבור לדעת מצטמצמת באופן זה מ

מוחלטת של חוסר ידיעה מוחלט לפגיעה יחסית של חוסר הידיעה 

 " .בתקופת המשפט

 {.(1626) 188(, 2)1626אר -תק ,פלוני נ' אלמונית 18121-68-21}ע"ע 

 

הדין הסופי יספק לציבור את מלוא -פרסום פסקהדין -פי הנקבע בפסק-על

, ההגנה כן-כמוהמידע הדרוש כדי לחנך אותו ולהשפיע על התנהגותו. 

-המוענקת למתלוננת משמעותית ביותר, שכן הפגיעה הגדולה בה תתאפשר על

 פרסום עדויות שאינן נכונות.ידי 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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דיווח בזמן המשפט "יאותת" לציבור שלא כדאי לאישה להגיש תובענה על 

הטרדה מינית, בשל ההשפלה הכרוכה בניהול המשפט, ואילו דיווח לאחר מתן 

 ת מינית.הדין יראה לציבור שלא כדאי להטריד עובד-פסק

 

על לאסור  הדין-ביתמ באיזון זה אין כדי למנוע מן העובדת לבקשזאת ועוד, 

פי נסיבות -יכריע על הדין-ביתהדין, ו-פרסום שמה ונתונים מזהים בפסק

 .המקרה

 

 ידי הנילון-שרשרת הטרדות מיניות על 2.3.3

היא  הדין-ביתכאשר קיים חשד כי ההטרדה המינית מושא ההליך הנדון ב

 חוליה אחת בשרשרת הטרדות מיניות אותן ביצע הנילון, יש מקום לשקול

להביאו לידיעת עובדים5ות אחרים5ות שהוטרדו.  מנת-עללפרסם את ההליך, 

מטבע הדברים, שהמתלונן5ת לא יוכלו להציג ראיות חותכות לטענה זו, אולם 

עניין זה צריך להעלות במפורש, ועל המתלונן5ת להצביע על מקור המידע 

 המעלה חשד זה. 

 

 איפרסום שמה של מתלוננת במקום שנאשם יצא זכ 2.4

   כללי 2.4.1

דומה שלא יימצאו חולקים על האינטרס הנעלה של מתלוננת בעבירת מין כי 

לא תיאלץ להעיד בפומבי, וכי שמה לא יפורסם ברבים, וכאמור, המנגנון 

שכוננה שיטת המשפט לעניין זה הוא בשמיעת המשפט בדלתיים סגורות 

פיר. אלא שענייננו ובאיסור על פרסום שמה של המתלוננת. עד כאן הכול אתי ש

שונה מן המקרה הרגיל, הואיל ומשפטם של הנאשמים נסתיים, הנאשמים זוכו 

 בדינם, ופירוש הדברים הוא שלא נעברה עבירת מין.
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יּוַתר  -לאחר שהוברר כי לא נעברה עבירת מין  -האם נאמר כי במקרה זה 

 האיסור, ויהא ניתן לפרסם ברבים את שמה של המתלוננת? 

 

של נאשם בעבירת מין יכול שיבוא מטעמים שונים, וסוגי זיכוי שונים, זיכויו 

הדין, יכולים שיביאו למסקנות שונות -המשפט אגב פסק-לרבות הערות בית

 בנושא הפרסום.

 

ה של גרסתהמשפט אמון ב-בזיכוי מוחלט, דהיינו במקרה שבו לא נתן בית

כי המתלוננת לא מתלוננת ועקב כך זיכה את הנאשם בדינו. שהתברר בדיעבד 

להמשיך ולגונן  הגיוןהייתה כלל קורבן של עבירת מין. לכאורה, אין כל טעם ו

על המתלוננת, ועקרון פומביות הדיון חייב שימצא את מקומו בסדר הדברים 

 הרגיל.

 

לא זו בלבד שבמקרה מעין זה שיקולי המיקרו קרסו ואינם, אלא שאינטרס 

וא ולהרתיע את הרבים שלא יתפתו המשפט הוא להוקיע את המתלוננים לשו

 לפרסם את שמה של המתלוננת. איפוא  ללכת בדרך הרע. אינטרס הכלל הוא

 

שיקולים אלה לפרסום שמה של המתלוננת שיקולים כבדי משקל הם, אך לא 

 תמיד ולא בהכרח יש בהם כדי להכריע את הכף. 

 

מקצת השיקולים לפרסום שם המתלונן בעבירת מין  2.4.2

 הנאשם יוצא זכאימקום ש

ראשית לכל, יש להביא במניין את נסיבותיה האישיות והמשפחתיות של 

המתלוננת. כך למשל לא ניתן להוציא מכלל אפשרות כי פרסום שמה ימיט 

עליה ועל משפחתה תוצאות כה קשות עד שתיפרץ המידתיות הראויה בנסיבות 
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גזרי אוכלוסיה העניין. אין צורך בדמיון מפליג כדי לדעת ולהבין כי במ

עלול פרסום שמה של המתלוננת להביא לפירוק משפחתה ואולי אף  מסויימים

שמא תקרוס  -לסכן את חייה. בנוסף יש להתחשב באישיותה של המתלוננת 

 ולאפשרות כי תאבד את מקום עבודתה. -היא נפשית 

 

במקרים בהם זוכה הנאשם יש לשקול את אינטרס הנאשם לפרסם את שמה 

ננת, ולבחון האם אינטרס נקמה הוא או האם מבקש הוא להגן על של המתלו

 עצמו מפני רעה כלשהי? 

 

אלה הם מקצת שיקולים העשויים להחליש מסקנה כי בזיכויו של נאשם 

מעבירת מין כורח נדרש הוא לפרסם את שמה של המתלוננת שתלונתה הוכחה 

 כתלונה כוזבת. 

 

עבר פרסום שמה של מתלוננת בשדה זה של שיקולי המיקרו נוטה הכף אל 

השווא. תכלית ההגנה עליה נעלמה לכאורה עם זיכויו של הנאשם. אולם  

נם שיקולים שייעודם עידודן של נפגעות להתלונן על ישיקולי המאקרו, ה

 ביצוען של עבירות מין.

 

דווקא במקרים אלה של זיכוי נאשם מתעצמים והולכים שיקולי המאקרו 

 וננות.פרסום שמן של מתל-לאי

 

השאלה שלעניין זה היא האם זה ראוי לפרסם שמה של מתלוננת במקום 

שנאשם יצא זכאי בדינו? מה המסר שישלח אל עבר נשים שהיו קורבנות 

 לעבירות מין או אל עבר נשים שבעתיד תהיינה קורבנות לעבירות אלו?
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בן המסר הוא מסר שלילי, ובעוצמה ניכרת. והרי המתלוננת בכוח שהייתה קור

המשפט לתלונתה. וכך תאמר אישה -לעבירת מין לא תדע מראש אם יאמין בית

בה: אני יודעת שהייתי קורבן לעבירת מין, ואולם האם יעלה בידי לשכנע יאל ל

המשפט לא יאמין לי, ולסופם של -המשפט בכך? ומה יהא אם בית-את בית

יתפרסם הליכים יסתבר כי לא זו בלבד שסבלתי מעבירת המין, אלא ששמי 

שאסתכן איפוא  מה לי וקצף? בזיוןברבים כמי שאינה דוברת אמת וכדי 

 ואתלונן. מוטב לי שאשא את כאבי בלבי ולא אשתף בו את רשויות המדינה.

 

שיקולים אלה של נפגעת עבירת מין שיקולים כבדי משקל הם, ולא נוכל 

ַגע אנושות  להתעלם מן החשש כי שאיפתה של החברה לחשוף עבירות מין תיפָּ

 אם יפורסם שמן של מתלוננות ולו מתלוננות שווא הן.

 

שאלה נוספת היא במצב שבו מתלוננת פלונית הוכחה כמתלוננת שווא, ועתה 

 נפגע במו ידינו במדיניות הבאתם של עברייני מין לדין?

 

 Sexual Offences-( ל2)2בהקשר זה ראוי להזכיר את הוראת סעיף 

(Amendment) Act 1992 קק בבריטניה, ולפיה פרסום פרטיו האישיים שנח

איסור פרסום זה  מתנה חוקשל מתלונן בעבירת מין ייאסר כל ימי חייו, ואין ה

 בכל תנאי שהוא:

 

Anonymity of Victims of certain offences                                       " 

1. (1)  Where an allegation has been made that an offence to which 

this Act applies has been committed against a person, neither the 

name nor address, and no still or moving picture of that person shall 

during that person’s lifetime -                                                                

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/300_001.htm
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(a) be published in England and Wales in a written publication 

available to the public; or                                                                 

(b) be included in a relevant programme for reception in England 

and Wales,                                                                                        

if it is likely to lead members of the public to identify that person as 

the person against whom the offence is alleged to have been 

committed."                                                                                            

 

 שיקולי מאקרו אינם חסינים מפני שיקולים שכנגד. 

 

, כי איסור על פרסום שמן של היתר-ביןשיקולים שכנגד יכולים לכלול טענות, 

 -שנועד לעודד תלונות בעבירות מין  -מתלוננות בעיקר בשל שיקולי מאקרו 

פוגם בעקרון  -שנועדו להגן אישית על המתלוננת  -ובהיעדר שיקולי מיקרו 

ביטוי. אולם, אין זה הכרחי כי פרטי זהותן של מתלוננות חיוניים הם חופש ה

 להגשמת זכותו של הציבור לדעת, או כי תורמים הם לביקורת מערכת המשפט.

 

, השיח החוקתי על אודות פומביות הדיון אינו נוגע, או נוגע הוא אך כן-על

 קלות, בנושא פרסום שמן של מתלוננות.

 

טב בין פרסום שם שנועד להשביע רעבון של רכילות לעניין זה יש להבחין הי

כך למשל, מקום נועד להעמיד את הציבור על המשמר. לבין פרסום שם ש

שהמדובר הוא במתלוננת המכהנת בתפקיד ציבורי או העומדת לבחירת 

 הציבור, אפשר יהא אינטרס ציבורי כבד בפרסום שמה. 
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תיע מתלוננות מפני תלונות הדין בשיקולי מאקרו בא לידי ביטוי בצורך להר

כזב, למען תדענה כי אם יוכח הכזב שבתלונתן יפורסם קלונן ברבים. גם שיקול 

זה, כבד וחמור ככל שהוא, אין בו כדי להכריע את שיקולי המאקרו העיקריים. 

אכן, בבחינת המיקרו של המתלוננת הספציפית אפשר ראוי כי שמה יפורסם, 

א לפרסום על מתלוננות בכוח שאינן יודעות ואולם בזוכרנו את ההשפעה שתה

יסוד הרתיעה יכול שיהיה כה רב עד  -המשפט -מראש מה יאמר עליהן בית

 ששכר הפרסום יצא בהפסד חמור של הכלל.

 

למותר לומר כי לא תמיד יכריעו את הכף אותם שיקולי מאקרו שנועדו לעודד 

הם יהיה זה נכון מתלוננות להביא את דברן לפני הרשויות. יהיו מצבים שב

וראוי לגלות את שם המתלוננת, אלא שההחלטה על פרסום השם ראוי לה כי 

תתקבל ברגישות ובזהירות ראויות ולאחר בחינה מעמיקה אם שכר הפרסום 

לא יצא בהפסדו, קרא אם לא יהיה בפרסום השם כדי להרתיע מתלוננות 

 אחרות בעבירות מין.

 

איסור הפרסום אם הוחלט להאשים את כך למשל,  אפשר שניתן לבטל את צו 

 המתלוננת בעדות שקר, שהרי במקרה זה יתפרסם שמה ממילא. 

 

השיקולים המורים אל עבר ביטול צו האוסר על פרסום שמה של לסיכום, 

מתלוננת שווא שיקולים ראויים וכבדי משקל הם. בייחוד הוא השיקול של 

יחלש שיקולי המיקרו הרתעת מתלוננות מפני תלונות שווא. ואולם גם בה

במקרה זה או אחר, עומדים הם שיקולי המאקרו על תלם ומורים הם אותנו כי 

יש לשקול בכובד ראש אם לפרסם שמן של מתלוננות גם במקום שנאשם יצא 

 זכאי בדינו.
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ניתן להסכים כי חייבים שיהיו נוכחים שיקולי מיקרו המצביעים על איסור 

כה חזקים בענייננו עד שגם שיקולי מיקרו  פרסום, אלא ששיקולי המאקרו הם

מוחלשים ִיְסְּכנו. החשש העיקרי הוא שמא פרסום שמן של מתלוננות או 

של  chilling effectמתלוננות שווא ירתיע מתלוננות אמת מלהתלונן. אותו 

 פרסום השם עלול להיות הרסני בהשפעתו על מתלוננות אמת.

 

גם במקום שבו יצא נאשם זכאי בדינו,  למען הסר ספק, אין פירוש הדברים כי

נותר על כנו, בכל מקרה ובכל נסיבות שהן, צו איסור פרסום שמן של 

צו ביטול האוסר על פרסום שמותיהן של  ןמתלוננות. ואולם, עד אשר יינת

המשפט עם הדבר יוביל לרצונן של מתלוננות בכוח -מתלוננות, ישקול בית

יאנוס  8500588ונה על עבירת מין }רע"פ לחשוף עצמן לניסיון המכאיב של תל

 {.  (1669) 80, (1פ"ד נט) ,נגד מדינת ישראל

 

 הסמכות לצוות צו איסור פרסום  2.8

המשפט מפרטת עילות אלו ואחרות המקנות -)ב( שלחוק בתי05הוראת סעיף 

הגנה על המשפט להורות על סגירת הדלתות בדיון משפטי, לשם -סמכות לבית

; הגנה על עד מלהעיד של מתלונן או נאשם בעבירת מין עניינוהגנה על ; המוסר

חוק למניעת הטרדה פי ה-על או בעבירה עדות חופשית או מלהעיד בכלל;

 . מינית

 

משפט -{ בית(1669) 80 ,(1פ"ד נט) ,}יאנוס נ' מדינת ישראל 8500588רע"פ  -ב

השלום סירב לסגור את הדלתות  בקובעו כי המעשים המיוחסים למשיב הם 

בעלי אופי כזה שהמתלוננות תוכלנה להעיד עליהם מבלי שתגרם פגיעה בצנעתן 

המשפט סבר כך משום שהמתלוננות סרבו -. ביתקומבלי שהמוסר הציבורי יינז

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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מעשים הללו, להצעותיו של המשיב וממילא עדותן לא תתפרש כאילו הסכימו ל

 אלא רק על מעשיו ודבריו של המשיב.

 

המשפט וקבע כי לפי -עם החלטה זו, ובהסכמת בעלי הדין, הוסיף בית בבד-בד

החוק אסור פרסום שמותיהן של המתלוננות. בהחלטתו הסתמך על הוראת 

המשפט, הקובעת איסור פרסום שמו של מתלונן קטין -)ג( לחוק בתי06סעיף 

, וזאת גם אם לא ציווה על העונשין חוקל 685עד  698ים על עבירה לפי סעיפ

 המשפט.-סגירת דלתות בית

  

המשפט אינו חל בעניין זה, שכן -)ג( לחוק בתי06ערכאת הערעור קבעה כי סעיף 

שנים והוא  עשרה-נהשמולו  שם קטין שלא מלאואוסר הוא על פרסום "...

נאשם או עד במשפט פלילי, או מתלונן או ניזוק במשפט בשל עבירה לפי 

)ג( אינו יכול להוות מקור סמכות בעניין 06...". לפיכך סעיף 685עד  698סעיפים 

 זה לציוויו של צו איסור פרסום. 

 

מקור הסמכות היחיד לאיסור פרסום שמותיהן של המתלוננות יכול שיימצא 

לא יפרסם המשפט, שבה נקבע כאמור כי "-)א( לחוק בתי06ת סעיף בהורא

-משפט בדלתיים סגורות אלא ברשות בית-אדם דבר על דיון שהתנהל בבית

 ."המשפט

 

המשפט -אם לאחר שסירב לסגור את דלתות ביתאיפוא  השאלה הנשאלת היא

 המשפט מוסמך לצוות צו איסור שם המתלונן?-היה בית

 

אסור את פרסום שם המתלונן "קמה" החלטה על המשפט ל-בהחלטת בית

סגירת דלתות באורח חלקי. ההחלטה על סגירת הדלתות מַחֶסרת מעקרון 

, כי אדם מן הציבור אינו רשאי להימצא באולם אחדהפומביות, בשני נדבכים: 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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-)א( לחוק בתי06, כנדרש מהוראת סעיף ושנייםהמשפט בעת הדיון, -בית

 ם של ההליכים.ייאסר פרסום תוכנ -המשפט 

 

סגירת דלתות חלקית יכולה לבוא לידי ביטוי בהתרת נוכחותו של הציבור 

)א( 06בהליכים, אך לאסור על פרסום ההליכים, וכן גם מכוח הוראת סעיף 

המשפט לפרסם דבר על דיון -המשפט, שלפיה ניתן בהחלטת בית-לחוק בתי

 שהתנהל בדלתיים סגורות.

 

לקי אף נגזרת מן הסמכות לסגור דלתות הסמכות לסגור דלתות באורח ח

 {.(2880) 2(, 9פ"ד נא) ,חורב נ' שר התחבורה 8620580 צ"בגבאורח מלא }

 

המשפט לאסור על פרסום זהותן של המתלוננות יש לראותו  -צו שציווה בית

פי הוראת -לטה על סגירת הדלתות באורח חלקי עלכצו המבליע מכללא הח

המשפט, שכן גם ממילא נאסר הפרסום כהוראת -( לחוק בתי8)ב()05סעיף 

 המשפט.-)א( לחוק בתי06סעיף 

 

הסמכות לצוות צו על איסור פרסום שמותיהן של המתלוננות קמה מכוח 

 המשפט. -)א( לחוק בתי06 -)ב( ו05הוראת הסעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205016/96
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 :פרק ו'

 נטל ההוכחה בעבירות מין
 

א 84)סעיף  במשפט פלילי פי עדות יחידה-הכרעה על. 1

 לפקודה(

 קובע כדלקמן: 2802-תשל"אה, (נוסח חדש)פקודת הראיות א ל89סעיף 

 

 )תיקון: התשמ"ב( פי עדות יחידה במשפט פלילי-הכרעה עלא. 84" 

היחידה של שותפו עדותו  סמך-עלהמשפט לא ירשיע נאשם -)א( בית

לעבירה, אלא אם מצא בחומר הראיות דבר לחיזוקה; ואולם אם 

" עד מדינהטעונה עדותו סיוע; לעניין זה, " -היה השותף עד מדינה 

שותף לאותה עבירה המעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה או  -

 שהובטחה לו טובת הנאה. 

י' לחוק  משפט במשפט על עבירה לפי סימן ה' לפרק-הרשיע בית )ב(

פי עדות יחידה של הנפגע, יפרט בהכרעת -, על2800-העונשין, תשל"ז

 הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו. 

לחוק לתיקון  22ין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף א)ג( 

  ".2888-דיני הראיות )הגנת ילדים(, תשט"ו

 

ר לחיזוק, דבר מה למעשה, קיימים שלושה סוגים של תוספות ראייתיות: דב

 נוסף וסיוע. 
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בפועל, התוספות הראייתיות נחלקות לשתי קטגוריות עיקריות, השונות 

 במהותן זו מזו: 

 

 {.ראיית סיוע}היא של ראיות מסבכות  הקטגוריה הראשונה

 

מה או דבר -דבר}היא של ראיות מאמתות או מחזקות  הקטגוריה השניה

 . {לחיזוק

 

א)א( סיפא לפקודת 89סעיף }לעדות של עד מדינה ראיית הסיוע, כגון סיוע 

פלונית נ'  9880585ע"פ } ריכה לעמוד בשלושה תנאים מצטבריםצ {הראיות

, פלוני נ' מדינת ישראל 0561569ע"פ (; 1666) 298 ,(2, פ"ד נד)מדינת ישראל

אבו ליטאף נ' מדינת  0986562ע"פ (; 69.68.60פורסם באתר האינטרנט נבו )

חלק , על הראיותקדמי ' י(; 62.60.60באתר האינטרנט נבו ) פורסם, ישראל

 050(, 2, פ"ד ל)מסר נ' מדינת ישראל 605509; ע"פ 109(, 1668-תש"ע) ראשון

 ({:2880) 966(, 8, פ"ד נ)נחמן כהן נ' מדינת ישראל 0289580(; בש"פ 2800)

 

 ., עליה לבוא ממקור נפרד ועצמאיראשית

 

לסבך, את הנאשם באחריות לביצוע המעשה , עליה לסבך, או לנטות שנית

 .המיוחס לו

 

, על הראיה לסייע בהוכחת נקודה ממשית השנויה במחלוקת בין שלישית

 .הצדדים

 

" הם בגדר ראיה מאמתת או מחזקת דבר לחיזוק" וה"מה-דברה"

 , ואין הם בבחינת ראיה מסבכת כגון הסיוע. {בהתאמה}
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לחיזוק", בהבדל מה"סיוע", אינם מה" והן ה"דבר -לפיכך, ככלל, הן ה"דבר

על הגישות השונות בעניין }צריכים לסבך את הנאשם בעבירה מושא האישום 

ניג'ם נ'  9008581ע"פ  למשל המה, רא-היחס בין הדבר לחיזוק לבין הדבר

מדינת  0290581ע"פ (; 2889פורסם באתר האינטרנט נבו ), מדינת ישראל

, מרקוס נ' מדינת ישראל 286551"פ (; ע2886) 01(, 2פ"ד מח), ישראל נ' כהן

 ({. 2856) 118 ,(2פ"ד לז)

 

צריך להתייחס לגזרת  {מה-או הדבר}ביחס לשאלה האם הדבר לחיזוק 

המחלוקת או לנקודה השנויה במחלוקת אם לאו, ניתן לומר כי קיימות שתי 

 גישות שונות: 

 

דה שנויה מה, צריך להתייחס לנקו-או הדבר הדבר לחיזוקיש הגורסים כי 

 115(, 6, פ"ד לג)לוי נ' מדינת ישראל 028505למשל ע"פ ה רא}במחלוקת 

, פורסם באתר האינטרנט נבו אבו ראס נ' מדינת ישראל 6602582ע"פ (; 2808)

({ ויש 2881) 205 ,(6, פ"ד מו)מזון נ' מדינת ישראל 6800582ע"פ (; 10.26.82)

 ,(1, פ"ד מא)מדינת ישראל חסונה נ' 208550למשל ע"פ הגורסים ההיפך }ראה 

 ({.2886) 01(, 2, פ"ד מח)מדינת ישראל נ' כהן 0290581; ע"פ (2850) 900

 

, אין מדובר בגישות עקרוניות שונות, אלא במסקנות יישומיות זאת-עם-יחד

שונות הנובעות מהמשקל השונה של הראיה הבסיסית הטעונה דבר לחיזוק 

משקל של הראיה הבסיסית הוא במקרים הקונקרטיים, כך שכאשר בפועל ה

מלא, אין צורך כי הדבר לחיזוק יתייחס לגזרת המחלוקת או לנקודה השנויה 

במחלוקת ואילו כאשר מתברר כי המשקל של הראיה הבסיסית אינו מלא, או 

אינו גבוה, נדרש דבר לחיזוק בעל משקל ממשי אשר יתייחס לחזית המריבה 

 .ככי חזית המריבהאו לפחות לנקודה השנויה במחלוקת בתו
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כן, -ועל ,מה להודאה של נאשם בחקירתו צריך לאמת את ההודאה-ככלל, דבר

מה המתייחס לאחת מן העבירות המיוחסות לנאשם, ואין צורך בדבר -די בדבר

דרת ימה נפרד ביחס לכל עבירה או לכל אישום, אך זאת, רק כאשר מדובר בס

 אחת" או פרשה עובדתית אחתעבירות הקשורות זו בזו עד כדי היותן "מסכת 

; ע"פ (2852) 020 ,(2, פ"ד לו)שמלץ נ' מדינת ישראל 086556ע"פ }ראה למשל 

 ({.12.69.68פורסם באתר האינטרנט נבו ), פלוני נ' מדינת ישראל 605566

 

בדומה לכך, דבר לחיזוק אינו צריך להתייחס לכל עבירה בנפרד אם מדובר 

ה עובדתית אחת והשאלה אם נדרש דבר בעבירות המהוות מסכת אחת או פרש

לחיזוק נפרד לכל עבירה, או שמא דבר לחיזוק כללי ביחס לראיה הטעונה 

 .תלויה גם במהות הראיה הטעונה חיזוק ובמשקלה -חיזוק 

 

כך גם נפסק כי מקום שמדובר במסכת אחת הכוללת שורה של פרשיות שכל 

זאת היא קשורה -םע-אך ,אחת מהן מהווה אמנם פרשיה עצמאית כשלעצמה

גם לפרשיות האחרות, די בסיוע לפרשיה אחת כדי לבסס הרשעה גם בקשר 

 1562588למשל ע"פ ה רא}לחוליות האחרות המרכיבות את המסכת הכוללת 

 ({. 2885) 082 ,(2, פ"ד נב)קורקין נ' מדינת ישראל

 

 , ניתן להסתפק{לעדות של עד מדינה}ובדומה לכך, נפסק כי כאשר נדרש סיוע 

דרה של יבסיוע לעבירה אחת לשם הרשעה גם בעבירה אחרת, רק כשמדובר בס

עבירות דומות הקשורות זו לזו וכאשר הראיה המסייעת לעבירה האחת 

חלאילה נ'  0081566ע"פ }תומכת בבירור גם בכך שנעברה העבירה האחרת 

 מדינת ישראל נ' 5150-68פ )ב"ש( "ת(; 1669) 188 ,(1, פ"ד נט)מדינת ישראל

 ({. 19.66.26, פורסם באתר האינטרנט נבו )הני אבו צעלוק
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כלומר, ראיית הסיוע אינה חייבת להתייחס לכל פרטי האירוע נושא האישום, 

ודי לה אם מתייחסת לפרט מהותי אחד. באופן דומה, אין ראיית הסיוע חייבת 

להתייחס לכל העובדות השנויות במחלוקת, ודי לה אם היא תתייחס לאחת או 

( 'לאחדות מהן, ובלבד שתהא זו, בנסיבות העניין, עובדה מהותית }ת"פ )יר

 8296, 8296(, 2)1661מח -, תקמדינת ישראל נ' ישראל גדבאן 2220562

(1661.}) 

 

 קיימים מספר מקרים בהם נדרשת ראיית סיוע. ואלה הם: 

 

, עדות שותף לעבירה }נ' זלצמן "השותפים לעבירה בדיני ראיות" הראשון

 2061(, 2)89על -, תקיוסי לוי נ' מדינת ישראל 6088581; ע"פ 210לו  רקליטהפ

מח -, תקמדינת ישראל נ' הפניקס חברה לביטוח 920580( '(; ת"פ )יר2889)

1662(9 ,)818 ,2206 (1669.})  

 

, פ"ד ברוק נ' מדינת ישראל 0605588, עדות של קורבן עבירת מין }ע"פ השני

(; 2855) 98(, 9, פ"ד מג)גנדור נ' מדינת ישראל 155555(; ע"פ 2888) 105(, 8מט)

 088, 081(, 9)1661מח -, תקמדינת ישראל נ' פלוני 8668588יפו( -ת"פ )ת"א

(1661.})  

 

 , עד יחיד בעבירה של עדות שקר. השלישי

 

 , עדות קטין ללא שבועה והודעת קטין בפני חוקר נוער.הרביעי

 

ראיות, כי עדותו של "עד מדינה" טעונה א)א( לפקודת ה89כאשר נקבע בסעיף 

ידי אותו "עד מדינה", לאחר -סיוע, הרי הכוונה היא לעדות שנמסרת על
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 095(, 9, פ"ד מ)מזרחי נ' מדינת ישראל 991558שהובטחה לו טובת הנאה }ע"פ 

 ({.2858) 006(, 1, פ"ד לט)יוסף נ' מדינת ישראל 008559(; ע"פ 2850)

 

מנת שנזדקק לדרישת הסיוע, יש -אמור, שעלברור מתוכנה של ההגדרה כ

להוכיח, בראש ובראשונה, שהעד הינו שותף לאותה עבירה ביחד עם הנאשם 

 ({.2858) 525(, 2, פ"ד מג)מנדלפרוסט נ' מדינת ישראל 908550}ע"פ 

 

 900(, 1, פ"ד ל)קינזי נ' מדינת ישראל 289508ע"פ }" קינזי משבוטלה "הלכת

המשפט -מדינת ישראל נ' בית 22268568בג"צ } "ז'אנו , ב"הלכת({2800)

רשאית המדינה להעיד ({, 1660) 265 ,(2)1660על -, תקהמחוזי בבאר שבע ואח'

 שותף לעבירה כנגד שותפו, בטרם נגזר דינו של העד, השותף. 

 

הוודאות -בשל החשש כי עדותו של השותף תושפע מאי, אולם, במקרה כזהו

עדותו "נגועה" ברצונו "למצוא חן" בעיני  שלו באשר לגזר דינו והחשש כי

המשפט לשוקלה בזהירות, לא -על בית, המאשימה וכך לזכות להקלה בדינו

להסתפק בה כעדות יחידה, ולא להסתפק רק ב"דבר לחיזוק" הנדרש לעדות 

 א לפקודת הראיות. 89שותף "רגיל" לפי סעיף 

 

 - לעדותו של עדהמשפט לדרוש "חיזוק מחוזק" או "סיוע מופחת" -על בית

, פורסם באתר שלמה פחימה נ' מדינת ישראל 0618522ע"פ } כזה -שותף 

, פורסם באתר גורש נ' מדינת ישראל 9816568ע"פ (; 22.68.22האינטרנט נבו )

, פורסם גורש נ' מדינת ישראל 9600522דנ"פ ({; 10.68.22האינטרנט נבו )

 ({. 69.68.22באתר האינטרנט נבו )

 

, קאדר נ' מדינת ישראלעבד אל} 0085569ע"פ  -המשפט ב-ביתמזאת, -יתרה

אפשרות כי בנסיבות מיוחדות ({ העלה 28.60.60פורסם באתר האינטרנט נבו )
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כזה, ולא  -שותף  -דרש ל"סיוע" ממש לעדות של עד יהמשפט לה-עשוי בית

 16866-66-21פ )חי'( "ת}ראה גם  להסתפק ב"חיזוק פלוס או סיוע מינוס"

 ({. 12.66.26, פורסם באתר האינטרנט נבו )שראל נ' מוסא טבאשמדינת י

 

א לפקודת הראיות קובע את הדרישה הראייתית לשותף רגיל 89סעיף כאמור, 

ולעד מדינה. הדרישות הן חיזוק וסיוע, בהתאמה. ההבדל ביניהן בקליפת אגוז 

הוא שחיזוק מהווה ראיה מאמתת, ואילו סיוע מהווה ראיה מסבכת. החוק 

 הוא אשר נותן מענה לדרישה הראייתית בסוגים אלו של עדויות. -ואה

 

השאלה המשפטית ביחס לעד שותף שמעיד טרם נגזר דינו מורכבת יותר. 

, {ז'אנועניין }, וביטול האיסור {קינזי}הלכת האיסור על השמעת עדות זו 

 הינם פרי יצירה של הפסיקה. 

 

ישה לתוספת ראייתית. ברם ככאלו, אין הוראה חקוקה עלי ספר בדבר הדר

 עמדת המחוקק עשויה לסייע במלאכה. 

 

מעיד טרם נגזר דינו איננו כשותף אחר שמעיד. באופן מובנה, קיים השותף 

הוודאות הנובעת מכך שטרם הסתיים משפטו עלולה להשפיע על -חשש שאי

 תוכן עדותו, וזאת בנבדל משותף שמעיד לאחר שמשפטו הסתיים. 

 

את הטענה שהתוספת הראייתית בשני סוגי שותפים אלו לכן, קשה לקבל 

 תהיה זהה. 

 

 מתבקש, כי הדרישה לעד שותף שטרם נגזר דינו תהא ברף גבוה יותר. 
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זקוקה  -מהצד האחר, עדות של עד מדינה שקיבל או שהובטחה לו טובת הנאה 

 המשפט את השותף האחר. -לסיוע, טרם ירשיע בית

 

מעלה סימני דאגה יותר מהשותף הרגיל, ברם אלו שותף שמעיד טרם נגזר דינו 

 עד מדינה. -אינם מגיעים לרף של שותף שקיבל או שהובטחה לו טובת הנאה 

 

לכן נראה שאין מקום לעמוד על דרישת הסיוע ביחס לשותף שמעיד טרם נגזר 

 דינו. 

 

במילים אחרות, העד השותף שטרם נגזר דינו עומד במקום באמצע בין השותף 

לבין עד המדינה ונדמה כי הדרישה לתוספת ראייתית אמורה לשקף הרגיל 

 זאת. 

 

פוא, מענה הולם מבחינת יהפתרון של דרישה שבין חיזוק לבין סיוע מהווה, א

שלמה פחימה נ' מדינת  0618522א "עפ} ההרמוניה המשפטית בדין הקיים

 ({.22.68.22, פורסם באתר האינטרנט נבו )ישראל

 

ונן בעבירת מין יכול לשמש ראיית סיוע או חיזוק, כאשר מצבו הנפשי של מתל

היה צורך בראיית סיוע בעבירות מין, וכמובן שיש בכך כדי למלא את דרישות 

אלברט  6920585א)ב( לפקודת הראיות }ע"פ 89"חובת ההנמקה" לפי סעיף 

 2191561יפו( -(; תפ"ח )ת"א2885) 008(, 9, פ"ד נד)איפרגן נ' מדינת ישראל

(; תפ"ח 1669) 8680(, 6)1669מח -, תקישראל נ' וסילי בן וסילה דיבו מדינת

(, 6)1669מח -, תקמדינת ישראל נ' מאיר בן אלברט אזולאי 2199561יפו( -)ת"א

מח -, תקמדינת ישראל נ' פלוני 2600562יפו( -(; תפ"ח )ת"א1669) 9902

1661(6 ,)1229 ,1261 (1661.}) 

 



 פרק ו': נטל ההוכחה בעבירות מין

 

 

 

295 

המשפט רשאי להסתמך על -עולה כי ביתיות א)ב( לפקודת הרא89מלשון סעיף 

 עדות יחידה של מתלוננת, ובלבד שיפרט מה הניע אותו להסתפק בעדות זו.

 

ממצאי  הדין להיות מושתתת על בהיעדר דרישת סיוע יכולה הכרעת

 המשפט ועליהם בלבד. -המהימנות שקבע בית

 

שהעדות ככל  כן מידת הזהירות מחייבת כי ההנמקה תהא "ממשית".-על-אשר

המשפט להנמקה "ממשית" יותר לצידה. -העיקרית "חלשה" יותר, יידרש בית

ואולם אם בפנינו עדות מתלוננת שרמת האמינות והמהימנות שניתנה לה 

פלוני נ' מדינת  9696586גבוהה היא, תידרש רמת הנמקה פחותה יותר }ע"פ 

ר נ' מדינת אורי שלמה נו 886566(; ע"פ 2889) 686, דינים עליון לח ישראל

(, 9, פ"ד מב)גנדור נ' מדינת ישראל 155555(; ע"פ 1666) 168(, 0, פ"ד נו)ישראל

(, 6)1666מח -, תקמדינת ישראל נ' פלוני 2610561יפו( -(; תפ"ח )ת"א2855) 98

 028, 852(, 2, פ"ד מח)תלמי ואח' נ' מדינת ישראל 9821582(; ע"פ 1666) 0029

(, 1)1666מח -, תקמדינת ישראל נ' פלוני 2666561יפו( -(; תפ"ח )ת"א2886)

6950 ,6986 (1666.}) 

 

המשפט ממהימנות המתלוננת נתמכת -ברור כי כאשר התרשמותו של בית

נור נ'  886566ע"פ } די בכך כדי לספק את דרישת ההנמקה -בראיות חיצוניות 

מדינת  82860-60-22ח )ת"א( "תפ(; 1661) 168(, 0), פ"ד נומדינת ישראל

, פורסם באתר האינטרנט נבו פרקליטות מחוז ת"א נ' פלוני -אל ישר

(26.68.21 .}) 

 

עבירות מין מאופיינת בכך שהן נעשות בצנעה ובחדרי במסגרת המשפטית ה

 חדרים, כשעדים ישירים להם שניים. 
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הליך מסוג זה מוכרע בעיקר על בסיס מהימנות עדויות המעורבים הישירים 

 ראוי לעדויותיהם. באירוע, וייחוס המשקל ה

 

כפועל יוצא מכך, בירורן מעורר קשיים ראייתיים, ובראשם ההכרח לעמת בין 

 ין מי שנטען כי הייתה קורבנו. לב-שםעדויות הנא

 

בעבירות המין ניתן לבסס הרשעה על בסיס עדות יחידה של קורבן עבירת 

ות המין, ובלבד שבהכרעת הדין תובא הנמקה העומדת בבסיס אימוצה של עד

 א)ב( לפקודת הראיות.89שכזו, כאמור בסעיף 

 

המשפט להתמודד באופן ראוי וממצה עם כל קושי -זאת, על בית-םע-יחד

, טולדו נ' מדינת ישראל 9866560ע"פ }שעלול להתעורר מהעדות המרשיעה 

, פלוני נ' מדינת ישראל 8866560ע"פ (; 26.21.68פורסם באתר האינטרנט נבו )

רוני גלילי נ' מדינת  9950526פ "ע(; 12.60.65נט נבו )פורסם באתר האינטר

 ({. 60.22.21, פורסם באתר האינטרנט נבו )ישראל

 

מתלוננת ימלא אחר דרישת  גרסתבקשר לכך נפסק כי מתן אמון מלא ב

, פורסם באתר האינטרנט נבו פלוני נ' מדינת ישראל 8861569ע"פ }ההנמקה 

, פורסם באתר נ' מדינת ישראלשאול מנשה  5295522פ "ע(; 20.60.60)

מדינת ישראל נ' משה  98008-60-22ח )ב"ש( "תפ(; 28.69.26האינטרנט נבו )

 ({. 12.66.26, פורסם באתר האינטרנט נבו )דויד

 

המחוקק קבע זאת בידעו, כי "זהו מעשה הנעשה בצנעה ובחדרי חדרים, כשרק 

הצעות חוק תש"ם, }ראה עדות הנוכחים לפנינו", דבר הפועל לשני הכיוונים 

המשפט יזהיר -שלא לאפשר לעברייני מין לחמוק, אך גם כדי שבית{ וכדי 685
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עצמו, נקבע בחוק שלא יידרש ולוא גם דבר מה נוסף כבהצעת החוק, אך נחוצה 

 הנמקה. 

 

אחריות -עדות יחידה של קטין שאינו בר סמך-על, לא יורשע אדם זאת-עם-יחד

)ב( 88סעיף }בחומר הראיות דבר לחיזוקה  כן יש-אם-פלילית בשל גילו, אלא

 המועד הקובע לעניין זה הוא מועד מתן העדותלב כי -{ ובשיםלפקודת הראיות

, פורסם באתר מדינת ישראל נ' חיים פרץ 62656-68-26פ )ב"ש( "ת}

 ({. 15.62.26האינטרנט נבו )

 

ף א)ב( לפקודת הראיות, שבאה כתחלי89פי סעיף -חובת ההנמקה המיוחדת על

לדרישת הסיוע לעדות יחידה של נפגעת בעבירת מין, מחייבת אף היא הקפדה 

 2160561יפו( -יתרה בקביעת אמינותה ומהימנותה של מתלוננת }תפ"ח )ת"א

 ({.1668) 8128, 8256(, 2)1668מח -, תקמדינת ישראל נ' דוד בן אברהם מבשב

 

-ירת האינוס, עלא)ב( לפקודת הראיות מורה לנו כי בכדי להרשיע בעב89סעיף 

המשפט לפרט -הדין. על בית-פי עדות יחידה של הקורבן, נדרשת הנמקה בפסק

המשפט אמון -בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו. אם נתן בית

הוא מילא בכך  -ה של המתלוננת בשל התרשמותו ממהימנותה גרסתמלא ב

, נ' משה צדוק מדינת ישראל 9219585יפו( -אחר חובת ההנמקה }ת"פ )ת"א

, פ"ד פלוני נ' מדינת ישראל 0109585(; ע"פ 1666) 216, 85(, 2)1666מח -תק

 ({.1666) 186(, 1נה)

 

ידי פירוט מימצאי האמינות שעלו -דרישת "ההנמקה" באה על סיפוקה, אם על

ידי הצבעה על הראיות שהובאו לצורך ביסוס טעם -מן העדות היחידה, ואם על

 ({. 2808) 012(, 6, פ"ד לג)נ' מדינת ישראל קובו 290508זה }ע"פ 
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א לפקודת הראיות כדי לגרוע מהאמור בסעיף 89זאת ועוד. אין בהוראת סעיף 

לא הקובע כי " 2888-לחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, תשט"ו 22

" , אלא אם יש לה סיוע בראיה אחרת8ראיה לפי סעיף  סמך-עליורשע אדם 

 .לפקודת הראיות{א)ג( 89}ראה סעיף 

 

 88)סעיף  אחריות פלילית-. עדות קטין שאינו בר2

 ה(לפקוד

 קובע כדלקמן: 2802-תשל"אה, (נוסח חדש)פקודת הראיות ל 88סעיף 

 

 )תיקון: התשנ"א( אחריות פלילית-עדות קטין שאינו בר. 88" 

אחריות פלילית -המשפט השומע עדותו של קטין, שאינו בר-)א( בית

ירו תחילה בלשון המובנת לקטין, שעליו להעיד את בשל גילו, יזה

 האמת, את כל האמת ואת האמת בלבד. 

אחריות -עדות יחידה של קטין שאינו בר סמך-על)ב( לא יורשע אדם 

 "כן יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה.-אם-פלילית בשל גילו, אלא

 

של קטין פי עדות יחידה -לפקודת הראיות ניתן להרשיע אדם על 88פי סעיף -על

 מדינת ישראל  2806-65פ )אי'( "תובתנאי כי יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה }

פ "ע; (18.62.21) , פורסם באתר האינטרנט נבופרקליטות מחוז דרום נ' פלוני

פ "ע; (16.62.21) , פורסם באתר האינטרנט נבופלוני נ' מדינת ישראל 8621565

פ "ע; (26.66.22) ר האינטרנט נבו, פורסם באתפלוני נ' מדינת ישראל 0651568

פ "ת; (66.21.26) , פורסם באתר האינטרנט נבופלוני נ' מדינת ישראל 6106568

, פורסם באתר פרקליטות מחוז דרום נ' אילדטוב בניהו 9165560)ב"ש( 

 {.(60.22.60) האינטרנט נבו
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ו לחוק 69עשרה שנים }ראה סעיף -גיל האחריות הפלילית הינו שתים

עשרה שנים }ראה סעיף -{. במישור האזרחי גיל הקטינות הינו ארבעהעונשין

 ( לפקודת הראיות{.2)89

 

עדות  סמך-על)ב( לפקודת הראיות קובע כי אין להרשיע אדם 88סעיף כאמור, 

כן יש בחומר -אם-אחריות פלילית בשל גילו, אלא-יחידה של קטין, שאינו בר

 הראיות דבר לחיזוקה. 

 

" הנדרש כאן הינה זהה לזו שניתנה בפסיקה לאותו משמעות "דבר לחיזוק

 א לפקודת הראיות.26מושג בעניינו של סעיף 

 

המועד הקובע לעניין הגיל בהקשר זה יהיה גילו של הקטין בעת מסירת עדותו 

, חלק ראשון )תש"ע(, על הראיותראו בעניין זה גם י' קדמי המשפט }-בבית

 {. , שם"י' קדמי)להלן: " 160

 

, פורסם באתר מדינת ישראל נ' אריה כחלון} 15115-26-22)צפת( פ "ת -ב

מאחר ובמועד מתן עדותו המשפט כי -({ קבע בית20.60.21האינטרנט נבו )

הוא טרם הגיע כלומר,  עשרה שנים-שתיםקטין המשפט טרם מלאו ל-בבית

נדרש חיזוק , )ב( לפקודת הראיות88לגיל האחריות הפלילית, הרי לאור סעיף 

 . לעדותו

 

הודעתו דורשת  סמך-על)ד( לפקודת הראיות, הרשעה 26אחר ולאור סעיף מ

)ד( וגם של 26לאור התקיימות הנסיבות של סעיף וחיזוק, הרי במקרה הנוכחי 

סבר כי לגבי הודעתו של הקטין לא המשפט -בית)ב( לפקודת הראיות, 88סעיף 

אייתית ניתן להסתפק בתוספת ראייתית של חיזוק, אלא נדרשת תוספת ר

 משמעותית יותר, בדמות "חיזוק מוגבר".
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פקודת א)ב( ל89המשפט לבסס הרשעתו של נאשם לפי סעיף -כנודע, רשאי בית

י' }על עדות יחידה של נפגע עבירת מין, ובלבד שינמק את החלטתו  הראיות

 {.616-620, שם, קדמי

 

המחוקק קבע זאת בידעו, כי זהו מעשה הנעשה בצנעה ובחדרי חדרים, כשרק 

עדות הנוכחים לפנינו. כן גם כדי שלא לאפשר לעברייני מין לחמוק, וכן כדי 

 המשפט יזהיר עצמו.-שבית

 

למלא אחר חובת הנמקה זו  מנת-עלהקרבן  גרסתדי במתן אמון מלא ומפורש ב

{. וכן גם אם נמצאו (2855) 98 ,(9), פ"ד מבגנדור נ' מדינת ישראל 155555ע"פ }

המשפט חיזוקים לעדות המתלוננת, כמו למשל מצבו הנפשי של -ידי בית-על

המתלונן סמוך לקרות האירוע, השארת חפצים של הנאשם בזירת האירוע יש 

 א את חובת ההנמקה.בכך למל

 

פורסם באתר , אלכסנדר חנוכוב נ' מדינת ישראל} 1158526ע"פ   -, בדוגמהל

המשפט את הנאשם בעבירת אינוס -({ הרשיע בית12.68.26האינטרנט נבו( )

חרף היעדר ממצאים על גופה  בהסתמך על עדותה היחידה של המתלוננת

ה לא הייתה רסתגש אף-עלה, וכן זאת גרסתוממצאי ד.נ.א. התומכים ב

 עיקבית.

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , פלוני נ' מדינת ישראל 9610521ע"פ  -כך גם ב

נדחה ערעור על הרשעת המערער בביצוע עבירות מין בנכדתו עת ({ 68.60.26)

, כי אין מקום היתר-בין. נפסק, סמך מהימנות העדות-על תה קטינהיהי

לא נפלה שגגה בקבלת  ת, שכןהערכאה הדיוניובמסקנות  םלהתערב בממצאי

זיכרונה של ש זאת גם המתלוננת, גרסתעדויות בנות משפחה כראיה לחיזוק 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_204.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_204.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_204.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20288/88&Pvol=מב
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כי לא נפל דופי במתן משקל לראיות בדבר  , וכןכרון מודחקיהמתלוננת אינו ז

 מצבה הנפשי במהלך חשיפת המעשים המיניים שנעשו בה.

 

פורסם באתר  ,פלוני נ' מדינת ישראל} 8666521ע"פ  -במקרה אחר ב

({ התעורר קושי של ממש בהרשעת המערער בהליך 10.61.29האינטרנט נבו )

פלילי בו התברר חשדו לביצוע עבירות מין, בהסתמך על עדות יחידה של 

המתלוננת. במיוחס לו במסגרת האישום השני קבעה ערכעת הערעור כי 

סובו המשפט, כמו גם אמרותיה במשטרה, נ-עדויותיה של המתלוננת בבית

בעיקרן על המעשים הרלבנטיים לאישום הראשון, בעוד שהתייחסויותיה 

 לאירועים הנוגעים לאישום השני היו לקוניות ועמומות במידה רבה.

 

המתלוננת לא הייתה מוצקה ומפורטת דיה ביחס לאירועים  גרסתבמקרה דנא 

מושא האישום השני, כדי לעמוד בדרישת ההנמקה הממשית הנדרשת מכוח 

פורסם , מדינת ישראל סמיונוב נ' 9696586 פ"עלפקודת הראיות } א)ב(89סעיף 

({ ולפיכך, הרשעת המערער בעבירות מושא 25.21.89) באתר האינטרנט נבו(

 ישום השני לא יכלו לעמוד לזכות המתלוננת.הא

 

 . כבישת התלונה בעבירות מין3

 הכלל 3.1

הכלל החל לעניינה של עדות כבושה הינו כי ערכה ומשקלה הראייתי של זו 

מועטים בשל החשד המתעורר באופן טבעי באשר לאמיתותה. זאת, כל עוד אין 

ראו: } כבש עדותו בפי העד הסבר משכנע ומניח את הדעת לטעמים שבעטיים

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, אלחורטי נ' מדינת ישראל 8650568ע"פ 

 055 - 050, 006 ,(9)פ"ד נד, הרשטיק נ' מדינת ישראל 4257755ע"פ  ;(25.8.60)

 נבואתר האינטרנט פורסם ב ,אור נ' מדינת ישראל 6018582ע"פ  ;(1666)

http://www.nevo.co.il/law/98569/54a.b
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204043/93
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205386/05
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9804297.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203625/91
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אברושמי נ'  289558ע"פ  ;השופט לויןשל  דינו-פסקל 28( פסקה 68.60.86)

((. משך הזמן שלאחריו תיחשב 2850) 688, 650 ,(2)ישראל, פ"ד מא מדינת

ברורה ונוקשה, אלא הוא נקבע  מידה-אמתעדות לכבושה אינו נקבע בהתאם ל

פורסם , פלוני נ' מדינת ישראל 9116560ע"פ בכל מקרה בהתאם לנסיבותיו )

פורסם , ישראלפלוני נ' מדינת  2896560ע"פ  ;(18.22.60) נבואתר האינטרנט ב

, פלוני נ' מדינת ישראל 26258561ע"פ  ;(22.60.60) נבואתר האינטרנט ב

מדינת  8021581ע"פ  ;26בפסקה  (28.68.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב

כולם עוסקים  מקרים אלה(. 2886) 606, 661, (2), פ"ד מחישראל נ' בארי

בעבירות מין, אך הבסיס הרעיוני נכון גם למקרים בהם מדובר בעבירות 

אחרות(. מרכז הכובד אינו מושם על משך השתיקה אלא על הסיבה בגינה בחר 

גם על שינוי הנסיבות אשר הניעו לחשוף את -העד לצפון המידע שברשותו, כמו

 .המידע{

 

 עדות כבושה בעבירות מין 3.2

ישת עדות במהלך תקופה ארוכה עשויה להתלוות משמעות כידוע, לכב

ראייתית המפחיתה ממשקלה, ובלבד שאין בפי העד הסבר סביר לשתיקתו, 

 בו באיחור.יומדוע החליט לפתוח את סגור ל

 

המשפט, מאפשר ליתן -קיומו של הסבר שיש בו כדי להניח את דעתו של בית

עמר נ' מדינת  088555"פ עלעדות את משקלה המלא ככל עדות אחרת }

 {.189( 9), פ"ד מבישראל

 

על המשקל שיינתן לעדות,  ישפיעיש מקרים בהם משך הזמן בו נכבשה התלונה 

 לכבישתה הדעתואולם, משקלה של העדות לא יפחת אם ישנו הסבר מניח את 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NX-1-387-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NX-1-387-L.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204223/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201543/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2010189/02
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NG-1-302-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NG-1-302-L.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20795/88&Pvol=מב
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 9262 ,(1)1666על -, תקשובאל בסטיקר נ' מדינת ישראל 2588562}ע"פ 

(1666).}  

 

 החוששותהמשפט במתלוננות, במיוחד בעבירות מין, -בתי יםלא אחת נתקל

להתלונן במשטרה נוכח "מסע הייסורים" שהן עשויות לעבור החל מהחקירה 

לסיום המשפט. החשש מפני פרסום הפרשה, החדירה לחיים  ועדבמשטרה 

האירוע הטראומטי, גורם לא אחת לעיכוב  אתיים והצורך לחזור ולחוות הפרט

 .חזקה דיה להגשתה שהיאבהגשת התלונה, עד לשלב בו המתלוננת מרגישה 

  

למרות { (2886) 661 ,(2)מח "דפ ,נ' בארי ואח' ישראל מדינת} 8021581ע"פ  -ב

, משטרהלשהסובבים את המתלוננת המליצו לה מספר פעמים על הגשת תלונה 

מם נפגשה במרכז הסיוע יהיא סירבה וחששה לעשות כן. בעצת הגורמים ע

ידי בני משפחתה שלא לדחוק בה, -ותקיפה מינית, הוחלט על אונסלנפגעות 

בעצמה. רק כעבור כשנה וחצי, בה שהתה  ההחלטהולתת לה שהות לקבל את 

תי" את תמונת "האנס הסדר שראתהבטיפול פסיכולוגי אינטנסיבי, ולאחר 

פלילי כדי לבחון  דין-עורךבתמימותה, היא אף פנתה ל לעשות כן. היא החליטה

את התלונה בשמה, והיא לא תצטרך להופיע  יגישאת האפשרות שהוא 

הסבר משכנע לכבישת  לספקהמשפט. בכל אלה יש כדי -במשטרה ובבית

 .התלונה

  

מעשים אין זה חריג שקורבנות לגילוי עריות שומרים בליבם פנימה את ה

המבוצעים בהם, לעיתים מחמת בושה, לעיתים נוכח איומים המופנים 

כלפיהם, ולעיתים אף נוכח רצונם שלא לפגוע בבן המשפחה אהוב או לפרק את 

 ,(1)1626על -תק ,פלוני נ' מדינת ישראל} 6162568ע"פ  -ב .התא המשפחתי

ננת ניתן המשפט המחוזי מצא כי לכבישת עדותה של המתלו-בית {(1626) 1008

הסבר סביר. בנסיבות אלו, בהן מבצע המעשים הינו סבה של המתלוננת, ניתן 
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להבין מדוע התקשתה לחשוף את שחוותה. וכך הסבירה המתלוננת מדוע לא 

שיתפה בתחילה את הוריה במעשי הסב: "פחדתי מהתגובות של כולם, לא 

מהתגובה שלו, ידעתי איך ההורים שלי יגיבו, מה הם יעשו עם זה, וגם פחדתי 

לפרוטוקול(. ואשר לפניה  26שאולי הוא יכעס עליי ויעשה לי משהו" )עמ' 

המאוחרת למשטרה הסבירה: "ממש פחדתי מהעניין הזה, אז סירבתי, ועם 

לפרוטוקול(. בנסיבות אלו אין  20הזמן הבנתי שזה הפתרון היחידי" )עמ' 

דרך שונה בה, ומצאה ישהמתלוננת אצרה את סודה בל כך-עללהתפלא 

ידי חשיפתו ביומן הרשת שכתבה. יפים לעניין זה הדברים -מו עלילהתמודד ע

 818, 825 ,(1, פ"ד נה)פלוני נ' מדינת ישראל }1958566ע"פ  -שנאמרו ב

(1662)}: 

 

"כבישת עדויות של קורבנות מעשי מין על אשר אירע להם הינה 

כר במיוחד תופעה נפוצה ומוכרת בחלק גדול מעבירות המין. הדבר מו

בעבירות מין המתבצעות בתוך המשפחה במסגרת מערכת יחסים 

מורכבת בין העבריין לבין קורבן העבירה... הנסיבות המביאות קטין, 

קורבן עבירות מין במשפחה, לכבוש את עדותו הן אכן רבות 

וניתוח רציונלי של אדם  הגיוןפי -ומורכבות, ולרוב הן אינן מונחות על

דות במצבים כגון אלה יש לרוב הסבר סביר המעוגן בוגר. לכבישת הע

בנסיבות המיוחדות של העניין ובמציאות החיים שבה שרוי קורבן 

 המתלונן." גרסתהעבירה, ולכן אין בה כדי לפגוע באמינות 

 {(1622) 2821(, 1)1622על -תק, פלוני נ' מדינת ישראל 8102568ע"פ }

 

שר אירע להם הינה תופעה נפוצה כבישת עדויות של קורבנות מעשי מין על א

ומוכרת בחלק גדול מעבירות המין. הדבר מוכר במיוחד בעבירות מין 

המתבצעות בתוך המשפחה במסגרת מערכת יחסים מורכבת בין העבריין לבין 

מד נוסף נלווה לכך כאשר קורבן העבירה הינו קטין רך יקורבן העבירה. מ
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שמעות של מעשה העבירה אינו תופס את מלוא המ לעיתיםבשנים, אשר 

מנת להתמודד כנגד הפוגע וחושש -בסמוך להתרחשותו, אינו חזק מספיק על

קרובות הוא גם אינו מודע  לעיתיםעקב פחד, בושה ומבוכה לחשוף את הדבר. 

לקיומם של גורמים חיצוניים למשפחה אשר יכולים להושיט לו עזרה ולחלצו 

 ממעגל האימה שבו הוא שרוי. 

 

יהן הייחודיות של עבירות מין על קורבנותיהם, הרי, שבניגוד בשל השפעות

ם של קורבנות עבירות אלה, תהא שלמה, גרסתלמקרים אחרים, אין לצפות כי 

 ,פלוני נ' מדינת ישראל 8851568ע"פ } דיוקים-עקבית, קוהרנטית, וחסרת אי

ע"פ  ;"(פלוני)להלן: "עניין  59פסקה (, 16.26.26פורסם באתר האינטרנט נבו )

 (,66.60.60פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,מדינת ישראל נ' פלוני 0096568

המשפט לבחון את -לפיכך, וכפי שנפסק לא אחת, בבוא בית. {21פסקה 

המתלוננת )או המתלונן( בעבירות מין, הוא יכול להסתפק  גרסתמהימנות 

, זאתמ-יתרה"בגרעין האמת" שבה, ולעיתים אך "בגרעין הקשה" של הדברים. 

יסוד -המשפט לקבוע ממצאים עובדתיים על-במקרים כגון דא, רשאי בית

ראו, } אמירת אמת מצידו-ו של קורבן לתקיפה מינית, חרף שקרים ואיגרסת

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,פלוני נ' מדינת ישראל 8980565ע"פ  מני רבים,

רסם באתר פו ,פלוני נ' מדינת ישראל 2890560; ע"פ 11פסקה  (,10.60.68)

פורסם באתר  ,פלוניעניין  8851568; ע"פ 21פסקה  (,16.21.68האינטרנט נבו )

פלוני נ'  8060565; ע"פ שם, וההפניות 59פסקה  (,16.26.26האינטרנט נבו )

 .{26-21פסקה  (,10.62.68פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,מדינת ישראל

 

התנהלותו והתנהגותו המשפט את -זאת ועוד, במצב הדברים הרגיל בוחן בית

 הגיוןשל קורבן העבירה, במהלך האירוע ולאחריו, במדדים של 

ו"רציונאליות". לא כך הוא הדבר בעבירות מין, באשר נסיון החיים מלמדנו, כי 

פעמים רבות התנהגותו של קורבן עבירת המין, עשויה להידמות, למתבונן 
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והשכל הישר.  הגיוןה מהצד, תמוהה, לא רציונאלית וכזו שאינה מתיישבת עם

-בלתילפיכך, אף אם התנהגותו של קורבן עבירת המין נראית למתבונן הסביר, 

, לא הגיונית או לא ראויה בנסיבות העניין, הרי שאין בכך כדי להעיד, הולמת

פלוני נ'  0566568ראו, ע"פ } הקורבן אינה אמת לאמיתה גרסתבהכרח, כי 

; ע"פ 28פסקה  (,28.68.60נבו )פורסם באתר האינטרנט  ,מדינת ישראל

 (,19.60.60פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,רחמילוב נ' מדינת ישראל 8985568

; (1669) 918, 928 ,(1, פ"ד נח)בבקוב נ' מדינת ישראל 0608561פסקה ו; ע"פ 

 .{(1626) 800(, 6)21על -תק ,און ניימן נ' מדינת ישראל  8066521ע"פ 

 

, פלוני נ' מדינת ישראל} 8560568ע"פ  -, בינרד' ברל השופטתכפי שקבעה 

 ({:65.62.60) פורסם באתר האינטרנט נבו

  

על כל ערכאותיהם הכירו זה מכבר בכך שלא ניתן לדרוש  משפט-בתי"

כי תלונה מסוג זה תהיה מסודרת כרונולוגית, מתועדת, בנויה 

 לתלפיות כאשר בין האירועים השונים קיים רצף הגיוני שניתן לעקוב

של מתלוננות בעבירות מין מתאפיינות בכך שהדברים  עדויות אחריו.

מתערבבים זה בזה, קיים חוסר בהירות בשאלה מה קדם למה, מה 

 ".ידי מי מן הצדדים וכיוצא בכך-בדיוק נאמר בשלב זה או אחר על

, פלוני נ' מדינת ישראל 8851568, וראו גם, ע"פ 1, בפסקה שם}

פלוני נ' מדינת  26206565(; ע"פ 16.26.26פורסם באתר האינטרנט נבו )

 {(28.68.26) , פורסם באתר האינטרנט נבוישראל

  

כאשר מדובר בעבירות מין המבוצעות בתוככי התא המשפחתי, ובפרט כאשר 

העמוקה בין הפוגע לקורבן וגילו הצעיר של  הקורבנות הם קטינים, ההכרות

 עדות קורבן העבירה, מקשים עוד יותר על הגשת תלונה מיידית, ועל מסירת

 ברורה, מפורטת, קוהרנטית ומסודרת מבחינה כרונולוגית.

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4426754#found26
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4426754#found25
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, פורסם באתר האינטרנט ני נ' מדינת ישראלפלו 916568ע"פ  -ב

 כבישת, בהתייחס לטענה בדבר י' דנציגר השופט 'כב(, ציין 16.22.68) נבו

 , כי:העדות

 

"אחד המאפיינים המיוחדים של עבירות המין במשפחה היא חשיפה 

ות לאחר שנפגע ודיווח מאוחרים של ביצוע העבירות, לעיתים שנים רב

הדיווח המאוחר נובע מהדינאמיקה המיוחדת של העבירה היה לבוגר. 

עבירות המין במשפחה, שבהן, פעמים רבות, נפגע העבירה נתון במשך 

שנים רבות לשליטתו ולמרותו של הפוגע, ממנגנוני ההדחקה 

מחששו של נפגע העבירה שחשיפת העבירה האופייניים לעבירות אלה ו

עלולה להביא ל'פירוקו' של התא המשפחתי. גורמים אלו ואחרים 

מונעים מנפגע העבירה להתלונן סמוך לביצוע המעשים, קשים ככל 

הינה חזון נפרץ כאשר מדובר  ויותעד שיהיו... תופעת כבישתן של

קל וחומר עבירות שבוצעו כלפי  -בעבירות אלימות ומין במשפחה 

של נפגע  עדותוקטינים, ואין בכבישה עצמה כדי לפגוע במהימנות

ת הדעת להשהיית התלונה ולגילויה העבירה כאשר ישנו הסבר מניח א

 ".דווקא במועד הרלוונטי

, פלוני נ' מדינת ישראל 9000526, וראו גם, ע"פ 06, בפסקה שם}

שרעבי נ'  22266565ע"פ (; 11.26.26) פורסם באתר האינטרנט נבו

 ({29.68.22, פורסם באתר האינטרנט נבו )מדינת ישראל

 

ופעה אופיינית לקורבנות עבירת כבישתה של עדות במשך זמן ממושך הינה ת

מין בכלל, ולקטינים שהם קורבנות עבירות מין במשפחה, בפרט. מקום בו ניתן 

הסבר מניח את הדעת לכבישת העדות, לא יהא בדבר כדי לפגום במהימנותה 

פלוני נ' } 1958566ע"פ  -ב השופטת א' פרוקצ'יהכב' כהוא זה. כפי שציינה 

 ({: 1662) 810-818, 825 ,(1), פ"ד נהמדינת ישראל

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4426754#found24
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4426754#found24
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4426754#found23
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4426754#found22
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0002485.doc
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"... כבישת עדויות של קורבנות מעשי מין על אשר אירע להם הינה 

תופעה נפוצה ומוכרת בחלק גדול מעבירות המין. הדבר מוכר במיוחד 

ם בעבירות מין המתבצעות בתוך המשפחה במסגרת מערכת יחסי

מורכבת בין העבריין לבין קורבן העבירה. ממד נוסף נלווה לכך כאשר 

קורבן העבירה הינו קטין רך בשנים, אשר לעיתים אינו תופס את 

מלוא המשמעות של מעשה העבירה בסמוך להתרחשותו, אינו חזק 

מנת להתמודד כנגד הפוגע וחושש עקב פחד, בושה ומבוכה -מספיק על

קרובות הוא גם אינו מודע לקיומם של לחשוף את הדבר. לעיתים 

גורמים חיצוניים למשפחה אשר יכולים להושיט לו עזרה ולחלצו 

ממעגל האמה שבו הוא שרוי. הנסיבות המביאות קטין, קורבן עבירות 

מין במשפחה, לכבוש את עדותו הן אכן רבות ומורכבות, ולרוב הן אינן 

גר. לכבישת העדות וניתוח רציונלי של אדם בו הגיוןפי -מונחות על

במצבים כגון אלה יש לרוב הסבר סביר המעוגן בנסיבות המיוחדות של 

ובמציאות החיים שבה שרוי קורבן העבירה, ולכן אין בה כדי  ענייןה

-המתלונן. ההסבר לכבישת העדות מאפשר לבית גרסתלפגוע באמינות 

המשפט ליתן לעדות את משקלה הראייתי המלא כמתחייב מן 

  ."הנסיבות..

אתר ב פורסם, פלוני נ' מדינת ישראל 2890560ע"פ }ראו גם 

פ"ד , מדינת ישראל נ' בארי 8021581ע"פ (; 16.21.68) נבוהאינטרנט 

 ({2886) 602, 661 ,(2)מח

 

, פלוני נ' מדינת ישראל} 1000560ע"פ  -זה גם הדברים שנכתבו ב ענייןיפים ל

 {:(25.69.60) נבואתר האינטרנט ב פורסם

 

מוכרת "כבישת עדויותיהם של קורבנות עבירות מין הינה תופעה 

ושכיחה. במצבים אלה, עצם ההשתהות בהגשת התלונה לא תפחית 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201947/07
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NG-1-302-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NG-1-302-L.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202677/06


 פרק ו': נטל ההוכחה בעבירות מין

 

 

 

309 

משפט זה קבע לא אחת, כי רגשות כמו פחד, -בהכרח מאמינותה. בית

בושה ומבוכה בולמים את קורבן העבירה מלהתלונן על אשר אירע לו 

... התנהגות כזו אופיינית לסוג זה של קורבנות בסמוך לאחר מעשה

פסיקה לאורך כל הדרך, כי במקרים רבים אין עבירה, ומשכך, קבעה ה

בתלונה מאוחרת או בהתנהגות פסיבית של קורבן עבירת המין 

  ".כשלעצמם כדי לפגום במהימנות העדות

אתר ב פורסם, פלוני נ' מדינת ישראל 0108566ע"פ }ראו גם 

פ"ד  פלוני נ' מדינת ישראל, 26258561ע"פ ; (68.61.69) נבונט האינטר

 הפ"ד נפלוני נ' מדינת ישראל,  9012588ע"פ (; 1668) 801, 888 ,(1)ס

(2), 059 ,081 (2888}) 

 

 ידי קטין-כבישת עדות על 3.3

לכבוש את עדותו הן אכן רבות ומורכבות, ולרוב הן אינן הסיבות של קטין 

וניתוח רציונלי של אדם בוגר. לכבישת העדות במצבים  הגיוןפי -מונחות על

כגון אלה יש לרוב הסבר סביר המעוגן בנסיבות המיוחדות של העניין 

החיים שבה שרוי קורבן העבירה, ולכן אין בה כדי לפגוע באמינות ובמציאות 

המשפט ליתן לעדות את -המתלונן. ההסבר לכבישת העדות מאפשר לבית גרסת

  , על הראיותי' קדמי } משקלה הראייתי המלא כמתחייב מן הנסיבות

מדינת ישראל נ'  8021581ע"פ  -ב הנשיא שמגראומר  {608, 606 ',כרך א

 :(2886) 609 ,661(, 2מח) פ"ד ,בארי

 

"בימינו השכלנו ללמוד, כי רק חלק מקורבנות האינוס נוטות להתלונן 

זמן של היסוס, התלבטות או  לעיתיםבכלל, וכי אצל אחרות חולף 

צורך בהתייעצות... עד שמספרים למקורבים על אשר אירע או עד 

 ."שמגישים תלונה למשטרה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206279/03
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0210189-padi.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0210189-padi.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9904721.doc
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כך הוא לגבי קורבן  וכמה-כמה-אחת-עלר, ואם הדברים נכונים לגבי קורבן בגי

 קטין, וקל וחומר כאשר מדובר בקטין שהיווה קורבן לעבירת מין במשפחה. 

 

  {(1668) 0985(, 6)68על -תק ,דביר חליווה נ' מדינת ישראל} 8628568ע"פ  -ב

 נקבע כי:

 

מצבה הנפשי של המתלוננת: ראיה על מצבו הפיזי והנפשי של קורבן "

 גרסת, להוות חיזוק ללעיתיםיה עצמאית, שיכולה, אונס היא רא

 ,(1, פ"ד לו)אל שבאב נ' מדינת ישראל 529552המתלוננת )ראו: ע"פ 

 ,(2, פ"ד נא)גואטה נ' מדינת ישראל 528580(; ע"פ 2851) 562-566, 510

, 168 ,(0, פ"ד נו)נור נ' מדינת ישראל 886566(; ע"פ 2880) 610, 628

המשפט הנכבד קמא ציין בהכרעת הדין כי -ת((. בהתאם בי1661) 169

המתלוננת בדמות מצבה הנפשי ביום מסירת  גרסתמצא חיזוק ל

ידי חוקרת -תלונתה. מצבה הנפשי של המתלוננת תועד גם על

המשטרה שגבתה את אמרותיה, אשר סיפרה כי במהלך גביית 

האמרות הנ"ל, למתלוננת היו הפסקות של בכי והיא התמוטטה. 

כתבה "דו"ח התרשמות" מיד לאחר גביית הודעתה של  החוקרת אף

המתלוננת, שבו נכתב כי המתלוננת החלה לבכות מיד עם מסירת פרטי 

שרויה במצב נפשי קשה. התרשמות זו  הייתהעבירות המין, וכי היא 

"(, 9)אשר סומנה "נ5 11.68.2888באה לידי ביטוי גם בהודעה מתאריך 

ם כי המתלוננת בוכה וכי היא בגדרה מציינת החוקרת מספר פעמי

נמצאת "בהיסטריה". מידע זה על מצבה הנפשי של המתלוננת, שליווה 

ה ומצביע על גרסתאת מסירת התלונה על עבירות המין, מחזק את 

הקושי הרב שהיה לה לספר על עבירות המין, והוא מסביר, במידה 

יש לציין  כן-כמו, גם את ההתמהמהות בהגשת התלונה. מסויימת
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עניין זה את מצבה הנפשי הקשה של המתלוננת בעת עדותה בפני ב

 "המשפט המחוזי הנכבד.-בית

 

כבישת עדות ביחס לקורבנות קטינים, לרבות בתוך  3.4

 המשפחה

"פ עכבישת העדות היא תופעה מוכרת בייחוד אצל קורבנות של עבירות מין  }

{. תופעה (2808) 012(, 6פ"ד לג) ,אליעזר בן דוד קובו נ' מדינת ישראל  290508

זו נפוצה בייחוד אצל קורבנות קטינים, ובייחוד כשמדובר בעבירות מין 

 {. (2888) 059 ,(2פ"ד נה), ישראלפלוני נ' מדינת  9012588"פ עבמשפחה }

 

{ (1660) 6850(, 1)1660על -תק פלוני נ' מדינת ישראל} 26961568פ "ע -ב

הורשע המערער באינוס קטינים בתוך המשפחה. טענותיו בדבר כבישת 

המשפט קבע כי:  "הניסיון מלמד כי -ידי המתלוננים נדחו. בית-העדויות על

קים שעניינם עבירות מין שבוצעו כבישת עדות הינה תופעה חוזרת בתי

בקטינים, ובפרט באותם מקרים בהם החממה המשפחתית מנוצלת להפיכתו 

 של קטין אמצעי לסיפוק צרכיו המיניים המעוותים של אחד מבני המשפחה.

 

במקרים אלה, הקטין או הקטינה מחשים ואינם מספרים על שאירע להם, אם 

ידי מבצע העבירה כי יבולע להם -עלימו ימחמת הפחד והבושה, אם מכיוון שאו

אם יספרו על הדברים, אם מכיוון שאינם מבינים עד תום את הפסול 

שבמעשים, ואם מכיוון שאין להם אל מי לפנות, בעיקר כאשר הסכנה האורבת 

 להם היא מהבית.

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20147/79
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20147/79
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במרבית הפעמים, רק לאחר שנים, כאשר מבינים הקטין או הקטינה שבגרו 

צעו בהם, ואזרו עוז בנפשם להגיש תלונה נגד את משמעות המעשים שבו

 ם בפעם הראשונה.גרסתהעבריין, רק אז נשמעת 

 

כמובן בזהירות רבה כאשר מדובר בטענות בדבר מעשים  מחוייבהמשפט -בית

שבוצעו לפני שנים רבות, ואולם ברי כי במקרים אלה, משקיים הסבר סביר 

ממעשיו הרעים של  לכבישת העדות, אין להפוך את עצם הכבישה, שנבעה

העבריין, למגן עבורו מפני נשיאה באחריות למעשים ויש ליתן לעדות הקרבן 

פלוני  1958566"פ עאת המשקל הראייתי המלא, בהתחשב במכלול הנסיבות }

  {.(1662) 825(, 1פ"ד נה) ,נ' מדינת ישראל

 

 { מדובר(1662) 825(, 1פ"ד נה) ,פלוני נ' מדינת ישראל} 1958566ע"פ  -ב

המתלוננת,  .2886משנת  אחיה של המתלוננת,ידי -במעשים מגונים שבוצעו על

לבצע בה מעשים מיניים. ניתן  אחיהכאשר החל  26פי עדותה, הייתה כבת -על

להתלונן, ולא  להניח כי בגיל כה רך לא הייתה מודעת באופן מלא ליכולתה

הכירה את האמצעים שהיו עשויים לעמוד לרשותה כדי להתגונן מפני 

 תקיפותיו המיניות של אחיה.

 

רק מאוחר יותר, עם התבגרותה, וכאשר חלה עליית מדרגה ברורה במעשיו של 

המערער ונוכח חששה כי נכנסה להריון, התלוננה לראשונה בפני אחותה על 

 ה הביא בעקבותיו לחשיפתה של הפרשה כולה., ודבר ז2885האירוע מיולי 

 

לכבישת עדותה של המתלוננת לאורך שנים יש הסבר נוסף הקשור בחשש כבד, 

פחד, מבוכה ובושה מגילוי הפרשה, וגם על רקע זה ניתן להבין את רצונה 

 להעלים את פרטיה מכל גורם שהוא חיצוני למשפחה.

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202485/00
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המתלוננת לגלות את הפרשה, ורק מציאות זו הכבידה עוד יותר על נכונותה של 

כאשר היא בגרה והתחזקה מצד אחד, וכאשר חלה הסלמה בהתנהגותו של 

רק אז אזרה  ,2885כלפיה מצד אחר כפי שבאה לידי ביטוי באירוע מיולי  אחיה

 עוז וסיפרה על המתרחש תחילה לאחותה ואחר כך לאחרים.

 

ם הינה תופעה נפוצה כבישת עדויות של קורבנות מעשי מין על אשר אירע לה

ומוכרת בחלק גדול מעבירות המין. הדבר מוכר במיוחד בעבירות מין 

המתבצעות בתוך המשפחה במסגרת מערכת יחסים מורכבת בין העבריין לבין 

 קורבן העבירה.

 

 לעיתיםמד נוסף נלווה לכך כאשר קורבן העבירה הינו קטין רך בשנים, אשר ימ

מעשה העבירה בסמוך להתרחשותו, אינו אינו תופס את מלוא המשמעות של 

להתמודד כנגד הפוגע וחושש עקב פחד, בושה ומבוכה  מנת-עלחזק מספיק 

קרובות הוא גם אינו מודע לקיומם של גורמים  לעיתיםלחשוף את הדבר. 

חיצוניים למשפחה אשר יכולים להושיט לו עזרה ולחלצו ממעגל האימה שבו 

 הוא שרוי.

 

, קורבן עבירות מין במשפחה, לכבוש את עדותו הן הנסיבות המביאות קטין

וניתוח רציונלי של  הגיוןפי -אכן רבות ומורכבות, ולרוב הן אינן מונחות על

אדם בוגר. לכבישת העדות במצבים כגון אלה יש לרוב הסבר סביר המעוגן 

בנסיבות המיוחדות של העניין ובמציאות החיים שבה שרוי קורבן העבירה, 

 המתלונן. גרסתכדי לפגוע באמינות ולכן אין בה 

 

 המשפט ליתן לעדות את משקלה-ההסבר לכבישת העדות מאפשר לבית

 . {606 ',כרך א, קדמי י'הראייתי המלא כמתחייב מן הנסיבות }
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 . מידת ההוכחה הדרושה להוכחת הטרדה מינית4

מידת ההוכחה הדרושה להוכחת הטרדה מינית היא כהוכחה הדרושה בהליך 

ע"ע } להשתכנע, כי אכן התקיימה הטרדה מינית הדין-ביתקרי, על אזרחי 

 .{(10.66.65) פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלונית נ' אלמוני 109560)ארצי( 

 

מעשים עוד נפסק לעניין זה כי "במקרים של "הטרדה מינית", היות ומדובר ב

שדרכם להיעשות בצנעה ואשר קיים קושי רב בהוכחתם, הרי שלשאלת 

מהימנות בעלי הדין משקל מכריע. כך, יש משקל רב לקיומן של עדויות או 

לתמיכה בחלקים  הדין-ביתראיות חיצוניות אשר הצדדים יכולים להביא בפני 

יש  ..מטענותיהם, או לסיוע בהקניית סימני אמת לעדויות הצדדים עצמם.

ט הינה בעלת משמעות המשפ-והדרך שבה מנהל בעל דין את עניינו בבית

הסבר  היעדרהתנהגות כזו ב השמעת עד...-ה, לאיהבאת ראי-ראייתית: לאי

אמין וסביר, פועלת לחובתו של הנוקט בה, באשר על פניה מתחייבת ממנה 

 רסתגהיה בכך כדי לתמוך ב המסקנה, שאילו הובאה הראיה, או הושמע העד...

 .{2682חלק שלישי, על הראיות, יעקב קדמי, } ".היריב

 

, בנוגע הדין-בית, יש לשקול את העדויות, כמו כל עדות המובאת בפני כן-כמו

 .למניע האישי, אם קיים כזה, היכול להשפיע על תוכן העדות

 

 כנטל הוא, מינית הטרדה שעילתו אזרחי במשפט ההוכחה נטל"

 נטל התובע על מוטל ואין, רגילה תאזרחי בתביעה הדרוש ההוכחה

 על, חוק למניעת הטרדה מיניתה פי-על בתביעות כי, נקבע עוד. מוגבר

 הוכחה נטל פי-על, ראשית, הראיות את לבחון האזורי הדין-בית

 בנטל התובע משעמד. אזרחי כבמשפט, התובע על המוטל ראשוני

 ".לנתבע" המרות יחסי ניצול" תא לסתור הנטל מועבר, שוניהרא

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עע%20274/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עע%20274/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עע%20274/06
http://www.nevo.co.il/law/72507
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אתר האינטרנט , פורסם בפלונית נ' אלמוני 89526ע"ע , 080568ע"ע }

  {(66.26.22) נבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עע%2054/10
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 :פרק ז'

 ות מיןהודיית נאשם בעביר
 

קובע  2851-, התשמ"ב)א( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(286סעיף 

 כדלקמן: 

 

 . חזרה מהודאה183" 

הודה הנאשם בעובדה, אם בהודיה שבכתב לפני המשפט ואם )א( 

במהלך המשפט, רשאי הוא בכל שלב של המשפט לחזור בו מן 

קים המשפט מנימו-ההודיה, כולה או מקצתה, אם הרשה זאת בית

 "...מיוחדים שיירשמו

 

המשפט לאפשר חזרה מהודיה מתפרשת על כל שלבי המשפט, -סמכותו של בית

המשפט יעשה כן רק בנסיבות נדירות וחריגות -גם על שלב הערעור, אך בית

({. למשל כאשר 2850, )801 ,(1), פ"ד מאשראלפלוני נ' מדינת י 898558ע"פ }

הודיה לא ניתנה באופן חופשי ומרצון, כאשר נאשם לא הבין את משמעות 

ע"פ הודיתו, וכאשר הודיה הושגה שלא כדין, באופן המצדיק את פסילתה }

({. 66.61.22סם באתר האינטרנט נבו ), פורתורג'מן נ' מדינת ישראל 8006526

כוחו של נאשם בהפרת אמונים כלפיו, כשהוא -כיוצא בזה, במקום בו פעל בא

מּונע משיקולים זרים, יכול הדבר לֵהחשב כ"נימוק מיוחד" למתן רשות לנאשם 

, 298 ,(9), פ"ד נחמדינת ישראל נ' פלוני 8802566ע"פ לחזור בו מהודיתו }

יהיה  כן-לא-אם({. ברם, אין די בהמלצתו של סנגור לנאשם להודות, ש1669)

 26068568רע"פ צפוי לעונש כבד יותר, כדי להצדיק מתן רשות לחזרה מהודיה }

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20945/85&Pvol=מא
http://www.nevo.co.il/case/6031942
http://www.nevo.co.il/case/6031942
http://www.nevo.co.il/case/6031942
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/0305561-padi.doc
http://www.nevo.co.il/case/6173711
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ע"פ ({; 61.68.60) פורסם באתר האינטרנט נבו, ישראל מסיקה נ' מדינת

({. כל 10.22.60) פורסם באתר האינטרנט נבו, דענא נ' מדינת ישראל 068568

נ'  רגבי 6882569ע"פ אלה אינן אלא דוגמאות, ולא רשימה סגורה וממצה }

 ({.61.68.68) פורסם באתר האינטרנט נבו, מדינת ישראל

 

מדינת } 6089582ע"פ  -יותר עם נאשם הובעה בדעת הרוב ב גישה מקלה

({: גם אם הודיית נאשם ניתנה 2882) 561, 085 ,(8), פ"ד מהסמחאתישראל נ' 

בזמנה מרצונו החופשי, הרי שיש מקום לבחון "מהי הסיבה הכנה והאמיתית 

קש את החזרה מן ההודאה", ואין להכביד על לב-שםאשר מביאה את הנא

נאשם "שרצונו לחזור בו מהודאה נובע מטעם ענייני וכן, ולא מתוך תמרון 

". נשמעו דעות שלפיהן די בכך שנאשם סבור כי טעה בשיקוליו בעת פסול

שהודה, ומטרתו היחידה היא כי תינתן לו הזדמנות להוכיח את חפותו כדי 

 שיורשה לו לחזור בו מן ההודיה.

 

גישה מקלה זו יוחדה בפסיקה למצבים שבהם ביקש נאשם לחזור בו מהודיתו 

ם מבקש לחזור בו מהודיתו בדיעבד, לפני גזר הדין, ובהם קטן החשש כי הנאש

דם של נאשמים יבשל חומרת העונש, דבר שיאפשר תכסיסנות ומניפולציות מצִ 

פורסם באתר , פלוני נ' מדינת ישראל 8856565ע"פ )ראו לעיל(;  8802566}ע"פ 

פורסם , עאסלה נ' מדינת ישראל 6208565ע"פ (; 22.60.65) האינטרנט נבו

 ({.65.68.65) באתר האינטרנט נבו

 

ככל שהבקשה לחזרה לעיתוי בקשת נאשם לחזור בו מהודיתו נודע משקל רב: 

לאשרה תלך  נטיהט, כך המההודיה עולה בשלב מתקדם יותר של המשפ

ורסם באתר האינטרנט פ, מדינת ישראלנ'  אמסלם 1181565רע"פ }ותקטן" 

וזאת מפאת החשש לֵּכנותּה, ולנוכח המשאבים שהושקעו  ,({66.66.68נבו( )

משפט לנאשם לחזור בו מהודיתו ה-במשפט. רק במצבים נדירים ירשה בית

http://www.nevo.co.il/case/5714901
http://www.nevo.co.il/case/5714901
http://www.nevo.co.il/case/5714901
http://www.nevo.co.il/case/5927840
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%90%d7%94%d7%a8%d7%9f+%d7%a8%d7%92%d7%91%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-ND-5-798-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-ND-5-798-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/08055830-m08.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/08031650-t06.doc
http://www.nevo.co.il/case/5823974
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%99+%d7%90%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
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לאחר גזר הדין. אך גם במקרים שבהם ביקש נאשם לחזור בו מהודיתו טרם 

תר גזירת הדין, אין להיעתר לבקשה באופן אוטומטי, אלא יש להתחשב בי

עניין זה הוא פועל יוצא מדרישת החוק הנ"ל{.  8802566הנסיבות }ע"פ 

מפאת גורמי היציבות,  ונהיג-בלל"נימוקים מיוחדים שיירשמו", הכרח 

מדינת נ'  אמסלם 1181565רע"פ הוודאות והאמינות החיוניים להליך הפלילי }

 ({.66.66.68) פורסם באתר האינטרנט נבו, ישראל

 

שניידר נ' מדינת  0698522ע"פ לעיתוי הבקשה לחזרה מהודיה ניתן משקל רב }

על ({, אך המבחן המהותי אשר 26.60.26) פורסם באתר האינטרנט נבו, ישראל

תוכרע בקשת נאשם לחזור בו מהודיתו הוא "מבחן המניע", קרי האם פיו 

סר, ולהוכיח מדובר ברצון כן ואמיתי מצד הנאשם לחזור בו מהודאת שווא שמ

את חפותו, או שמא מדובר במהלך טקטי שנועד לגרוף תועלת משפטית כלשהי. 

מבחן העיתוי איננו אלא כלי עזר משפטי, לצורך הכרעה במבחן המניע. כך 

למשל תיתכן תכסיסנות מצד נאשם גם טרם מתן גזר הדין, כאשר הוא מגלה 

טיעונים לעונש או שניתן לגביו תסקיר שלילי שעלול להשפיע לרעתו בשלב ה

פורסם , פלוני נ' מדינת ישראל 6110526ע"פ במטרה להתיש את העדים }

 ({.19.62.22)  באתר האינטרנט נבו

 

כלפי נאשם המבקש לחזור בו מהודיתו מוסרת  המידה-על-יתרגישה מקלה 

שניתן לנצלו לרעה. יוכל נאשם להודות במסגרת הסדר טיעון, לגרום בידו כוח 

בכך לביטול שלב ההוכחות, ולימים, לפני גזר הדין, יבקש לחזור בו מהודיתו. 

בינתיים עלולות ראיות התביעה להיׁשחק, וחקר האמת ִידֵחק. אין לאפשר 

-זילות שכזו ביחס להודיה: יש להתייחס להודאת נאשם בתוך כותלי בית

המשפט ברצינות הראויה. הנאשם אינו בגדר "סוחר בשוק" המשפט הפלילי. 

הוא אינו רשאי לשמור את כל הקלפים באמתחתו ואינו בן חורין לעבור 

 . )ראו לעיל({ 6110526 ע"פ מהודאה לכפירה בכל עת אשר יחפוץ }

http://www.nevo.co.il/case/5823974
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%99+%d7%90%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/case/5594324
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/10032270-z04.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/10032270-z04.doc
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אין לאפשר שימוש לרעה בזכויותיו של נאשם. רשות לנאשמים לחזור בהם 

מהודיתם ולחזור לשלב ההוכחות, מסיגה לאחור גם את המתלוננים שחפצים 

בסיום הפרשה, בשיקום, במבט צופה פני עתיד, מבלי לדוש עוד בכאבם. לא 

יה בכדי מורה החוק כי יש צורך ב"נימוקים מיוחדים שירשמו", כדי שהוד

מנת להבטיח בטחון, יציבות -והסדר טיעון לא יהיו תלויים על בלימה, על

 ורצינות.

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , פלוני נ' מדינת ישראל} 0615526ע"פ  -ב

המשפט כי לא נגרע כל מאומה מזכויותיו -({ נחה דעתו של בית16.66.29)

סדר הטיעון. הדיוניות והמהותיות של המערער בקשר עם הודיתו במסגרת ה

המשפט המחוזי לחזור בו מהודיתו, כמו גם בערעורו, לא -בבקשותיו בבית

שכנע המערער בכנות בקשתו. לא באונס, אלא ברצון; לא בחוסר הבנה, אלא 

 מתוך ידיעה ברורה, הודה המערער כפי שהודה. 

 

המערער היה מעּורה בכל פרטי העניין כפי הדרוש לצורך גיבוש עמדתו אם 

המשפט הבהיר, והמערער -כוחו הסביר, בית-באשמתו, אם לכפור. באלהודות 

 , והיא עומדת בתוקפּה.דעת-שיקולהחליט. הודיתו ניתנה ברצינות, ב
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 :פרק ח'

הדעת של נאשם  שפיות-איהגנת סייג 

 בעבירות מין

 

 קובע כדלקמן: 2800-ח לחוק העונשין, התשל"ז69סעיף 

 

 הדעת שפיות-איח. 34" 

שא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, לא י

כושרו השכלי, היה חסר בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי ב

 יכולת ממש:

 אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו;להבין את ( 2) 

 ."( להימנע מעשיות המעשה1) 

  

נקודת המוצא היא חזקה של שפיות הניתנת לסתירה ודי לנאשם בעבירה 

 מנת-עלח לחוק. 69ורר ספק סביר שהתקיים בו הסייג האמור בסעיף לע

מחלה  , והם:להיכנס בגדרו של הסעיף נדרשים שלושה תנאים מצטברים

חוסר יכולת של ממש להבין  -נפשית או ליקוי בכושר שכלי; עוצמת הפגיעה 

קשר בין המחלה לבין  -את הפסול שבמעשה או להימנע ממנו; קשר סיבתי 

פורסם באתר , בחטרזה נ' מדינת ישראל 5156568ע"פ ולת כאמור }חוסר היכ

 ({.22.55.22) האינטרנט נבו

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%208280/05
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פורסם באתר האינטרנט נבו  ,פלוני נ' מדינת ישראל} 0100522ע"פ  -ב

המערער לשימוש רב השנים  ({ המומחים קשרו את  מצבו הנפשי של16.60.26)

בסמים ואלכוהול ולא לקיומה של מחלת נפש, וכן נוכח התנהגותו נקבע כי 

 שפיות-איהמשפט כי לא מתקיים סייג -הבין את מעשיו. מכאן, קבע בית

 הדעת.

 

די בכך,  -במקרה אחר, בו נקבע כי נאשם סובל מהפרעה נפשית משמעותית 

לקיומה של מחלת נפש של ממש לפי  משמעי באשר-ואין צורך לקבוע ממצא חד

 הדעת. שפיות-איהסייג ל

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , }פלוני נ' מדינת ישראל 9621522ע"פ  -ב

({ נקבע, כי נוכח ההפרעה הנפשית הקשה בה לוקה המערער, וכן 26.60.26)

נוכח הודייתו במיוחס לו עונש המאסר בפועל שהושת עליו בגין הרשעתו 

 שנים(. 26שנים )חלף  5 -הופחת ל ת מין,בעבירו

 

המשפט -הרי שיש לביתהנאשם בעבירת מין טוען ל"פיגור" במקרים בהם 

האם להורות על ריצוי מאסרו במעון נעול או להרות על מעצרו  דעת-שיקול

 {.2808-ק הסעד )טיפול במפגרים(, תשכ"טד לחו28בפועל }סעיף 

 

רסם באתר האינטרנט נבו פו, פלוני נ' מדינת ישראל} 1688521ע"פ  -ב

הנטען לעניינו כי הינו "מפגר" בהתעללות מינית  -הורשע המערער  {(16.65.26)

המשפט הפעיל את סמכותו מכוח סעיף -קשה וממושכת בשלושה קטינים. בית

ד לחוק הסעד ובהסתמך על ועדת האבחון  קבע כי המערער אינו נכנס 28

 נעול.להגדרת "מפגר" לצורך ריצוי מאסרו במעון 
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 :פרק ט'

 התיישנות בעבירות מין

 לחוק סדר הדין הפלילי( 16 -ו 5)סעיפים 
 

 הדין. 1

 2851-סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, התשמ"ב לחוק 26 -, ו8סעיפים 

 קובעים כי:

 

 . התיישנות עבירות5" 

ן זה בחוק אחר, אין להעמיד אדם לדי ענייןהוראה אחרת לן איב ()א

 רו מיום ביצועה:בשל עבירה אם עב

 ם שנים;ריעש -שדינו מיתה או מאסר עולם ע פשב (2)  

 שנים;ר עש -אחר ע פשב (1)  

 שנים;ש חמ - ןועוב (6)  

 אחת.ה שנ -א חטב (9)  

שמדת עם, השע פניעתו וענישתו של הבר מות לפי החוק בדירעבב ()ב

 2886-החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י פיול, 2886-תש"י

 התיישנות.ן אי -

לחוק  668 -ו 666בעבירות רצח וניסיון לרצח לפי סעיפים ( 2)ב

לחוק  988, ובעבירה של קשר לפי סעיף 2800-העונשין, התשל"ז

האמור לעבור עבירה מהעבירות האמורות, שבוצעו לפי מי שכיהן 

 אין התיישנות. -כראש הממשלה בעת ביצוע העבירה 
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)א(  קטן-סעיףהתקופות האמורות באו בעוון אשר תוך ע פשב ()ג

וגש כתב אישום או ה אוק פי חיקו-עלה נערכה לגביהם חקיר

התקופות מיום  מניין המשפט, יתחיל-התקיים הליך מטעם בית

ההליך האחרון בחקירה או מיום הגשת כתב האישום או מיום 

 המשפט, הכל לפי המאוחר יותר.-ההליך האחרון מטעם בית

סגרה שבשלה הוגשה ה )ג( יחולו על עבירת קטן-סעיףת אוורה ()ד

ל פעולה מהפעולות המפורטות וכל ראגרה למדינת ישסבקשת ה

 מניין המבקשת, תאריך אתדינה במ ה, שנעשתקטן-סעיףבאותו 

תקופת ההתיישנות לאותה עבירה לפי סעיף זה, כאילו נעשתה 

 בישראל.

 

 התיישנות ענשים .16 

ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, , ועהוטל לא יתחילו בביצוש נשעו

י לפל הכהדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, -אם מיום שפסק

 המאוחר יותר, עברו:

 ם שנים;ריעש -ע פשב (2)  

 שנים;ר עש - עווןב (1)  

 שנים." וששל -א חטב (6)  

 

 סדר הדין הפלילי לחוק 5סעיף  - התיישנות עבירות .2

סעיף לחוק סדר הדין הפלילי.  8ת בסעיף סוגיית התיישנות בפלילים מוסדר

( לחוק סדר הדין הפלילי קובע, כי אין להעמיד אדם לדין על עבירה מסוג 2)א()8

"פשע" , שאינו "פשע שדינו מיתה או מאסר עולם", אם חלפו למעלה מעשר 

( לחוק, עבירה שבצידה עונש החמור 2)19ום ביצועה. לפי לשון סעיף שנים מי

 משלוש שנות מאסר הינה עבירה מסוג "פשע".
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)א( האמור מבהיר, כי הוראותיו יחולו רק באין הוראה אחרת 8הרישא לסעיף 

 לעניין התיישנות בחוק אחר. 

 

לי, לחוק סדר הדין הפלי 8על היחס בין הסדר ההתיישנות הכללי, שבסעיף 

משפט זה "כי -להוראות התיישנות המעוגנות בדברי חקיקה אחרים, קבע בית

יש לראות את ההסדר הכללי של סוגיית ההתיישנות במישור הפלילי הקבוע 

תקופת  , כ'מטריית התיישנות' החלה בכל מקרה שבו נקבעתחסד"פל 8בסעיף 

 8התיישנות מיוחדת בדין מיוחד, ובתור שכזה 'משלימות' הוראותיו של סעיף 

לפקודה באותם נושאים  118הנ"ל את ההוראה המיוחדת הקבועה בסעיף 

ני הבירה נ' מדינת בו 9098580ע"פ } שסעיף זה אינו קובע דבר לגביהם"

 .({2885) 082, 000 ,(6) , פ"ד נבישראל

 

 בחינת תכליתה של ההתיישנות בפלילים מעלה, כי להסדר זה טעמים אחדים

 'תנועה לאיכות השלטון נ} 0801580 בג"צ -ב השופט גולדברג 'כבכתיאורו של 

 .{(2880) 080 ,(1פ"ד נא) ,מדינת ישראל

 

כחה והמחילה. כך מסביר יכינוי טעם השלהתיישנות ראוי ל הטעם הראשון

 :{016-011 'כרך ב, יסודות בדיני עונשין}ש"ז טעם זה פרופ' 

 

משפטיים העומדים מאחורי הענקת מעמד של -"השיקולים הסוציו

ות, נעוצים בהשלכת חלוף סייג למימוש אחריות פלילית להתיישנ

הזמן, הממושך בוודאי, מאז ביצוע העבירה, על השיקולים למימוש 

האחריות הפלילית לה. נעברה עבירה ובמשך פרק זמן מסויים, הקרוי 

תקופת ההתיישנות של העבירה, עדיין לא נקבעה האחריות הפלילית, 

טעם  על מהותה והיקפה, שעל העבריין לשאת בה עקב עבירתו, אין עוד

ידי ביצוע העבירה -חברתי ומשפטי להטילה עליו. הזעזוע שנגרם על

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204745/97&Pvol=נב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204745/97&Pvol=נב
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=יסודות%20בדיני%20עונשין
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חברתי שהיא היכתה בזמנו, דעכו ושככו; תהליך זה -וההד האנטי

וזה צריך  -מו שיכחה; חלוף הזמן בלא שהעושה חזר לסורו ימביא ע

אף ללא טיפול עונשי, מהווה סימן  -להיות, כמובן, תנאי להתיישנות 

הפלילית התייתר והאחריות עצמה טעונה מחילה; שמימוש האחריות 

מערכת יחסים תקינים שהתרקמה בין העושה וסביבתו, עשויה לחייב 

המחילה והיציבות החברתית,  יציבות חברתית. כל אלה, השיכחה,

ביחד, מוליכים אל המסקנה כי טובת הציבור והפרט, כאחד, תובעת 

הדברים, כפי להניח לדברים, ולהסתפק בהתפתחות החיובית של 

שהזמן והנסיבות גרמו לה. מימוש אחריות פלילית בתנאים כאלה, 

פירוש הדבר להעלות על פני השטח, ללא צורך, דברים נשכחים 

 ."מבחינת העבר, וחסרי תכלית ואולי אף מזיקים, מבחינת העתיד

  

נאשף נ' היועץ המשפטי } 186506ע"פ  -ב השופט זילברג 'כב כך-עלעמד 

והדברים מובאים כלשונם גם בספרו  ({,2809) 850, 806(, 1פ"ד יח) ,לממשלה

 :פרופ' פלרל שהנ"ל 

 

"הנחה היא כי לאחר שעבר זמן מסויים, וההתרגשות הציבורית חלפה 

 עוד...או חלשה, מן הראוי 'לשכוח' את מעשה העבירה ולא לטפל בה 

הציבורי שיש לחברה במוסד ההתיישנות הוא, כפי שראינו,  ענייןה

הצורך החיוני בשיכחת העבר. הציבור, כמוהו כפרט היחיד, אינו רוצה 

לחסות לעולם ועד בצל הזכרונות של עוונות ראשונים. רוצה הוא 

להשתחרר פעם מן הזכרון המעיק של החטא הקדמון. לכן, כאשר 

חקו תחת גלגלי הזמן, מתחיל קמעא קמעא לשוך זכרון העבירה, בהיש

ולהרדם, בא פורה שר של שכחה, הוא המחוקק הריבוני, ו'מיישן' 

פן ושמא הדיון  -משמע -'התיישנות' תרתי -אותה )את העבירה( כליל 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20290/63
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בעבירה הישנה יפתח את הפצע שהגליד, וילבן מחדש את הסערה 

 ".הציבורית שפרצה ושככה

 

את ההיבט הציבורי. בחלוף הזמן, הולך איפוא  מבטאכחה והמחילה יטעם הש

ופג העניין הציבורי שבהעמדת העבריין לדין, עד שניהול ההליך הפלילי 

 מתייתר. 

 

כחה והמחילה בהסדר ההתיישנות הוא בכך יביטויו המובהק של טעם הש

שתקופת ההתיישנות משתנה בהתאם לחומרת העבירה. בעבירות מסוג פשע 

הזמן על האינטרס החברתי בהעמדה לדין, ולכן תקופת  קטנה יותר השפעת

ההתיישנות ארוכה יותר. בעבירות של השמדת עם ופשעי הנאצים אין שיני 

הזמן משפיעות כלל על האינטרס החברתי, ולפיכך אין הן מתיישנות כלל )סעיף 

 )ב( לחוק(.8

 

להסדר ההתיישנות נעוץ באינטרס הפרטי של העבריין. מי  הטעם השני

תנהל נגדו הליך פלילי, בכל אחד מהשלבים שעמדנו עליהם, זכאי לכך שמ

שהליך זה יסתיים במהירות. אך מובן הוא כי נאשם שמשפטו נפתח, זכאי לכך 

שהמשפט יסתיים מהר ככל האפשר. זאת מכמה טעמים: המתח שנתון בו כל 

 למעמד רוב-פי-עלמי שמתנהל נגדו הליך פלילי; הסטיגמה החברתית הנלווית 

 -של נאשם בפלילים; שיבוש אורחות החיים של הנאשם ומשפחתו; המשאבים 

תו. זכות זו של הנאשם שנאלץ הנאשם להשקיע לצורכי הגנ -בממון ובזמן 

-חשיבות במקרים שבהם ננקטים נגדו אמצעים לפני שנפסק-מקבלת משנה

 דינו, דוגמת מעצר, ערובה או השעיה מתפקיד.
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נגדו חקירה פלילית גלויה. אף הוא זכאי לכך שזו הוא הדין לגבי מי שמתנהלת 

אישום ואם בסגירת התיק, מאותם  תסתיים במהירות, אם בהגשת כתב

 טעמים עצמם שמנינו.

 

בדומה לכך, גם מי שעבר עבירה, אך זו לא נחקרה והוא לא הועמד לדין בגינה. 

 מו. חשש נצחי של עברייןיבאה עת שבה משתחרר הוא ממורא מיצוי הדין ע

שלא נתגלה, כי ביום מן הימים תבוא עמו החברה חשבון על מעשיו, נתפס 

 כפגיעה חמורה מדי במי שחטא לסדר החברתי.

 

כי בחלוף  חששלהתיישנות הוא האינטרס בבירור האמת. יש  שלישיהטעם ה

כלל נאמר, כי אין -הזמן תאבדנה ראיות או שיעומעם זיכרונם של עדים. בדרך

ל מסכת ראיותיו לעולם, או לאלץ אותו לאסוף לדרוש מהנאשם לשמור ע

מנת שלא תיחלש יכולתו -ראיות להגנתו זמן רב לאחר ביצוע העבירה, על

אולם יש לציין כי טעם זה להתיישנות פועל לא רק כלפי  .להוכיח את חפותו

הנאשם אלא גם כלפי הציבור בכללותו. בירור האמת במשפט הפלילי, 

ראה }אינטרסים ציבוריים ממדרגה ראשונה  והימנעות מהרשעת חף מפשע הם

(, 1)88על -, תקיצחקי נ' מדינת ישראל 2182581ע"פ  -ב השופט קדמידברי 

 018(, 6פ"ד לח) ,ליבני ואח' נ' מדינת ישראל 565559ב"ש השווה ו (,2888) 2125

(2859,) 069 ,065 (2859)}. 

 

לאינטרס של בירור האמת עשויה להיות גם פעולה הפוכה, של הארכת תקופת 

התיישנות, על חשבון השיקולים האחרים. כך הוא במקרים שבהם דווקא 

מצריך זמן רב  -לית שהוא נדבך יסוד במימוש האחריות הפלי -בירור האמת 

יותר משקבוע לתקופת התיישנות רגילה. שכן, ישנן עבירות שנסיבות ביצוען 

  186506ע"פ  -ב השופט זילברגמקשה על רשויות האכיפה לגלותן. כך הסביר 

את תקופת ({ 2809) 806(, 1), פ"ד יחלממשלהנאשף נ' היועץ המשפטי }

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201291/92
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בש%20838/84
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20290/63
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20290/63&Pvol=יח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20290/63&Pvol=יח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20290/63&Pvol=יח
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 (נוסח חדש) פקודת מס הכנסהל 118התיישנות הארוכה שנקבעה בסעיף 

(. כך הוסבר גם הצורך בהארכת 2890נסה, ד לפקודת מס הכ08)לשעבר סעיף 

חוק לתיקון תקופת ההתיישנות בעוונות, שהייתה בעבר בת שלוש שנים )הצעת 

(. הסדר מרחיק לכת יותר 2806-הפלילי )התיישנות עוונות(, תשכ"ד סדרי הדין

של מדינת קליפורניה, שם נקבע כי בעבירות אשר  חוק ההתיישנותמופיע ב

המרכיב המהותי בהן הוא הונאה או הפרת אמונים, תתחיל תקופת 

 California Penalההתיישנות עם גילוי העבירה, ולא במועד ביצועה, כרגיל )

Code sec. 803(c) ; ראה  -הסדר דומה מצוי אצלנו בהתיישנות האזרחית

 ."(ההתיישנות חוק)להלן: " 2885-, תשי"חחוק ההתיישנותל 5, 0סעיפים 

 

של הסדר ההתיישנות הוא הטעם התועלתני. משמעות הדבר  אחרון לטעמיו

יצה את רשויות האכיפה לסיים במהירות יחסית את היא שההתיישנות ממר

אינטרס הציבורי של מלחמה יעילה בפשיעה  הטיפול בעבירות, ולא לדחותו.

למותר לציין כי המרצת  .אכיפת הדין הפלילי תתבצע במהירות דורש מלאכת

 רשויות האכיפה תורמת להגשמת שאר מטרותיה של ההתיישנות.

 

 .  קטיעת מירוץ ההתיישנות3

)ג( לחוק סדר הדין הפלילי קובע מפורשות, כי כאשר עסקינן בעבירות 8יף סע

מסוג פשע או עוון, יתכנו נסיבות בהן ייקטע מירוץ התיישנות, אשר החל עם 

תורת ותקופת ההתיישנות תחל להימנות מחדש )גבריאל הלוי   ביצוע העבירות,

 אם במהלך תקופת((. נסיבות אלו יתקיימו 1622) 091 ',כרך ב ,הדיון הפלילי

פי חיקוק או הוגש כתב אישום -חקירה עלההתיישנות נערכה לגבי העבירות "

התקופות מיום  מניין יתחילהמשפט" כשאז "-או התקיים הליך מטעם בית

ההליך האחרון בחקירה או מיום הגשת כתב האישום או מיום ההליך האחרון 

 המשפט, הכל לפי המאוחר".-מטעם בית

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001a.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_067.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_067.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_067.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
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התנועה } 0801580בג"צ  -הובהר ב לחסד"פ )ג(8וראת סעיף לגבי מהותה של ה

 000-008, 080 ,(1), פ"ד נאלמען איכות השלטון נ' היועץ המשפטי לממשלה

 ({ כי:2880)

 

של התקופה  "עניין לנו בהפסקת מירוץ ההתיישנות ובמחיקה מוחלטת

שחלפה, ולא בהשהיית הספירה. בכל עת שמתרחש 'ארוע' מהמנויים 

כן, אדם -בסעיף, מתחיל מניינה של תקופת ההתיישנות מחדש. על

שביצע עבירה, לא יוכל לחסות תחת כנפיה של ההתיישנות, אלא אם 

עברה תקופת התיישנות שתחילתה בהליך המאוחר ביותר מאלה 

על יוצא מכך, כי עשויות לחלוף מיום ביצוע )ג(. פו8המנויים בסעיף 

העבירה ועד להגשת אישום, שנים רבות יותר מאלה הנקובות בסעיף 

)א(. זאת, אם במהלך אותן שנים נערכים מעת לעת הליכי חקירה. 8

והכול, כמובן, כל עוד פער הזמן שבין הליך והליך אינו עולה על תקופת 

 " .ההתיישנות

 

מקנה עדיפות לאינטרס הציבורי שבאכיפת  לחסד"פ ()ג8ההסדר האמור בסעיף 

הדין הפלילי על פני האינטרס האישי של הנאשם שדינו יתברר, מהר ככל 

 שניתן:

 

"מתוך הכרה בצורך לתת בידי רשויות אכיפת החוק כלים  

אפקטיביים לפעול להעמדה לדין של עבריינים, ומתוך הבנה כי 

עבירות, ובאיסוף ראיות  לעיתים נתקלות הרשויות בקשיים בפענוח

לצורך  -בלעיתים אף זמן ר -הנדרשות לצורך המשפט, ונחוץ זמן 

מיצויין של פעולות אלה... המצבים הקוטעים את תקופת ההתיישנות 

ת החוק נועדו לתת אפשרות לרשויות אכיפ חסד"פ)ג( ל8פי סעיף -על

לעשות את מלאכתן כשהן משוחררות מכבלי מירוץ ההתיישנות 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206972/96&Pvol=נא
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206972/96&Pvol=נא
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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במהלך החקירות המשטרתיות, במהלך פעולות התביעה הכללית 

-לאחרלצורך הגשת כתב אישום, ובעת ניהול ההליכים המשפטיים 

. כדי לאפשר לרשויות לפעול לצורך אכיפת הדין, ניתנה עדיפות מכן

ערך של מניעת עינוי דין עימם. כל למיצוי הדין עם נאשמים על פני ה

זאת נכון, כל עוד נערכות פעולות ומתקיימים הליכים כאלה, 

המצדיקים את התמשכות הזמן. אולם, כאשר הושלמו פעולות 

החקירה, והוגש כתב אישום, ולאחריהם אין עוד פעולות חקירה 

נוספות, ולא מתקיימים הליכים משפטיים כלשהם, תקופת 

 " .מחדש ממועד הגשת כתב האישום ההתיישנות נפתחת

, פורסם באתר האינטרנט מונדרוביץ נ' מדינת ישראל 1299565ע"פ }

  {02(, פסקה 29.62.26נבו )

 

אשר בסעיף  ",פי חיקוק-חקירה על" מה משמעות המונח נשאלת השאלה, 

 ?פלחסד" )ג(8

 

ההלכה הפסוקה קבעה כי חקירה, בהקשר זה "היא פעולת חיפוש ואיסוף 

המשפט, הנערכת בידי המשטרה או בידי נושא משרה -חומר הוכחה לבית

 1299565ע"פ } המוסמך לערכה, כדי להכין תביעה פלילית העתידה לבוא"

(,  פסקה 29.62.26, פורסם באתר האינטרנט נבו )מונדרוביץ נ' מדינת ישראל

02}. 

  

אשר בסעיף  ",פי חיקוק-חקירה על" משפט נדרש בעבר לפרשנות המונח-בית

)ג( וקבע כי חקירה, בהקשר זה "היא פעולת חיפוש ואיסוף חומר הוכחה 8

מך לערכה, המשפט, הנערכת בידי המשטרה או בידי נושא משרה המוס-לבית

 ,פלוני נ' מדינת ישראל 690560ע"פ }העתידה לבוא" כדי להכין תביעה פלילית 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202144/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202144/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20347/07
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; מונדרוביץגם עניין  לעיל ; ראו29 (,25.66.60פורסם באתר האינטרנט נבו )

 .{2611, (1668) חלק שני ,על סדר הדין בפליליםיעקב קדמי 

  

 080(, 1, פ"ד נא)מדינת ישראל תנועה לאיכות השלטון נ'} 0801580 בג"צ -ב

את הפרשנות הסבירה לגישתו לשאלת  השופט גולדברג כב'בחן { (2880)

החוק מבחין בין שלושה  שם, קטיעת ההתיישנות מחמת ה"חקירה". לדבריו,

 שלבים של ההליך הפלילי במובנו הרחב. 

 

נשקלת העמדתו לדין של  בשלב השנינחקר החשד לעבירה.  ןבשלב הראשו

החשוד בביצוע העבירה. אם נופלת החלטה על העמדת החשוד לדין, ומוגש 

 , הוא שלב המשפט. השלב השלישיאישום, כי אז נערך  כתב

 

על חקירת העבירה מופקדות רשויות החקירה, ובראשן המשטרה. על השלב 

ובראשן התביעה הכללית. על השלב השלישי השני מופקדות רשויות התביעה, 

אמנם מיטשטשת אבחנה זו, כשאנשי משטרה  לעיתיםהמשפט. -מופקדים בתי

( לחוק( או כשקובל פרטי מחליף את התובע. 1)א()21משמשים כתובעים )סעיף 

המשפט מוסמכים לגבות עדות -גם החלוקה בין השלבים איננה כה חדה. בתי

לחוק(. אולם אין בדוגמאות אלה  220)סעיף  האישום מוקדמת טרם הוגש כתב

 כדי לפגוע בתקפותה של החלוקה האמורה.

 

 הרשות החוקרתהחלוקת האמורה איננה רק חלוקה מוסדית, אלא גם עניינית. 

ממונות על בחינת הראיות  רשויות התביעהממונה על איסוף הראיות. 

. בשלב אישום כתבשנאספו, ואם די בהן כדי לבסס אישום פלילי, ועל הגשת 

דעת ומחליטה, אם יש עניין ציבורי בהעמדה -זה גם מפעילה התביעה שיקול

הם שמכריעים אם עלה בידי התביעה להוכיח את אשמתו  המשפט-בתילדין. 

 של הנאשם. 



לחוק סדר הדין הפלילי( 16 -ו 5פרק ט': התיישנות בעבירות מין )סעיפים   

 

 

 

333 

לחוק,  88לחוק עוסקים ב"תלונה, חקירה והעמדה לדין". סעיף  00-85סעיפים 

"נודע למשטרה על ביצוע , קובע כי מששכותרתו היא חקירת המשטרה

העברת חומר לחוק, שכותרתו היא  06תפתח בחקירה...". סעיף  עבירה...

, מורה כי "חומר שהושג בחקירה בעבירה שהיא פשע תעבירו החקירה לתובע

לתובע המוסמך לנהל את  -המשטרה לפרקליט מחוז, ובעבירה אחרת 

למת החקירה לאחר עניינו הצורך שעשוי להתעורר בהש 02התביעה...". סעיף 

שתיק החקירה הועבר לפרקליטות. הסעיף מסמיך את היועץ המשפטי 

לממשלה ואת פרקליטות המדינה "להורות למשטרה להוסיף לחקור...". 

 01לחוק. סעיף  00 -ו 01תפקידה של התביעה בהליך הפלילי מוסדר בסעיפים 

ות קובע כי "ראה התובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיק

באומרו כי  01משלים את סעיף  00לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין...". סעיף 

המשפט". סעיפים -"אדם שיש להעמידו לדין יגיש עליו תובע כתב אישום לבית

דנים בהחלטות רשויות החקירה והתביעה שלא לפעול ובערר עליהן.  09 -ו 06

להעמיד לדין".  סעיפים אלה מזכירים "החלטה שלא לחקור", והחלטה "שלא

רואים אנו כי מבנהו והוראותיו של החוק מבחינים בין הליכי חקירה לבין 

הליכי העמדה לדין. ביצוע החקירה הוא מתפקידה של המשטרה, ולא 

 מתפקידה של התביעה. התביעה ממונה על ההעמדה לדין. 

 

מבנהו והוראותיו של החוק מחזקים, לכאורה, את הפרשנות הראשונה של 

)ג( לחוק, אשר לפיה משמעות הביטוי מצטמצמת 8י "חקירה" בסעיף הביטו

ידי הרשות החוקרת. אמרנו "לכאורה", משום -לפעולות של איסוף ראיות על

)ג( לחוק משלב בדיקת 8שפרשנות זו מעוררת תמיהה על שום מה מתעלם סעיף 

חומר החקירה וההעמדה לדין. החוק קובע, שפעולות הנעשות במסגרת השלב 

שון של ההליך הפלילי )החקירה( ובמסגרת השלב השלישי שלו )האישום הרא

המשפט( קוטעות את מירוץ ההתיישנות. מה טעם מבחין החוק בין -בבית

שלבים אלה ובין השלב השני )בדיקת הראיות וההעמדה לדין(? האומנם נתכוון 
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החוק להוציא מגדר הפעולות המפסיקות את מירוץ ההתיישנות רק את אלה 

ידי התביעה? האם יש הצדקה עניינית ל"הפליה" זו בין הליכי -בצעות עלהמת

החקירה והמשפט, ובין הליכי ההעמדה לדין? האם יהא זה מופרך לומר כי גם 

ידי התביעה, אף הוא בגדר "חקירה", כשזו -שלב עיבוד חומר החקירה על

 כוללת גם "דרישה" )תרתי משמע( של החומר?

 

 כב'ולגישת  של המונח "חקירה" הן סבירות, שתי הפרשנויות הלשוניות

לברר את  ישמנת לבור מתוכן את הפרשנות הנכונה, -ועל ,השופט גולדברג

 תכליתו של הסדר ההתיישנות שנקבע בחוק, והיא שתכריע.

 

קטיעת מירוץ ההתיישנות, או השהייתו, מוצדקת בראש ובראשונה כאשר 

לנימוקי ההתיישנות. הנאשם עושה מעשים המשמיטים את הקרקע מתחת 

כאשר העבריין מתחמק מידיהן של רשויות האכיפה והעמדתו לדין נמנעת בשל 

כך, אין לומר שהחברה שכחה את העבירה ומחלה עליה. שהרי אין החברה 

מוחלת למי שמסכל את ההליכים הפליליים נגדו, ואין זכותו להליך מהיר 

א)ג( לחוק, 89תן למצוא בסעיף יכולה לעמוד לו למגן. ביטוי מפורש לרעיון זה ני

הקובע כי ניתן להתלות הליכים נגד נאשם המתחמק מן הדין, ולחדשם אף אם 

  . עברה תקופת ההתיישנות

 

השהיית מירוץ ההתיישנות תיתכן גם במקרים שבהם אין בכוחה של התביעה 

להעמיד את העבריין לדין בשל מניעה חוקית. כך מוסברת השהיית תקופת 

 29סעיף כאמור ב כאשר העמדה לדין נמנעת בשל חסינות דיוניתההתיישנות 

 לחוק החסינות. 0סעיף  -ו יסוד: נשיא המדינה חוקל

 

. סעיף זה לחוק )ג(8גם לצורך שבבירור האמת חלק נכבד בהסדר הקבוע בסעיף 

שר לרשויות האכיפה לחקור, גם אם מתמשכת החקירה משמיע לנו כי יש לאפ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/316_001.htm
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מעבר לתקופת ההתיישנות. יש ולשם פענוח עבירות, עשויות רשויות האכיפה 

לה של ילהיזקק לזמן רב, ובנסיבות כאלה אין לאפשר לעבריינים לחסות בצ

ההתיישנות. ההשקפה היא שלא רשויות האכיפה צריכות לשאת בקושי 

ת, ולא העבריין צריך ליהנות ממנו. אכן, עקרון שבמימוש האחריות הפלילי

ההתיישנות הוא עיקרון חשוב, אך אין הוא יכול לחתור תחת קיומו של הליך 

פלילי תקין, במקרים שבהם קיומו של הליך כזה מצריך זמן רב יותר מאשר 

 מאפשרת תקופת ההתיישנות.

 

)ג( לחוק. 8ף ישנם נימוקים נוספים לקטיעת מירוץ ההתיישנות בסעילגישתו, 

ניתן לומר, כי רשויות האכיפה הן שמשמשות פה לחברה לעניין שכחת העבירה 

 -ומחילתה, ומירוץ ההתיישנות נקטע כל עוד הן פועלות להעמדת העבריין לדין 

וניהול משפט. ממילא קטן אז החשש  כתב אישוםחקירה, הגשת באמצעות 

קיומו של ההליך, כי עליו  שהעבריין יאבד את ראיותיו, שהרי מוזהר הוא, עקב

 לשמור את ראיותיו.

 

, השפעת הליך ההעמדה לדין על ההתיישנותהשופט גולדברג בוחן את  'כב

 הנ"ל: 0801580 צ"בג -וכדבריו ב

 

כאן חוזרים אנו לבחינתה של השאלה העומדת במרכזו של הליך זה, והיא  .18"

לדין, קוטעות  אם פעולותיה של התביעה במסגרת ההחלטה אם להעמיד חשוד

את מירוץ ההתיישנות. האם עלינו להעדיף את הטענות כי כל עוד עוסקת 

התביעה בתיק ושוקלת את חומר החקירה, אין שכחה ואין מחילה לעבירה, 

ידי רשויות התביעה, ממילא מוזהר הנאשם -וכל עוד לא התקבלה החלטה על

 ולפיכך נקטע מירוץ ההתיישנות? -לשמור על ראיותיו 
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סבורני, כי יש להעדיף את הדעה כי פעולות התביעה בתיק לאחר שהושלמה  .66

החקירה, אינן קוטעות את מירוץ ההתיישנות. פרשנות תכליתית מחייבת 

לפרש את החוק כך שאין מירוץ ההתיישנות נקטע אלא בהתקיים הצדקה 

עניינית לכך. הצדקה אשר כזאת קיימת כאשר לצורך בירור האמת במשפט 

קירה; כאשר העבריין ביוזמתו חותר תחת בירור האמת או כאשר נדרשת ח

קיימת מניעה חוקית להעמדה לדין. אולם אין ההצדקה קיימת כשלפני 

התביעה מונח כל חומר החקירה, וכל שנותר עליה לעשות הוא להפעיל בזריזות 

. פרשנות זו של סעיף כתב אישוםדעתה, אם יש בחומר כדי להגיש -את שיקול

וק, מתיישבת עם זכותו של החשוד לקיום הליך מהיר שבו יוכרע גורלו )ג( לח8

ידי התביעה לחסד או לשבט, ואין היא כופה על התביעה גזירה שאינה -על

יכולה לעמוד בה. פרשנות אחרת משמעה עינוי הדין, והארכת תקופת המתח, 

הסבל הנפשי וחוסר הוודאות, בה חיים החשוד ומשפחתו, מאז תחילת 

עד להחלטת התביעה. פרשנות כזאת אינה עולה בקנה אחד עם כבודו  החקירה

 ".של החשוד, ועם הטעם התועלתני להתיישנות, שעליו עמדנו

 

בכל סוגיית  השופטת שטרסברגכב' דנה  הנ"ל 0801580 בג"צ -ובהמשך ל

 קטיעת ההתיישנות והפרשנות הסבירה לגישתה בקובעה כי:

 

)ג( 8כיצד לפרש את החריגים שבסעיף לאור דברים אלה נשאל עצמנו  .5"

 .חסד"פל

 

-כאמור, קבע המחוקק את "ההליך האחרון בחקירה... או מטעם בית

המשפט..." כמועד הפותח מחדש את תחילת מירוץ ההתיישנות. השאלה היא 

)ג(, 8וא? אף ששאלת פרשנותו של סעיף "הליך חקירה" לעניין זה, מה ה

משפט זה פעמים מספר, לא -ופרשנות המונח "חקירה" שבו, באו מלפני בית

היה זה בהקשר שלפנינו. באותם מקרים התעוררה השאלה מתי התחילה 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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בעניין ) ה"חקירה" והאם עד למועד תחילתה טרם חלפה תקופת ההתיישנות

נידונה השאלה אם  (2808) 800(, 2, פ"ד לג)ברמי נ' מדינת ישראל 668505ע"פ 

 160580ע"פ ה"חקירה" נפתחה במועד הגשת התלונה למשטרה; בעניין 

התעוררה השאלה (, 2880) 825, פ"ד יא הצויטאת נ' היועץ המשפטי לממשל

"(; ואילו בענייננו השאלה היא מתי חקירהאם חקירה משרדית פנימית היא "

ה"חקירה" כמשמעותו של מונח זה בחוק, ואם "ההליך האחרון  מסתיימת

בחקירה" הוא המועד שבו החליט היועץ המשפטי שלא להעמיד לדין את 

 המשיב.

  

הגבול של "הארכת" ההתיישנות אל מחוזות האם ראוי למתוח את קו  .8

רחוקים מעבר לתום החקירה המשטרתית ולהציבו בתום טיפול הפרקליטות? 

כוח היועץ המשפטי איננו סבור כך. לטענתו, עבודת הפרקליטות איננה -בא

באשר מטרתה של חקירה הוא גלוי  חסד"פ)ג( ל8בגדר "חקירה" לעניין סעיף 

העבירה ואיתור העבריין ואילו מלאכתה של הפרקליטות היא הליך של שקילת 

ידי חלוקת התפקידים בין שתי -העמדת החשוד לדין. עמדה זו נתמכת על

. חברי מצדד בעמדה זו שבעיניי מוקשה היא חסד"פהרשויות, המוצאת ביטוי ב

ומשום קווי הדמיון בין עבודת  חסד"פמשום אופיו של הסדר ההתיישנות שב

 המשטרה והפרקליטות. 

 

מלמד כי תכליתו לאפשר לרשויות אכיפת החוק  חסד"פהסדר ההתיישנות שב

לעשות את מלאכתן כשהן משוחררות מכבלי מירוץ ההתיישנות בכל תקופת 

המשפט, לפי האחרון -עבודת המשטרה ובכל תקופת ניהול ההליכים בבית

שבהם. בכך מצטמצם עד למאוד מספר המקרים שבהם מתחיל מירוץ 

שהוא המועד הבסיסי, ומועד ההתיישנות  -ות במועד ביצוע העבירה ההתיישנ

מוארך כמעט בכל מקרה, שהרי ברוב רובם של המקרים נפתחת חקירה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20309/78
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20207/56
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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משטרתית בעקבות ביצוע העבירה, והמועד לתחילת מירוץ ההתיישנות הוא 

 עם סיומה.

 

 ההבדל בין חקירה משטרתית לבין הטיפול בפרקליטות?איפוא  מהו .26

 

ית פעולותיהן של הרשויות המטפלות בלכידת העבריינים ובהעמדתם לדין תכל

היא למצות את הדין עם העבריין ולהביאו על עונשו. פעולות אלה מתחילות 

ידי -בהליכי החקירה המשטרתית, נמשכות בהליכי ההעמדה לדין על

המשפט. -הפרקליטות או היועץ המשפטי לממשלה ומסתיימות בהליכי בית

חופפות.  לעיתיםשלובות ו לעיתיםהמשטרה ושל הפרקליטות  עבודתן של

המשטרה אמנם חוקרת ואוספת ראיות, אך היא גם שוקלת ובוחנת את דיותן. 

משנאספו הראיות מעבירה המשטרה את תיק החקירה לפרקליטות ויש והיא 

מצרפת המלצתה בדבר העמדת החשוד לדין. בחינת דיותן של ראיות להגשת 

ידי הפרקליטות. גם -ידי המשטרה והן על-צעת הן על, מבוכתב אישום

ולאחר קבלת תיק  -במהלך החקירה המשטרתית  -הפרקליטות מבצעת 

החקירה לרשותה, פעולות בעלות אופי חקירתי. בחלק גדול מן המקרים, 

ובמיוחד בעבירות מורכבות, כגון עבירות כלכליות רחבות היקף או עבירות 

נוהגים  לעיתיםקליט את עבודת המשטרה. בעניינים רגישים, מלווה פר

עד כמה  אמצעי-בלתיפרקליטים לזמן אליהם עדי מפתח כדי לברר באופן 

 מבססת עדותם ראיות לכאורה לאשמה. הליך זה הוא הליך חקירתי מובהק. 

 

ידי המשטרה היא -מתבצעת על מסויימתהאם ראוי הוא, כי כאשר פעולה 

ידי -, או דומה לה, מתבצעת עלתיחשב ל"חקירה", וכאשר אותה פעולה

הפרקליטות, לא תיחשב לכזו? האם ראוי הוא שבתקופה שבה שוקלת 

הפרקליטות את שאלת ההעמדה לדין ימשיך מירוץ ההתיישנות, ואילו אם 

תחליט כי יש צורך בהשלמה והתיק יוחזר למשטרה למטרה זו, תתחיל תקופת 
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דילוג על שלב הטיפול ההתיישנות את מירוצה מחדש? מה טעם רעיוני יש ב

בפרקליטות כאשר בהתקיים חקירה משטרתית מתחיל מירוץ ההתיישנות עם 

סיומה וכאשר מתקיים הליך שיפוטי מתחיל המירוץ עם סיומו, ורק הליך 

ידי הפרקליטות אינו מפסיק את -ההחלטה בדבר העמדה לדין הנעשה על

כי איפוא  אהתקופת ההתיישנות המתחילה עם סיום החקירה המשטרתית. נר

ניתוח פעילותה של המשטרה והפרקליטות במישור העיוני והמעשי כאחד 

מעורר יותר מספק בהצדקת ההבחנה ביניהם לעניין הביטוי "חקירה" שבסעיף 

וכל עוד נמשך ההליך  כתב האישום)ג(. זאת ועוד, העובדה שממועד הגשת 8

התמשכות  המשפטי לא חלה התיישנות, מלמדת כי ההוראה לא באה למנוע

הליכים משפטיים החל משלב החקירה וכלה בשלב ההליך השיפוטי וכי 

נותן עדיפות למיצוי הדין עם העבריין על פני מניעת עינוי דין  חסד"פההסדר שב

 ממנו. 

 

לסיים את מלאכתן  קידה כדיגם הטעם של דרבון הרשויות לפעול בזריזות ובש

מוצדק, מעלה שאלה אם ההתיישנות היא האמצעי הראוי -ללא דיחוי בלתי

ידי בדיקה עניינית של אותה -להשגת תכלית זו ואם לא ניתן להשיגה על

פעילות באופן שככל שיתגלה כי היא לוקה באותם פגמים יפעל הדבר לזכותו 

 ונש שיושת עליו. של החשוד לעניין העמדתו לדין או לעניין הע

 

מכל האמור לעיל, עולה כי שיקולים כבדי משקל עומדים לזכות העמדה  .22

)ג( 8הגורסת כי יש לראות בעבודת הפרקליטות הליך של "חקירה" לעניין סעיף 

ידי פרשנות זו "להאריך" את תקופת ההתיישנות באופן שהיא תתחיל עם -ועל

נה באים השיקולים פול הפרקליטות. בראש ובראשויסיום הליך ט

הנורמטיביים של הגנה על אינטרסים של החברה, של יחידיה ושל קורבנות 

העבריינות בכלל, ובענייננו, חשד להפרת אמונים ולפגיעה בטוהר המידות של 

עובד ציבור בכיר, בפרט, הראויים להגנת מועדפת. אחריהם באים השיקולים 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
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שוני מהותי בין עבודת  )ג( בשל היעדר8הנובעים מן הרציונל של סעיף 

ב"דילוג" על טיפול הפרקליטות כנקודת  הגיוןהמשטרה והפרקליטות והיעדר 

מוצא חדשה לתחילת מירוץ ההתיישנות. לא פחות חשוב הוא השיקול 

התכליתי, המאפשר למנגנון אכיפת החוק לעשות את מלאכתו נאמנה, כל עוד 

 לב ובשקידה ראויה.-עושה הוא אותה בתום

 

שעמדה זו, אליה וקוץ בה. היא דואגת לאינטרס החברתי ולהגנה על  אלא .21

-יתר בחשוד או בנאשם על-יחידי החברה ועל קורבנות העבירה, ופוגעת פגיעת

ידי "הארכת" תקופת ההתיישנות והארכת תקופת עינוי הדין העוברת עליו. 

הזכות מניעת עינוי דין מעוגנת בזכותו של אדם לכבוד, לחירות ולמשפט הוגן. 

למשפט הוגן מעוגנת בזכות לכבוד ולחירות בין שהיא חוסה ישירות תחת כנפיו 

 ".ובין שהיא נהנית מהשראתו יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקשל 

 

 כי: השופטת שטרסברג כב'בסיום הדברים קובעת 

 

קורת שיפוטית על החלטת היועץ המשפטי במסגרת העתירה ב. לכאורה, בי"

מהווה חלק מן ההליך לקראת קבלת החלטה לעניין ההעמדה לדין.  בג"צל

לפיכך, אם הטיפול בפרקליטות איננו בגדר "חקירה", גם הליך זה שהוגש 

שנים מתום  8בטרם חלפה תקופת ההתיישנות לא יועיל, אם לא הסתיים תוך 

כנגד זאת גם יכול וניתן לעשות אנלוגיה לענייננו.  החקירה המשטרתית.

ביקורת שיפוטית על החלטה מינהלית שאמורה להתקבל תוך זמן קצוב 

"מאריכה" את התקופה שנקבעה לקבלת ההחלטה המינהלית עד לאחר 

המנוח  עזבון 0280581 בג"צההחלטה של הערכאה השיפוטית )ראה למשל 

 (.(2886) 196, 160(, 2, פ"ד מז)'איתן דגן ז"ל ואח' נ' המפקח על הביטוח ואח

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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"כמפסיק" התיישנות לא הועלה במכוון, לא  בג"צבכל מקרה, מאחר שנושא ה

 יהיה זה נכון לדון בה. ההערות שהערתי נשארות בצריך עיון לעת מצוא. 

 

ור לעיל ראוי שהמחוקק ייתן דעתו לשאלה חשובה זו על כל לאור כל האמ .11

היבטיה וישקול את החלפת המועדים הקשוחים הקבועים בהסדר ההתיישנות 

במבחנים גמישים יותר שישקפו בצורה הולמת את תכלית  חסד"פשב

  "ינטרסים המשמשים בזירה.ההתיישנות ואת כל הא

 

 . פעולות הכנה משרדיות4

 פעולות הכנה משרדיות או איסוף מידע גרידא אינן מהוות פעולות חקירה.

 105558ר"ע (; 2880) 825 ,(2), פ"ד יאצויטאת נ' היועץ המשפטי 160580ע"פ }

 .({2858) 668 ,(1), פ"ד לטחבשה נ' מדינת ישראל

  

 . הגשת תלונה במשטרה8

 122508ע"פ } הגשת תלונה במשטרה אין די בה כדי להעיד על תחילת חקירה

ע"פ (; 2808) 020 ,(2), פ"ד לדין בע"מ נ' מדינת ישראליגזית ושחם חברה לבנ

(({, ואולם "אם המדובר 2808) 800 ,(2), פ"ד לגברמי נ' מדינת ישראל 668505

 -במהלך הגשתה נחקר המתלונן לגופן של טענותיו בהגשת תלונה שכבר 

יתכן בהחלט שגם תלונה שכזו המשולבת במהלך  -במסגרת שאופיה חקירתי 

)ג( לחוק. 8 קטן-עיףחקירתו של המתלונן תיחשב ל'פעולת חקירה' כמובנה בס

גשתה וצורת הטיפול בה בעת המבחן יהיה ענייני לטיבה של התלונה, דרך ה

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,מדינת ישראל נ' לימור 0629560ע"פ }הגשתה" 

 .{86פסקה  (,69.68.60)

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20207/56
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רע%20268/85&Pvol=לט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רע%20268/85&Pvol=לט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20211/79&Pvol=לד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20211/79&Pvol=לד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20309/78&Pvol=לג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20309/78&Pvol=לג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20309/78&Pvol=לג
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עוד יש לציין, כי מירוץ ההתיישנות נקטע עם פתיחת החקירה, אף אם הנאשם 

יפת נ'  1826589ע"פ  עצמו נחקר לאחר תום תקופת ההתיישנות המקורית.}

, מדינת ישראל פלוני נ' 0628568ע"פ   ;(2880) 112 ,(1)פ"ד נ מדינת ישראל,

 .{(25.22.21פורסם באתר האינטרנט נבו )

 

 . מועד העלאת טענת ההתיישנות6

ניתן להעלות את מרבית הטענות   הפלילי, לחוק סדר הדין 282בהתאם לסעיף 

לאותו החוק, ובכללן את טענת ההתיישנות,  298המקדמיות המפורטות בסעיף 

גם בשלב   גם "בשלב אחר של המשפט", ויש הגורסים כי הדבר יתאפשר

הערעור. זאת, אלא אם החליט הנאשם לוותר על טענה זו עוד בערכאה 

העלאת טענת התיישנות בשלב הערעור, הדיונית. ואולם, מקובלת ההלכה כי 

מוגבלת "למקרים בהם המחדל להעלות את טענת ההתיישנות לפני הערכאה 

ע"פ } הראשונה נבע מטעות או היסח הדעת של הנאשם, או של סניגורו

 0628568ע"פ   ;(1661) 686, 690(, 9)פ"ד נו ,הלר נ' מדינת ישראל 0018585

 .{(25.22.21ר האינטרנט נבו )ת, פורסם באמדינת ישראל 'פלוני נ

 

קובעת, כי "הנאשם" רשאי להעלות טענות מקדמיות במשפט,  298לשון סעיף 

ע"פ  המשפט לעשות כן מיוזמתו }-של בית ואולם אין הדבר גורע מסמכותו

 .{שלעיל, ישראלמדינת  'פלוני נ 0628568

 

 . התיישנות בעבירות מתמשכות או רבות פריטים7

ן, לדוגמה, עבירות כ"עבירות נמשכות", ובה מסויימותבפסיקה סווגו עבירות 

, מדינת ישראל 'זוהר בן אשר נ 598560  רע"פת דו"חות במועד }הגש-של אי

. החזקת סחורה ({2856) 610 ,(1), פ"ד לזעלפי נ' מדינת ישראל 211551"פ רע

ר תפורסם בא ,מדינת ישראל 'זוהר בן אשר נ 598560  רע"פמוברחת }

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202910/94&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202910/94&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206629/98&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206629/98&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206629/98&Pvol=נו
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 921 י, פ"ד ו' היועץ המשפטפרקש נ 290582"פ ע (; 12.62.65האינטרנט נבו )

 'זוהר בן אשר נ 598560 יטחון ועוד }רע"פהשתמטות משירות ב .(({2881)

כהן נ'  108505"פ ע(; 12.62.65ר האינטרנט נבו )תפורסם בא ,ישראל מדינת

 .{(2805) 290, (1), פ"ד כבמדינת ישראל

 

במשפט הפלילי נהוג להבחין בין שני סוגי עבירות: עבירות "רגעיות" ועבירות  

 "המותנות במשך זמן". העבירה הנמשכת שייכת לסוג השני.

 

 ":עבירה נמשכתמגדיר " פרופ' ש"ז פלרהמחבר המלומד 

 

"...עבירה שמצריכה לשם השלמתה התחילית התמדה במשך זמן 

נהגותי שבו היא מותנית, וכל התמדה נוספת בו מסויים ברכיב ההת

דוחה, עד להפסקתו, את ההשלמה הסופית של העבירה, כעבירה אחת 

של  עניינוויחידה מאז תחילתה; והכל, כאשר התמדה כאמור היא מ

קטיבי של הרכיב ההתנהגותי של היסוד העובדתי יהטבע האובי

 ".שבעבירה

 {250 ',כרך ג, פלר יסודות בדיני עונשיןש"ז }             

 

מבחין בין שני שלבים בסיסיים במבנה הרכיב ההתנהגותי של  פלר ש"ז פרופ'

 :מסוייםעבירה ממגזר העבירות שמותנות במשך זמן 

 

, ושלב שנימושגי, , הכרחי ומינימלי, של תהליך גיבוש שלב ראשון"...

מוגבל בזמן. עם סיום התהליך הראשון -שלב המשך, אפשרי ובלתי

מושלמת העבירה רק אם אין שלב המשך; אם ישנו המשך, נדחית 

השלמת העבירה עד להפסקת ההתנהגות האסורה. בשלב השני, 

האירוע העברייני רק מרחיב את היקפו, ובכך גם את חומרתו, אך אין 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20147/51&Pvol=ו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20265/68&Pvol=כב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20265/68&Pvol=כב
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=יסודות%20בדיני%20עונשין
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שאלות ותשובות ש"ז פלר }" .צור ריבוי עבירותבו כדי להתפצל ולי

 (.8 ,העבירה הנמשכת סוגייתב

 

היא עבירה נמשכת, אם הדבר  מסויימתאין צורך בקביעת המחוקק, כי עבירה 

השופט ברק )כתוארו עולה מאופייה של העבירה. כלל זה עולה גם מדבריו של 

 {:(2856) 282 , 250, (1פ"ד לז),  גרינברג נ' מדינת ישראל  828551 ע"פ -ב אז(

 

"קו הגבול, המבחין בין הפרה 'רגעית' לבין הפרה 'נמשכת', אינו ברור 

כלל ועיקר ורבים עשויים להיות מקרי הגבול הקשים. זאת ועוד: 

להתייחס לפרקי הזמן השונים  לעיתיםניתן  מסויימיםלצרכים 

 ".במסגרת ההפרה ה'נמשכת' כ'יחידות הפרה' עצמאיות

 

כי לו היה צורך בהוראה של המחוקק כדי ליצור עבירה נמשכת לא ניתן להניח 

היה עניין בהבחנות דקות במקרי גבול קשים. מכאן אתה למד כי אין צורך 

המלומד בהוראת המחוקק לסיווג עבירה, כעבירה נמשכת. זו גם דעתו של 

 :29 ,, במאמרו הנ"לפרופ' פלר

 

כות אינה, איפוא, "הימנות תופעה עבריינית עם סוג העבירות הנמש

של 'שיוך' פורמאלי מכוח דין, אלא של 'השתייכות' עניינית מכוח  עניין

 ".טבע הדברים

 

את עיקר ההגדרה  השופט ש' לוין )כתארו אז(הנ"ל אימץ  211551"פ רע -ב

 255, 'כרך ג ,יסודות בדיני העונשיןספרו לעניין זה } פרופ' ש' ז' פלרשטבע 

 כדלהלן: כתב{ ו2881)
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"הדוקטרינה של העבירה ה'נמשכת' מתייחסת לעבירה, המחייבת 

היא הולכת ונמשכת  זאת-עםו... קיום משך זמן כלשהו עד להשלמתה

עד להשלמתה הסופית, מבלי שהיא חדלה להיות עבירה אינטגרלית 

ה'איכותי' הושלם היא הולכת ותופחת לאחר שבסיסה … אחת

מבחינה 'כמותית', ככל שחולף הזמן, והעבריין לא מילא את החובה 

המוטלת עליו, והיא 'מבשילה', כאשר אירע מאורע, המנתק את 

רציפותה, או כאשר מוגש כתב אישום. אך היא אינה חדלה להיות 

של עבירה אינטגראלית ויחידה, שבגדרה לא ניתן לגזור את דינו 

הנאשם אלא פעם אחת. דוקטרינה זו מונעת את התוצאה הבלתי 

רצויה של פיצולה של מערכת עובדתית אחת באופן מלאכותי לעבירות 

 " .נפרדות

{662-666}             

 

הדגש שבהגדרה זו הינו באינטגרליות שבין כל "חלקיקי העבירות" הזהים 

נפרדות יהיה מלאכותי כולם זה לזה באופן בו ניתוקם והפרדתם לעבירות 

 בעליל.

 

סיווגן של עבירות לעבירה נמשכת אחת, ישליך לעניין ההתיישנות. "יום 

יחל בעבירה התיישנות לצורך תחילת מניין תקופת ה -ביצוע" העבירה 

"כאשר אירע מאורע המנתק את  -הנ"ל  211551"פ רע -הנמשכת, כנאמר ב

 רציפותה".

 

האם עבירת קבלת דבר במרמה יכולה גם היא להימנות כ"עבירה נמשכת" 

? השאלה מתייחסת כמובן לאותם התיישנותזה של "הקפאת" תחילת ה ענייןל

המקרים בהם כתוצאה ממעשה המרמה המקורי נתקבל ה"דבר" לשיעורין, 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-LF-2-326-L.doc
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בעקבותיו מקבל עובר העבירה סדרת מצג כוזב לחברת ביטוח  למשל,

 תשלומים חודשיים לאורך תקופה ארוכה. 

 

ה( הינו התיישנותתקופת  מניין תחילת ענייןהמייחד את "העבירה הנמשכת" )ל

בראש וראשונה התמשכותו והשתרעותו של המעשה העברייני ברציפות שאינה 

נפרדים" נפסקת מתחילת ביצוע העבירה, באופן בו "החלקיקים האנליטים ה

של אותן עבירות הנמשכים והולכים בכל רגע מצטרפים לעשיה עבריינית 

ה זו זהים ותואמים זה לזה ימתמשכת ורצופה אחת. כל חלקיקיה של עשי

ה יחל כאמור התיישנותתקופת  מניין בהיבט העשיה )או המחדל( שבהם. לכן,

 לעיל "כאשר אירע מאורע המנתק את רציפותה". 

  

ירה הנמשכת" התפתחה בפסיקה אסכולת "העבירה רבת לצד סיווג "העב

הפריטים" המובילה במישורים שונים לתוצאות משפטיות הנודעות ל"עבירות 

 המתמשכות".

  

 -ב הנשיא א' ברק כב'ידי -ה רבת הפריטים הוגדרה עלומה בין זו לזו? העביר

( )להלן: 2885) 206(, 6, פ"ד נא)משולם נ' מדינת ישראל אהרון 9066580"פ דנ

 :"(משולם"פרשת 

 

"כאשר הפריטים השונים מהווים רצף אחד, הנעשה בגדריה של  

תוכנית עבריינית אחת, ניתן להשקיף עליהם לא רק כעל עבירות 

צעת ברצף של רגעיות ונפרדות אלא גם כעל עבירה רגעית אחת, המתב

ודוק: האופי ה'רגעי' של העבירה אינו … זמן, בעלת ריבוי של פריטים.

זמניות. עבירה עשויה להיות 'רגעית' גם אם היא משתרעת -מחייב בו

על רצף של זמן, ובלבד שהזמן אינו מרכיב קונסטיטובי. במצב דברים 

ה תשתכלל 'העביר -כאשר משקיפים על המכלול כיחידה אחת  -זה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנפ%204603/97&Pvol=נא
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, עשויות נטילות מספר של כן-על ית' עם סיום הפריט האחרון...הרגע

פריטים מספר, הנעשות בפרקי זמן שונים, להוות עבירה עצמאית אחת 

בדומה, איומים מספר, הנעשים כלפי … של נטילת הפריטים כולם. 

ת עבירה עצמאית אחת של , בזמנים שונים, עשויים להוומסוייםקורבן 

הפריטים הוא במחשבה פלילית -העבירה רבתהמאפיין את  איומים...

אחת ובתכנון פלילי אחד, המקיף את הרצף כולו, וסוגר עליו. כן 

מתאפיינת עבירה זו בסדרת מעשים, המהווים ביטוי לדחף עברייני 

אחד. פרקי הזמן שבין פריט לפריט צריכים, מטבע הדברים, שלא 

חי, הרי הפרשי להיות ארוכים מדי. אף שהסימולטניות אינה תנאי הכר

-זמן ארוכים מנתקים את הקשר בין הפריטים. תחת עבירה רבת

 ...פריטים יבואו מספר עבירות כמספר הפריטים

-מבחן של שכל ישר. העבירה רבת דבר-של-סופוהמבחן הוא ב

הפריטים תחול בכל אותם מצבים שבהם הסתכלות על האירוע 

ו גישה העברייני מובילה את המסתכל לכלל מסקנה כי תהא ז

מלאכותית, להשקיף על האירוע כעל מספר עבירות כמספר הפריטים, 

וכי ההסתכלות הנכונה, המשקפת באופן אמיתי את התופעה 

העבריינית, היא זו הרואה באירוע מכלול אחד המבוסס על פריטים 

 ".מספר

  

)פרשת  9066580"פ דנ -דוקטרינת העבירה רבת הפריטים פותחה והוחלה ב

משפט בישראל לדון בעבירות חוץ, -( לעניין הקניית סמכותו של ביתמשולם

כאשר מקצת הפריטים של "מעשה העבירה" בוצעו בישראל. אולם, ככל 

 (: 250, שםנוספו הדברים הבאים ) התיישנותה סוגייתשאמורים הדברים ב

 

כי אין להחילה לעניין דיני  -בלי שנפסוק בדבר  -נראה לנו "… 

ההתיישנות או החנינה. המדיניות המשפטית בסוגיות אלה מובילה 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9704603.doc
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לכאורה למסקנה, כי פריט המהווה חלק מעבירה שהתיישנה או 

שניתנה לגביה חנינה, אינו יכול להצטרף לפריט שטרם התיישן או 

פריטים שעליה -בתשטרם ניתנה לגביו חנינה, וליצור יחד עבירה ר

, כפי שנראה, מן הראוי זאת-לעומתההתיישנות והחנינה אינן חלות. 

י"א( לעניין סמכות  -להפעיל סוג זה של עבירה )'רבת פריטים' 

הפריטים היא מכשיר אשר המשפט -השיפוט. אכן, העבירה רבת

מעמיד לרשותנו, ואשר השימוש בו צריך להתיישב עם הסוגיה שבה 

 "נעשה בו שימוש.

  

על "מעשה  התיישנותהגיונם של דברים הינו בכך שאין להאריך את תקופת ה

דוקטרינת  סמך-עלידי המחוקק -עבירה" מעבר לתקופה שנקבעה לכך על

העבירה רבת הפריטים אשר לא הוגדרה בחוק ואשר גבולותיה ותחומיה 

ת בעיקרון "פוגע התיישנותנזילים ופרוצים. הארכה שכזו של תקופת ה

מדינת  1126566"פ ע -ב השופטת ד' דורנר כב'ת ואין לקבלה" }מפי החוקיו

  .({1666) 250, 256 ,(6), פ"ד נדישראל נ' פלוני

 

 לחוק סדר הדין הפלילי 16סעיף  - התיישנות עונשים. 5

חת, כי התיישנות עבירה בפלילים מהווה משוכה בהלכה הפסוקה נקבע, לא א

ר האינטרנט ת, פורסם באפלוני נ' מדינת ישראל 0680565ע"פ } דיונית בלבד

, אשר אינה מאפשרת להגיש כתב אישום נגד מבצע העבירה, {(60.68.26) נבו

אך אין בה כדי לאיין את עצם ביצוע העבירה, כאילו לא באה לעולם. מסקנה 

ל אלו שראו בהתיישנות מחסום מהותי השולל את אחריותו זו התקבלה גם ע

 ,משה קצב נ' מדינת ישראל 509521דנ"פ  -ל 0של מבצע העבירה )ראו פסקה 

(. כפועל יוצא מההלכה שםוההפניות  (,26.68.21ר האינטרנט נבו )תפורסם בא

האמורה, אף נקבע, כי נאשם יכול לוותר על טענת ההתיישנות, ואם לא העלה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202213/00&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202213/00&Pvol=נד
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בפני הערכאה הדיונית, שלא מחמת טעות או היסח הדעת, לא יתאפשר אותה 

פ"ד  הלר נ' מדינת ישראל, 0018585ע"פ }לו להעלותה במסגרת שלב הערעור 

של  דינה-פסקל 660)פסקה  קצבבעניין  המשפט-בית {(1661) 686, 690, (9)נו

עמים , את הטפלוני( חזר ופירט, על יסוד דעת הרוב בעניין השופטת ע' ארבל

שבבסיס מוסד ההתיישנות, והבהיר כי אלו אינם חלים שעה שלפנינו עדות 

פי הדין, ולכן -בדבר "שיטה" או "מעשים דומים" בנוגע למעשים שהתיישנו על

ניתן לקבל עדות זו כראיה. למצער, כך נקבע, יש לאפשר שמיעת עדות מעין זו, 

 696משפחתם )פסקה ידי בן -כאשר עסקינן בעבירות מין בקטינים שבוצעו על

(. בעבירות מעין אלו הטעמים העומדים ביסוד השופטת ארבלשל  דינה-פסקל

פלוני נ' מדינת  8851568ע"פ } מוסד ההתיישנות ממילא מאבדים מכוחם

 ; לימור עציוני{85פסקה  (,16.26.26ר האינטרנט נבו )תפורסם בא ,ישראל

בגירות קורבנות גילוי "האם פסיכולוגיה יכולה לשמש כ"מקדם הגנה"? נשים 

עריות בילדות כמקרה מבחן לבירור הקשר בין הפסיכולוגיה למציאות 

לימור " )להלן: 161, 02(, 1668-, כרך ה' )תש"עשערי משפטנזיקית", -הפלילית

( )סייג 86; דברי ההסבר להצעת חוק העונשין )תיקון מס' "(גילוי עריותהציוני, 

 כך-משום(( ו165, 1998, ה"ח 2888-שנ"ולהתיישנות בעבירות מין בקטין(, הת

( לחוק העונשין, תקופת התיישנות ארוכה, 2)א()689אף נקבעה להן, בסעיף 

לחוק סדר הדין  8משמעותית, מתקופת ההתיישנות "הרגילה" הקבועה בסעיף 

הפלילי. לפיכך, נפסק, כי אין מניעה לקבל עדות בדבר "שיטה" או "מעשים 

כאשר עסקינן בעבירות מין במשפחה, אשר בוצעו  דומים" שהתיישנו, כראיה,

( 8הנזכר לעיל, פסקה ה) 6095569לתמיכה בעמדה זו ראו גם ע"פ } .בקטינים

של  דינו-פסקל 19, פסקה פלוני; עניין השופט א' רובינשטייןשל  דינו-פסקל

של  דינו-פסקל 15-19הנזכר לעיל, פסקאות  6128560; ע"פ השופט א' א' לוי

 ,פלונית )א'( נ' היועץ המשפטי לממשלה 8088560 בג"צ; בראןהשופט ס' גו

רע"א  ; השופט א' א' לוישל  דינו-פסקל 19פסקה  (,1665) 886 (,6פ"ד סב)
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נבו  פורסם באתר האינטרנט, מדינת ישראל מזל מנצורי נ' 26166560

(62.69.65)}. 

 

 384סעיף  -תקופת התיישנות בעבירות מין בקטין . 5

 לחוק העונשין

משפט, חזר והדגיש לא אחת כי עבירות מין המבוצעות בינו לבינה ככלל -בית

 אין להן עדים וברוב המקרים לא ניתן למצוא להן חיזוקים חיצוניים. 

 

משכך מצא המחוקק לקבוע הוראות במספר חוקים שנועדו להתמודד עם 

ראו למשל: }הקשיים המאפיינים הליכים שבמרכזם קורבנות עבירות מין 

פי עדות -א לפקודת הראיות, שהשמיט את דרישת הסיוע בהרשעה על89 סעיף

המשפט יפרט מה הניעו -יחידה בעבירות מין, והחליפה בדרישה כי בית

המשפט, המאפשר לנפגע עבירת מין -( לחוק בתי8)05להסתפק בעדות זו; סעיף 

ב לחוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים(, 1להעיד "בדלתיים סגורות"; סעיף 

, המאפשר לנפגע לבקש למסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם 2880-התשי"ח

)א( לחוק העונשין, הקובע תקופת התיישנות 689אלא בנוכחות סניגורו; סעיף 

מיוחדת בעבירות מין בתוך המשפחה שבוצעו בקטין, בעבירות מין שבוצעו 

י האחראי יד-שבוצעו על מסויימותידי האחראי לו, בעבירות מין -בחסר ישע על

 .{על קטין שאינו בן משפחתו ובמספר מקרים נוספים

 

המשפט לגלות נכונות להכיר במאפייניהן המיוחדים -במרוצת השנים החל בית

של עדויות מפי נפגעי ונפגעות עבירות מין ולא לזקוף לחובתם באופן אוטומטי 

ל נ' מדינת ישרא 0096568ע"פ } סתירות או היעדר קוהרנטיות שנתגלו בעדויות

אלכסנדר חנוכוב  1158526ע"פ  ;(66.60.60)נבו  פורסם באתר האינטרנט, פלוני

 .{(1626) 0860(, 1)1626על -תק, נ' מדינת ישראל
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 , קובע:2800-לחוק העונשין, התשל"ז 698סעיף 

 

 . סייג להתיישנות עבירות מין בקטין384" 

 נייןמ זה, שנעברו בקטין, יחל קטן-סעיף)א( בעבירות המנויות ב 

תקופת  ביום שמלאו לו עשרים ושמונה שנים; ואולם אם חלפו עשר 

אלא באישור לא יוגש כתב אישום  -שנים מיום ביצוע העבירה 

 :היועץ המשפטי לממשלה

 ;682( עבירה לפי סעיף 2)  

( עבירה שעבר האחראי על הקטין כהגדרת "אחראי על 1)

חה א והוא אינו בן משפ605קטין או חסר ישע" בסעיף 

)ה( והיא אחת מן העבירות 682" בסעיף בן משפחהכהגדרת "

 הבאות:

 ;698לפי סעיף  -)א( אינוס    

 )א(;690לפי סעיף  -)ב( בעילה אסורה בהסכמה    

 )א( או )ב(;690לפי סעיף  -)ג( מעשה סדום    

 ( או )ד(.2)א(, )ב(, )ג695לפי סעיף  -)ד( מעשה מגונה    

)א(, בעקבות תלונה שהוגשה  קטן-סעיףי ( הוגש כתב אישום, לפ2)א

למשטרה לאחר שמלאו לנפגע העבירה עשרים ושמונה שנים, לא 

יש  כן-אם-אלאעדות יחידה של נפגע העבירה,  סמך-עליורשה אדם 

בחומר הראיות דבר לחיזוקה; כלל כתב האישום גם עבירה שלא 

 ענייןזה רק ל קטן-סעיף)א(, תחול הוראת  קטן-סעיףכאמור ב

 )א(. קטן-סעיףירה כאמור בעב

)א( יחולו גם על מעשה שנעשה לפני יום י"ט  קטן-סעיף)ב( הוראות 

 (, ובלבד שנתקיימו כל אלה:2886באוגוסט  26באב התש"ן )

 ( המעשה היה עבירה לפי סימן זה כנוסחו בעת עשייתו;2)  
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( אילו נעשה המעשה לאחר היום האמור היה מהווה עבירה 1)

 ;682לפי סעיף 

לחוק סדר הדין הפלילי  8( העבירה טרם התיישנה לפי סעיף 6)

 .2851-, התשמ"ב(נוסח משולב)

זה, שנעברו בקטין, בידי מי  קטן-סעיף( בעבירות המנויות ב2) )ג( 

שנים, והוא אינו האחראי על הקטין  עשרה-חמששמלאו לו 

 קטן-סעיףכאמור בהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" שב

 מניין , יחלקטן-סעיףן משפחה כהגדרתו באותו (, או ב1)א()

שנים;  עשרה-שמונהתקופת ההתיישנות ביום שמלאו לקטין 

לא יוגש  -ואולם אם חלפו עשר שנים מיום ביצוע בעבירה 

 כתב אישום אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה.

 ( ואלה העבירות:1)  

 ;698לפי סעיף  -)א( אינוס    

 )ב(;690סעיף  לפי -)ב( מעשה סדום    

 (.2)א(, )ב( או )ג695לפי סעיף  -)ג( מעשה מגונה    

)ג(, בעקבות תלונה שהוגשה  קטן-סעיף)ד( הוגש כתב אישום, לפי 

למשטרה לאחר שחלפו עשר שנים ממועד ביצוע העבירה או לאחר 

עדות  סמך-עלשנים, לפי המאוחר, לא יורשע אדם  25שמלאו לקטין 

יש בחומר הראיות דבר  כן-אם-לאאיחידה של נפגע העבירה 

)ג(,  קטן-סעיףלחיזוקה; כלל כתב האישום גם עבירה שלא כאמור ב

-סעיףהעבירה כאמור באותו  ענייןזה רק ל קטן-סעיףתחול הוראת 

 .קטן

)ג( יחולו גם על עבירה שביום כניסתו לתוקף  קטן-סעיף)ה( הוראות 

ם התיישנה , טר1668-(, התשס"ה59של חוק העונשין )תיקון מס' 

, 2851-, התשמ"ב(נוסח משולב)לחוק סדר הדין הפלילי  8לפי סעיף 

 "לפי הדין שחל עליה ערב המועד האמור.
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 689כאשר עסקינן בעבירות מין בקטין חלה הוראת ההתיישנות שבסעיף 

 לחוק. 

 

)חוק העונשין )תיקון  חוק העונשיןל 90, התקבל תיקון מכן-לאחרשש שנים 

לחוק. סעיף  689( במסגרתו הוסף סעיף 91, 2880, ס"ח 2880-(, התשנ"ו90מס' 

זה דחה את תחילת מירוץ ההתיישנות בנוגע לעבירות מין, שבוצעו בקטינים 

ידי האחראי עליהם, למועד בו הגיע הקטין לגיל -ידי בני משפחתם או על-על

 זאת, מתוך מודעות לשיהוי שחל בדיווח על עבירות מהסוג האמור. . 25

 

, 1666-(, התש"ס80העונשין )תיקון מס' חוק ) חוק העונשיןל 80במסגרת תיקון 

ת מועד )ב( אשר קבע, כי ההוראה בדבר דחיי689( הוסף סעיף 110, 2090ס"ח 

ידי -תחילת תקופת ההתיישנות, תחול גם על עבירות מין שבוצעו בקטינים על

, ובתנאים הנקובים 682בני משפחתם, גם טרם שאלו הוגדרו ככאלו בסעיף 

כאשר העבירות האמורות התרחשו עד עשר שנים לפני  היתר-ביןבסעיף. זאת, 

פלוני נ'  1189588ע"פ } 16.62.2850, היינו מיום 689כניסתו לתוקף של סעיף 

, פלוני נ' מדינת ישראל 6128560ע"פ (; 1662) 018 ,(8), פ"ד נהמדינת ישראל

, נכנס לתוקפו 1661לבסוף, בשנת . {(69.65.65) נבואתר האינטרנט פורסם ב

, ס"ח 1661-(, התשס"ג01העונשין )תיקון מס' . חוק חוק העונשיןל 01תיקון 

, 689( לפיו יחל מניין תקופת ההתיישנות בעבירות המנויות בסעיף 88, 2509

שנים, אך אם חלפו עשר שנים מיום ביצוע העבירה,  15קטין לגיל מהגיעו של ה

 לא יוגש כתב אישום אלא באישורו של היועץ המשפטי לממשלה.

  

יצויין, כי המחוקק נתן דעתו גם לדיווח המאוחר בדבר עבירות מין אשר בוצעו 

ידי עבריינים, אשר אינם נמנים על בני משפחתם או האחראים -בקטינים על

שין, לחוק העונ 59תיקון ) חוק העונשיןל 59במסגרת תיקון   ת,להם. זא

)ג( לחוק. סעיף זה 689( אשר הוסיף את סעיף 269, 2800, ס"ח 1668-התשס"ה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202254/99&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202254/99&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203215/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm


 שער א': כללי

 

 

 

354 

דוחה את תחילת מירוץ ההתיישנות, לגיל הבגרות של הקטין, גם בעבירות 

שנים. גם בנסיבות  עשרה-חמשידי מי שמלאו לו -מורות, אשר בוצעו עלהא

זדקק המאשימה לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה, אם במועד יאלו, ת

לניתוח מפורט של פו עשר שנים מיום ביצוע העבירה }הגשת כתב האישום חל

פלוני נ' מדינת  8851568סוגיית ההתיישנות בעבירות מין בקטינים ראו 

 {.85-86, פסקה (16.26.26נבו ) פורסם באתר האינטרנט, ישראל

 

אינו קובע הוראה לעניין קטיעת מועד ההתיישנות של עבירות מין  689סעיף 

את  )ג( לחוק סדר הדין הפלילי הוראה המשלימה8משמש סעיף  כן-עלבקטין, ו

 . 689הסדר ההתיישנות הקבוע בסעיף 

 

במהלך מצב בו תקופת ההתיישנות התארכה מה הדין . 16

הקובע? האם המועד  מהותקופת ההתיישנות המקורית? 

יש ללכת לפי התקופה החדשה או לפי התקופה 

 המקורית?

התשובה לכך היא התקופה החדשה. בכך אין לפגוע בעיקרון החוקיות 

ש הוא כי דבר חקיקה שעניינו התיישנות מסווג כנורמה בפלילים. כלל מושר

דיונית והוראותיו חלות על כל העבירות שטרם התיישנו במועד כניסתו לתוקף. 

אם נקבעה תקופת התיישנות חדשה וטרם חלפה תקופת ההתיישנות המקורית 

בין אם התקופה החדשה ארוכה יותר או קצרה יותר מתקופת ההתיישנות  -

ופת ההתיישנות החדשה היא שתחול. הדין המשנה הוא הקובע. תק -המקורית 

פי יסוד מחמיר כלשהו שהוסף -אומנם, הנאשם איננו אמור ליתן את הדין על

לעבירה, אך אין לו זכות ביחס לתקופת ההתיישנות כל עוד זו הוארכה במהלך 

התקופה שבה טרם התיישנה העבירה הקודמת. עיקרון החוקיות בפלילים חל 

http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09055820-e04.doc
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בו נאשם נושא באחריות בגין עבירה שלא הייתה קיימת במועד ביצועה. מקום 

כאן, מעשה המערער סווג כעבירה במועד הביצוע. תקופת ההתיישנות החדשה 

' היועץ נאשף נ 186506ע"פ } התארכה במהלך תקופת ההתיישנות המקורית

 הדין-ביתפלוני נ'  201556 בג"צ; (2809) 806 ,(1), פ"ד יחלממשלההמשפטי 

פלוני נ' מדינת  26016569ע"פ ; (2856) 181 ,(2), פ"ד לההצבאי המיוחד ואח'

סצ'י נ' עיריית  2025580 בג"צ(; 69.60.60נבו ) פורסם באתר האינטרנט, ישראל

מדינת ישראל נ'  1126566ע"פ (; והשוו 2885) 891 ,(1)ו, פ"ד נביפ-אביב-תל

 .{(1666) 256 ,(6), פ"ד נדפלוני

 

ות בעבירת מגמתו של המחוקק הייתה להרחבת גבולותיה של תקופת ההתיישנ

קבע כי תקופת  1668משנת  59תיקון מספר מין שנעברה כלפי קטין. 

, שהובא לעיל, תימנה חוק העונשין)ב( ל689ההתיישנות של עבירה לפי סעיף 

שאינו אחראי ידי אדם -שנה לקטין הנפגע בעבירת מין על 25בו מלאו   מהיום

, ס"ח 1668-(, התשס"ה59עונשין )תיקון מס' חוק הלו ואינו בן משפחה }

ות מין ( )עביר59ם הצעת חוק העונשין )תיקון מס' ; וראו ג269התשס"ה, 

,  מדינת ישראלפלוני נ'  6525588; ועוד ראו 68, 1669-שנעשו בקטין(, התשס"ה

 .{900-908 ,2880-התשנ"ז 1068(; הצעת חוק 1662) 012 ,(6)פ"ד נו

 

תכלית החקיקה הייתה להאריך את תקופת ההתיישנות במקרים בהם בוצעו 

. הרציונאל לכך ברור. מגמת התיקון הייתה למצוא מענה עבירות מין בקטין

לתופעה אופיינית לקורבנות של עבירות מין, אשר בתקופת קטנותם נמנעים 

מלהתלונן נגד מי שרומס את כבודם ומבזה את גופם. הכוונה הייתה שמי 

שבהיותו קטין נפל קורבן לעבירת מין, יוכל להביא להאשמת העבריין אם 

שנים מיום בגירותו. הניסיון מלמד, כך נטען בדברי  26ך יתלונן עליו תו

ההסבר, שכאשר קטינים הפכו לבגירים והיו מסוגלים ליזום הליכים פליליים, 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20290/63&Pvol=יח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20290/63&Pvol=יח
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http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201618/97&Pvol=נב
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הם איחרו את המועד לכך עקב התיישנות. תוצאה כגון זו ביקש המחוקק 

 .{(1666) 256 ,(6), פ"ד נדמדינת ישראל נ' פלוני 1126566ע"פ } למנוע

 

מגמת המחוקק, כפי שמסתמנת, היא לסייע לקורבנות עבירות מין להשמיע 

את קולם. התוקף בעבירת מין אינו רק אלים כלפי קורבנו, אלא בכוחו להפוך 

טין כאשר מדובר בק תוקף-משנהאת הקורבן אף לאילם. הדברים מקבלים 

ובחסר ישע. אין להתעלם מכך שהארכת תקופת ההתיישנות בפלילים יוצרת 

סוג של מתח. ככל שהמחוקק מתחשב יותר במתלונן, רשאי הנאשם לטעון 

"אני נהנה מחזקת החפות ועל התביעה להוכיח את האשמה. העמדתי לדין 

לאחר תקופה כה ארוכה מקשה על הגנתי". שיטות משפט שונות מצאו 

מגוונים למתח האמור. נדמה כי המחוקק המודרני רגיש יותר פתרונות 

 1189588}ע"פ ציבור הקטינים נפגעי עבירות המין לצרכים המיוחדים של 

   0018585(; ע"פ 11.68.62נבו ) פורסם באתר האינטרנט ,מדינת ישראל פלוני נ'

 .{(26.68.61נבו ) פורסם באתר האינטרנט, מדינת ישראל אורי הלר נ'

 

, העונשין חוקי לשכיחותה של תופעה זו נמצא בתיקונים מאוחרים לביטו

ידי בן -שקבעו תקופת התיישנות מיוחדת בעבירות מין שנעברו בקטין על

 )א({.689משפחה }ראו: סעיף 

 

יום שמלאו לקורבן העבירה בתחילה נקבע כי מניין תקופת ההתיישנות יחל ב

רוץ ההתיישנות ינו גיל שבו מתחיל מיה 15שנים, ולאחרונה נקבע שגיל  25

 {.1661-(, תשס"ג01)תיקון מס'  העונשין חוק}ראו 

 

געת מצליחה בכל הנוגע להגשת תלונה כנגד בן משפחה יש נסיבות שבהן הנפ

לגייס את תעצומות הנפש הנדרשות להתלונן עוד בהיותה קטינה, ויש שיעברו 

עוד שנים רבות בטרם תבשיל אצל המתלוננת ההחלטה להגיש תלונה כדי 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202213/00&Pvol=נד
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להביא לפתיחת הליכים פליליים נגד בן משפחתה, ולכן במקרים מעין 

 אלו,"קמה" תקופת התיישנות מיוחדת. 

 

מספר שנים מעת שהמתלוננת חשפה את המעשים  טענה לפיה,  פרק זמן של

אין בו די. יש  -בפני קרוביה ועד שהתלוננה במשטרה, יש בו לפגוע במהימנותה 

להתלונן  מנת-עללהתחשב בכך שעל המתלוננת לגייס כוחות נפש רבים 

במשטרה. המתלוננת תתקשה לרוב להעלות את זיכרון המעשים הקשים בפני 

משפט, בעוד וקיים חשש -קירה ראשית ונגדית בביתגורמי החקירה ולעמוד בח

 מפני החרפה ניכרת ביחסיה עם בני משפחתה.

   

יכולה לשים  הם של אנשים בהם הייתהיעדרמקרים בהם טוענת המתלוננת ל

את מבטחה ולספר להם על אשר עולל לה פלוני, יש בכך הסבר לגיטימי 

 לכבישת תלונתה המניח את הדעת.  

 

 תביעות אזרחיות של נפגעי עבירות מיןהתיישנות ב. 11

 לאמור: יםקובע 2885תשי"ח  ,חוק ההתיישנותלב 25 -א ו25סעיף 

 

 תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות .א15" 

נפגע  בחישוב תקופת ההתיישנות של תביעה בתובענה שהגיש )א(

בשל מעשה כמפורט להלן נגד הפוגע בו, לא יבוא במניין הזמן שבו 

 שנים: 15לנפגע טרם מלאו 

 תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו קטין; (2)  

התעללות שבוצעה בנפגע בהיותו קטין בידי פוגע שהוא בן  (1)

 משפחתו או אדם שהיה אחראי עליו;
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תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו בגיר אך בטרם מלאו  (6)

שנים, תוך ניצול יחסי אמון, תלות, טיפול או מרות או  12לו 

 ידי פוגע שהוא בן משפחתו.ב

 :בסעיף זה )ב( 

 -" בן משפחה" 

 הורה, בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו, סב או סבתא; (2)  

שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות, אח  28מי שמלאו לו  (1)

 או אחות חורגים, דוד או דודה, גיס או גיסה;

אביו או אמו אומן, בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו,  (6)

 של אומן;

שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של  28מי שמלאו לו  (9)

אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה, אחיו או אחותו של אומן ובן 

 זוגו של כל אחד מאלה;

אב או אם במשפחת אומנה שאישר משרד הרווחה  -" אומן"

 והשירותים הציבוריים;

 -" אחראי על קטין" 

לחינוכו או  ריות לצורכי מחייתו, לבריאותו,מי שעליו האח (2)

שיפוטית, חוזה מפורש  מכוח דין, החלטה -לשלומו של קטין 

האחריות כאמור לקטין מחמת  או מכללא, או מי שעליו

 מעשה כשר או אסור שלו;

מי שהקטין מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו  (1)

 ת או מרות.שנים, ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלו 25

בשל  הוראות סעיף זה לא יחולו אם הוגש כתב אישום נגד הפוגע )ג(

ב שביצע בנפגע, והתובענה היא בשל מעשה 25עבירה כאמור בסעיף 

 המהווה עבירה כאמור.

 



לחוק סדר הדין הפלילי( 16 -ו 5פרק ט': התיישנות בעבירות מין )סעיפים   

 

 

 

359 

תביעה נגד מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות התעללות  .ב15

 בקטין או בעבירת מין

עובדות  תקופת ההתיישנות של תביעה בתובענה שהגיש נפגע, בשל

בו שהוגש נגדו  הוות עבירה כמפורט להלן שבוצעה בו, נגד הפוגעהמ

שעברה שנה מהיום  כתב אישום בעבירה כאמור, לא תסתיים לפני

 הדין בהליך הפלילי הפך לחלוט:-שבו פסק

-ג לחוק העונשין, התשל"ז605עבירת התעללות לפי סעיף  (2)

(, שבוצעה בקטין בידי "חוק העונשין" : )בסעיף זה 2800

כהגדרתו  -" אחראי על קטיןחראי עליו; בסעיף זה, "הא

 א)ב(;25בסעיף 

)א(, 695)א( או )ב(, 690)א(, 690 ,698 עבירה לפי סעיפים (1)

לחוק  08לחוק העונשין, או לפי סעיף  682 -( או )ד(, ו2)ב(, )ג

, שבוצעה בקטין או באדם 2888-השיפוט הצבאי, התשט"ו

 ".ןעניישנים, לפי ה 12שטרם מלאו לו 

 

לחוק ההתיישנות קבע שני הסדרים מיוחדים  9בתמצית ייאמר, כי תיקון מס' 

להארכת תקופת ההתיישנות בתביעות בגין תקיפה מינית או התעללות. 

א לחוק ההתיישנות, קובע כי במקרה של 25, אשר עוגן בסעיף ההסדר האחד

או  ידי בן משפחה או אחראי;-תקיפה מינית של קטין; התעללות בקטין על

ידי בן משפחה, או -שנים, על 12תקיפה מינית שבוצעה בבגיר שטרם מלאו לו 

מניין תקופת ההתיישנות יחל ממועד  -תוך ניצול יחסי אמון, תלות או טיפול 

ב לחוק ההתיישנות, 25, אשר נקבע בסעיף ההסדר השני. 15הגיע הנפגע לגיל 

ע בשל עובדות מורה כי תקופת ההתיישנות של תביעה אזרחית שהגיש נפג

המהוות עבירה פלילית, כמפורט בתיקון, לא תסתיים אלא לאחר שחלפה שנה 

 הדין הפלילי לחלוט.-מן היום בו הפך פסק
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ב שנוספו במסגרת תיקון 25-א ו25סוגיית תחולתן בזמן של הוראות סעיפים 

ידי המחוקק בתיקון גופו. סעיף -לחוק ההתיישנות הוסדרה מפורשות על 9מס' 

 ", קובע כי:תחולהקון, שכותרתו "לתי 1

 

ב לחוק העיקרי, כנוסחם 25א או 25")א( על תביעה כאמור בסעיפים 

: ני יום תחילתו של חוק זה )להלןלחוק זה, שהתיישנה לפ 2בסעיף 

( לפי הדין שחל עליה ערב יום התחילה, ימשיכו לחול "יום התחילה"

החוק הוראות הדין שהיה בתוקף ערב יום התחילה והוראות 

 העיקרי כנוסחן בחוק זה לא יחולו.

)ב( על תביעה שביום התחילה טרם התיישנה לפי הדין שחל עליה 

ב לחוק העיקרי 25-א ו25ערב יום התחילה, יחולו הוראות סעיפים 

 לחוק זה." 2כנוסחם בסעיף 

 

לתיקון קובעת איפוא כי לצורך הכרעה בשאלת תחולתן של  1הוראת סעיף 

ב לחוק, יש לבחון אם התביעה התיישנה ערב יום 25 -א ו25הוראות סעיפים 

פי הדין שקדם לתיקון. ככל -(, וזאת על21.60.1660התחילה של התיקון )

שהתשובה לשאלה זו חיובית והתביעה התיישנה לפני יום התחילה, יחולו עליה 

)א( 1)סעיף  9הוראות חוק ההתיישנות "הרגילות" כנוסחן עובר לתיקון מס' 

. ככל שהתביעה טרם התיישנה ערב יום התחילה, יחולו עליה סעיפים לתיקון(

ב לחוק ההתיישנות, אשר כאמור מאריכים את תקופת ההתיישנות 25 -א ו25

 )ב( לתיקון(.1החלה על התביעה )סעיף 

 

הוראות סעיפים על פיו קובע הסדר תחולה אקטיבית,  9, תיקון מס' כן-כי-הנה

חוק ההתיישנות יחולו רק על תביעות שטרם ב שנוספו במסגרתו ל25 -א ו25

להבחנה } (21.60.1660פי הדין שקדם לתיקון, עד ליום התחילה )-התיישנו, על

 2026582בין תחולה רטרוספקטיבית, אקטיבית ופרוספקטיבית, ראו: עע"א 
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סצ'י  2025580 בג"צ; (2881) 056-008, 008 ,(1, פ"ד מו)ארביב נ' מדינת ישראל

. לעניין זה ראו את דברי {(2885) 892 ,(1, פ"ד נב)יפו-אביב-נ' עיריית תל

 המבהירים כי: 9ההסבר להצעה לתיקון מס' 

 

"מוצע כי ההסדרים המיוחדים האמורים יחולו גם על עילת תובענה 

שנולדה לפני יום תחילת החוק המוצע, ובלבד שבמועד זה התביעה לא 

תביעות שהתיישנו  התיישנה בהתאם לדין שחל עליה לפי הדין הקיים.

 " .ביום תחילת החוק המוצע, לא ניתן יהיה להחיותן

( )התיישנות תביעה בשל עבירת 9הצעת חוק ההתיישנות )תיקון מס' }

)להלן:  226, בעמ' 268, ה"ח הכנסת 1660-מין או התעללות(, התשס"ז

   "{4ההצעה לתיקון מס' "

 

ר חקיקה איננו חל הסדר זה עולה בקנה אחד עם החזקה הפרשנית לפיה דב

למפרע. חזקה זו מושתתת על עקרון שלטון החוק, כמו גם על אדנים של 

עד  000 ,ארביבראו: עניין }הגינות ושל צדק, של ודאות ושל יציבות משפטית 

 :כהן-השופטת ט' שטרסברג. יפים לעניין דבריה של {005

 

"בעיקרון, פוגעת חקיקה רטרואקטיבית בשלטון החוק. היא פוגעת 

היא פוגעת בתכלית החוק  באינטרסים לגיטמיים של האזרחים.

כמכוון התנהגות. היא פוגעת בכללי משחק הוגנים. היא מטילה עלויות 

 כלכליות בכרסמה בציפיות ובהסתמכות על חקיקה קיימת."

, רשל"צעיריית  ארקו תעשיות חשמל בע"מ נ' ראש 2298588 בג"צ}

 {(1666) 806, 890 ,(8פ"ד נד)

 

פסק, כי חזקה זו חלה גם כשמדובר בהוראה דיונית לכאורה שעניינה כבר נ

בהארכת תקופת ההתיישנות. בהקשר זה, התפיסה המקובלת הינה כי כל עוד 
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תביעה לא התיישנה, אין לנתבע כל חסינות מפני הארכה של תקופת 

ההתיישנות; אך משהתיישנה התביעה, קם לנתבע אינטרס הסתמכות לגיטימי 

ויצמן נ' מדינת  988556ראו והשוו: ע"פ } יתן יהיה עוד "להחיותה"בגינו לא נ

 800 ,סצ'י; עניין 058-055, ארביב(; עניין 2856) 986, 950 ,(2פ"ד לה) ישראל,

בע"מ  -המשפט ב-מתוך דברי בית, (השופט י' טירקל)דעת הרוב של  805עד 

 .{1626) 5986(, 2)1626על -תק ,פלוני נ' פלונית 0529521

 

מתיישב גם עם ההסדר בדין הפלילי לעניין  9דר שנקבע בתיקון מס' ההס

 תחולת ההוראות המאריכות את תקופת ההתיישנות בגין עבירות מין בקטינים

; חוק העונשין )תיקון 2800-)ה( לחוק העונשין, התשל"ז689ראו והשוו: סעיף }

ן )תיקון לחוק העונשי 1; סעיף 269, בעמ' 2800, ס"ח 1668-(, התשס"ה59מס' 

פלוני נ'  8851568. ראו גם: ע"פ 88, בעמ' 2509, ס"ח 1661-(, התשס"ג01מס' 

; ע"פ 85-88סקאות פ (,16.26.26נבו ) פורסם באתר האינטרנט, מדינת ישראל

(; ע"פ 1662) 060-069, 018 ,(8, פ"ד נה)פלוני נ' מדינת ישראל 1189588

גילוי  ,(; לימור עציוני1666) 256 ,(6, פ"ד נד)מדינת ישראל נ' פלוני 1126566

 .{250-200 ,עריות

 

ויובהר, אין בדברים האמורים כדי להפחית כהוא זה מחשיבותם של הטעמים 

אשר האריך את תקופת  9כבדי המשקל הניצבים ביסודו של תיקון מס' 

ההתיישנות של תביעות בגין תקיפה מינית והתעללות. בראשם של טעמים אלו 

מקרה של נפגעי תקיפה מינית והתעללות, בפרט כאלו עומדת ההכרה בכך שב

שחוו את הפגיעה בהיותם קטינים, קיימות סיבות לגיטימיות להשהיית הגשת 

התביעה, בגינן אין לחסום בפני הנפגעים את הדרך לקבלת תרופה ופיצוי על 

נזקיהם. כפי שמוסבר בדברי ההסבר להצעת התיקון, חרף היקף התופעה של 

 :פחה ומחוצה לה וחרף חומרתן הרבהמין והתעללות במשביצוע עבירות 
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"הניסיון מלמד שמיעוט בלבד מקרב נפגעי עבירות מין והתעללות 

, חושף את דבר הפגיעה בו. רק חלק קטן 16%עד  26% -המוערך ב

-עלמאלה פונים לתבוע את זכויותיהם בהליך אזרחי. כל אלה נעשים, 

אם התרחשה כשהנפגע היה  , זמן רב לאחר הפגיעה, בייחודרוב-פי

קטין. תופעה זו מכונה "תופעת החשיפה המושהית". לחשיפה 

סיבות, השונות, מטבע הדברים, ממקרה למקרה,  מיגווןהמושהית 

ובהן: שימוש במנגנוני הגנה פסיכולוגיים, תחושות בושה והאשמה 

סביבה תומכת, חשש מהפוגע ומהתגובה החברתית,  היעדרעצמית, 

ם בין הנפגע לפוגע וגילוי מאוחר של הפגיעה יחסים מיוחדי

והשלכותיה, המתבררות לא אחת רק במהלך טיפול פסיכולוגי... נוכח 

תופעת החשיפה המושהית במקרים רבים לא יכול הנפגע להגיש 

אין מקום  כך-משוםתובענה בתוך תקופת ההתיישנות הבסיסית ו

ויתור על ה משום לזרזו בהגשת התובענה או לראות בשיהוי בהגשת

 הזכות."

 {222, שם}            

 

, שלא כמו בהליכים אזרחיים אחרים, בתביעות העוסקות בתקיפה כן-על

מינית והתעללות, קיים אינטרס בבירור התביעה גם כשהיא מוגשת כעבור זמן, 

בין בשל ההתחשבות במצבם של הנפגעים והרצון שלא לחסום את דרכם 

ון באכיפה מיטבית ובמיצוי הדין עם לקבלת סעד משפטי ובין בשל הרצ

התוקפים. לכך, מתווספים שיקולים הקשורים להיבט הראייתי של תביעות 

אלה, המבוססות לרוב על גרסאות הצדדים. שיקולים אלו עמדו כולם לנגד 

עיניו של המחוקק, אשר ראה לנכון להאריך את תקופת ההתיישנות החלה על 

או התעללות, בדומה להסדר הקבוע בדין תביעות אזרחיות בשל תקיפה מינית 

, המחוקק הביע עמדתו באופן מפורש כי אין בשיקולים זאת-עםהפלילי. 
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האמורים כדי להצדיק החלה למפרע של ההסדרים להארכת ההתיישנות על 

 תביעות שהתיישנו בטרם כניסתם לתוקף, ומשכך הרי שיש לכבד את דברו.

 

 , קובע כי:2885-שנ"חלחוק למניעת הטרדה מינית, הת 0סעיף 

 

תיקונים: התשס"ז ) עוולות אזרחיות -הטרדה מינית והתנכלות . 6"

 ((, התשע"ב, התשע"ג1)מס' 

)א( הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת  

 , יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה.(נוסח חדש)הנזיקין 

ית או בשל התנכלות המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינ-)ב( בית

ש"ח, ללא הוכחת נזק; סכום זה  216,666סך -פיצוי שלא יעלה על

(, בהתאם "יום העדכון: "בינואר של כל שנה )בסעיף זה 2 -יעודכן ב

לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על 

 :זה קטן-סעיף ענייןהסכום המעודכן תפורסם ברשומות; ל

לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  מדד המחירים -" מדד"

 לסטטיסטיקה;

 המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; -" המדד החדש" 

 .1626מדד חודש אוגוסט  -" המדד הבסיסי" 

, ענייןלעבודה, לפי ה הדין-ביתהמשפט או -)ג( לא יזדקק בית

, שהוגשה לאחר 0לתביעה בשל עוולה לפי סעיף זה או לפי סעיף 

-לחוק ההתיישנות, התשי"ח 8הקבועה בסעיף שחלפה התקופה 

ב לחוק 25 -א ו25מיום שנוצרה העילה והוראות סעיפים  2885

 "האמור, לא יחולו על תביעה כאמור.
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 :פרק י'

 הסדרים חקיקתיים

 להגנה על נפגעי עבירות מין
 

 כללי  - 2661-וק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א. ח1

 1662-זכויות נפגעי עבירה, התשס"א קלחו 2מטרת החוק מוגדרת בסעיף 

 הקובע כדלקמן: 

 

 . מטרה1" 

חוק זה מטרתו לקבוע את זכויותיו של נפגע עבירה ולהגן על כבודו 

פי דין של חשודים, נאשמים -כאדם, בלי לפגוע בזכויותיהם על

 ".ונידונים

 

 פי החוק הוא אדם שנפגע באופן ישיר ממעשה העבירה. -נפגע עבירה על

 

 :חלק את אוכלוסיית נפגעי העבירה לשלוש קבוצותהחוק מ

 

 .נפגעי כל העבירות .2

 .נפגעי עבירות מין ואלימות .1

 .נפגעי עבירות מין ואלימות חמורות .6
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בג"צ טומן בחובו חשיבות בהבטחת האינטרס הציבורי } חוקל 20סעיף 

פורסם באתר האינטרנט , פלונית )א'( נ' היועץ המשפטי לממשלה 8088560

({  הסעיף קובע את זכותו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה 10.61.65נבו )

להביע את עמדתו לעניין הסדר טיעון בטרם קבלת החלטה בעניינו של הנאשם, 

א לחוק( ובפני "הגורם המאשר" בתביעה הכללית )סעיף 20התובע )סעיף בפני 

 ג לחוק(. 20

 

לשיתוף נפגעי עבירת מין חשיבות הן מבחינת רשויות התביעה }ראו: הצעת 

{ והן מבחינת נפגע 1662-התשס"א חוק זכויות נפגעי עבירות בהליך הפלילי,

בנפגע העבירה העבירה: הוראת חוק זו מקטינה את החשש מפגיעה נוספת 

 ומהנזק הנפשי העלול להיגרם לו מעצם עריכת הסדר טיעון. 

 

הזכות העומדת לנפגע עבירות מין או אלימות חמורה להביע עמדתו בפני 

מד חשוב יהתובע בטרם קבלת ההחלטה בעניין הסדר הטיעון, מוסיפה מ

ע"פ לשיקולי התביעה בהבטחת האינטרס הציבורי בעת עריכת ההסדר }

 ({.1661) 800 ,(2), פ"ד נזפלוני נ' מדינת ישראל 2885585

 

מימוש זכות זו ראוי שתיעשה ברגישות ובראיה אנושית ומתוך הבנה לאשר חוו 

ו נפגעי העבירה ולצערם. הודגש לא אחת, כי מסירת המידע לנפגע העבירה א

לבני המשפחה צריכה להיות באופן מספיק וראוי, המאפשר התייחסות ושהות 

לצורך מתן תגובה, וכן בקיומה של סמיכות זמנים קרובה במיוחד בין שמיעתו 

של נפגע העבירה להסדר הטיעון לבין חתימה על ההסדר, שכן היא עשויה 

 לעורר שמא מדובר ב"מהלך סרק". 

 

על אפשרותו למסור הצהרה כתובה על הנזק כן יש ליידע את נפגע העבירה 

ספר גבריאל  ,שנגרם לו }ע' ארבל, "מעמדו של קרבן העבירה בהליך המשפטי"

http://www.nevo.co.il/law/71835/17
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205699/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205699/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205699/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201958/98&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201958/98&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201958/98&Pvol=נז
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עזבון המנוח סלאח ראפת ז"ל נ' היועץ  0058521בג"צ ; 160-169(, 1622) בך

 ({.69.21.26) פורסם באתר האינטרנט נבו, המשפטי לממשלה

 

יישום נוקשה ודווקני של הוראות החוק עלול ליצור מצג מוטעה ותחושה 

שקשה להלמה, כי מדובר במתן אפשרות טיעון פורמלית בלבד, כדי לצאת לידי 

חובת החוק. הואיל וכך, מן הראוי לאפשר מימושה של הזכות המוקנית לנפגעי 

 ות, כמובן בגבולות השכל הישר.עבירה בפתיחות ובגמיש

 

, אלא גם בשל היכולת לגופם של דבריםקיומו של הליך נאות חשוב לא רק 

קלה שבהכרח נותרת בליבם של בני המשפחה נוכח -להפיג את התחושה הלא

הסדר טיעון שעמו הם אינם שלמים. גם היפוכם של דברים הוא נכון: ככל 

בם של הקרובים יושת ההגינות בלשההליך נעשה בצורה מזורזת כך נפגמת תח

ן דעת-שיקול)או הקורבן עצמו, במקרים אחרים( אף כאשר לא דבק כל רבב ב

עזבון בכר  טבאש ז"ל ואח' נ' פרקליטות  665529 צ"בגשל רשויות התביעה }

 ({.26.61.29פורסם באתר האינטרנט נבו ), מחוז צפון ואח'

 

ה של התביעה דעת-יקולשהמשפט אינו נוטה להתערב ב-זאת, בית-עם-יחד

ו של היועץ דעת-שיקולהכללית למעט במקרים חריגים ונדירים. התערבות ב

המשפטי לממשלה בדבר העמדת חשודים לדין נדירה היא. החלטה כזו תתקבל 

גנור  6918589בג"צ רק אם ההחלטה לוקה בטעות ברורה, בולטת וקיצונית }

 ({.2880) 2 ,(9), פ"ד נואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה

 

ים המתחייבים ביחס להחלטה להגיע להסדר טיעון. יהדברים יפים גם בשינו

מצומצמת במיוחד  ההתערבות השיפוטית בהחלטתן של רשויות התביעה

ון הוא חסר ההעמדה לדין או לחתימה על הסדר טיע-כאשר הנימוק לאי

בראיות. ההנחה כי רשויות התביעה הן בעלות כישורים, ידע וניסיון, 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206689/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203425/94&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203425/94&Pvol=נ
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המאפשרים להן להגיע להחלטה בעניין על יסוד חומר הראיות שנאסף 

בג"צ בחקירה, וכן משום התפיסה, כי העניין מצוי באחריותן ובסמכותן }

 ,(2), פ"ד נדמעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה 9060585

({ וכן משום ההשלכות הפוטנציאליות של התערבות שכזו 1666) 008-009, 088

 על תוצאות ההליך הפלילי שיתחיל בעקבותיה. 

 

ר המשפט את חומר הראיות הגולמי, זאת כאש-רק במקרים חריגים יבחן בית

התנועה למען  8008569בג"צ קיים חשש שבמלאכה זו נפל פגם של ממש }

 121, 288 ,(2), פ"ד נטאיכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה

המסורה למתלונן ({. הצידוק להתערבות מצטמצם עוד יותר נוכח הזכות 1669)

להציג בפני גורמי התביעה את עמדת  חוק זכויות נפגעי עבירהל 20בסעיף 

 הנפגע באשר להסדר הטיעון המתגבש. 

 

זכויות נוספות המוקנות לנפגעי עבירת מין והמוגדרות בחוק זכויות נפגעי 

לחוק{,  8ב אישום שהוגש נגד הנאשם }סעיף עבירה הינם: זכות לעיין בכת

רות או שירותי סיוע }סעיפים זכות לקבל מידע על מאסר נאשם, משמורות אח

בחקירה או בדיון בדלתיים סגורות לחוק{, זכות לנוכחות מלווה  22 -ו 26

 לחוק{ ועוד. 28 -ו 29}סעיפים 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204736/98&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204736/98&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204736/98&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205675/04&Pvol=נט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205675/04&Pvol=נט
http://www.nevo.co.il/law/71835
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חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע . 2

 2664-עבירה, התשס"הה

 כללי 2.1

 1669-חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה

 קובע לאמור:

 

 מטרה .1" 

חוק זה מטרתו להגן על נפגע עבירה ולמנוע נזק נוסף שעלול להיגרם 

לו מהיתקלות תדירה בעבריין מין שפגע בו, בלי לפגוע במידה העולה 

 ו של עבריין המין.על הנדרש בזכויותי

 

 )תיקון התשע"א(הגדרות . 2 

 :בחוק זה 

ולי )ב( לחוק טיפול בח28אשפוז בבית חולים לפי סעיף  -" אשפוז"

 (;"חוק טיפול בחולי נפש: ")בחוק זה 2882-נפש, התשנ"א

 צבאי; דין-ביתלרבות  -" משפט-בית" 

 לפקודת 2לרבות מתן צו מבחן ללא הרשעה לפי סעיף  -" גזר דין"

, מתן צו שירות ללא הרשעה לפי 2808-, התשכ"ט(נוסח חדש)המבחן 

חוק : ")בחוק זה 2800-העונשין, התשל"זא)ב( לחוק 02סעיף 

)ב( לחוק טיפול 28(, או מתן צו לטיפול מרפאתי לפי סעיף "העונשין

 בחולי נפש;

המשפט קבע כי ביצע את העבירה, -לרבות נאשם שבית -" הורשע"

)ב( 28כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף  המשפט מצא-או שבית

 לחוק טיפול בחולי נפש;
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, (נוסח משולב)חוק סדר הדין הפלילי  -" חוק סדר הדין הפלילי"

 ;2851-התשמ"ב

המשפט החליט -למעט מאסר בפועל אשר בית -" מאסר בפועל"

בפרק ו' לחוק  2שהעבריין יישא את כולו בעבודת שירות לפי סימן ב

 העונשין;

בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות שירות בכוחות  -" העבוד"

 הביטחון ושירות לאומי;

 :"עבירת מין" 

( עבירה המנויה בסימן ה', בפרק י' לחוק העונשין, למעט 2)

 לחוק האמור; 681עבירה לפי סעיף 

 2888-לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 08( עבירה לפי סעיף 1)

 (;"חוק השיפוט הצבאי: ")בחוק זה

 אדם שביצע עבירת מין בהיותו בגיר והורשע בה; -" עבריין מין" 

עובד סוציאלי שמונה לפי כל  -" עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"

 אחד מהחוקים המפורטים להלן, לפי העניין:

 ;2886-( חוק גיל הנישואין, התש"י2)  

( חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 1)

 ;2888-התשט"ו

 ;2885-( חוק שירותי הסעד, התשי"ח6)  

 ;2806-( חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך9)  

 ;2800-( חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו8)  

 ;2808-( חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט0)  

 ;2852-( חוק אימוץ ילדים, התשמ"א0)  

( חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד 5)

 .2880-וד(, התשנ"והייל
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תיקונים: )צו המגביל חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה  .3

 ((1התשע"א, התשע"א )מס' 

המשפט רשאי להטיל על עבריין מין, בצו, מגבלות על -)א( בית

מגורים או על עבודה בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של 

אחר שקיים דיון (, אם שוכנע, ל"מגבלות: "נפגע העבירה )בחוק זה

, כי יש צורך בהטלת מגבלות משום שלנפגע העבירה עלול ענייןב

להיגרם נזק נפשי של ממש אם עבריין המין יתגורר או יעבוד בקרבת 

-מקום מגוריו או מקום עבודתו; בהחלטה לפי סעיף זה יביא בית

המשפט בחשבון, בין השאר, את הפגיעה שתיגרם לעבריין המין בשל 

 ת.הטלת המגבלו

המשפט יקיים דיון לפי סעיף זה לבקשת כל אחד -( בית2)ב( )

 זה: קטן-סעיףמהמנויים ב

)א( נפגע העבירה או אדם מטעמו שקיבל הרשאה בכתב 

 (;"אדם מטעמו: "מהנפגע )בחוק זה

 )ב( היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;  

 ;עניין)ג( תובע משטרתי או תובע צבאי, לפי ה  

המשפט רשאי -ואולם בית ונה לפי חוק,)ד( עובד סוציאלי שמ

זה,  קטן-סעיףשלא לקיים דיון אף אם התבקש לעשות כן לפי 

 אם נפגע העבירה או אדם מטעמו ביקש שלא לקיימו.

המשפט לגורמים -(, יודיע בית2( על דבר הגשת בקשה לפי פסקה )1)

 המנויים באותה פסקה בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות.

ים מיד לאחר מתן גזר הדין ואם עבריין המין ( הדיון יתקי2) )ג( 

 -משפט ציווה על אשפוזו -נידון לעונש מאסר בפועל או שבית

לפני שחרורו מן המאסר או מן האשפוז, או סמוך לאחר 

 השחרור מן האשפוז.



 שער א': כללי

 

 

 

372 

המשפט רשאי לקיים דיון בבקשה שהוגשה בתוך -( בית1)

ל או שלושה חודשים ממועד שחרור עבריין המין ממאסר בפוע

, אם מצא שיש צורך בכך מנימוקים ענייןמאשפוז, לפי ה

 מיוחדים שיירשמו.

( הוטלו על עבריין המין מגבלות שיש בהן כדי להשליך על 6)

מקום מגוריו או על מקום עבודתו בקרבת מקום המגורים או 

מקום העבודה של נפגע העבירה בצו לפי חוק הגנה על הציבור 

צו : ")בסעיף זה 1660-שס"ומפני ביצוע עבירות מין, הת

המשפט לקיים דיון בבקשה שהוגשה -(, רשאי בית"פיקוח

לפני תום תקופת הפיקוח כאמור בצו או לפני ביטול או שינוי 

של מגבלות כאמור, ואם מצא שיש צורך בכך מנימוקים 

בתוך שלושה חודשים מתום תקופת  -מיוחדים שיירשמו 

כאמור; בהחלטה לפי הפיקוח או מביטול או שינוי המגבלות 

פסקה זו לא יוטלו על עבריין המין מגבלות מחמירות יותר 

 מאלה שהוטלו עליו במסגרת צו הפיקוח.

את המגבלות כאמור  המשפט להטיל מגבלות, יקבע-)ד( החליט בית

(, והכל במידה שאינה עולה על הנדרש כדי למנוע 1) -( ו2בפסקאות )

 נזק נפשי של ממש לנפגע העבירה:

יקבע את תקופת הזמן שבה ייאסר על עבריין המין ( 2)

להתגורר או לעבוד בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה 

-של הנפגע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על שלוש שנים; בית

המשפט רשאי להאריך את התקופה מעת לעת לתקופות 

נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת, אם שוכנע כי 

 )א(; קטן-סעיףמתקיים האמור ב

( יקבע את האזור שבו ייאסר על עבריין המין להתגורר או 1)

; קביעת האזור תיעשה, ככל הניתן, ענייןלעבוד, לפי נסיבות ה
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תוך שמירה על סודיות המען של מקום המגורים או מקום 

 העבודה של נפגע העבירה.

 המשפט-מינוי מומחה מטעם בית .4 

, רשאי למנות מומחה 6ף המשפט המקיים דיון לפי סעי-)א( בית

מטעמו אשר יחווה את דעתו בכתב על מצבו של נפגע העבירה; 

תכלול הערכה של הנזק הנפשי שעלול להיגרם לו  הדעת-חוות

כתוצאה ממגורים או מעבודה של עבריין המין בקרבת מקום מגוריו 

(; "דעת-חוות: "בודתו של נפגע העבירה )בחוק זהאו מקום ע

המשפט בחשבון את עמדת -ומחה, יביא ביתבהחלטתו אם למנות מ

 עבריין המין.

 המשפט מומחה יחולו הוראות אלה:-)ב( מינה בית 

( בעל דין לא יהיה רשאי להביא עדות נוספת של מומחה 2)

המשפט מטעמים מיוחדים -הנדון אלא ברשות בית ענייןל

 שיירשמו;

לפי סעיף זה לא  דעת-חוות( נפגע עבירה שלגביו הוכנה 1)

 רא להעיד בקשר אליה;ייק

המשפט יקבע את שכרו ואת הוצאותיו של המומחה -( בית6)

-ידי אוצר המדינה, ואולם אם שוכנע בית-והם ישולמו על

, רשאי הוא לקבוע כי ענייןהמשפט כי הדבר מוצדק בנסיבות ה

ידי בעלי הדין או חלקם, ולקבוע את מידת -הם ישולמו על

 ההשתתפות של כל אחד מהם.

ו יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, דעת-חוותמינוי מומחה ו)ג( על 

נקבע אחרת בסעיף זה או בתקנות  כן-אם-אלא, 2859-התשמ"ד

 שהותקנו לפי חוק זה.
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 )תיקון התשע"א( דעת-חוותהסכמה לבדיקה לצורך עריכת . 8 

לא תיערך אלא  דעת-חוות)א( בדיקה בידי מומחה לצורך מתן 

 בהסכמת נפגע העבירה.

הסכמת נפגע עבירה שהוא אחד מאלה לבדיקה בידי מומחה )ב( 

 אינה טעונה אישור של האפוטרופוס: דעת-חוותלצורך מתן 

 שנים; עשרה-ארבע( קטין שמלאו לו 2)  

 ( פסול דין המסוגל לתת את הסכמתו;1)  

( המסוגל "חסוי: "שמונה לו אפוטרופוס )בסעיף זה ( חסוי6)

 לתת את הסכמתו.

רשאי לאשר עריכת בדיקה בידי מומחה כאמור המשפט -)ג( בית

שנים, בפסול  עשרה-ארבע)א( בקטין שטרם מלאו לו  קטן-סעיףב

דין או בחסוי שאינם מסוגלים לתת את הסכמתם לבדיקה כאמור, 

אף אם האפוטרופוס סירב לעריכת הבדיקה, אם שוכנע כי עריכת 

מע הבדיקה היא לטובת הקטין, פסול הדין או החסוי, ולאחר שש

את האפוטרופוס ואת העובד הסוציאלי שמונה לפי חוק המטפל 

 של הקטין, פסול הדין או החסוי. עניינוב

 

 סמכויות וסדרי דין .6 

יכול שיכיל דרישה למתן ערובה כדי להבטיח  6)א( צו כאמור בסעיף 

את קיום המגבלות שנקבעו בו; תנאי הערובה, לרבות חילוטה, 

 יפורטו בצו.

המשפט שדן -לדון לפי חוק זה תהא לבית נייניתע)ב( הסמכות ה

-ביתהמשפט שדן בעבירת המין היה -בעבירת המין; ואולם אם בית

צבאי, והמועד לקיום דיון לפי חוק זה הוא ערב שחרור העבריין  דין

ממאסר בפועל או מאשפוז או סמוך לאחר שחרור כאמור, או 

(, ומועד 2())ד6שמתקיים דיון בהארכת תקופת המגבלות לפי סעיף 
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זה חל לאחר גמר השירות הצבאי שבמסגרתו עבר את עבירת המין, 

המשפט שהיה מוסמך לדון בעבירת -לבית ענייניתתהיה הסמכות ה

 צבאי. דין-ביתהמין אם לא היה דן בה 

לחוק השיפוט הצבאי, היה  161 -ו 162הוראות סעיפים  אף-על)ג( 

צבאי, יתקיים  ןדי-בית)ב(  קטן-סעיףהמשפט המוסמך לפי -בית

-אלאמשפטאי אחד, -הדיון בבקשה לפי חוק זה לפני שופט צבאי

 המועד שבו מתקיים הדיון הוא מיד לאחר מתן גזר הדין. כן-אם

 

 עיון חוזר, ערר וערעור .7 

)א( עבריין מין שהוגבל במגורים או בעבודה לפי חוק זה רשאי לפנות 

נתגלו עובדות  המשפט שנתן את הצו בבקשה לעיון חוזר אם-לבית

 חדשות או נשתנו הנסיבות ממועד מתן הצו.

)ב( נפגע העבירה או אדם מטעמו, וכן מי שביקש לקיים דיון לפי 

: ( )בסעיף זה2)ב()6)ד( של סעיף )ב(, )ג( או  משנה-פסקאות

המשפט בבקשה לעיון חוזר -( רשאי לפנות לבית"המבקש"

טלו, אם נתגלו בהחלטתו שלא להטיל מגבלות או לבטל מגבלות שהו

 עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות ממתן ההחלטה.

מיד לאחר גזר הדין והוגש ערעור על  6)ג( ניתנה החלטה לפי סעיף 

 הדין.-הדין ניתן לערער על ההחלטה כעל חלק מפסק-פסק

-( רשאי להגיש ערר לבית2)ב()6)ד( עבריין המין או מי שמנוי בסעיף 

 ות אלה:משפט שלערעור על כל אחת מהחלט

מיד לאחר גזר הדין ולא הוגש  6( החלטה שניתנה לפי סעיף 2)

 הדין;-ערעור על פסק

 ( החלטה שלא ניתנה מיד לאחר גזר הדין;1)  

 ( החלטה בעיון חוזר.6)  
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המשפט בשופט יחיד; היה -)ד( ידון בית קטן-סעיף)ה( בערר לפי 

-ט צבאיבשופ הדין-ביתהצבאי לערעורים ידון  הדין-ביתהערר לפני 

 משפטאי אחד.

)ו( שופט הדן בערר רשאי להיזקק לחומר ראיות חדש שניתוסף מאז 

 משפט קמא.-הדיון בבית

 

 ביטול מגבלות עקב זיכוי עבריין המין. 5 

משפט עבריין מין שהוטלו עליו מגבלות בצו לפי סעיף -)א( זיכה בית

 ו.המשפט יורה על ביטול-, בטלות המגבלות שהוטלו עליו בצו ובית6

משפט קבע כי לא הוא -לרבות מי שבית -" זיכה)ב( בסעיף זה, "

 ביצע את העבירה.

 

 מינוי סניגור. 5 

המשפט רשאי למנות לעבריין מין סניגור, אם שוכנע כי אין -)א( בית

לו אמצעים לשכור סניגור לשם ייצוגו בהליך לפי חוק זה, וכי יש 

 דין.חשש ממשי כי בלא ייצוג כאמור ייגרם לו עיוות 

המשפט סניגור לשם -)ב( היה עבריין המין חולה נפש ימנה לו בית

 ייצוגו בהליך לפי חוק זה.

 

 הוראת שעה -דיווח לכנסת . 16 

)א( שר המשפטים ידווח לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אחת 

 בשנה על יישומו של חוק זה; הדיווח יכלול, בין השאר, את כל אלה:

, ומספר הצווים 6ו לפי סעיף ( מספר הבקשות שהוגש2)

 המשפט מגבלות;-שבמסגרתם הטיל בית

( סוג המגבלות שהוטלו והתקופה שנקבעה להן, לרבות 1)

 הארכת התקופה;
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( אמצעים שננקטו בעקבות הפרת מגבלות שהוטלו לפי סעיף6)  

  6; 

 ( נתונים בדבר העלויות לביצוע החוק, ובהם, בין השאר:9)  

, ככל ששכרו 9חה לפי סעיף )א( עלויות מינוי מומ

 ידי אוצר המדינה;-והוצאותיו שולמו על

 .8)ב( עלויות העסקת סניגורים שמונו לפי סעיף    

עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ו)ב( דיווח ראשון יימסר לו

 בתום שנה ממועד תחילתו של חוק זה.

 בדצמבר 62)ג( סעיף זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ב בטבת התשס"ח ) 

 1660.) 

 

 ביצוע ותקנות .11 

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת 

הנוגע  ענייןהחוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל 

 אלה: ענייניםלביצועו, ובין השאר ב

( הדרכים והמועדים להגשת בקשה להטלת מגבלות, בקשה 2)

 לערעור, ערר או בקשה לעיון חוזר;

)ב( 6 קטן-סעיףהדרך והמועד ליידוע הגורמים המנויים ב( 1)

 בדבר הגשת בקשה להטלת מגבלות;

 ( דרכי פעולתו, שכרו והוצאותיו של מומחה.6)  

 

 5מס'  -תיקון חוק הסניגוריה הציבורית . 12 

)א(, אחרי 25, בסעיף 2888-בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו

 ( יבוא:21פסקה )
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 8ט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף המשפ-( מי שבית26")

לחוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, 

 ."1669-התשס"ה

 

 8מס'  -תנאי ממאסר -. תיקון חוק שחרור על13 

 :1662-תנאי ממאסר, התשס"א-בחוק שחרור על 

 )ד( יבוא: קטן-סעיף, אחרי 26( בסעיף 2)  

אי ממאסר לפי תנ-")ה( מגבלות על אסיר ששוחרר על

לחוק מגבלות על  6חוק זה, אשר הוטלו בצו לפי סעיף 

-חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה

חוק מגבלות על עבריין מין(, הן חלק  -)בחוק זה  1669

 מתנאי השחרור.";

 :12( בסעיף 1)  

 )א(, במקום "עד )ד(" יבוא "עד )ה(". קטן-סעיף)א( ב   

הפרה של  ענייןבסופו יבוא "ול )ג(, קטן-סעיף)ב( ב

לחוק מגבלות על  6מגבלות שהוטלו בצו לפי סעיף 

של נפגע  עניינועבריין מין, תיתן הועדה משקל ל

 העבירה".

 

 תחילה והוראות מעבר. 14 

( 1668בינואר  2שס"ה ))א( תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת הת

 (."יום התחילה: ")בחוק זה

על מי שביום התחילה מתקיים בו אחד  )ב( הוראות חוק זה יחולו

 מאלה:

 ;עניינו( טרם ניתנה הכרעת דין ב2)  

 ( הורשע וטרם נגזר דינו;1)  
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( נידון לעונש מאסר בפועל ובמועד תחילתו של חוק זה טרם 6)

 שוחרר ממאסרו;

משפט הורה על אשפוזו ובמועד תחילתו של חוק זה -( בית9)

 "טרם שוחרר מן האשפוז.

 

({, נקבע 1621) 9188(, 6)26על -, תק}פלוני נ' מדינת ישראל 9116526בש"פ  -ב

 כי: כב' השופט א' שהםמפי 

 

, 2.26.1660חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, נכנס לתוקפו ביום "

משפט זה -ובשנים שחלפו מאז כניסתו לתוקף, זכה החוק לבחינתו של בית

כפי  עקרונות המרכזיים שנקבעו.וד על הבמספר הזדמנויות, ולהלן נעמ

 , פורסם באתר האינטרנט נבו פלוני נ' מדינת ישראל 801526בש"פ  -שהובהר ב

(, חוק זה מצטרף לשורה של דברי חקיקה "1פלוני  עניין"( )להלן: 19.66.26)

המסדירים את נושא הטיפול בעברייני מין, במקביל ובתום ההליך הפלילי 

להצביע על דברי החקיקה הבאים: חוק למניעת בעניינם. לעניין זה, ניתן 

, וחוק מגבלות על 1662-העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א

. מטרת החוק 1669-חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה

 , בהאי לישנא:2הוגדרה בסעיף 

 

ידי -"מטרתו של חוק זה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין על

ביצוע הערכות מסוכנות לגבי עברייני מין בשלבים השונים של ההליך 

המשפטי, וכן ביצוע פיקוח ומעקב ושיקום מונע לעבריינים כאמור, 

 ".והכל לשם מניעת ביצוע עבירות מין חוזרות
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החוק מעמיד שני אמצעים להגשמת מטרתו. האמצעי האחד, הינו נושא 

ק ב' לחוק, והאמצעי האחר הינו נושא הערכות המסוכנות, דבר המוסדר בפר

 הפיקוח והמעקב, המוסדר בפרק ג' לחוק.

 

לחוק כי שר הבריאות ושר הרווחה  8אשר להערכת המסוכנות, נקבע בסעיף 

לחוק נמנו  0ימנו מעריכי מסוכנות שתפקידם לערוך הערכות מסוכנות, ובסעיף 

קבלת החלטה  הגופים אשר מחוייבים לעיין בהערכת מסוכנות עדכנית, טרם

משפט הדן -בנוגע לעברייני מין. לענייננו חשובים שני גורמים, והם: בית

()ב( לחוק(, ויחידת הפיקוח, 2)א()0בבקשה להוצאת צו פיקוח ומעקב )סעיף 

( לחוק(. כפי שנקבע 8)א()0הפיקוח והמעקב )סעיף  תנאי-עלבעת מתן המלצה 

   באתר האינטרנט נבו , פורסם פלוני נ' מדינת ישראל 5006521בש"פ  -ב

(, על מעריכי המסוכנות להיות בעלי הכשרה "2פלוני עניין "( )להלן: 16.21.21)

ו של מומחה פרטי אינה דעת-חוותוכישורים באבחון ובטיפול עברייני מין, ו

 0050522יכולה לשמש, לשם הערכת מסוכנות בהתאם לחוק )וראו גם, ע"פ 

 ((.25.22.21)האינטרנט נבו , פורסם באתר פלוני נ' מדינת ישראל

 

לחוק כי השר  22אשר לנושא הפיקוח והמעקב אחר עברייני מין, נקבע בסעיף 

-, "להמליץ לפני ביתהיתר-ביןלבטחון פנים יקים יחידת פיקוח, שמתפקידה, 

תנאי פיקוח ומעקב לעבריין מין" )סעיף -פי הערכת מסוכנות, על-המשפט, על

המשפט, לאחר שקיבל -לחוק, רשאי בית 21( לחוק(. בהתאם לסעיף 1)22

הערכת מסוכנות, להוציא צו פיקוח ומעקב לעבריין המין, אם סבר, לאחר דיון 

שקיים בנושא "שרמת הסיכון כי עבריין המין יבצע עבירת מין נוספת אינה 

נמוכה". משמעות הדבר היא כי כאשר הערכת המסוכנות הינה נמוכה, לא ניתן 

 יין המין צו פיקוח.להוציא בעניינו של עבר
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)א( לחוק(, 29התקופה המירבית להוצאת צו פיקוח הינה חמש שנים )סעיף 

ואם הוצא צו פיקוח לתקופה קצרה יותר, ניתן להאריך את הצו, מעת לעת, 

)ב( 29לתקופות נוספות, שאינן עולות במצטבר על התקופה המירבית )סעיף 

לביצוע עבירות מין נוסף לחוק(. אם, לפי הערכת המסוכנות, רמת הסיכון 

מוגדרת כגבוהה, ניתן להוציא צו פיקוח חדש לגבי עבריין המין, גם לאחר 

 )ג( לחוק(.29מיצוי התקופה המירבית )סעיף 

 

אין צריך לומר, כי במקרים המתאימים ניתן להוציא צו פיקוח ומעקב, 

חום לעבריין מין המצוי בתהליכי שיקום, גם בשנה החמישית, שכן "עסקינן בת

המשפט, מטעמים שאין צורך לפרטם, והחשש -שיפה לו זהירות מטעם בתי

נודלמן נ'  6066526בש"פ }לרצידיביזם בסוג עבירות זה"  -כאמור  -המובנה 

 .{(69.60.26) , פורסם באתר האינטרנט נבו מדינת ישראל

 

לחוק מגדיר את תנאי הפיקוח והמעקב, כאשר החלוקה היא לתנאי  26סעיף 

)א( לחוק, ולתנאי בחירה או רשות, לאחר עיון 26מפורט בסעיף חובה, כ

בהמלצות יחידת הפיקוח, ובלבד "שקיים קשר בין המגבלה הקבועה בתנאים 

)ב( 26לבין הסיכון הנשקף מעבריין המין לבצע עבירת מין נוספת" )סעיף 

לחוק(. הגם שהחוק קובע כי המלצת יחידת הפיקוח הינה בגדר תנאי מוקדם 

המשפט -בעניין תנאי המעקב והפיקוח, נציין את המובן מאליו כי בית להחלטה

ידי -אינו כפוף להמלצת יחידת הפיקוח, או לתנאים המתבקשים על

 נבואתר האינטרנט פורסם ב פלוני נ' מדינת ישראל 2208568בש"פ .}המדינה

(19.61.68)}. 

 

פיקוח, . לצד הסמכויות הנרחבות שנקבעו בחוק, בנושא צווי המעקב וה29

שתכליתם הגנה על הציבור, יצר החוק כלים שנועדו לצמצם את הפגיעה 

בחירותו, בחופש התנועה, ובזכויותיו האחרות של עבריין המין. ראשית לכל, 
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נתונה לעבריין המין הזכות לקבל העתק מהערכת המסוכנות ולהשמיע את 

המסוכנות  )ב( לחוק(. אם יש מניעה למסור את הערכת0טיעוניו לגביה )סעיף 

, נקבעה חובת ייצוג כן-כמוהמשפט למסור את תמציתה. -במלואה, על בית

משפט למנות לעבריין סניגור לייצגו -לגבי עבריין מין שאינו מיוצג, ועל הבית

 6629565)ראו, לעניין זה, בש"פ  )ד( לחוק(0אם אינו מיוצג )סעיף  בהליך זה,

 ((.60.21.65)נבו  , פורסם באתר האינטרנטפלוני נ' מדינת ישראל

 

ידי -ככל שהמטרה היא להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין נוספות על

לחוק, כי הצעדים שיינקטו יהיו "במידה  26עבריין המין, מורה אותנו סעיף 

הנדרשת כדי למלא אחר מטרה זו". משמע, צעדי הפיקוח והמעקב יינקטו, אך 

הגשמת המטרה. על עקרון ורק, למטרה שנקבעה בחוק ובאופן מידתי ל

המידתיות וההתאמה למטרה, שהיא הגנה על הציבור מפני עברייני המין, ניתן 

המשפט רשאי לכלול תנאים -)ב( לחוק, שבו נקבע כי בית26ללמוד גם מסעיף 

שונים בצו הפיקוח "אם סבר שקיים קשר בין המגבלה הקבועה בתנאים לבין 

 ת מין נוספת".הסיכון הנשקף מעבריין המין לבצע עביר

 

)א(, כי קצין הפיקוח יפעיל את סמכויותיו 25באופן דומה, נקבע בסעיף 

)ב( נקבע כי 25בהתאם לחוק "כדי למנוע ביצוע עבירת מין נוספת", ובסעיף 

"קצין הפיקוח יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, במידה 

נה מרבית על הדרושה כדי למלא אחרי תנאי הפיקוח והמעקב, ותוך הג

פרטיותו של עבריין המין". לבסוף, ואולי כנקודת מוצא, יש להחיל על החוק 

 את עקרון המידתיות, מכוח פסקת ההגבלה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 

-מבחני. ככל שמדובר ביישומו של עקרון המידתיות, קבעה הפסיקה מספר 28

אמת אמצעי הפיקוח , יש לוודא את התראשיתהישימים לענייננו:  משנה

למטרת החוק, היינו התאמת התנאים והמגבלות לסיכון הנשקף מהעבריין. 
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, יש לוודא כי אמצעי הפיקוח שיאושרו יהיו כאלה שפגיעתם בחירותו שנית

, יש לבחון את שלישיתובזכויותיו של העבריין יהיו המצומצמות ביותר. 

היינו האם הסיכון  המגבלות והתנאים שנקבעו במבחן של עלות מול תועלת,

 לפגיעה בציבור עולה על הפגיעה בעבריין המין, ולפיכך יש הצדקה בהטלת הצו

, פורסם פלוני נ' מדינת ישראל 2685521בש"פ  ראו לדיון נרחב בנושא זה}

, פלוני נ' מדינת ישראל 0556521(; בש"פ 66.60.21)באתר האינטרנט נבו 

 .{(68.22.21)פורסם באתר האינטרנט נבו 

תאמת התנאים והמגבלות צריכה להיעשות באופן אינדיווידואלי לעבריין ה

, תוך בחינת עניינו הפרטני של העבריין, ותוך הטלת תנאים מידתיים, מסוייםה

  "במטרה למנוע את הסיכון הנשקף ממנו להישנות עבירות מין נוספות.

 

 מהותו, ייחודו ויישומו של החוק 2.2

({, נפסק מפי 1626) 1951(, 9)1626על -תק, אלמוניפלונית נ'  0680568בש"פ  -ב

 :כב' השופט ח' מלצר

 

שבו וקוראת כך: "להגן על נפגע עבירה  2. מטרת החוק מובאת בסעיף 20"

ולמנוע נזק נוסף שעלול להיגרם לו מהיתקלות תדירה בעבריין מין שפגע בו, 

 כן-כי-הנהבלי לפגוע במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של עבריין המין". 

החוק מבקש לאזן בין הצורך למנוע פגיעה נוספת בקורבן העבירה, לבין זכויות 

 היסוד של עבריין המין ובכללן: הזכות לקניין, לחופש תנועה ולחופש עיסוק.

 

)ב( 28משפט קבע, לרבות מכוח סעיף -פי החוק, הוא מי שבית-עבריין מין, על

ביצע עבירת מין )לפי סימן ה'  , כי2882-לחוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א

(, או לפי סעיף "חוק העונשין")להלן:  2800-בפרק י' לחוק העונשין, התשל"ז

לחוק  681, למעט עבירה לפי סעיף 2888-לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 08
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לחוק  1העונשין( בהיותו בגיר, או מי שהורשע בביצוע עבירה כאמור )סעיף 

המשפט רשאי להטיל בצו על -ות קובע כי ביתלחוק המגבל 6המגבלות(. סעיף 

עבריין מין מגבלות על מגורים, או על עבודה בקרבת מקורים המגורים, או 

מקום העבודה של נפגע העבירה, אם שוכנע, לאחר שקיים דיון בעניין, כי יש 

צורך בהטלת מגבלות כאמור משום שלנפגע העבירה עלול להיגרם נזק נפשי של 

ין יתגורר, או יעבוד בקרבת מקום מגוריו, או מקום ממש אם עבריין המ

המשפט בחשבון, -עבודתו. עוד נאמר בחוק, כי בהחלטה לפי סעיף זה יביא בית

בין השאר, את הפגיעה שתיגרם לעבריין המין בשל הטלת המגבלות האמורות. 

המשפט מוטלת המלאכה לאזן בין מניעת הנזק הנפשי -במילים אחרות, על בית

סף שעלול להיגרם לנפגע העבירה אם עבריין המין יחזור לסביבתו, הממשי הנו

 לבין הפגיעה שתיגרם לעבריין המין בשל השתת אותן מגבלות.

 

לחוק המגבלות קובע שבעת דיון בבקשה להטלת מגבלות, כמפורט  9סעיף 

המשפט, תוך שהוא מביא בחשבון את עמדת עבריין המין, -לעיל, רשאי בית

ו, אשר יחווה את דעתו בכתב על מצבו של נפגע העבירה. למנות מומחה מטעמ

תכלול הערכה של הנזק הנפשי שעלול להיגרם לנפגע העבירה  הדעת-חוות

כתוצאה ממגורים, או מעבודה של עבריין המין בקרבת מקום מגוריו, או 

( קובע כי נפגע עבירה שלגביו 1)ב()9מקום עבודתו של נפגע העבירה. סעיף 

 8לא ייקרא להעיד בקשר אליה. בנוסף סעיף  -לפי סעיף זה  דעת-חוותהוכנה 

 לחוק מחייב כי בדיקה בידי מומחה כאמור תיערך רק בהסכמת נפגע העבירה.

 

. לאחר שסקרנו את לשון החוק, עלינו ליתן לדברים את המשמעות 25

פרשנות תכליתית  יתה של הנורמה )עיינו: אהרון ברקהמגשימה את תכל

הזרקור מופנה  -(. בדיקה זו מעלה כי בחוק המגבלות 268-266 (,1666) במשפט

אל הנזק שנגרם לקורבן העבירה ועלול עוד להיגרם לו מהיתקלות צפויה 

איננה  -תדירה בעבריין המין. המסוכנות לציבור, העלולה לנבוע מן העבריין 
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מעניינו של חוק זה, שכן בה מטפל חוק ההגנה )עיינו במאמרה המקיף והמאלף 

גישות חדשות במערכת המשפט לניהול  -ד"ר דנה פוגץ': "'ביום שאחרי'  של

מענישה בלבד לפיקוח ומניעה", עתיד להתפרסם  -סיכון של פגיעה מינית 

 (."פוגץ, ביום שאחרי"(, להלן: 2נ"א ) בהפרקליט

 

ידי חה"כ -)תשס"ד(( נאמר על 281, 98בהצעת החוק )שפורסמה בה"ח הכנסת 

ת חוק המגבלות, כי "היתקלות כזו של נפגע העבירה גילה גמליאל, מציע

בעבריין המין עלולה להביא את נפגע העבירה למצב של שיתוק וחוסר תפקוד, 

נפגעי עבירות מין ומשפחותיהם לעקור ממקום  לעיתיםוהיא מביאה 

מגוריהם". הדבר גם קיבל ביטוי בדיונים שנערכו בוועדת החוקה חוק ומשפט 

חוק. באחד הדיונים שקיימה הוועדה, הסבירה עו"ד רחל של הכנסת על נוסח ה

 גרשוני, נציגת משרד המשפטים, את תכליתו של החוק באלה המילים:

 

ח"מ( הוא לא סיכון אלא נזק. זה מהווה  -"הערך המעוגן )כך במקור 

חוק מאוד מהפכני בקונסטלציה הישראלית, כי עד עכשיו החוק שהלך 

רדה מאיימת. אפילו החוק למניעת הכי רחוק היה החוק למניעת הט

שהאדם לא  כך-עלהטרדה מאיימת, שמאפשר הוצאת צווים, מגן 

יעבור עבירות. החוק שלנו פה לא מגן על זה, הוא מגן על דבר שעד כה 

לא ראינו. אפילו באנגליה זה הגן על עבירות חוזרות, או על התנהגות 

כדבר  חוזרת. פה לא מדובר על זה. צריך למקם את הדבר הזה

 ".מהפכני

לפרוטוקול  26עמ' , 15.60.69תאריך )דיון ועדת החוקה, חוק ומשפט מ

 הדיון(

 

סולימן, מנכ"ל איגוד מרכזי סיוע לנפגעות -באותה ישיבה גב' הילה קרנר

 תקיפה מינית, הוסיפה בחריפות כך:
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"זה חוק שהוא לא מידתי, הוא לא מאוזן, הוא גם לא אמור להיות 

רכז את נפגע העבירה. יש הבנה בציבור הרחב מאוזן. הוא שם במ

שפגיעה מינית או תקיפה מינית היא לא כמו עבירה. יש נזק שאי 

 אפשר לכמת אותו בצורה מוגדרת...

לפני  הייתהלנפגעות אין שיקום. לעולם היא לא תהיה מה שהיא 

הפגיעה, לעולם ההשלכות ילוו אותה ברמה כזאת או אחרת. ההליך 

שות איזו שהיא סגירה. כשהיא יודעת שיש סיכוי הפלילי מאפשר לע

חרב עליה  -מרקט -שהיא תפגוש אותו בחדר מדרגות או בסופר

 ".עולמה

 (22, שם)             

 

לשם השלמה יש לציין כי לאחר הדברים הללו העיר מי שכיהן אז כיושב ראש 

. הוועדה, חה"כ מיכאל איתן, כדלקמן: "היא טועה. החוק הזה מאוד מאוזן

המילה "איזון" לא הוכנסה במקום הנכון. את יודעת איפה האיזון נעשה? אצל 

, שם(. בהקשר להערה אחרונה זו הנני שםהשופט. זה החוק הכי מאוזן" )

 מרשה לעצמי להוסיף:

 

אנו משתמשים  -)א( "מאז כוננה הכנסת את חוקי היסוד בדבר זכויות האדם 

של הסמכויות השלטוניות,  הקבועות בהם גם לשם פירושן המידה-אמותב

הנשיא א' הציטוט הוא מדברי } שית, או משנית("אשר הוענקו בחקיקה )רא

(; עיינו 2880) 96, 2 ,(9)אנ, פ"ד חורב נ' שר התחבורה 8620580בג"צ  -, בברק

המפקד הלאומי בע"מ נ'  26166566בג"צ  -ב הנשיאה ד' בינישגם: דברי 

. כן דינה-פסקל 0בפסקה  (,1665) 028(, 9פ"ד סב) ,היועץ המשפטי לממשלה

, פורסם באתר האינטרנט נבו בן גביר נ' דנקנר 26816566ראו: רע"א 

; גדעון ספיר השופטת א' פרוקצ'יהשל  דינה-פסקל 26, בפסקה (21.22.60)

במקרה  .{0, ה"ש 685, 680 (,1660) ספר דליה דורנר"מידתיות ופשרה" 
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ות שלטוניות, אלא באיזון בין שני שלפנינו אין מדובר בפירושן של סמכוי

המשפט. "פסקת ההגבלה" לא חלה איפוא כאן -ידי בית-פרטים הנעשה על

במישרין ואולם המבחן שאומץ בחוק המגבלות שאול מעקרון המידתיות, 

המקובל עתה במשפט ארצנו, הן בתחום החוקתי והן בתחום המינהלי 

 16 -ו 28סקאות בן בפן בהקשר המיוחד שלפנינו ילו)משמעותו של העיקרו

הפגיעה בזכות החוקתית  -מידתיות במשפט שלהלן(. עיינו: אהרון ברק 

(; זאב סגל "ברק, מידתיות במשפט"להלן: ) 102-185 (,1626) והגבלותיה

לט  הפרקליט( במשפט המינהלי" disproportionalityהיחסיות ) היעדר"עילת 

אל בהשוואה למשפט (; יצחק זמיר "המשפט המינהלי של ישר2886) 860

יורונט קווי  850589 בג"צ(; 2889) 268ב  משפט וממשלהמינהלי של גרמניה" 

 בג"צ(; 2889) 968, 921 ,(8, פ"ד מח)( בע"מ נ' שרת התקשורת1552זהב )

 ((.2888) 26, 2 ,(8, פ"ד מט)בן עטיה נ' שר החינוך התרבות והספורט 6900588

 

ט הוא אחד מהטעמים העשויים המשפ-)ב( האיזון שהופקד פה בידי בית

 8610569 בג"צ} חוקתיות החוק, אם תעלה-לגבי אי להצדיק שלילה של טענה

 {(1668) 06, 65 ,(2, פ"ד ס)נ' רוזנצוויג שארק דלוקס רהיטים בע"מ - 22דיזיין 

 עיון במשפט המשווה מוביל למסקנה דומה:

 

להגלות" בארצות הברית, למשל, חוקקו חוקים המסמיכים את הרשויות "

לאזורים נידחים, או שמאפשרים להגביל את  -עברייני מין לאחר הרשעתם 

עברייני המין מלגור )או לשהות( ליד בתי ספר, או מקומות שוקקים בילדים. 

 .Doe vנכשלו בארצות הברית. ראו:  -ניסיונות לתקוף חוקים אלה חוקתית 

Miller, 405 F.3d 700 (8th cir. 2005)  להלן: עניין(Miller); WEEMS v. 

Little Rock, 453 F.3d 1010, 1015 (8th Cir. 2006); Doe v. Baker, 

2006 WL 905368 (N.D Ga. 2006); People v. Morgan, 881 N.E.2d 
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507, 821 (Ill. App. 3d. Dist. 2007 :עיינו גם .)John J. Herman, Not in 

my Community: Is It Legal for Private Entities to Ban Sex 

Offenders from Living in Their Communities?, 16 Widener L.J 

165 (2006) ; Karen A. Salvemini, Sex Offenders Parents: Megan’s 

Law and Schools’ Legal Options in Protecting Students Within 

Their Walls, 17 Widener L.J 1031 (2008.) 

 

 .R v. Smith (2007) EWCA Crimעיינו:  -ה באנגליה באשר לדין ולהלכ

1622; Paul Lewis Practice Points: Tougher Regime for Sex 

Offenders, Law Society Gazette (2004 :ניתן לעיון באתר( )

http://www.lawgazette.co.uk/news/tougher-regime-sex-offenders.).. 

 

המשפט להביא -לים המהותיים שעל ביתעתה עלינו לסקור את השיקו. 28

 בחשבון בבואו להכריע בבקשה להטלת מגבלות מכוח החוק.

 

המשפט רשאי להטיל על עבריין מין -)א( לחוק המגבלות, בית6כאמור בסעיף 

מגבלות, במידה ושוכנע, לאחר דיון, כי יש צורך בהטלת המגבלות משום 

ם עבריין המין יחזור שלנפגע העבירה עלול להיגרם נזק נפשי של ממש א

המשפט -לסביבתו של נפגע העבירה. כלומר, בצד זה של כף המאזניים על בית

לבחון את מידת הנזק הממשי הנוסף שעלול להיגרם לקורבן העבירה, ולוודא 

שאותו נזק עלול להיגרם כתוצאה מחזרתו של עבריין המין לסביבתו של קורבן 

 06586 בג"צעיינו: } ?ודאות קרובההעבירה. המבחן המסתבר הוא, לדעתי, של 

(; אמנון רובינשטיין וברק מדינה 2886) 502, פ"ד ז קול העם נ' שר הפנים
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; אבנר ברק 889-886, (1668) , כרך ב'המשפט החוקתי של מדינת ישראל

 .{)תשמ"ט( 622יד  עיוני משפט"מבחן הוודאות הקרובה במשפט החוקתי" 

 

ן כבר נגרם נזק קודם מעבריין המין הנחת המחוקק היא שלנפגע עבירת מי

שפגע בו וכי עלול להיגרם לו נזק נפשי ממשי נוסף מהיתקלות אפשרית ותדירה 

שלו עם עבריין המין שפגע בו, אם זה יחזור לסביבת מגוריו, או עבודתו של 

השוו: } אין מקום לסתור -נפגע העבירה. את הנחתו של המחוקק בהקשר זה 

-(; דבריי ב2808) 686-698, 660 ,(2, פ"ד יט)ר הפניםבצול נ' ש 255506 בג"צ

באתר האינטרנט נבו  פורסם, ארגון נכי צה"ל נ' שר הביטחון 966565 בג"צ

(25.60.26)}. 

 

תכלית החוק איננה מיועדת, כפי שהובהר, להעניש פעם נוספת את עבריין 

נפשי המין, אלא לאפשר לקורבן עבירת המין לשקם את חייו ולמנוע ממנו נזק 

ממשי נוסף, מבלי לפגוע במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של עבריין המין. 

 2כאמור, ניתן ללמוד על תכלית זו ועל האיזון הנדרש בגדרה הן מהוראת סעיף 

לחוק, הן ממקבץ תכניו והן מן הדיונים שקדמו לחקיקת החוק, בוועדת חוקה, 

, היתר-בין' רחל גרשוני, ידי גב-חוק ומשפט של הכנסת, בה נאמר, למשל, על

גם כך: "אני חושבת שתכלית החוק הזה הוא להגן על הנפגע ולא להעניש את 

ראו: דיון הוועדה מתאריך } העבריין. זה לא רק מילים, זה הרעיון"

. תכלית זו, על שני היבטיה, נגזרת גם מהצורך לשמור על {68, עמ' 28.65.1669

שהתגבשה אצלנו בעקבות  הרמוניה במשפטנו, תוך התחשבות במגמה

 ?"המהפכה החוקתית" בתחום זכויות הנידונים והמורשעים בהליך הפלילי

-המשפט המחוזי בבאר-מדינת ישראל נ' בית 22668568 בג"צעיינו והשוו: }

עזבון המנוח יוני אלזם ז"ל נ'  2662560; ע"פ (1660) 86(, 6, פ"ד סא)שבע

פי מבחני -ינה זו תיעשה עלבח {(1668) 200(, 1, פ"ד סג)מדינת ישראל
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המידתיות המוכרים, במיוחד שקריטריון הפרופורציונאליות שולב כאמור 

 ישירות בחוק המגבלות, ואולם אני מניח בהקשר זה בצריך עיון שתי סוגיות:

 

)א( האם האפשרות הניתנת בידו של נפגע העבירה לדרוש מגבלות היא בגדר 

מגיעה היא אפילו כדי זכות חוקתית, חוקתית, או שמא -אינטרס, או זכות תת

הנגזרת מהזכות לשלמות הגוף )והנפש(, או מהזכות לכבוד )לחזור לחיים 

לחוק יסוד: כבוד  9 -ו 1זכויות המעוגנות בסעיפים  -תקינים, ככל האפשר( 

השוו: } ב נוסחאות איזון עם הדגשים שוניםהאדם וחירותו ואשר עשויות לחיי

(. עיינו: ראם שגב 2850) 900 ,(6, פ"ד מא)נת ישראלוייל נ' מדי 229550 בג"צ

 , פרקמידתיות במשפט(; ברק 1665) 82-58 שקלול ערכים ואיזון אינטרסים

 {.261-228 ,שלישי

 

 -חוקתית שלו -)ב( בהנחה שמדובר באינטרס של נפגע העבירה, או בזכות תת

מבחן מהו היחס הנדרש כאן, אם בכלל, בין מבחן המידתיות השלישי לבין 

המידתיות השני. כיום, נערך, כידוע, עיקר האיזון בגדרי מבחן המידתיות 

(, אך לאחרונה נשמעה עשר-שניםהשלישי )ראו: ברק, מידתיות במשפט, פרק 

 .ה בעניין זה למבחן המידתיות השניגם הדעה כי יש לתת את הבכור

 

ידות, לאחר שמוכח )בכפוף לנטלים ולמ -שלעיל  28ה . נוכח האמור בפסק16

להלן( בוודאות קרובה הנזק הנפשי המשמעותי שעלול  11שידונו בפסקה 

יש לבדוק את  -להיגרם לנפגע העבירה מהימצאותו של עבריין המין בקירבתו 

הפגיעה שתיגרם לעבריין המין בשל הטלת המגבלות. זאת נעשה באמצעות 

 שלושת מבחני העזר של המידתיות:

 

עזר זה בוחן למעשה האם הטלת המגבלות  )א( מבחן האמצעי המתאים: מבחן

עשויה להשיג את מטרתה. המבחן מתמקד בשאלת הקשר הסיבתי שבין הנזק 
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הנפשי הממשי הנוסף שעלול להיגרם לנפגע העבירה לבין הצו מטיל המגבלות. 

, אם יימצא, למשל, שהקורבן חווה ממילא תופעות נפשיות קשות כן-כי-הנה

ן נמצא מחוץ לכלא )בכל מקום(, אזי לכאורה מרגע שהוא יודע שעבריין המי

אין טעם בהטלת המגבלות, שהרי אלה לא צפויות "לרפא" את הטראומה. 

מאידך גיסא, אם חששו של נפגע העבירה הוא מהיתקלות מקרית עם עבריין 

פי מבחן עזר -אזי יש טעם בהשתת המגבלות על -המין ככל שיימצא בקירבתו 

 כמובן, חשיבות רבה בסוגיה זו.המומחה יש,  דעת-חוותזה. ל

 

)ב( מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה: בגדרי מבחן עזר זה יש להשוות בין 

 חלופות שונות לצו, שניתן להטיל. החוק מאפשר רמות שונות של הגבלה:

 

( מגבלות על מגורים5מגבלות על מקום עבודה. לדעתי צריך לערוך כאן 2)

ממגבלה על מקום עבודה, ומטבע  הבחנה: מגבלה על מגורים היא קשה יותר

הדברים, מגבלה משולבת )מגורים+מקום עבודה( היא קשה מכל אחת מן 

 -המגבלות בנפרד. לדעתי צריך לתת את הדעת, בהקשר זה, בנוסף, לשאלה 

האם עבריין המין גר5עבד במקום לפני שהורשע, או שמא הוא מבקש לעבור 

מה הסיבה לכך )למשל,  - כן-אםעתה למיקום החדש, הקרוב יותר לקורבן ו

 קבלה למקום עבודה חדש(.

 

( תקופת הזמן הרלבנטית )עד שלוש שנים, שניתנות להארכה, ראו סעיף 1)

 ( לחוק(.2)ד()6

 

 ( לחוק(.1)ד()6( קביעת גודל האיזור שעליו יוטל הצו )ראו: סעיף 6)

 

 .)א( לחוק(0( הטלת ערובה כדי להבטיח את קיום המגבלות )ראו: סעיף 9)
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מהו הצו המצומצם ביותר שמאפשר  -מבחן עזר זה מתמצה, איפוא, בשאלה 

לב עוד לכך כי -את הגשמת המטרה )מניעת הנזק הנפשי הנוסף(? כאן יש לשים

חוק המגבלות )בשונה מחוק ההגנה( לא פירט חלופות אחרות ומתונות יותר 

שבחוק.  למשל: של איסור קשר, וראוי לתקן חוסר זה - לאלו שאוזכרו לעיל

 (.110-110)טקסט מול ה"ש  פוגץ', ביום שאחריעיינו: 

 

)ג( מבחן המידתיות במובן הצר: זהו מבחן עזר "ערכי", אשר בוחן האם 

המטרה של מניעת הנזק הנפשי הנוסף לנפגע העבירה היא באמת חשובה דיה 

כדי להצדיק את הפגיעה בזכויות עבריין המין, אף בצורה המצומצמת ביותר 

-שיקולבמשמעות המבחן השני. מבחן זה קשור קשר הדוק לסמכות שבשלהן 

המשפט, ככזה, בגדרי חוק המגבלות להשית את -, אשר מוענקת לביתדעת

 )א( לחוק(.6המגבלות )ראו, למשל, לשון רשאי שבסעיף 

 

, עלינו לצאת מנקודת מוצא כי המחוקק בהחלט התכוון שתותר כן-כי-הנה

להקל על הקורבן; מכאן  מנת-עלל עבריין המין, בזכויותיו ש מסויימתפגיעה 

שכל עוד הפגיעה איננה "עולה על הנדרש", הרי שיש לאפשר אותה. קרי, טענה 

של פגיעה בנוחיות חייו של עבריין המין, או אפילו פגיעה לא מכבידה מדי 

 בקניינו, בחופש העיסוק, או בחופש התנועה שלו, או בזכותו לחיי משפחה

עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  0681566 בג"צ עיינו והשוו:}

עד  106 ,192, 205, 292 (,29.68.60פורסם באתר האינטרנט נבו ), נ' שר הפנים

, לא יהוו, לשיטתי, הגנה מוחלטת מפני הפעלת חוק המגבלות כנגד עבריין {108

שת המשפט לוודא כי המגבלה המבוק-במסגרת הבדיקה על בית זאת-עםהמין. 

נובעת מהנזק הנפשי שעלול להיגרם לנפגע עבירת המין, ולא מרצון להגן על 

בש"פ  -ב העיינו: החלט} הציבור בכללותו, שהרי לשם כך נועד חוק ההגנה

; (60.21.65) , פורסם באתר האינטרנט נבופלוני נ' מדינת ישראל 6629565

' מדינת פלוני נ 801526בש"פ  -ב השופטת א' פרוקצ'יה 'כבהחלטתה של 
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, טקסט פוגץ', ביום שאחרי(; 19.66.26) , פורסם באתר האינטרנט נבוישראל

ראו: ד"ר } , או מניסיון להעניש עונש נוסף את עבריין המין{255שמול ה"ש 

חגית לרנאו ואיילת עוז "חוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין מבט 

 .{(2נא) בהפרקליטעתיד להתפרסם  ביקורתי",

 

נוספת יש להפנות גם לעובדה שאין החוק מתייחס, בניגוד לסברתו  לב-תשומת

המשפט המחוזי הנכבד, למדרגים השונים של עבירות המין, אלא הוא -של בית

לחוק( כמצע  1רואה בכל עבירות המין באשר הן )בהתאם להגדרתן בסעיף 

אפשרי להפעלת החוק, והדגש הוא על הנזק הנפשי שנגרם לנפגע העבירה 

 )ולא על סוג העבירה(. זוהי "עילת הסף" להשתת המגבלות. בעטיין

 

המשפט יחליט, בתום בדיקת -לסיכום עניין זה נזכיר כי בהחלט יתכן שבית

המידתיות, על שלושת מרכיביה, כי המגבלה המבוקשת גורפת מדי: במהותה, 

בהתפרסותה הגיאוגרפית, או מבחינת תחולתה בזמן וכי אין היא נחוצה לשם 

המטרה של מניעת נזק נפשי ממשי נוסף לקורבן עבירת מין. ניתן הגשמת 

-לחשוב לפיכך על מספר דוגמאות שבהן תישמע טענה לגבי מידתיות, או אי

 דבר-של-סופומידתיות המגבלה המבוקשת, ואולם מאחר שהמציאות עולה ב

הנני מעדיף להתמקד רק בעובדות המקרה שלפנינו ואינני מוצא  -על כל דמיון 

ן להביא כאן רשימת מקרים אפשריים, שהרי נושא זה כולו הוא תלוי לנכו

 נסיבות, וזוהי, כידוע, אחת מההצדקות למבחני המידתיות ככאלה.

 

של הפרופורציונליות והקשרה  מידה-אמתבתום דיון ראשוני זה במהות 

יש מקום לעסוק אף במספר היבטים דיוניים של חוק המגבלות. בכך  -לענייננו 

 הלן.נרחיב ל
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. האיזון האמור בין הרצון למנוע נזק ממשי נוסף מקורבן עבירת המין, מחד 12

גיסא, לבין שמירה על זכויותיו של עבריין המין, מאידך גיסא, בא לידי ביטוי 

 בחוק המגבלות גם במישור הפרוצדוראלי. נפרט:

 

אי )א( בהיבט הראשון הנ"ל אנו מוצאים בחוק מנגנונים שונים שנועדו למנוע 

 נעימות ונזק נוסף לקורבן העבירה, ולו בדרך ניהול ההליך. כך למשל:

 

לא תיעשה  - דעת-חוות( בדיקה בידי מומחה של נפגע העבירה לצורך מתן 2)

 )א( לחוק(.8אלא בהסכמתו של קורבן העבירה )סעיף 

( נפגע העבירה עומד בראש רשימת הגורמים שיכולים להגיש בקשה לפי חוק 1)

 ()א( לחוק(.2)ב()6או: סעיף המגבלות )ר

 

המשפט שלא לקיים דיון -( נפגע עבירה, או אדם מטעמו, יכול לבקש מבית6)

ידי אחד מן -המשפט התבקש לעשות כן על-להטלת מגבלות, אף אם בית

( לחוק: היועץ המשפטי לממשלה, או 2)ב()6הגורמים האחרים המנויים בסעיף 

יין, או פקיד סעד, כהגדרתו בחוק נציגו, תובע משטרתי, או צבאי לפני הענ

 .2885-שירותי הסעד, התשי"ח

 

לא ייקרא להעיד  -לחוק  9לפי סעיף  דעת-חוות( נפגע העבירה שלגביו הוכנה 9)

א)ג( לחוק סדר הדין הפלילי 282בקשר אליה. סעיף זה דומה להוראת סעיף 

שי וטעמיו דומים לו, שכן המחוקק הכיר בקו 2851-)נוסח משולב(, התשמ"ב

של הנפגע להעיד ולהיחקר נגדית פעם נוספת )לאחר עדותו במהלך המשפט 

-ידי בית-הפלילי, ככל שזו נדרשת( מקום בו גורם אובייקטיבי, שמונה על

 המשפט, העריך כבר את מצבו הנפשי.

  



 פרק י': הסדרים חקיקתיים להגנה על נפגעי עבירות מין

 

 

 

395 

לא היה מקום ליחס  -המשפט המחוזי הנכבד -מכאן, שבניגוד לגישתו של בית

העוררת מלהעיד בעת הדיון שהתקיים  משמעות כלשהי להימנעותה של

 בבקשתה.

 

)ב( בהיבט השני הנ"ל, אנו מוצאים בחוק גם מנגנונים שנועדו לשמור על זכותו 

של עבריין המין, כגון: שקילת עמדתו של עבריין המין בעת החלטה האם 

לחוק  9לפי סעיף  דעת-חוותהמשפט לצורך הכנת -למנות מומחה מטעם בית

לחוק( וכן  6מע ולהשתתף בדיון על הטלת המגבלות )סעיף ובעיקר זכותו להיש

זכותו להיות מיוצג בידי סנגור ממונה, אם אין לא אמצעים לשכור לעצמו 

לחוק(. אמצעים אלה מבטיחים קיום הליך הוגן, דבר שתרם  8סנגור )סעיף 

  ." בארצות הברית להכרה בחוקתיות של חוקים מגבילים מסוג זה אלה

 

 חה ומידת ההוכחה הנדרשתנטלי ההוכ 2.3

 שעיל: 0680568בש"פ  -ממשיך בדבריו בכב' השופט ח' מלצר 

 

המשפט המחוזי -. בצד הטיעון והבירור הענייני בתיק זה עלו הן בבית11"

הנכבד והן בערר שבפני גם שאלות לגבי "אופי" ההליך )פלילי, או אזרחי( ולגבי 

ין צורך לקבוע כאן נטלי ההוכחה ומידת ההוכחה הנדרשת. לשיטתי, א

(, ויש sui generisמסמרות לגבי אופיו הכולל של ההליך, שהוא מיוחד במינו )

בו סממנים שונים מזה ומזה )לביקורת על ההבחנה הכללית בין "פרוצדורה 

צבי וטליה פישר -ראו: יששכר רוזן -אזרחית" לבין "פרוצדורה פלילית" 

 860, 958 ,(6לח) משפטיםן" "מעבר לאזרחי ולפלילי: סדר חדש לסדרי הדי

 )תשס"ט((.
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-המרכזיות, שמכוחן אמור בית המידה-אמותאחרת. אחת מ -זאת ועוד 

המשפט להכריע באם להשית מגבלות על חזרתו של עבריין המין לסביבת נפגע 

העבירה היא כאמור המידתיות, וזו שאולה, כמובהר לעיל, מהמשפט הציבורי. 

 0688588 בג"צ -ב השופט י' זמירדים, כדברי ענף זה מצדיק החלת כללים נפר

 (:2888) 105, 192 ,(8, פ"ד נג)צמח נ' משרד הביטחון

 

"ספק בעיני אם ההלכה בעניין נטל ההוכחה, שהורתה ותחולתה 

בתחום המשפט הפלילי ובתחום המשפט האזרחי חלה, באותה 

 ".מתכונת גם בתחום המשפט הציבורי

 (895-890, ידתיות במשפטברק, מעיינו גם: )            

 

הקביעה האמורה מביאה אותנו לשאלת נטלי ההוכחה ומידת ההוכחה 

 הנדרשת בענייננו.

 

כפי שציינתי לעיל, על מבקש המגבלות לטעון ולהוכיח שלנפגע העבירה עלול 

להיגרם בוודאות קרובה נזק נפשי של ממש אם עבריין המין יתגורר, או יעבוד 

מקום עבודתו של נפגע העבירה. יעמוד נפגע העבירה  בקרבת מקום מגוריו, או

מוטל עליו עדיין נטל נוסף: להביא ראיות ולהוכיח כי אין אפשרות  -במטלה זו 

בדרך, שלפי טענת  -להגשים את התכלית של מניעת הנזק הנפשי הצפוי לו 

עבריין המין, פגיעתה בו )בעבריין המין( תהיה פחותה מזו המבוקשת. השוו: 

ות לשלום מחוייבעמותת  600566 בג"צ -ב השופט א' א' לוישל  נודי-פסק

 5668560 בג"צ(; 1668) 826-865, 909 ,(6, פ"ד ס)ולצדק חברתי נ' שר האוצר

 בג"צ(; 12.68.65, פורסם באתר האינטרנט נבו )אליהו נ' ממשלת ישראל

יינו (; ע25.66.68, פורסם באתר האינטרנט נבו )דוויאת נ' שר הביטחון 219568

 .860-866, ברק, מידתיות במשפטגם: 
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מידת ההוכחה הנדרשת פה היא, לגישתי, ברמה של מאזן הסתברויות וזאת 

 .Doe vניתן להסיק גם מן הפסיקה המקבילה בנושא בארצות הברית. ראו: 

City of Lafayette, 377 F.3d 757, 766 n.8 (7th Cir. 2004)  וכן עניין

Millerכי בבריטניה נדרש  זאת-עםלמות התמונה אציין . למען ההגינות וש

 .R. vלענייננו נטל שכנוע מוגבר מזה המקובל במשפט האזרחי. עיינו: 

Halloren, (2004) EWCA Crim 233; R v. D (2005) EWCA Crim. 

3660. 

 

 היחס בין חוק ההגנה לבין חוק המגבלות

מישור העקרוני . האמור לעיל מביא אותנו לסוגיה האחרונה שהתעוררה ב16

במכלול שבפנינו, ובאה לידי ליבון נוסף לאחר התייצבות היועץ המשפטי 

בעקבות החלטתי בהקשר זה. כמפורט לעיל,  -לממשלה באמצעות הפרקליטות 

נציגת היועץ המשפטי לממשלה ביקשה בעת הדיון בערר כי תבוטל קביעתו של 

ניינית להפריד בין המשפט הנכבד קמא, שהגיע למסקנה כי אין הצדקה ע-בית

פי חוק המגבלות לבין הליכים המתנהלים לפי חוק -הליכים המתנהלים על

ההגנה ולפיכך ניתן גם להעביר לידי קורבן עבירת המין העתק מהערכת 

 המסוכנות שנערכת לעבריין המין בהתאם לחוק ההגנה.

 

. את עמדתי הראשונית בהקשר לחוק ההגנה כבר הבעתי בהחלטתי בעניין 19

 , שם אמרתי, בין השאר, כך:לוניפ

 

"מטרת חוק ההגנה החדש הינה להגן על כלל הציבור מפני פגיעה 

לחוק; דברי ההסבר להצעת  2חוזרת של עבריין המין )ראו: סעיף 

, נערכת לעבריין המין מבעוד מועד כן-על(. 816-811, 6256החוק, ה"ח 

לחברה  הערכת מסוכנות, במטרה לבחון מהו הסיכון שיישקף ממנו
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המשפט ניצבת הערכת המסוכנות, -לאחר שחרורו ממאסר. בפני בית

 והיא צריכה להוות את הבסיס לכל החלטה לגבי צו הפיקוח...

אין  -יוער, כי בניגוד לחוק חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה 

פי חוק ההגנה לבחון את מצבו של הקורבן ביחס לעבריין -הכרח על

אינה להגן על הקורבן הספציפי, אלא על  המין, שכן מטרת החוק

, שככל שהמגבלה הנדרשת בצו זאת-עםהציבור בכללותו. מובן, 

פי חוק ההגנה היא מגבלה הנוגעת ליחסי עבריין המין עם -הפיקוח על

 ".הקורבן, הרי שאז יש לבחון גם סוגיה זו

 

ה במילים אחרות, וכפי שנאמר כבר לעיל, לשיטתי קיים שוני בין חוק ההגנ

תכליתית וגם ברמה המעשית. ברמה -לבין חוק המגבלות, גם ברמה העיונית

חוק ההגנה על  -התיאורטית, החוקים מבקשים להגן על גורמים שונים 

הציבור הרחב מפני עבריין המין המסוכן, וחוק המגבלות על קורבנו הספציפי 

, אף כן-כי-הנהשל עבריין המין, ללא קשר לרמת מסוכנותו של עבריין המין. 

אם עבריין המין איננו עוד מסוכן, או שמסוכנותו נמוכה מאוד, ניתן עדיין 

למנוע נזק נפשי ממשי נוסף  מנת-עללהשית עליו מגבלות מכוח חוק המגבלות, 

ומול ה"ש  258, טקסט מול ה"ש פוגץ', ביום שאחרימנפגע העבירה. עיינו: 

110. 

 

רכת לעבריין המין הערכת מעשית, במסגרת חוק ההגנה נע-ברמה הקונקרטית

מסוכנות מפורטת, שמטרתה לבחון מהי רמת המסוכנות הנשקפת מן העבריין 

לקראת חזרתו לחברה. הערכת מסוכנות זו היא פולשנית ביותר והיא כוללת 

פרטים רבים ואישיים לגבי: עבריין המין, ניסיונו המיני, משפחתו וסביבתו 

סה שיתוף פעולה מצד עבריין המין, הקרובה. הערכת מסוכנות זו מחייבת בבסי

שכן היא כוללת, בין השאר: עיון בהיסטוריה הרפואית והעונשית שלו, ורכיב 

 לעיתיםשל שיחה נוקבת עימו ועם הקרובים לו. הערכת מסוכנות זו, הדומה 
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פסיכיאטרית, הינה קריטית לשם הגשמת תכליתו של  דעת-חוותבמהותה ל

זו לצד ג',  דעת-חוותבחששה כי העברת  חוק ההגנה ולפיכך צודקת המדינה

אפילו שמדובר בקורבן עבירת המין, עלולה לפגוע בערך הציבורי החשוב 

בפרטיותו של עבריין המין. הדבר אף עולה  שכן-כל-לאשבבסיס חוק ההגנה, 

לחוק ההגנה, המפרט את הגופים הרשאים להיעזר בהערכת  0מהוראת סעיף 

שבהם תימסר הערכת המסוכנות לידי  המסוכנות ואת התנאים והמגבלות

עבריין המין, או סנגורו. מכלל הן האמור שם נראה לי שיש להסיק איסור לגבי 

 -כל גורם, או אדם אחר, שאיננו נזכר בהוראה האמורה, לרבות נפגע העבירה 

( 1)ד()0לקבל את הערכת המסוכנות )ראו בהקשר זה במיוחד האמור בסעיף 

)ד( לחוק יסוד: 0-)א( ו0וקתית מכוח הוראת סעיף לחוק(. הדבר אף מתבקש ח

 כבוד האדם וחירותו.

 

למעשה אין כל צורך בהערכת המסוכנות במסגרת בקשה לצו לפי  -זאת ועוד 

חוק המגבלות, שכן כאמור לעיל, הבחינה לצורך חוק זה מתמקדת במצבו 

 הנפשי של קורבן עבירת המין, ולא במסוכנות הנשקפת מן העבריין. מכאן,

שככלל גם אין לאחד את ההליכים הנפתחים מכוח שני החוקים הנ"ל ואולם 

המשפט הדן בכל תיק לפי אחד משני המסלולים יקבל דיווח על -ראוי שבית

קיומו של התיק המקביל ועל התוצאה בו. דבר זה ימנע כפילויות, או סתירות 

קשר עם הוא עשוי אף לאפשר פתרון )כגון: איסור יצירת  לעיתיםמיותרות ו

נפגע העבירה(, שניתן להורות עליו בגדר חוק ההגנה, אך לא בגדר חוק 

. 288המגבלות בנוסחו הנוכחי. עיינו: פוגץ', ביום שאחרי, בטקסט שמול ה"ש 

לכלל הנ"ל יתכנו חריגים מצומצמים ביותר, שאין מקום לפרטם כאן )ואף 

. השוו: ב"ש בהם לא ראוי לחשוף את הערכת המסוכנות בפני נפגע העבירה(

, פורסם באתר האינטרנט נבו ג'אמל נ' מדינת ישראל 82600565ת"א(  )מח'

   "((."ג'אמלעניין ")להלן:  כב' השופטת מ' דיסקין(, מפי 62.65.65)
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 :כי 0680568בש"פ  -בהמשפט -בקבלו חלקית את הערר, קבע בית

 

חלקית של אין לשיטתי מנוס מקבלה  -. נוכח כל השיקולים שנסקרו לעיל 18"

 הערר, הכל כמבואר בהמשך.

 

ברורה למדי:  הייתהה של ד"ר גלילי בעניינה של העוררת דעת-חוות. 10

טראומטיות, זכרונות חודרניים בעירנות -העוררת מתמודדת עם חוויות פוסט

ובשינה, והיא חוששת מאוד מחזרתו של המשיב לסביבתה וחרדה שיפגע בה, 

 הייתההמשפט -ידי בית-מחית שמונתה עלאו בבני משפחתה. מסקנתה של המו

כי מפגש יומיומי של העוררת עם המשיב עלול להחמיר את מצבה הנפשי של 

העוררת )שלא היה פשוט גם קודם לשחרורו של המשיב ממאסרו( ולהקשות על 

שיקומה. נוכח מסקנה זו, ד"ר גלילי המליצה שלא לאפשר למשיב להתגורר 

 בשכנות לעוררת.

 

חוזי הנכבד לא קיבל המלצה זו של ד"ר גלילי והסתפק המשפט המ-בית

בהגבלת כניסתו של המשיב לחדר המדרגות של פתח אגף הבית שבו נמצאת 

דירת העוררת. כן הוא חזר למעשה על איסור יצירת הקשר, שהושת על המשיב 

המשפט הנכבד קמא ציין כי אכן קיים אצל -מכוח חוק ההגנה. בהנמקתו בית

, אך, לגישתו, נזק זה נגרם מהשלכות המעשים שבוצעו העוררת נזק נפשי

ולא כתוצאה מהמעשים הפליליים שבהם  -בהסכמה בין הצדדים ומהפסקתם 

הורשע המשיב. מסקנה זו הוסקה מעדות המשיב ומסירובה של העוררת 

 להעיד.

 

 פעמיים: -בכל הכבוד  -המשפט המחוזי הנכבד לקה כאן -לשיטתי, בית
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ית "הקשר הסיבתי", מעבר להנחה הסטאטוטורית הקבועה )א( בהידרשו לסוגי

שלעיל, ומעבר למסקנותיה המקצועיות  28בהקשר זה בחוק, כמבואר בפסקה 

 של ד"ר גלילי.

 

דבר העומד בניגוד  -)ב( ביחסו משמעות להימנעותה של העוררת מלהעיד 

( לחוק, הקובע המפורשות כי: "נפגע העבירה שלגביו 1)ב()9להוראות סעיף 

לא ייקרא להעיד בקשר אליה" )ההדגשה שלי  -לפי סעיף זה  דעת-חוותהוכנה 

 ח"מ(. -

 

המשפט המחוזי -, בשלב זה של ההליכים התוצאה אליה הגיע ביתזאת-עם

 -שלהלן  10, המפורטים בפיסקה מסויימיםהנכבד ניתנת להצדקה, בתיקונים 

 זאת מכוח עיקרון המידתיות. נבהיר:

 

דר המדרגות של פתח אגף ביתה של העוררת הוא )א( איסור הכניסה לח

ההגבלה המינימאלית המבטיחה אי היתקלות בין המשיב לבין העוררת. ניתן 

לדרישת  -"למקם" מגבלה זו בגדר מבחן העזר השני, או השלישי 

הפרופורציונאליות. ד"ר גלילי עצמה ביקשה בהמלצותיה להביא לתוצאה של 

לבין המשיב ומהדיונים שהתקיימו בפני  שלילת מפגש יומיומי בין העוררת

למדתי לדעת שהמשיב שמר עד כה על המגבלה האמורה שהושתה עליו, ובפועל 

אכן נמנע. לפיכך, מבלי שיחול שינוי מהותי בנסיבות )עניין  -מפגש יומיומי כזה 

אין מקום, בשלב זה, להרחבה של  -שלהלן(  10אפשרי, עליו אעמוד בפיסקה 

 שתה על המשיב.המגבלה הנ"ל שהו

 

בהערת אגב אציין פה שהמשיב אף עמד במגבלות איסור הקשר שהושת עליו 

)שהמקור המשפטי להטלתו מצוי, כאמור, בחוק ההגנה(. הוא אף לא ערער על 
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להישאר בעינו  -הצו שהוצא כנגדו בהקשר זה ולכן גם דינו של איסור זה 

 במלוא תוקפו.

 

אינם מאפשרים, בשלב זה,  -י הצדדים )ב( הקשיים הכלכליים בהם נתונים שנ

הפרדת מגורים נרחבת יותר. זה המקום להעיר כי ראוי שהרשות המחוקקת 

והרשות המבצעת יתנו דעתם להקצאת משאבים שתניח תשתית לשם בחינת 

-המשפט, על-חלופות של הפרדה משמעותית יותר, ככל שזו נדרשת, לדעת בית

, פוגץ', ביום שאחרימעין זו. ראו: פי החוק, או להקלת ביצועה של הרחקה 

, פלונית נ' אלמוני 89860560. השוו: ב"ש )ת"א( 118-115טקסט בסמוך לה"ש 

ת'  -ש' טימן ו כב' השופטים:בהסכמת  כב' השופטת ש' ברושהחלטת 

(; באשר לדילמה הכרוכה 60.60.60) , פורסם באתר האינטרנט נבושפירא

 -עיינו בהחלטתי ב -במימוש ההגבלה  את מי להעדיף -בסיטואציות מעין אלו 

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,פלוני נ' מדינת ישראל 6051565בש"פ 

 (.26 -ו 21 פסקאות (,60.60.65)

 

 הם שניים: -לעת הזו  -. התיקונים הנדרשים בהחלטה, נשוא הערר 10

 

)א( ראוי לקבוע כי על המשיב ייאסר לעבוד במקום עבודה כלשהו המצוי 

ק"מ אחד ממקום מגוריה של העוררת. מגבלה זו מכבידה  -הנופל מברדיוס 

פחות מהטלת חיוב לשינוי מקום המגורים של המשיב )מגבלה הפוגעת בקניין 

ובזכות לחיי משפחה( והיא מוצדקת, בנסיבות העניין, כאשר עבודתו של 

המשיב היא ממילא מזדמנת ולא הובאו בפני ראיות מטעמו שהיא עונה 

, מסויימיםק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות לדרישת החו

, פוגץ', ביום שאחרי(. עיינו: "חוק מניעת העסקה")להלן:  1662-התשס"א

אם מקום עבודתו של המשיב יהיה ברדיוס העולה על ק"מ  כן-על-יתרפרק ד'. 

 -אחד ממקום מגוריה של העוררת, כי אז יצומצמו )בנוסף למגבלות שהושתו( 
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שבכוח להיתקלות בין העוררת לבין המשיב. לכן מגבלה נוספת זו  - האפשרויות

 באה, מהטעמים שנסקרו לעיל, בגדר דרישת המידתיות.

 

המשפט המחוזי -)ב( יש להצהיר כי בידי העוררת קיימת הזכות לפנות לבית

הנכבד בבקשה לעיון חוזר בהחלטה שלא להטיל מגבלות נוספות על המשיב 

משיב(, אם יתגלו עובדות חדשות, או ישתנו הנסיבות. )במקרה זה על מגורי ה

)ב( לחוק המגבלות וראיתי לנכון להדגישה ולהכלילה 0זכות זו מעוגנת בסעיף 

בהחלטה שבערר למקרה שתחול, חס וחלילה, הרעה במצבה של העוררת, או 

שהמשיב לא יעמוד באיזו מן המגבלות שהושתו עליו, או שיתגלו עובדות 

(. ג'אמלנו הנסיבות בדרך אחרת כלשהי )השוו ודייקו: עניין חדשות, או שישת

הצדדים שבמקרה כזה יהיה עליהם לבסס בצורה יסודית יותר  לב-תשומת

עובדתית ומקצועית )בין השאר  -ממה שעשו עד כה את מה שייטען על ידם 

, גם על ההנחיות שפורטו היתר-ביןזאת בהסתמך,  -( דעת-חוותבעזרת 

 בהחלטתי זו.

 

. העולה מכל המקובץ הוא שהערר מתקבל, איפוא, חלקית ובמסגרת זו 15

 המשיב נדרש:

 

 )א( לא להיכנס לחדר המדרגות של אגף הבית שבו נמצאת דירת העוררת.

 

ק"מ אחד  -)ב( לא לעבוד במקום עבודה כלשהו הנמצא ברדיוס הנופל מ

 ממקום מגוריה של העוררת.

 

וררת, כפי שהושת עליו בהחלטות )ג( לשמור על איסור קשר מוחלט עם הע

שלעיל )עליהן לא  26 -)א( ו0המשפט המחוזי הנכבד הנזכרות בפיסקה -בית
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ערער( ובמסגרת זו להקפיד גם על המגבלות שהוטלו עליו מכוח חוק ההגנה ועל 

 הוראות חוק מניעת העסקה.

 

 8.0.1668. תוקף ההגבלות הנ"ל הוא לשלוש שנים, שיימנו החל מתאריך 18

-)ד( ו6לם לעוררת שמורה הזכות לבקש חידושן, במידת הצורך, מכוח סעיף ואו

 "לחוק המגבלות. 0

 

(, 3. חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין )תיקון מס' 3

 2611-"אהתשע

 כללי 3.1

, אולם תחולתו על כלל עברייני 1660החוק נוסף לספר החוקים באוקטובר 

חוק )בפרק זה להלן: " ( לחוק9)ב()69)סעיף  1622המין נשלמה רק באוקטובר 

חוק ההגנה . "החוק" או "חוק ההגנה" או "הגנה על הציבור מפני עברייני מין

על הציבור מצטרף לשני חוקים נוספים שעניינם בעברייני מין "ביום שאחרי" 

שחרורם מבית הכלא והם: חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

וחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת , 1662-, התשס"אמסויימים

'ביום על שלושת החוקים ראו דנה פוגץ׳ "} 1669-נפגע העבירה, תשס"ה

 - גישות חדשות במערכת המשפט לניהול סיכון של פגיעה מינית -שאחרי' 

דנה פוגץ', )להלן: " 1622) 268נא  הפרקליטמענישה בלבד לפיקוח ומניעה" 

לימור עציוני וטליה קלצקי "תופעת הפדופיליה וחוק הגנת  "(;ביום שאחרי"

פסיכיאטריה -על החיבור המתבקש בין פסיכולוגיה -הציבור מפני עברייני מין 

ט  עלי משפטלהתמודדות עם התופעה" לבין פיתוח נורמות משפטיות ראויות 

ואם יתמה הקורא מה מותר עבריין המין מעבריינים אחרים,  ,{(1622) 168

נשיב כי עבירות המין מתייחדות באלה: פגיעתן רעה במיוחד בקרבנות העבירה 

)שלעיתים קרובות הם קטינים או בני משפחה או חסרי ישע(; החשש 

http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
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מיוחד; שכיחותה של התופעה; והקושי לרצידיביזם של עברייני מין גבוה ב

מה. לנוכח האמור, סבר המחוקק כי ראוי להמשיך לפקח על ילהתמודד ע

 ת גם לאחר שסיימו לרצות את עונשםעברייני מין ולהטיל עליהם מגבלות שונו

 .{(1621) 22598(, 9)1621על -תק ,פלוני נ' מדינת ישראל  5006521בש"פ }

 

שנים ספורות הינו חריג בחקיקה הפלילית שכן  חוק ההגנה אשר נחקק רק לפני

-הוא אינו חוק שנועד להעניש את מי שביצע עבירות אלא מסמיך את בית

המשפט לקבוע מגבלות על חירותו של מי שהורשע בעבר בביצוע עבירות מין 

כדי למנוע הישנות מעשי העבירה. החוק צופה פני עתיד ומציב חסמים שנועדו 

ידי עבריין מין -ביצוע עבירות חוזרות ונשנות על להקטין את החשש מפני

, פורסם באתר האינטרנט פלוני נ' מדינת ישראל 801526ראו בש"פ } שהורשע

, פורסם באתר פלוני נ' מדינת ישראל 5006521; בש"פ (19.66.26נבו )

 .{(16.21.21) האינטרנט נבו

 

ריצוי עונשם,  ייחודו של החוק נעוץ בכך שעל כלל העבריינים אשר השלימו את

לא ניתן להטיל כל מגבלה וחירותם אינה מוגבלת, בעוד שעברייני מין שהורשעו 

 עשויים להיות כפופים למגבלות שונות על חירותם.

 

הטעם בדבר הינו ההנחה, ההכרה בדבר מועדותם של עברייני מין רבים ובשל 

קות החומרה הרבה המיוחסת לביצוע עבירות מין. עבירות מין מותירות צל

קשות בגופם ובנפשם של הקורבנות. השילוב של החומרה הרבה והפגיעה 

הקשה בקורבנות הביאה את המחוקק הישראלי, כמו מחוקקים רבים בעולם, 

למסקנה כי יש ליתן כלים לציבור להתגונן מפני פגיעתם של עברייני המין, גם 

 לאחר שסיימו לרצות את עונשם.
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ביצוע עבירות מין מצויים במספר  הכלים שהעמיד המחוקק כדי למנוע

, מסויימיםחיקוקים כמו החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

, חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, 1662-התשס"א

 וחוק ההגנה. 1668-התשס"ה

 

חוק ההגנה כלל במקורו שלושה נדבכים, הערכת מסוכנות, פיקוח ושיקום. 

 מתמקד החוק בהערכת מסוכנות ובפיקוח. כן-עליקום טרם הופעל ופרק הש

 

המשפט להטיל על עבריין מין שהורשע מגבלות שונות. -החוק מסמיך את בית

המשפט תעמוד הערכת מסוכנות של -הטלת המגבלות מותנית בכך שבפני בית

-לחוק(. אמצעי הפיקוח והמעקב והמגבלות אותן רשאי בית 0העבריין )סעיף 

ד' לחוק. לענייננו חשוב  -ט להטיל על עבריין המין נקבעו בפרקים ג' והמשפ

המשפט שוכנע, על -לחוק הקובעת כי לאחר שבית 26להזכיר את הוראת סעיף 

בסיס הערכת מסוכנות, כי יש להטיל צו פיקוח על עבריין מין, הוא רשאי 

בכל צו )א( לחוק דן בתנאי חובה שייכללו 26לקבוע בצו תנאים שונים. סעיף 

פיקוח ובהם חובת התייצבות והודעה, שיתוף פעולה עם קצין המבחן וקיום 

 מפגשים עם קצין המבחן.

 

המשפט להטיל -)ב( מונה רשימה של תנאים ומגבלות אותם רשאי בית26סעיף 

-בית דעת-שיקולעל עבריין מין, מדובר ברשימה של תנאים שהטלתם נתונה ל

 הרלבנטיים לענייננו:המשפט. בין אלו נקבעו שני תנאים 

 

 ...( מגבלה על החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית;1)" 

 "( מגבלה לעניין שימוש בשירותי אינטרנט.21) 
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)ב( נקבע כי תנאי להטלת המגבלה הינו קיומו של קשר בין 26ברישא לסעיף 

אי המגבלה לבין הסיכון הנשקף מעבריין המין לבצע עבירת מין נוספת. זהו "תנ

יותר "תנאי הסיבתיות הפוטנציאלית". תנאי נוסף  מדוייקהסיבתיות" או 

המשפט -)ג(, הוא "תנאי המידתיות". הסעיף מורה כי בית26מצוי בסעיף 

יתחשב ב"רמת הסיכון הנשקפת מעבריין המין" וכן כי לא ייכלל כל תנאי "אם 

בעבריין  ניתן להשיג את מטרת הפיקוח והמניעה באמצעות תנאי אחר שפגיעתו

 המין פחותה".

 

)ב( 26תנאי הסיבתיות ותנאי המידתיות יפים לכל המגבלות הקבועות בסעיף 

לחוק ההגנה. בנוסף יש לבחון האם מתקיימים תנאים ייחודים לכל מגבלה. 

המשפט להגביל החזקת חומר או -( האמור נקבע כי רשאי בית1)ב()26בסעיף 

המשפט להשתכנע כי המגבלה -בית כל דבר "שנועד לעורר מינית" דהיינו, על

 תתייחס רק לחומר או לחפץ שתכליתו עוררות מינית בקרב עבריין המין.

 

שילוב של כל אלו מחייב כי בטרם הטלת מגבלה בדבר החזקה או שימוש 

בחומר הכולל תוכן פורנוגרפי עלינו להשתכנע כי המגבלה תוטל רק ביחס 

נית, כי קיים קשר סיבתי בין לחומר שלגביו יוכח כי הוא נועד לעורר מי

העוררות המינית האמורה לבין הסיכון הנשקף מהעבריין וכי לא ניתן לנקוט 

 באמצעי הפוגע פחות בחירותו של העבריין.

 

דומה שיש לצרף לתנאים אלו גם את דרישת "האכיפה האפקטיבית", דהיינו 

ינו ניתן כי ניתן באופן מעשי לפקח על מילוי התנאי המגביל. הטלת תנאי שא

להגדרה, לפיקוח ומעקב באופן ברור וסביר עלולה לגרום להכשלת העבריין 

 מחד או לזילות התנאים מאידך.
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. הטלת מגבלה על שימוש והחזקה של חומר הכולל תוכן תנאי הסיבתיות

פורנוגרפי, לרבות צריכתו באמצעות האינטרנט, מעוררת שאלות רבות. מתברר 

לגבי הקשר בין צריכת תוכן פורנוגרפי לבין ים משמעי-חדכי אין מחקרים 

בקרב עברייני מין בכלל,  זאת-עם. לימות מינית בקרב כלל האוכלוסיהא

פדופילית בפרט, עלולה צריכת תכנים  נטיהובקרב עברייני מין בעלי 

 .פורנוגרפיים להגביר את המסוכנות

 

פיה מתחייבת המסקנה כי אין לקבוע קביעה גורפת ול בנושא הדעת-חוותמ

בין ביצוע עבירות מין באופן קיים קשר סיבתי בין צריכת תכנים פורנוגרפיים ל

)ב( לחוק מחייב 26אינה שאלה כללית. סעיף  כאן, אלא שהשאלה שכללי

הוכחת סיבתיות בין צריכת התכנים הפורנוגרפיים למסוכנות הנשקפת 

ם קיים המשפט, דהיינו עלינו לבחון הא-מהעבריין הספציפי העומד בפני בית

קשר סיבתי פוטנציאלי בין צריכת התוכן הפורנוגרפי לבין מסוכנותו של 

המשיב עצמו. קיומו של קשר פוטנציאלי שכזה צריך להיבחן ביחס לכל עבריין 

פי נסיבותיו האישיות. בדיקה שכזו תעשה מטבע הדברים על בסיס -בנפרד על

-עלן המין ולא רק פרטנית המבוססות על נתוניו האישיים של עבריי דעת-חוות

מחקרים כלליים. הקשר הסיבתי הנדרש לצורך הטלת מגבלה הינו קשר  סמך

סיבתי אינדיבידואלי בין הסכנה הנשקפת מעבריין המין שעניינו נדון לבין 

 בתכנים פורנוגרפיים.צפיה  המגבלה ב

 

השאלה הראשונה נוגעת להגדרת החומר או התוכן הפורנוגרפי. מוכרות אין 

ות בשאלת ההגדרה כגון "פורנוגרפיה היא עניין של גיאוגרפיה" או ספור אמיר

המשפט בארה"ב ולפיה הוא אינו יכול להגדיר פורנוגרפיה -האמירה של בית

אבל הוא יודע מהי כאשר הוא צופה בה )ראו ההתייחסות והציטוטים 

 (.2259-26-68ת"פ  -ב השופט ר' שפיראבהחלטת 

 



 פרק י': הסדרים חקיקתיים להגנה על נפגעי עבירות מין

 

 

 

409 

בדיונים שעניינם ההגנה על חופש  משפט-יבתהשאלה מהי פורנוגרפיה עלתה ב

ש.י.ן לשיוויון נציג נשים נ' המועצה  8961566ראו למשל בג"צ }הביטוי 

חברת  9569589(; בג"צ 1669) 08 ,(6, פ"ד נה)לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 {(2880) 002 ,(8פ"ד נ) סטיישן פילס בע"מ נ' המועצה לביקורת סרטים,

בחומר פורנוגרפי  צפיה עתירת אסירים לאפשר להם השאלה התבררה גם בגדר

, פורסם באתר פלד נ' שרות בתי הסוהר 8986560רע"ב } בין כתלי בית הסוהר

 .{21.26.26) האינטרנט נבו

 

כל ההתלבטות והדיונים דומה שלא נמצאה נוסחה ברורה להגדרת  אף-על

כן שעשוי פורנוגרפיה. ההגדרה מותנית בהקשר הדברים ובנסיבות המקרה. תו

להיחשב כאסור ופסול בשל היותו פורנוגרפי בהקשר אחד עשוי להיכלל בגדר 

כי ראוי  השופט ברקהנ"ל מבהיר  9569589בג"צ  -אומנות בהקשר אחר. ב

-לבחון את התוכן השנוי במחלוקת בכללותו )שם דובר ביצירה אומנותית( "על

 (.29פסקה  ,052פי הקשרו ונסיבותיו" )עמ' 

 

לעשות כאשר בוחנים מהו אותו חומר שעשוי להגביר את  כך גם ראוי

 צפיה מסוכנותו של עבריין המין. הטלת מגבלה כללית על החזקה ושימוש או

בהירות -מותירה כר רחב לפרשנות רחבה ואי בכל חומר בעל תוכן פורנוגרפי,

שכן היא תכלול  מידתית-בלתיגדולה. יתרה מזו, הגדרה כוללת עשויה להיות 

ם תכנים שאינם מגבירים מסוכנות או שהשפעתם על המסוכנות הינה בחובה ג

נמוכה. יש לאסור רק אותו תוכן פורנוגרפי העשוי להגביר מסוכנות אצל 

 העבריין האינדיבידואלי.

 

ך למשל ראוי לשקול האם המגבלה צריכה לחול רק על תוכן פורנוגרפי כ

האם לאסור כל תוכן פדופילי או שמא על כל תוכן פורנוגרפי; ראוי לשקול 

פורנוגרפי באשר הוא או לאסור תוכן כזה רק בהקשרים או בנסיבות שעלולות 
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להגביר מסוכנות )כמו למשל תוכן הכולל אלימות(; צריך לשקול את מידת 

בתוכן אותה ראוי לאסור )למשל לפטור מצפיית  צפיההאינטנסיביות של ה

 אקראי( וכדומה.

 

שויים להיחשף לתכנים בעלי גוון מיני שיש מי יום של כולנו אנו ע-בחיי היום

שיראו בהם משום פורנוגרפיה. ברי שהטלת מגבלה גורפת עלולה לפגוע 

בסרטים אומנותיים  צפיה בחירותו של המשיב מעבר לנדרש, למנוע ממנו

בתוכניות טלוויזיה, קריאה בספרות  צפיה למיניהם הכוללים תכנים מיניים,

ם או שבועונים שעשויים לכלול תמונות או תיאור יפה ואפילו קריאה בעיתוני

בעלי תוכן פורנוגרפי כחלק מהעיסוק בעניינים אחרים, שונים ומגוונים. איסור 

גורף עלול להביא את המשיב להפרה של צו הפיקוח ללא כל כוונה ובלי שתהיה 

  -ב השופט סוקול כב'דברי  }הדברים הנ"ל מתוך על מסוכנתו בהפרה השפעה

 20182(, 1)1626מח -תק, מדינת ישראל נ' פלוני  62619-61-26( 'ת"פ )חי

(1626)}. 

 

מקיים שלושה נדבכים המשולבים זה  הגנה על הציבור מפני עברייני מיןחוק 

 מנת לבסס מנגנון יעיל ומידתי למניעת עבריינות מין בקרב הציבור.-בזה, על

 

 לחוק.שני הנדבכים הראשונים משתייכים לתקופה שלפני התיקון 

 

הוראות בדבר ביצוע הערכת מסוכנותם של עברייני מין  -הוא  נדבך אחד

בטרם מתקבלות החלטות שונות לגביהם.  -בשלבים שונים של ההליך המשפטי 

תכלית הערכה זו מביאה למידת התחשבות במסכונות העבריין ובמאפייניה 

 טרם קבלת החלטה בעניין.
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בלות שונות ופיקוח על עבריין מין, הוראות בדבר הטלת הג -הוא  נדבך שני

-לאחר שחרורו מהכלא, או לאחר מתן גזר דין בעניינו. לפי הוראות החוק, בית

המשפט מוסמך לקבוע בצו תנאים בדבר הגבלות ואיסורים שונים שיוטלו על 

פי חוק, -עבריין המין, כאשר יחידת הפיקוח על עברייני מין המוסמכת על

 .נאיםתפקח ותעקוב אחר מילוי הת

 

, היתר-בין, קובע, 20.65.22ביום  לחוק אשר פורסם ברשומות 6 פרתיקון מס

הוראות שונות לעניין מתן "שיקום מונע" לעברייני מין  - הנדבך השלישיאת 

נועד להפחית את רמת הסיכון לביצוע עבירות  . תיקון זהבבית סוהר ובקהילה

לחוק שנועד לשמש  2רק גנכנס לתוקפו פ 20.65.26בנוסף, ביום  .מין נוספות

שרמת  ככלי נוסף לשיקומם של עברייני מין, אולם המדובר בעבריני מין

 .המסוכנות הנשקפת מהם אינה מוערכת כגבוהה

 

חוק ההגנה על הציבור מצטרף לשני חוקים נוספים שעניינם בעברייני מין ביום 

הכלא והם: חוק למניעת העסקה של עברייני מין  שחרורם מבית לאחרש

חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין  - , ו1662-, התשס"אמסויימיםבמוסדות 

דנה פוגץ׳  :על שלושת החוקים ראו} 1669-לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה

מור עציוני וטליה קלצקי "תופעת הפדופיליה וחוק הגנת לי ;"ביום שאחרי"

פסיכיאטריה -על החיבור המתבקש בין פסיכולוגיה - הציבור מפני עברייני מין

ט  עלי משפט לבין פיתוח נורמות משפטיות ראויות להתמודדות עם התופעה"

168 (1622).} 

 

ני מין חשש לרצידיביזם של עברייחקיקת חוקים אלו נובעת מן הטעם כי ה

 הובילו לכך כיכיחותה של התופעה והקושי להתמודד עמה , שגבוה במיוחד

http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
http://www.limorezioni.com/documents/limor_ezioni_articles_2010_alei_mishpat.pdf
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ראוי להמשיך לפקח על עברייני מין ולהטיל עליהם מגבלות  סבר כי המחוקק

 .שונות גם לאחר שסיימו לרצות את עונשם

 

חוק שתכליתו יצירת מנגנונים שיובילו למניעה  - הינו ההגנהכוח חוק 

 8006526; בש"פ ההגנהלחוק  2סעיף } עבירות מין אפקטיבית של הישנות

 .{8פסקה  (,18.65.26פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,פלוני נ' מדינת ישראל

 

הסדרי החוק, ובכלל זה הכללים בדבר צווי הפיקוח והמעקב הכלולים בו, 

מתווים מסגרת לעריכת איזון בין זכותו של מי שסיים לשאת בעונשו לחירות, 

ס הציבורי להגן על בטחון הציבור מפני עבריינות מין עתידית. כפי לבין האינטר

ידי הצורך -שנפסק, "מציאת נקודת האיזון הראויה בהתנגשות זו מונחית על

בריסון רב בהטלת מגבלות על חירות נאשם שהשלים את ריצוי עונשו, והגבלתן 

עים לתכליות המוגדרות שהחוק נועד להשיגן, תוך שמירה על מידתיות האמצ

 ,פלוני נ' מדינת ישראל 801526בש"פ }הננקטים, לבל יופעלו מעבר לנדרש"

על הצעדים הננקטים  .{12פסקה  (,19.66.26פורסם באתר האינטרנט נבו )

בגדרי חוק זה להיות "במידה הנדרשת" לשם הגנה על הציבור מפני ביצוע 

יין המין (; וקשורים לסיכון הנשקף מעברהגנהלחוק ה 26עבירות מין )סעיף 

(. פועל יוצא הוא כי התאמת ההגנה)ב( לחוק 26לבצע עבירת מין נוספת )סעיף 

, מסוייםהתנאים והמגבלות צריכה להיעשות באופן אינדיווידואלי לעבריין ה

פלוני  9116526בש"פ }תוך בחינת עניינו הפרטני ותוך הטלת תנאים מידתיים 

 .{28פסקה  (,69.65.26פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,נ' מדינת ישראל

 

תנאי מגביל אפשרי, אשר נכלל מפורשות בחוק, הוא מגבלה על צריכת 

(. שאלת הגנה( לחוק ה2)ב()26משקאות משכרים או סמים מסוכנים )סעיף 

חוקיות התנאי, לרבות האפשרות של שלילה מוחלטת של צריכת אלכוהול, 

פורסם באתר , לפלוני נ' מדינת ישרא 9500568)בש"פ  הכבר נתבררה בפסיק
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פורסם  ,פלוני נ' מדינת ישראל 0696526(; בש"פ 60.60.68) האינטרנט נבו

(. ככלל, תנאי מסוג זה עשוי להיות 8פסקה  (,26.68.26באתר האינטרנט נבו )

לב לכך שצריכת אלכוהול עלולה להוסיף -נדרש לגבי עבריין מין, בשים

הדברים נכונים במיוחד למסוכנות עבריין המין בהיותה גורם מסיר עכבות. 

ביחס למי שהיה בעבר מכור למשקאות משכרים, שאז עלולה גם צריכת כמות 

 9500568בש"פ  -ראו והשוו ל}מועטה של אלכוהול להשיבו להרגילו הישנים 

על -תק, מדינת ישראל נ' אשרף אחמד 2092529בש"פ ; (9לעיל, בפסקה 

1629(2 ,)25188 (1629)}. 

 

 הערכת מסוכנות 3.2

 רק ב' לחוק דן בהערכת מסוכנותו של עבריין מין.פ

 

הנחת היסוד של חוק ההגנה היא כי ניתן לענות בצורה משביעת רצון על שלוש 

יבצע עבירות מין נוספות?  מסויים( מהי הסבירות שעבריין 2שאלות מרכזיות: )

 ( מה ניתן לעשות6( באילו נסיבות סביר כי העבריין לא יחזור על עבירותיו? )1)

 להפחית את סבירות העבריינות החוזרת?  מנת-על

 

תשובות לשאלות אלו אינן ברורות למדי. לבד משאלת הרצידיביזם )עבריינות 

חוזרת( המשליכה על התפיסה הכללית בדבר מסוכנותן של קטגוריות 

מסויימות של עברייני מין מתפתח גם דיון בשאלת ערכן וטיבן של הערכות 

 ת. מסוכנות אינדיבידואליו

 

המונח "הערכת מסוכנות" אינו מתאר תהליך ברור אחד שתוצאותיו 

מובטחות, זהו שם כללי שתחתיו ניתן למצוא מודלים שונים ומחלוקות באשר 

, אחד מהמומחים קארל הנסוןלדרך ההערכה הראויה ביותר. כך למשל, הביע 
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לנושא, במחקרים ומאמרים רבים, ספקנות באשר להצלחת ניבוי שינויים 

 מסוכנות )לעומת תמיכתו בהערכות מסוכנות לעניין מסוכנות קיימת(.ב

 

הערכת המסוכנות מוגבלת אך ורק לבעלי הכשרה וכישורים באבחון ובטיפול 

)ב( לחוק{ ועל 8בתחום של עבירות מין ו5או עבירות חמורות }ראו: סעיף 

ו: מעריך המסוכנות  להבטיח אובייקטיביות בכדי לשלול ניגוד עניינים }רא

 לחוק{.  8סעיף 

 

המשפט הוא הגורם הבוחן את הערכת המסוכנות ומבקרה }ראו: תפ"ח -בית

-({ בפסק1665) 29662 ,(2)65מח -תק ,שמואל מדינת ישראל נ' 2668566)ת"א( 

המשפט ביקש הערכת מסוכנות נוספת מאחר שסבר כי המעריך לא -דין זה בית

לעבריין מין על מעריך בדק את העבריין. זאת ועוד, בהוצאת צו פיקוח 

המשפט לצורך קבלת -המסוכנות להמציא את את המידע שבידיו לידי בית

 לחוק{. 20החלטתו }ראו: סעיף 

 

 מרשם עברייני מין 3.3

מרשם עברייני המין הוא אמצעי חדש בישראל. מטרת יצירת המרשם היא 

 לספק מידע לרשויות ועצם קיומו יכול להרתיע עבריינים. עצם קיומו של

מרשם זה לגיטימי במדינות רבות }ראו: ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה 

צירופו של אדם למרשם והתנאים לכך  -ובריטניה{. למרשם שני היבטים 

וחובת דיווח אשר תוטל עליו לאורך זמן לוודא ולעדכן את פרטיו המצויים 

 במרשם.

 

הרחב  זו נשאלת השאלה האם מידע זה צריך להיות נגיש לציבור סוגיהב

פי החוק בישראל מרשם זה פתוח לרשויות בלבד, וזאת -ובאיזו מידה? על
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בשונה ממדינות אחרות, ארצות הברית למשל, שבה המרשם פתוח ליידוע 

 ציבור. 

 

נגישותו של המרשם לציבור מעלה תהיות באשר ליעילותו בהשגת המטרה. 

זורים תוצאה אחת היא מעבר של עברייני מין הרשומים במרשם לגור בא

עניים, כאשר הם "מגורשים" מאזורים אמידים יותר. בכך נפגעת אף יותר 

אוכלוסיה מוחלשת ממילא, ועלולות להיווצר קהילות של עוברי חוק, דבר 

, עברייני מין שרשומים במרשם עשויים לאבד כן-כמושיסכל כל נסיון שיקום. 

דנה פוגץ' כל תמריץ "לחזור למוטב" עקב הפגיעה בו ונידוי }מאמרה של 

 {."ביום שאחרי"

 

משרת את מטרתו בדרך יעילה  כן-עלמרשם חסוי מוביל לדיווח רב יותר, ו

 יותר. עצם היותו חסוי מלמד כי מטרתו העיקרית היא לצורך פיקוח.

 

ידי העבריין -הפרטים המצויים במרשם כוללים בחלקם פרטים הנמסרים על

בודה וכן הרשעות וגזרי דין. עצמו, לרבות שם, צילום, פרטי מקום מגורים, ע

מטרתם של פרטים אלו לסייע לחקירת מקרי פשע עתידיים באיתורו של 

 עבריין המין. 

 

 כללי  -צו פיקוח  3.4

לבצע את הפיקוח והמעקב, הוסמך השר לביטחון פנים להקים יחידת  מנת-על

 סמך-עלהמשפט, -, להמליץ לפני ביתהיתר-ביןפיקוח, אשר תהא אחראית, 

 .{( לחוק1)22סעיף } פיקוח ומעקב לעבריין מין תנאי-עלהמסוכנות,  הערכת

לאחר הגשת הערכת המסוכנות, מוסמך דן יחיד מהערכאה שדנה בתיק 

העיקרי להטיל צו פיקוח על עבריין המין, כאשר רצוי כי השופט הדן בצו יהיה 
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 12 -ו 21סעיפים } הדין העיקרי, אולם אין בכך הכרח-מהמותב שנתן את פסק

 (, 1660) 629(, 1פ"ד סב) ,מדינת ישראל נ' פלוני 1050560לחוק; בש"פ 

 .{הנשיאה ד' ביניששל  דינה-פסקל 8-0בפסקאות 

 

צו פיקוח כאמור יוטל רק אם הערכת המסוכנות מצביעה על מסוכנות העולה 

צו פיקוח  (...)רשאי להוציא  (...)המשפט -לחוק: "בית 21על נמוכה )סעיף 

שרמת הסיכון כי עבריין המין יבצע  (...)שיקבע, אם סבר, ומעקב לתקופה 

עבירת מין נוספת אינה נמוכה"(. בפסיקה נקבע כי אין הצדקה לקיים דיון בצו 

הפיקוח והמעקב טרם הוחלט על שחרורו של עבריין המין ממאסר, ואפילו 

פורסם  ,שיוביץ נ' מדינת ישראל 0022565בש"פ }יעכב הדבר את שחרורו 

 .{השופט י' דנציגרלהחלטתו של  22בפסקה  (,60.65.65ינטרנט נבו )באתר הא

 

, רשימת תנאים מובנית החייבת האחדצו הפיקוח מורכב משני ראשים: 

להיכלל בכל צו, שתפקידה להתוות את הקשר בין עבריין המין לבין קצין 

מגבלות נוספות  21, רשימה של והשני; {)א( לחוק26סעיף } הפיקוח

המשפט יכולת הבחירה -)ב( לחוק, שלגביהן נתונה לבית26עיף המפורטות בס

פלוני נ' מדינת  5856522בש"פ } באשר להחלתן, ואשר מהוות רשימה סגורה

להחלטתו של  8בפסקה  (,65.21.22פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,ישראל

 .{השופט נ' הנדל

 

בש"פ }ח המשפט איננו יכול להטיל מגבלות מבלי להטיל תחילה צו פיקו-בית

הנשיאה ד' של  דינה-פסקל 8בפסקה , (1660) 629(, 1פ"ד סב), 1050560

 .{ביניש

 

 האחת -)ב(, הוצע לחלק לשתי קבוצות 26את תריסר התנאים המנויים בסעיף 

נוגעת באופן ישיר בגרעין של מאפייני עבירת המין, כמו מגבלה על החזקת 
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פיינת בפגיעה כללית מאו הוהשניכל דבר שנועד לעורר מינית, חומר או 

 כן-על, ומסויימותבחירותו של עבריין המין, כמו איסור יציאה מהבית בשעות 

פלוני נ'  8116526בש"פ } נתפסת כקשה יותר ודורשת ריסון רב יותר בקביעתה

להחלטתו  5בפסקה  (,60.62.22פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,מדינת ישראל

חוק קובע כי המלצת יחידת הפיקוח )ב( ל26אף שסעיף  ,{השופט נ' הנדלשל 

המשפט איננו כפוף -המשפט בעניין הצו, בית-היא תנאי מוקדם להחלטת בית

בש"פ } להמלצת יחידת הפיקוח או לבקשת המדינה ולתנאים שנתבקשו בה

 (, 19.61.68פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,פלוני נ' מדינת ישראל 2208568

 .{' ג'ובראןהשופט סלהחלטתו של  22-26בסעיפים 

 

התקופה המירבית לתוקפו של צו פיקוח היא למשך חמש שנים, כאשר בגדרי 

פי הערכת -תקופה זו ניתן להאריך את הצו מעת לעת ככל שרמת הסיכון על

 .{)ב(29 }סעיף המסוכנות אינה נמוכה

  

 -המגמה בפסיקה היא להימנע מהחלטה מראש על צו שתוקפו חמש שנים 

ולקצוב את תקופות הפיקוח  -כנות מוערכת כגבוהה אפילו כאשר רמת המסו

שהחוק יופעל בזהירות ותוקף הצו  מנת-עלבתוך מסגרת התקופה המרבית, 

 ,רפאלי נ' מדינת ישראל 0520522ש"פ } פי הצורך-יתחדש מדי פעם רק על

השופט ע' להחלטתו של  5בפסקה  (,60.26.22פורסם באתר האינטרנט נבו )

פורסם  ,פלוני נ' מדינת ישראל 2685521בש"פ  "(;רפאלי )להלן: "עניין פוגלמן

{. השופט ע' פוגלמןלהחלטתו של  21בפסקה  (,66.60.21באתר האינטרנט נבו )

מנגד, אם כבר בשעת הטלת הצו לראשונה אין סימנים לשיקום צפוי, ניתן 

לקבוע מראש כי תקופת תחולת הצו תהא התקופה המירבית, ולעבריין המין 

את התקופה  .ותות לבקש עיון חוזר ככל שיהיה שינוי בנסיבשמורה הזכ

המירבית של חמש שנים ניתן להאריך לתקופה נוספת רק אם רמת המסוכנות 

 .{)ג(29עיף ס} הנשקפת מעבריין המין מוערכת כגבוהה
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החוק מעניק סמכויות נרחבות לקציני הפיקוח להבטחת מילוי המגבלות 

בפני קצין הפיקוח, דרישת מידע ומסירת שהוטלו בצו, וביניהן, התייצבות 

מידע לגבי עבריין המין, סמכויות חיפוש על גופו, במקום מגוריו, ברכבו 

וקנין נ' מדינת  8500526לחוק; בש"פ  25 }סעיף ובמחשבו של עבריין המין

בפסקה ט"ז להחלטתו של  (,18.65.26פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,ישראל

כויות המפקח חלות הן על ההגבלות שהוטלו לפי סמ. {השופט א' רובינשטיין

, שלעיל 2685521בש"פ } )ב(26)א( והן על אלה שהוטלו לפי סעיף 26סעיף 

 .השופט ע' פוגלמןלהחלטתו של  8בפסקה 

 

לצד הכלים שמעניק החוק להגשמת תכליתו, יצר החוק מערכת איזונים 

ובזכויותיהם.  ובלמים שנועדה לצמצם את הפגיעה בחירות של עברייני המין

לחוק הקובע כי הפיקוח והמעקב יוטלו רק  26הנורמה המנחה מעוגנת בסעיף 

 לתכלית ראויה ובאופן מידתי:

 

עבריין מין יהיה מצוי בפיקוח ובמעקב בהתאם להוראות פרק זה, במטרה 

ידי עבריין המין ובמידה -להגן על הציבור מפני ביצוע עבירת מין נוספת על

 חר מטרה זו.הנדרשת כדי למלא א

 

)ב( יש 26בהמשך להוראה כללית זו, נקבע כי את המגבלות הקבועות בסעיף 

הראשון של עקרון המידתיות )התאמת  המשנה-מבחןלהטיל רק בכפוף ל

 )ב(:26האמצעי למטרה(, ובלשונו של סעיף 

 

 . תנאי הפיקוח והמעקב13"

יכון אם סבר שקיים קשר בין המגבלה הקבועה בתנאים לבין הס (ב)...

 "הנשקף מעבריין המין לבצע עבירת מין נוספת.
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)ב( צריכה להיות תולדה לא רק 26מגבלה המוטלת על עבריין המין לפי סעיף 

 של מסוכנותו הכללית, אלא להוות מענה ישיר לסיכון הפרטני הנשקף ממנו

 .{השופט ס' ג'ובראןלהחלטתו של  5, בפסקה שלעיל 2208568בש"פ }

 

)ב( יוטלו 26קובע שתנאי הפיקוח והמעקב לפי סעיף )ג( לחוק 26סעיף 

 (...)"בהתחשב ברמת הסיכון הנשקפת מעבריין המין לביצוע עבירת מין נוספת 

בצו הפיקוח אם  מסוייםהמשפט על הכללתו של תנאי -ואולם לא יורה בית

ניתן להשיג את מטרת הפיקוח והמעקב באמצעות תנאי אחר שפגיעתו בעבריין 

השני של עקרון המידתיות  המשנה-מבחןבכך עוגן בחוק  המין פחותה".

 )האמצעי שפגיעתו פחותה(.

 

מעגן מפורשות את דרישת המידתיות, בקובעו כי השימוש  25לבסוף, סעיף 

בסמכויות קציני הפיקוח יעשה רק להגשמת תכלית החוק "כדי למנוע ביצוע 

ימוש בסמכויות )א((, וכי "קצין פיקוח יעשה ש25עבירת מין נוספת" )סעיף 

הנתונות לו לפי חוק זה במידה הדרושה כדי למלא אחרי תנאי הפיקוח 

)ב(; עניין 25סעיף }והמעקב, ותוך הגנה מרבית על פרטיותו של עבריין המין" 

, שם פורש הסעיף כמעגן השופט ע' פוגלמןלהחלטתו של  26, בפסקה רפאלי

 .{הצרבמובן  -השלישי של עקרון המידתיות  המשנה-מבחןאת 

 

לחוק נלמד כי דרישת  25 -ו 26מהוראות המידתיות המעוגנות בסעיפים 

(. ובכלל, עקרון 26, בפסקה רפאליהמידתיות חולשת על החוק כולו )עניין 

המידתיות חולש על הוראות החוק כולו גם מכוח פסקת ההגבלה בחוק יסוד: 

תיות נגזרת כבוד האדם וחירותו ומכוח עקרונות משפט כלליים. מעקרון המיד

 26נקודת איזון בין אינטרס הציבור לבין זכויות עבריין המין, תוך שסעיף 

לחוק קובע את העקרון הכללי של המידתיות בכל הנוגע לפיקוח ומעקב, 

 לחוק. 25 -ו 26ועקרון זה זוכה ליישום ספציפי בסעיפים 
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 המשפט-מערך עדין של איזונים ובלמים, בהקנותו לביתאיפוא  החוק ביסס

בהפעלת הכלים להגנה על הציבור. היטיב לתאר את הדברים  דעת-שיקול

 ,פלוני נ' מדינת ישראל 8005560בש"פ } , כלשונוהשופט א' רובינשטיין

 {:דינו-פסק( ל0בפסקה ד) (,19.68.60פורסם באתר האינטרנט נבו )

 

"עינינו הרואות כי המחוקק בנה מערך מסודר של פיקוח ומעקב 

נים, וכמובן נעשה הדבר תוך ביקורת שיפוטית, המשתף גורמים שו

להבטחת התכליות השונות, הן האינטרס הציבורי שבמוקד והן זכויות 

, דעת-שיקולהעבריין. ההליך הוא מודולרי וגמיש, תוך מרחב גדול ל

המופעל בתחנות שונות: תחנת הערכת המסוכנות, תחנת ההמלצה על 

 -המשפט -ידי בית-ן עלהנית -צו הפיקוח, תחנת צו הפיקוח גופו 

תחנות הפעלתו של הצו, והאפשרות לעיון חוזר ולערר. המדיניות 

, שעל הדעת-שיקולמובנית בחוק, שהוא מפורט דיו וכולל את מסגרות 

 ".כולן חופה ההגנה על הציבור, אך אין נשכחות זכויות עבריין המין

 

-שיקולי משפט זה לגב-מאחר שבחוק צעיר לימים עסקינן, פסיקתו של בית

השיפוטי בהפעלת החוק ובהיקף הביקורת השיפוטית בערכאת הערעור  הדעת

עמוד נ, נראה שהמסגרת הכללית כבר הותוותה, וזאת-עםעודה בתחילת הדרך. 

 בקצרה על עיקרי הפסיקה.

 

מן כאמור, משני צידי המתרס של הוראות החוק עומדים אינטרסים סותרים. 

ידי עבריינים -ת ביצוע עבירות המין על, עומד החשש מפני הישנוהצד האחד

פורסם באתר האינטרנט  ,פלוני נ' מדינת ישראל 8665521בש"פ }משוחררים 

, מן הצד השני. {השופט ע' פוגלמןשל  דינו-פסקל 8בפסקה  (,16.60.21נבו )

ניצבת הפגיעה בזכויות היסוד של העבריין, ובהן הזכות לחירות, לחופש תנועה, 

של  דינה-פסקל 8, בפסקה 1050560בש"פ }פש אישי לחופש עיסוק ולחו
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השופטת א' להחלטתה של  66, 12, בפסקאות חורב; עניין הנשיאה ד' ביניש

. יש הגורסים, כי ההגבלות על חירותו של העבריין משרתות אף את {פרוקצ'יה

האינטרסים שלו, באשר הן מצמצמות את חשיפתו לגורמים המגבירים את 

; בש"פ השופט נ' הנדללהחלטתו של  0, בפסקה 8116526בש"פ }מסוכנותו 

 (,61.26.22פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,פלוני נ' מדינת ישראל 0800522

( 2ה) -( ו5בפסקאות ד) 8005560; בש"פ השופט נ' הנדללהחלטתו של  0בפסקה 

. נוכח רמת הפירוט שבחוק, המשקפת {השופט א' רובינשטייןשל  דינו-פסקל

ל המחוקק, ובשל העובדה שהחוק נוגע בליבתם של שני זהירות רבה ש

המשפט -אינטרסים סותרים, מציאת נקודת האיזון הראויה מחייבת את בית

השופטת א' להחלטתה של  66-12, בפסקאות חורבעניין }לנהוג בריסון רב 

פורסם באתר האינטרנט  ,פלוני נ' מדינת ישראל 5856522; בש"פ פרוקצ'יה

 {.השופט נ' הנדללהחלטתו של  9פסקה ב (,65.21.22נבו )

 

המשפט את מבחני -כדי למצוא את נקודת האיזון הראויה, מפעיל בית

 המידתיות, שכאמור לעיל שולבו בלשונו של החוק.

 

הראשון של המידתיות, יש לוודא את התאמת אמצעי  המשנה-מבחןבמסגרת 

שהוטלו על הפיקוח למטרת החוק ככלל, ואת התאמת ההגבלות ותנאי הפיקוח 

עבריין המין לסיכון הנשקף ממנו בפרט. להדגיש, כי מאחר שצווי הפיקוח 

מוטלים על עבריין מין שכבר ריצה את עונשו, תכליתן של המגבלות חייבת 

להיות מניעתית ולא עונשית. לפיכך, יש לוודא כי הצו שהוצא צופה פני עתיד 

להחלטתו של  0ה , בפסק2685521בש"פ } ואינו מסתמך אך על מעשי העבר

השופטת א' להחלטתה של  10-12, בפסקאות חורב; עניין השופט ע' פוגלמן

; בש"פ השופט נ' הנדללהחלטתו של  22, בפסקה 5856522; בש"פ פרוקצ'יה

פלוני נ'  0556521; בש"פ השופט נ' הנדללהחלטתו של  9, סעיף 8116526

 .{68.22.21) לברטלהשופט צ' זילהחלטתו של  5, בפסקה , הנ"למדינת ישראל
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השני של המידתיות, נדרש שאמצעי הפיקוח שייקבעו  המשנה-מבחןבמסגרת 

, יורה לעיתיםיהיו אלו שפגיעתם בחירותו של העבריין היא הפחותה ביותר. 

יורה על מגבלה רחבה  לעיתיםהמשפט על הטלת מגבלה מצומצמת בלבד, ו-בית

השופט צ' של  דינו-קפסל 21-8, בפסקאות 0556521בש"פ } וגורפת יותר

 .{זילברטל

 

הקודמים, יש לוודא כי הצו עומד  המשנה-מבחנילבסוף, גם אם התקיימו שני 

 -במבחן המידתיות השלישי, לפיו נבחן צו הפיקוח במבחן של עלות מול תועלת 

האם הסיכון לפגיעה בציבור עולה על הפגיעה הצפויה בעבריין המין ולפיכך 

 מצדיק את הטלת הצו? 

 

ונה משיטות משפט אחרות המטילות מגבלות על עברייני מין משוחררים בש

ידי הגישה האינדיבידואלית, -באופן גורף וקטגורי, החוק הישראלי מונחה על

 8116526בש"פ } המחייבת את בחינת נסיבותיו האישיות של העבריין

ובדומה לנושא של  -לפיכך , {השופט נ' הנדללהחלטתו של  0-9בפסקאות 

ענייננו ב"תפירה אישית" של תנאי הצו לעבריין  -עד תום ההליכים מעצר 

 5, בפסקה 2609521בש"פ } הספציפי, העבירות שבהן הורשע ונסיבותיהן

של  דינו-פסקל 0, בפסקה 8665521; בש"פ השופט ע' פוגלמןלהחלטתו של 

השופט צ' של  דינו-פסקל 21-8, בפסקאות 0556521; בש"פ השופט ע' פוגלמן

 .{השופט נ' הנדללהחלטתו של  9, בפסקה 0800522; בש"פ טלזילבר

 

למימוש דרישת ה"התאמה האישית", הוצע מנגנון בן ארבעה רבדים כדלקמן: 

 השניביסוס תנאי הפיקוח על החומר המקצועי ועל נסיבות המקרה;  - הראשון

הלימות  - השלישימידת הפגיעה בחירות העבריין לאור תנאי הפיקוח;  -

של כל אחת מהמגבלות בחירות העבריין ביחס לסיכון הציבור הנובע הפגיעה 

האם התנאי מגשים את מטרת ההגנה על הציבור באופן  - הרביעיממסוכנותו; 
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 8, בפסקה 8116526בש"פ } בזכויות עבריין המין המידה-על-יתרשאינו פוגע 

להחלטתו של  9, בפסקה 0800522; בש"פ השופט נ' הנדללהחלטתו של 

 .{נ' הנדל השופט

פלוני נ' מדינת  006521בש"פ  -ב עמיתכב' השופט י' }הדברים מתוך פסיקת 

 {(1621) 22598(, 9)1621על -תק, ישראל

 

  פרסום באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל}0800522בש"פ  -ב

({ הואשם המערער בביצוע עבירת אינוס. לקראת מועד שחרורו 61.26.22)

שנים, אשר כלל את ההגבלות הבאות:  6 -צו פיקוח למשך כהוטל על המערער 

הוראה לשיתוף פעולה עם קצין הפיקוח והגעה למפגשים עימו; איסור על 

שהייה במוסדות או במערכי שיקום בהם מתגוררים גברים ונשים יחדיו; 

הרחקה ממקומות בהן נמצאות נשים חסרות ישע ותנאי הדורש קבלת אישור 

מקום תעסוקה, בין בתמורה ובין בהתנדבות, כדי לוודא מאת קצין הפיקוח ל

 שלא יעבוד במקומות המיועדים לחסרי ישע. 

 

המשפט שלערעור נבחנו ארבעת החלקים שלעיל, ונקבע כי התנאים -בבית

שנקבעו בצו הולמים את אופי העבירה ונסיבותיה, ומתיישבים עם האמור 

 לגבי הערכת מסוכנותו של העורר. הדעת-חוותב

 

סיבותיו האישיות של העורר מצביעות בבירור על החשש שמא מצבו האישי נ

כי לעורר  צויין הדעת-חוותוהתעסוקתי יגבירו את הסיכון להישנות העבירות. ב

אין כל מערכת תמיכה משמעותית שתוכל להוות עבורו גורם מלווה או מפקח, 

וע וכי הוא מתקשה בשמירה על גבולות. אלה, יחד עם התכחשותו לביצ

העבירה וההפחתה בחשיבותה והשלכותיה, מובילים למסקנה כי הארכת צו 

 -, הולמת את מסוכנותו ו הדעת-חוותהפיקוח על כל תנאיו, כפי שהומלץ ב

 מידתית בעוד ואין מניעה לעסוק במשלח ידו.
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בגדר בחינה זו יש לשקול לא רק את כובד משקלם  -לעניין מידתיות הפגיעה 

גם את משך תקופת הצו. צו פיקוח יכול להינתן או  של תנאי הפיקוח, אלא

להיות מוארך רק מקום בו נקבע כי מסוכנות עבריין המין היא ברמה בינונית 

)ב( לחוק{. ככל שמבקשים להאריך את תקופת 29 -)א( ו21ומעלה }סעיף 

הפיקוח, כך עולה רף המסוכנות הנדרש מהעבריין כתנאי להוצאת צו חדש 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,משה חורב נ' מדינת ישראל 801526בש"פ }

(19.66.26).} 

 

לכאורה, גובר הנטל המוטל על המדינה בבקשתה השניה בדבר הארכת תקופת 

, תנאיו של צו הפיקוח אינם מן זאת-עםהפיקוח מעבר לשלוש שנים. 

המשפט בבקשה לעיון -ים ביותר, ולעורר נשמרת הזכות לפנות לביתהמחמיר

חוזר בצו הפיקוח בכל שלב, אם התגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות 

( לחוק{. זכות זו מרככת את הפגיעה בנאשם תוך שימת דגש 2)16}סעיף 

 למידתיות.

 

ו פורסם באתר האינטרנט נב, פלוני נ' מדינת ישראל} 5856522בש"פ  -ב

המשפט הטיל על עבריין מין שריצה את עונשו תנאי המגביל -({ בית65.61.22)

( לחוק. התנאי הגביל את 8)ב()26את שימושו בתחבורה ציבורית מכוח סעיף 

זאת, -העורר לנוע באמצעות תחבורה ציבורית אך ורק בלוויית מלווה בגיר. עם

צא לקבל חלקית המשפט שלערעור מ-מנת להביא לאיזון מידתי יותר, בית-על

 של היום. מסויימותאת הערר ולקבוע כי ההגבלה האמורה תחול רק בשעות 

 

 ערר על צו הפיקוח 3.4.1

משפט השלום, בהיותו הערכאה -בבית תתקבלמההחלטה הראשונה ש ככלל

המשפט -שגזרה את דינו של עבריין המין, ולאחריה ניתנה החלטתו של בית

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%20962/10
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צטמצמת כנהוג בערעור בגלגול שלישי הביקורת השיפוטית מ, המחוזי בערר

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,פלוני נ' מדינת ישראל 9558521בש"פ }

פורסם באתר האינטרנט , פלוני נ' מדינת ישראל 8005560; בש"פ (18.0.1621)

 .{(19.68.60נבו )

 

. יחידת יחידת הפיקוחלא כך במקרה הרגיל של הגשת ערר על החלטתה של 

פיקוח ומעקב  תנאי-על ,פי הערכת מסוכנות-על הגוף הממליץהפיקוח היא אך 

איננו כפוף להמלצת יחידת הפיקוח ולתנאים  המשפט-ובית לעברייני מין,

, נ' מדינת ישראל פלוני 2208568והמגבלות שנתבקשו במסגרתה }בש"פ 

 .{19.61.68)  פורסם באתר האינטרנט נבו

 

מחליטה ראשונה. לכן, הוא שמטיל את צו הפיקוח כערכאה המשפט -בית

פי -מבחינת היקף הביקורת השיפוטית, אין מקום להבחין בין ערר בזכות על

כדוגמת ערר על מעצר עד תום ההליכים לפי  ,החוק, לבין הליכי ערר אחרים

או ערר לפי  מעצרים(, -דר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה לחוק ס 86סעיף 

  .ומר חקירהלחוק סדר הדין הפלילי, לעניין ח 09סעיף 

 

ה של הערכאה דעת-שיקול, ערכאת הערעור לא תמהר להתערב בזאת-עם

-המשפט הדן בצו יהיה המותב שנתן את פסק-שהטילה את הצו. רצוי שבית

הדין העיקרי )או אחד משופטיו כאשר מדובר במותב תלתא(. ההנחה היא, 

מנסיבות  אמצעי-בלתיהדין התרשמה באופן -שהערכאה שנתנה את פסק

 .מה על פני ערכאת הערעור-עשה ונסיבות העושה, ומכאן שיש לה יתרוןהמ
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בנוסף, הארכת צו הפיקוח לתקופה המירבית של חמש שנים, כשלעצמה, אינה 

מצדיקה את התערבות ערכאת הערעור. צווי הפיקוח נועדו למניעת הישנות 

 עבירות, והם צופים פני עתיד.

 

משך שלוש שנים וחצי, נזקפת  העובדה שהעורר לא הפר את תנאי הפיקוח

לזכותו במובן זה שהעבר יכול להעיד על העתיד, והעורר הוכיח לכאורה כי ניתן 

עם  -ליתן בו אמון שלא יחזור לסורו. אולם התקופה שחלפה אינה חזות הכל 

חלוף הזמן פוחתת מידת ההרתעה של ההליך המשפטי, ומכאן משקל היתר 

ית, אשר מביאה במכלול שיקוליה את שיש ליתן להערכת המסוכנות העדכנ

 שיתוף הפעולה מצד העורר.

 

ניקולאי נודלמן נ' מדינת } 6066526בש"פ  -מצויה היא ב התערבות-אילדוגמה 

-({ נדחה הערר על החלטת בית69.60.26פורסם באתר האינטרנט נבו ), ישראל

המשפט המחוזי להורות על המשך צו פיקוח כנגד העורר. דחיית הערר 

מגבלה על צריכת משקאות  ,על רף הפיקוח המינימאלי, דהיינו כההסתמ

דבר זה מציב את המוטל על העורר ברף   משכרים או שימוש בסמים מסוכנים.

יתכן כי אילו היו המגבלות קשות יותר ניתן היה ו ,התחתון של המגבלות

השתלבות מרשימה  - בנסיבות של התנהגות חיובית לצמצם בנסיבות. אכן,

, אך הפיקוח הוא כלי ראויים לעידוד העורר משפחה ובעבודההחיי במרקם 

 חיובי כאמצעי מניעתי.

 

  פורסם אתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל} 0800522בש"פ  -כך גם ב

לחוק, על החלטת  16המשפט העליון דחה ערר מכוח סעיף -({ בית61.26.22)

קוח שניתן בעניינו של המשפט המחוזי להאריך את תוקפו של צו הפי-בית

העורר )נאשם בביצוע עבירת אינוס( בשנתיים נוספות. זאת בקובעו, כי 
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התנאים שנקבעו בצו הולמים את אופי העבירה ונסיבותיה, ומתיישבים עם 

 לגבי הערכת מסוכנותו של העורר. הדעת-חוותהאמור ב

 

ח, המשפט בכל הנוגע להארכת תקופת צו הפיקו-המעטת ההתערבות מצד בתי

בעת שמסוכנות הנאשם עודנה קיימת, באה למלא פונקציה נוספת מעבר להגנה 

הציבור. הפיקוח עצמו עשוי להוות מעין מערך שיקום לעברייני המין.   על

ידי הגורמים הממונים -השאיפה היא כי ליוויי עבריין המין לאורך תקופה על

הטבעית ממוקדים על יישום הצו, יקנה לו הרגלים חיוביים ויביא להתרחקותו 

 העשויים לעורר בו פיתוי לחזור על העבירה.

 

באופן זה, עשויים עברייני המין המצויים תחת פיקוח להיחשף ולהסתגל לדרך 

חיים חלופית תקינה, ולהפנים את הכלים הנדרשים כדי לשמור על אורח חיים 

נורמטיבי, גם אחרי סיום תקופת הפיקוח. היה והעורר יתמיד בכך, יצא 

 קופת הפיקוח הייתה לו לתועלת.שת

 

פורסם באתר , לוני נ' מדינת ישראלפ} 0556521בש"פ  -נוספת היא, בדוגמה 

דחה הערר שעניינו הוספת הגבלות לצו הפיקוח. על נ {(68.22.21האינטרנט נבו )

העורר הוטלו תנאים מגבילים כגון: החזקת מחשב, מכשיר סלולארי המאפשר 

ף הפגיעה בחופש הביטוי של ש באינטרנט, וזאת חרגלישה באינטרנט וכל שימו

נקבע, כי הגבלות אלו מידתיות בעודן מונעות גלישה באתרים העורר. 

 פורנוגרפיים המגבירים את סיכונו של העורר.

 

 . פרסום פרטים מזהים של עבריין המין4

-תק, ואח' מגזין "השבוע" 16עופר כרמי נ' ערוץ  } 98180-68-21( 'ת"א )חי -ב

תובענה למתן צו לאיסור פרסום של כתבה דונה נ {(1621) 22052(, 1)1621 מח



 שער א': כללי

 

 

 

428 

ידי הנתבעים. מדובר בכתבה העוסקת -שאמורה להיות משודרת בטלוויזיה על

בחזרתו של התובע, עבריין מין שהורשע ושוחרר ממאסר, למקום מגוריו 

תובע בקיבוץ יגור. כן צפויה הכתבה לכלול התייחסות לחשדות שהועלו כנגד ה

 על ביצוע עבירות מין נוספות בגינן לא הועמד לדין בשל התיישנות.

 

 :, כיהשופט סוקול 'כבהמשפט קבע מפי -בית

 

. כפי שיפורט להלן, דין התביעה להידחות ואין מקום למתן צו לאיסור 5"

פרסום הכתבה, או אפילו לאיסור פרסום פרטים מזהים של התובע. הטעם 

עוץ בעובדה כי עניינו של התובע כבר זכה לפרסום העיקרי לדחיית התביעה נ

נרחב בכלי התקשורת. מתברר כי חזרתו של התובע לקיבוץ והתנגדות החברים 

( במדור המקומי ynetפורסמה כבר באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות )

(mynet עוד הסתבר כי ביום .)פורסמה כתבה על התובע ועל חזרתו  66.68.21

. באותה כתבה גם רואיינו אנשים שונים ובהם חברי 1רוץ לקיבוץ בחדשות ע

הקיבוץ. הכתבה כללה פרטים מזהים על התובע ועל הקיבוץ. כתבה נוספת 

בתכנית הבוקר של שידורי קשת "יום חדש" וכללה  66.60.21פורסמה ביום 

 ראיון עם מזכירת הקיבוץ תוך פרסום שמו המלא של התובע ותמונתו.

 

תבות אלו כדי לייתר את הדיון בפרסום הכתבה שעומדים דומה שדי בפרסום כ

לפרסם הנתבעים, שכן מרגע ששמו ופרטיו של התובע פורסמו ברבים אין 

בכתבה הנוספת שתפורסם כדי לפגוע בו יותר מאשר נפגע כבר מהפרסומים 

 הנוספים.

 

פרסום פרטים מזהים על עבריין מין  סוגייתמצאתי להעיר כי  זאת-עם .8

 סיים לרצות את עונשו הינה סוגיה מורכבת שטרם הוכרעה בישראל.שהורשע ו
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אם בעבר הסתפק המחוקק בענישת עבריינים הרי שבשנים האחרונות נחקקו 

חוקים שונים שנועדו להצר את רגלי העבריינים ולפקח על עברייני מין 

שהורשעו גם לאחר ריצוי מלוא תקופת העונש שהוטלה עליהם. החוק המרכזי 

ידי -יתן כלים להגנה על הציבור מפני החשש להישנות עבירות עלשנועד ל

. 1660-עברייני מין הינו חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו

דו נחקקו חוקים נוספים כמו חוק למניעת העסקה של עברייני מין ילצ

, וחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין 1662-, התשס"אמסויימיםבמוסדות 

 .1669-לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה

 

. תכליתם של חוקים אלו הינה בעיקר להגן על הציבור הרחב ועל הקרבנות 26

כולל חוק ההגנה  זאת-עםמפני החשש שמא עבריין המין ישוב לבצע עבירות. 

גם פרק שעניינו שיקום עברייני מין, פרק שאמור להיכנס לתקפו רק ביום 

20.65.1626. 

 

(. 28נה כולל בחובו גם הוראות בדבר מרשם עברייני מין )סעיף . חוק ההג22

מרשם עברייני  זאת-עםרישומם של עברייני מין מאפשר מעקב ופיקוח עליהם. 

 )ב((.28המין הינו חסוי ואינו נגיש לציבור הרחב )סעיף 

 

. סוגיית פרסום המרשם ומתן מידע לציבור הרחב על עברייני המין 21

עדיין לדיון מעמיק בישראל )ראה סקירה במאמרה של המשוחררים לא זכתה 

גישות חדשות במערכת המשפט לניהול סיכון של  -"ביום שאחרי" " ד' פוגץ' 

 )תשע"א((. 268נא  הפרקליטמענישה בלבד לפיקוח ומניעה"  -פגיעה מינית 

 

מרשם עברייני מין מקובל בעולם וישנן מדינות שבהן המרשם פתוח לציבור 

של בארצות הברית הכיר המחוקק בסמכותן של המדינות לקבוע הרחב. כך למ

הוראות בדבר מרשם עברייני מין ובדבר פרסומים וישנן מדינות שאכן קבעו כי 
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המרשם יהיה פתוח לציבור. החקיקה בארצות הברית החלה בחוק המכונה 

Megan's Law  שהתקבל לאחר פרשה שבה נאנסה ונרצחה ילדה בשםMegan 

Kanka עבריין מין שגר בסמיכות לבית מגוריה. בחלק ממדינות ארצות  ידי-על

הברית ישנה אף חובה על מתן הודעה לקהילה על מקום מגוריהם של עברייני 

מין. חוק מייגן התייחס בתחילה רק למי שביצע עבירות מין בקטינים אולם 

 Sex Offenderוכיום החקיקה נרחבת יותר )ראו מכן-לאחרהורחב 

Registration and Notification Act.) 

 

בישראל אין איסור על פרסום פרטיהם של עברייני מין משוחררים, אף כי 

הוראה מפורשת האוסרת פרסום ניתן למצוא  היעדרהמרשם הינו חסוי. ב

מספר אתרי אינטרנט פרטיים בהם מפורסמים פרטים על עברייני מין 

 משוחררים )ראה למשל האתר "תנו לגדול בשקט"(.

 

ההכרעה בשאלת פרסום פרטים אודות עבריין מין שהורשע מחייבת אותנו  .26

לבחון אינטרסים מנוגדים. מן הצד האחד עומד העבריין המבקש להגן על 

פרטיותו ופרטיות בני משפחתו, ועל זכותו לשוב לחיים אנונימיים בחברה. 

ן פרסום פרטים על עבריין מין פוגע באפשרות השתלבותו בעבודה, במציאת ב

או בת זוג, וכמובן פוגע באפשרות שיקומו וחזרתו למוטב. מנגד עומד הציבור 

הרחב וציבור הקורבנות הפוטנציאליים המבקש להגן על עצמו. הואיל והישנות 

מעשי העבירה של עברייני מין הינה תופעה מוכרת, מבקש הציבור לפקח על 

מזו, שובו של העבריינים המורשעים ולמנוע ביצוע עבירות חדשות. יתירה 

עבריין מין לסביבתו של הקורבן גורמת נזק לקורבן, מצירה את צעדיו, ועלולה 

 להוסיף לקורבן העבירה גם פגיעה נפשית חדשה.
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. נזכיר כי פרסום שמם של עברייני מין ברבים עלול להביא גם לתוצאות 29

 שליליות. כך למשל קיים חשש לתקיפת עברייני מין ואפילו לתקיפת אנשים

תמימים בשל טעויות בזיהוי; עיכוב בשיקום של עברייני מין פוגע בציבור כולו 

ועלול לדחוק את עברייני המין חזרה לביצוע עבירות; הפרסום מגביל את 

עברייני המין בבחירת מקום מגורים ועלול להביא לכך שעברייני מין יתגוררו 

כלוסיות חלשות יחדיו בריכוזים מסוכנים, שרובם יימצאו דווקא בקרבת או

שאינן יכולות למנוע את המגורים. מגורים משותפים עשויים להביא גם לכך כי 

עברייני המין יעודדו ויתמכו זה בזה ובכך רק יגבירו את הסיכון להישנות 

 (.288, 289הנ"ל, עמ'  ד' פוגץ'מעשי העבירה )ראה מאמרה של 

 

פרסום הכתבה מוגנת . במקרה הנוכחי צריך לזכור כי זכותם של הנתבעים ל28

גם בחופש הביטוי. ההגנה על חופש הביטוי הינה מעמודי התווך של חברה 

דמוקרטית. יתירה מזו, פרסום כתבה שכזו יאפשר דיון ציבורי נרחב בשאלות 

חשובות כמו סוגיית התיישנותן של עבירות, התנהגות רשויות החקירה ודיון 

ילה. דיון ציבורי שכזה חשוב ציבורי בחזרתם של עברייני מין למגורים בקה

לשמירה על ערכי הדמוקרטיה ויש לו השפעה על קביעת הסדרים נורמטיביים 

 בחברה.

 

. האיזון בין האינטרסים השונים שמתחרים בשאלת פרסום כתבה על 20

הדיונים הרבים  כך-עלעברייני מין שהורשעו הינו מורכב ואינו פשוט ויעידו 

 זאת-עםחקיקת חוק מייגן בארצות הברית.  והדעות השונות שהובעו בעקבות

המקרה הנוכחי אינו המקרה המתאים לדון בכל אלו ושעתו של הדיון עוד 

 תבוא.

 

. כפי שציינתי לעיל, הדיון הציבורי בעניינו של התובע כבר נפתח בפרסום 20

כתבות דומות באמצעי התקשורת. לא מדובר בפרסום נסתר אלא בפרסום גלוי 
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ין כל טעם במניעת פרסומה של כתבה נוספת. הכתבה הנוספת א כן-עלונרחב ו

לא תשנה את היקף הפגיעה בתובע. יתרה מזו, הנתבעים מוכנים לאפשר לתובע 

 "ו ובכך תהא לו הזדמנות להגיב על כל הפרסומים השונים.גרסתלהביא את 
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   :פרק י'

התערבותה של ערכאת הערעור בקביעות 

 ות של הערכאה הדיונית בעבירות מיןהעובדתי
 

כלל ידוע הוא כי ערכאת הערעור אינה מתערבת בקביעות עובדתיות ומבוססות 

-בלתימהימנות של ערכאה דיונית, שכן מוקנית לה עדיפות בשל התרשמות 

פלוני נ' מדינת  0628568ע"פ ת מהעדים ומהראיות שהוצגו בפניה }אמצעי

פלוני נ' מדינת  1958521ע"פ (; 25.22.21) פורסם באתר האינטרנט נבו ,ישראל

לויגזלץ נ' מדינת  160521ע"פ (; 26.65.21) פורסם באתר האינטרנט נבו, ישראל

({. זאת, אלא אם מתקיימים 66.60.21באתר האינטרנט נבו( ) פורסם, ישראל

תנאים חריגים כגון סתירות היורדות לשורש העניין או טעויות מהותיות שנפלו 

ה בהכרעת הדין, אשר מצדיקים התערבות של ערכאת הערעור בממצאי עובד

(; 2886) 080, 086 ,(1), פ"ד מזג'ברין נ' מדינת ישראל 9800581ע"פ ומהימנות }

 ({.26.66.65) ר האינטרנט נבופורסם באת, פרג נ' מדינת ישראל 60560ע"פ 

 

 הדין סדר חוקל 121 בסעיףהלכה מושרשת היא, כי חרף הסמכות הקבועה 

ת, , לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בממצאי עובדה ובקביעות מהימנוהפלילי

ידי הערכאה הדיונית. זאת, בשל היתרון האינהרנטי המוקנה -כפי שנתקבלו על

ערכאת הערעור, לנוכח יכולתה של הערכאה הדיונית  על פנילערכאה הדיונית 

מן העדים, מהאופן שבו מסרו את עדותם,  אמצעי-בלתילהתרשם באורח 

ר, באופן מהתנהגותם, ומשפת גופם. כל אלה, מאפשרים לערכאה הדיונית לתּו

מיטבי, אחר "אותות האמת" המתגלות בעדויות. יפים, בהקשר זה, דברי 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207015/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202489/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20206/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%204977/92&Pvol=מז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2037/07
http://www.nevo.co.il/law/74903/212
http://www.nevo.co.il/law/74903
http://www.nevo.co.il/law/74903
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 ,(1)נה ד"פ, ישראל מדינת' נ פלוני}1958566 פ"ע -ב השופטת א' פרוקצ'יה

 ({ בקובעה:1662) 825

 

לת המהימנות מופקדת כולה בידי הערכאה הכלל הוא כי שא (...)"

הראשונה, הרואה את העדים, שומעת אותם ומתרשמת מהם באורח 

ר תיטה להתערב במימצאים . ערכאת הערעו(...) אמצעי-בלתיישיר ו

ידי הערכאה הראשונה על יסוד התרשמותה ממהימנות -שנקבעו על

יה יד העובדתית שאומצה על גרסהעדים שהופיעו לפניה, רק אם ה

 (...). אולם ככלל, ראוי לסמוך על '(...)אינה מתקבלת על הדעת 

 -בערכאה הראשונה )דעתו של השופט -תחושתו, על הגיונו ועל שיקול

'. לערכאה הראשונה יתרון על פני ערכאת הערעור (...) (א' פ'

משהעדויות החיות נשמעו בפניה והיא בחנה את חומר הראיות על 

, ההתרשמות הישירה מטבעם של העדים, (...)דקויותיו ועל כל פרטיו 

מאישיותם ומאמינותם הינה ללא תחליף כאשר מעבר לכתוב 

בפרוטוקול נעזר שופט הערכאה הראשונה 'במראות ובקולות' שעברו 

 " .(...)לנגד עיניו במהלך המשפט, 

 (819, שם)

  

 משפט זה, כבר לפני שנים רבות:-ידי בית-דברים ברוח דומה נאמרו על

 

יסוד מוסד הוא בהלכות ראיות, כי מהימנותו של העד שהעיד מסורה "

-חוזרת ונבדקת על - כלל-דרךב -, ואינה ענייןבו של השופט הדן בילל

המשפט לערעורים. טעמו של דבר כנראה בעליל הוא, שהמניע -ידי בית

מתן אמון בדברי העד, מקורו כרגיל בדבר -הפסיכולוגי למתן או אי

ולא 'מדוד', ולא 'מנוי' אלא כמעט 'סמוי מן העין', שאינו לא 'שקול' 

כמו עקימת שפתיים, שטף דיבור, היסוס פורתא, אזיל סומקא ואתי 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202485/00&Pvol=נה
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ידי -נבדק על-אין-עד-הדק-מן-כל אלה, בגדר דק - חיוורא )או להיפך(

ע"פ משפט יותר גבוה שלא שמע ולא ראה את העד שהעיד"}-בית

 2609-2606, 2608 , פ"ד יזלוי נ' היועץ המשפטי לממשלה 600501

 פקודת הראיותל 86סעיף עוד ראו, בהקשר זה, את הוראת (, 2806)

יומטוביאן נ' מדינת  8618588ע"פ וכן, , 2802-, התשל"א(נוסח חדש)

ינת לזרובסקי נ' מד 8568565ע"פ (; 1666) 061 ,(9)"ד נדפ ישראל,

)להלן: "עניין  (18.22.26) (נבואתר האינטרנט פורסם ב, ישראל

אתר פורסם ב, אבשלום נ' מדינת ישראל 5209568ע"פ ;  "(לזרובסקי

)להלן: "עניין  שם, וההפניות 25פסקה  ,(65.68.22) נבוהאינטרנט 

אתר פורסם ב, פלוני נ' מדינת ישראל 2869522ע"פ  ;"(אבשלום

, פלוני נ' מדינת ישראל 0060522ע"פ ; (69.60.21)נבו האינטרנט 

קרמניצר (; מרדכי 18.61.26) נטרנט נבופורסם באתר האי

והתערבות ערכאות ערעור  "קריטריונים לקביעת ממצאים עובדתיים 

-922, 960לה  הפרקליט ,בממצאים המתייחסים למהימנות של עדים"

 - גרוס "חקר האמת והביקורת השיפוטית (; והשוו, עמנואל 2856) 926

ספר גבריאל התערבות של ערכאת ערעור בממצאי עובדה: עיון נוסף" 

 .({1622) 118 בך

 

משפט שלערעור בקביעות -לפיכך, וכפי שנקבע, לא אחת, התערבותו של בית

קרים שבהם "מסקנות מהימנות כפי שנתקבלו בערכאה הדיונית, תוגבל אך למ

הערכאה הדיונית אינן מתיישבות עם נתונים אובייקטיביים שהוכחו, ואינן 

עולות בקנה אחד עם הניתוח האנליטי של הראיות שהובאו ועם מושכלות 

פורסם  ,נ' מדינת ישראל וקנין 0188568 פ"עהחיים וההתנהגות האנושית"}

 פ"ע; ראו גם, "(וקנין)להלן: "עניין  60פסקה  (,18.62.60באתר האינטרנט נבו )

 ,(69.60.21) נבואתר האינטרנט ב פורסם, פלוני נ' מדינת ישראל 2869522
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, פסקה לזרובסקי, וההפניות שם; עניין 25ה , פסקאבשלום; עניין 26פסקה 

81}. 

 

 , כי: וקניןהוסיפה וקבעה בעניין  השופטת א' פרוקצ'יה

 

הערכת העדויות  עניין"כדי להתערב בקביעות הערכאה הדיונית ב

וקביעת העובדות, אין די בהצבעה על שורה של תמיהות, אפילו מי מהן 

ם בפרשה שהוכחה, נותרו בלא הסבר, וגם אם נותרו חללים סתומי

שלא ניתן למלאם בתוכן. השאלה היא האם ה'יש' הראייתי מספיק 

כדי לבסס מסקנה של אחריות הנאשם למעשה הפלילי, והאם 

טחון יהתמיהות והחללים הם בעלי משקל כזה המקעקע את מידת הב

והוודאות במעורבות הנאשם במעשה המיוחס לו. ואמנם, 'לא מספיק 

יהות, אפילו הן רבות, אלא צריך שתהיינה להצביע על שורה של תמ

עובדות המראות בעליל שלא יכול היה השופט להתרשם כפי 

 " .(...)שהתרשם' 

 (96, פסקה שם)

 

ההתערבות נכון ביתר ֹשאת, כאשר תחת ִשְבטה של ערכאת -הגיונו של כלל אי

הערעור נבחנים קביעות מהימנות וממצאי עובדה, הנוגעים בביצוע עבירות 

, עבירות אלה מתרחשות, ככלל, ראשיתזאת משני טעמים עיקריים:  מין.

בצנעה, ובנוכחותם של התוקף וקורבנו בלבד. לפיכך, במרבית המקרים, על 

הערכאה הדיונית להכריע בין גרסאותיהם הסותרות של המעורבים באירוע, 

, שניתאשר, לעיתים קרובות, אינן נתמכות בראיות אובייקטיביות כלשהן. 

ה הייחודי של עבירת המין, והטראומה הרבה שהיא מסבה לקורבנה, אופי

משפיעים, במקרים רבים, על אופן מתן העדות, וממילא על החשיבות 

המשפט מן העדויות. שכן, במקרים אלו -שבהתרשמותו הישירה של בית
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"מעצם טיבה, עוסקת העדות בנושא שהוא טראומטי ואינטימי כאחד, ולפיכך 

קושי במתן עדות ברורה ורהוטה. בנסיבות כאלה, הטון,  מתעורר, לעיתים,

אופן הדיבור, שפת הגוף, וכל אותם גורמים שאינם שייכים ישירות לעולם 

פלוני נ' מדינת  26206565 פ"ע} התוכן, מקבלים משקל חשוב עוד יותר"

 {שם, וההפניות 8פסקה  ,(26.68.26) נבואתר האינטרנט ב רסםפו, ישראל

ת של אמצעי-בלתיבמצב דברים זה, קיימת חשיבות יתרה להתרשמותה ה

 הערכאה הדיונית, מהעדויות שנשמעו בפניה. 

 

אתר פורסם ב, }פלוני נ' מדינת ישראל 2869522ע"פ  -דברים ברוח זו, נקבעו ב

 :{(69.60.21) נבוהאינטרנט 

  

הקורבן אל  גרסת"לרוב, בנסיבות אלו, עומדת לפני הערכאה הדיונית 

הנאשם, כאשר, במרבית המקרים, אין אדם אחר היכול  גרסתמול 

משפט -להעיד על שהתרחש בין הצדדים במועדים הרלוונטיים, ובית

ין שתי גרסאות עובדתיות שונות. מאחר שרק קמא מתבקש להכריע ב

, אמצעי-בלתיהערכאה הדיונית צופה בעדים ובוחנת אותם באורח 

מוקנה לה יתרון משמעותי בקביעת ממצאי מהימנות ובקביעת ממצאי 

לא יהא  (...)העובדה הרלוונטיים, יתרון שאותו חסרה ערכאת הערעור 

קשים הקורבנות לזכור זה מיותר להזכיר כי בעבירות חמורות אלו, מת

בפרטי פרטים, ובאורח מסודר וקוהרנטי, את אשר נעשה בגופם, 

לעיתים לפני זמן רב. בנסיבות אלה, אין ביכולתה של ערכאת הערעור 

לבוא בנעלי הערכאה הדיונית, אשר צפתה בעדות הקורבן, תוך שהוא 

מגולל את סיפור המעשה, ולעיתים מתקשה לתאר את הפרטים 

או לבטא בבהירות את תחושותיו, עת נעשו בו המעשים  האינטימיים

הנלוזים, ולקבוע מסקנות בדבר מהימנות עדותו. הערכאה הדיונית, 
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היא זו שנחשפה לטון דיבורו של הקורבן, להפסקות ברצף תיאור 

המעשים, ולשפת גופו של קורבן העבירה, כאשר לערכאת הערעור אין 

  ".את האמור דבר מלבד הפרוטוקול ומסמכים המתעדים

 ,פלוני נ' מדינת ישראל 6186526ע"פ ; וראו גם, 21, פסקה שם}

של  דינה-פסקל 15פסקה  (,21.62.21פורסם באתר האינטרנט נבו )

 {השופטת ע' ארבל

 

חודיות של עבירות מין על נחזור ונזכיר, בהקשר זה, כי בשל השפעותיהן היי

ם של גרסתקורבנותיהם, הרי, שבניגוד למקרים אחרים, אין לצפות כי 

דיוקים -רנטית, וחסרת איקורבנות עבירות אלה, תהא שלמה, עקבית, קוה

 (,16.26.26באתר האינטרנט נבו ) פורסם ,פלוני נ' מדינת ישראל 8851568 פ"ע}

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,מדינת ישראל נ' פלוני 0096568 פ"ע; 59פסקה 

המשפט לבחון -לפיכך, וכפי שנפסק לא אחת, בבוא בית. {21פסקה  (,66.60.60)

ננת )או המתלונן( בעבירות מין, הוא יכול להסתפק המתלו גרסתאת מהימנות 

, מזאת-יתרה"בגרעין האמת" שבה, ולעיתים אך "בגרעין הקשה" של הדברים. 

יסוד -המשפט לקבוע ממצאים עובדתיים על-במקרים כגון דא, רשאי בית

}ראו, אמירת אמת מצידו -, חרף שקרים ואיו של קורבן לתקיפה מיניתגרסת

פלוני נ' מדינת  8980565 פ"ע(; 18.22.26) 106, רובסקילזמני רבים, עניין 

 פלוני 2890560 פ"ע ;11פסקה  (,10.60.68פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,ישראל

 פ"ע; 21פסקה  (,16.21.68פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,נ' מדינת ישראל

; שם, וההפניות 59פסקה  ,(16.26.26) נבואתר האינטרנט ב פורסם, 8851568

 (,10.62.68פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,פלוני נ' מדינת ישראל 8060565 פ"ע

 .{26-21פסקה 

 

המשפט את התנהלותו והתנהגותו -זאת ועוד, במצב הדברים הרגיל בוחן בית

 הגיוןשל קורבן העבירה, במהלך האירוע ולאחריו, במדדים של 
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ין, באשר ניסיון החיים מלמדנו, ו"רציונאליות". לא כך הוא הדבר בעבירות מ

כי פעמים רבות התנהגותו של קורבן עבירת המין, עשויה להידמות, למתבונן 

והשכל הישר.  הגיוןמהצד, תמוהה, לא רציונאלית וכזו שאינה מתיישבת עם ה

-בלתילפיכך, אף אם התנהגותו של קורבן עבירת המין נראית למתבונן הסביר, 

ראויה בנסיבות העניין, הרי שאין בכך כדי להעיד, , לא הגיונית או לא הולמת

פלוני נ'  0566568ע"פ }ראו, הקורבן אינה אמת לאמיתה  גרסתבהכרח, כי 

ע"פ ; 28פסקה  (,28.68.60פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,מדינת ישראל

 (19.60.60פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,רחמילוב נ' מדינת ישראל 8985568

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,פרי נ' מדינת ישראל 888561ע"פ פסקה ו; 

, 928, (1), פ"ד נחבבקוב נ' מדינת ישראל 0608561ע"פ ; 0פסקה  (,11.68.66)

918 (1669)}. 

 

הנאשם  גרסתהקורבן אל מול  גרסתכאשר מדובר בעבירות מין לרוב עומדת 

עובדתיות שונות מבלי  המשפט מתבקש להכריע בין שתי גרסאות-ובית

המשפט -אדם אחר יכול להעיד על שהתרחש בין הצדדים. בית כלל-דרךשב

 בערכאה הדיונית מתבקש להכריע בין שתי הגרסאות לאחר שמיעת העדים,

באופן מסירת העדות, בעמידתם אל מול חקירה נגדית, לא פעם קשה צפיה 

ונם, שטף דיבורם , זיכראמצעי-בלתיוצולבת, תוך התרשמות מהעדים באופן 

 ותגובותיהם ומידת התרגשותם.

 

מדינת  6186526ע"פ כל אלו מקנים לו יתרון שאותו חסרה ערכאת הערעור }

פלוני נ'  1089568ע"פ (; 21.62.21) פורסם באתר האינטרנט נבו, ישראל נ' פלוני

, יודגש כי זאת-עם({. 16.60.26) פורסם באתר האינטרנט נבו(, מדינת ישראל

יס המשפט המרשיע נאשם על בס-בית פקודת הראיותא)ב( ל89בהתאם לסעיף 
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עדותה היחידה של המתלוננת בעבירות מין, מבלי שקיימת תוספת ראייתית, 

 יידרש לפרט את הנימוקים לכך בהכרעת הדין.

 

  פורסם באתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל} 8629526ע"פ  -ב

 -הורשע הנאשם בעבירות של אינוס ואיומים כלפי המתלוננת ({ 66.69.26)

המשפט קבע כי המתלוננת היא עדה אמינה -. ביתהלקויה בשכלה ובנפשה

כשלעצמה, ואמינותה אף בולטת במיוחד בהשוואה לחוסר המהמנות המובהק 

בעדות לא עקבית, מלאת סתירות ולוקה בהסתרת אמת, וכן  -של המערער 

 .D.N.Aנוכח החיזוק המשמעותי בתוצאות החיוביות של בדיקת 

 

ערבות בקביעת הערכאה הדיונית בהיעדר התקיימות התנאים המצדיקים הת

 ערכאת הערעור הותירה את העונש על כנו.

 

  פורסם באתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל} רע"פ  -במקרה אחר ב

הורשע המערער במעשה מגונה תוך שימוש בכוח במתלוננת  ({26.22.26)

שהגיעה למרפאה בה עבד כרופא. ערכאת הערעור התערבה בחומרת העונש 

 וכח נסיבותיו האישיות הייחודיות של המערער.נ

 

ערכאת הערעור התייחסה לעובדות הבאות: חלפו כחמש שנים מיום הגשת 

ידי המבקש; השעיית המבקש מרצונו מלעבוד כרופא כתשע שנים -הערעור על

)ממועד האירוע(; נסיבותיו המשפחתיות הקשות ויוצאות הדופן אשר לא עמדו 

 שעה שאמם מרצה עונש מאסר בפועל. (יפול בבנותיולפני הערכאה הקודמת )ט

 

לאיין את חומרת  במקרה מסוג זה, אין בנסיבותיו האישיות של המבקש

המעשה והאינטרס הציבורי. אולם, גם אם חומרת העבירה שבביצועה הורשע 

 המבקש מצדיקה במצב אחר את עונש המאסר בפועל אשר נגזר עליו, יש לאזנה



רק י': התערבותה של ערכאת הערעור בקביעות העובדתיות של הערכאה הדיונית בעבירות פ
 מין
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למבקש ולמשפחתו ולמול נסיבותיו  משכות ההליכיםלמול הנזק שחוללה הי

המשפחתיות הייחודיות. נוכח כל זאת, הומר עונש המאסר לשישה חודשי 

 מאסר בדרך של עבודות שירות.

זאת ועוד, סתירות בין עדותה של המתלוננת בעבירת מין לבין עדויותיהם של 

ולהצדיק  ה של המתלוננתגרסתעדים אחרים אין משמעותה כי יש לדחות את 

קובע כי  פקודת הראיותל 80סעיף  את התערבותה של ערכאת הערעור.

המשפט מקביעת -"סתירות בעדותם של עדים אין בהן כדי למנוע את בית

". כלל זה נכון אף ביתר שאת בהתייחס  עובדות שלגביהן חלו הסתירות

פורסם באתר , פלוני נ' מדינת ישראל 9689522לקורבנות של עבירות מין }ע"פ 

 {.(66.69.21האינטרנט נבו )

 

פורסם באתר , נאיף שרחה נ' מדינת ישראל} 8881526 ,8898526ע"פ  -ב

יחס המתלוננת בהתי גרסתנתגלתה אמנם סתירה ב ({20.66.29האינטרנט נבו )

המשפט -לסוגיה מהותית, אך כידוע הכלל של "פלגינן דיבורא" מאפשר לבית

לפצל את עדויותיהם של עדים, ולהבחין בין אימוץ האמת לבין דחיית השקר, 

 26066565ע"פ ככל שקיים יסוד סביר להבחנה בין חלקיה השונים של העדות }

 פ"ע; (20.61.22) פורסם באתר האינטרנט נבו, גולדבלט נ' מדינת ישראל

 .({16.21.21) פורסם באתר האינטרנט נבו, אבום נ' מדינת ישראל 5098522

 

קורבן עבירת מין יכולה של  גרסה, ההכרעה באשר למהימנות המזאת-יתרה

-אילהיעשות על בסיס בחינת "גרעין האמת" שהתגלה בה, גם אם נתגלו 

אין  גם כאן  כן-עלואף שקרים ב"קליפה" הסובבת את הגרעין, ו דיוקים

, ינת ישראל נ' פלונימד 0096568 פ"ע}הצדקה להתערבות ערכאת ערעור 

 .({66.60.60) פורסם באתר האינטרנט נבו

 

http://www.nevo.co.il/law/98569/57
http://www.nevo.co.il/law/98569
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2010733/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%208649/11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%208649/11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206643/05
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 :פרק א'

 מהותה של ההטרדה המינית
 

הטרדה מינית היא תופעה מוכרת, וקל לזהות אותה כשנתקלים בה, אך קשה 

ונפוצה, אך רק לאחרונה היא טרדה מינית היא תופעה ישנה ה להגדיר אותה.

}ראה למשל  מצאה מקום בסדר היום הציבורי, בישראל כמו במדינות אחרות

, כפי שיובא (2885) 086(, 2פ"ד נב) בן אשר, 'מדינת ישראל נ 0026580עש"מ 

 להלן בהרחבה{.

 

טרדה מינית פוגעת באדם, בכל מקרה בכבוד האדם, ולא פעם גם בזכויות ה

לשוויון או בזכות לעבוד, אך המשפט עדיין לא נחלץ כראוי אחרות, כגון בזכות 

 להגן על קורבן הפגיעה. 

 

בהיבטים שונים של הטרדה מינית המשפט נתקלו -כפי שנראה להלן, בתי

 ובה התנהגות פסולה, אך עדיין לא התמודד ובמקרים אחדים, ובכל מקרה רא

 עם ההטרדה המינית באופן שיטתי ומקיף. 

 

טרדה מינית היא תופעה חברתית הוא הטרדה מינית? פימהי א, כן-אם

מורכבת. יש לה ביטויים רבים מספור. היא עשויה להתבטא, בקצה אחד של 

 התופעה, בדיבורים בלבד. 
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תים הדיבורים נושאים אופי של חיזור מצד אדם אחד אחרי אדם אחר, ילע

כשהם משולבים במחמאות, ואפשר שהמחזר אף אינו מודע לכך שיש 

 בורים אלה כדי להטריד את המחוזר. בדי

 

תים הדיבורים נושאים אופי של בקשות או הצעות על רקע מיני, והם ילע

עשויים להתדרדר עד כדי לחץ ואיומים על רקע זה, כגון איומים בפיטורין מן 

העבודה. ההטרדה המינית עשויה להתבטא, בקצה השני של התופעה, גם 

 בפגיעה גופנית. 

 

נושאת אופי של מגעים מקריים כביכול, או אופי של ליטוף  הפגיעה לעיתים

שאמור להיות נעים, אך אפשר שהיא תגיע כדי עבירה פלילית, למשל: מעשה 

מגונה או אף אונס. ובין הקצוות של התופעה מצויות צורות רבות של התנהגות 

 ברמות שונות של פגיעה. 

 

יא מכוונת ליצירת קשר כלל ההטרדה המינית נובעת ממשיכה מינית, וה-בדרך

בעל אופי מיני. אך לא בהכרח כך. ייתכן כי ההטרדה המינית תהיה רק מכשיר 

בשל מניע מיני, אלא  דווקא-לאוהמשמש אדם אחד כדי לפגוע באדם אחר, 

 בשל מניע אחר, כגון יריבות במקום העבודה. 

 

וא , ההטרדה המינית באה מצד גבר כלפי אישה. לכן דבר רגיל הרוב-פי-על

ידי תנועות של נשים. אך לא -שהמאבק הציבורי נגד הטרדה מינית מנוהל על

תמיד כך. יש שהטרדה מינית באה מצד אישה כלפי גבר, ואף יש שהיא 

 מתרחשת בין בני מין אחד. 

 

ההטרדה המינית מתרחשת, במקרה השכיח, על רקע של היכרות קודמת. היא 

, כמו עשויה לצמוח במוסד נפוצה בין עובדים באותו מקום עבודה. היא
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במסגרת של לימודים במוסד להשכלה גבוהה. היא מוכרת היטב בקרב 

צבא ומשטרה, אך היא עלולה להתרחש בכל  ארגונים בעלי אופי גברי כמו

 . {בנסיעה באוטובוס או בתור לקולנוע} מקום ובכל נסיבה

 

ון יחסים קרובות הטרדה מינית נובעת מתוך יחסי מרות או תלות, כג לעיתים

בין מנהל לבין עובדת באותו מקום עבודה, או יחסים בין מורה לבין תלמידה 

באותו מוסד חינוכי, או יחסים בין מפקד לבין חיילת בצבא. אולם, הטרדה 

מינית אפשרית גם בין אנשים ללא יחסי מרות או תלות, למשל: בין עובדים 

 המצויים באותו מעמד במקום עבודה אחד. 

 

ותף לכל הצורות של הטרדה מינית הוא התנהגות בעלת אופי מיני המכנה המש

 של אדם אחד שיש בה כדי לפגוע באדם אחר. 

 

, אין הוא מספיק לצורך כך-כלמכנה משותף זה רחב מאוד. משום שהוא רחב 

. הוא כולל, מצד אחד, חוקיים-בלתיהבחנה בין מעשים חוקיים לבין מעשים 

א כולל גם מעשים פסולים אחרים, שאינם עבירות פליליות, כמו אונס. הו

ת מבחינה חוקי-בלתימגיעים כדי עבירה פלילית, אך יכולים להיחשב התנהגות 

 אחרת, כגון עבירת משמעת. 

 

הוא כולל גם מעשים מקובלים בקרב אנשים הגונים, כמו צורות  זאת-עם

כזה, או  ום חברה אינה מעוניינת למנוע חיזורששונות של חיזור בעל אופי מיני. 

להרתיע מפני יוזמה שכוונתה ליצור יחסים קרובים בין אדם לאדם, לרבות 

יחסים אינטימיים. לכן ברור כי חיזור בעל אופי מיני, כשהוא לעצמו, אינו 

פסול, וגם כאשר אין הוא רצוי, ואפילו הוא מתקבל כהטרדה, עדיין אין הוא 

 . חוקי-בלתיבהכרח 
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מקובלת ומוסכמת למונח  תאוניברסאלי מבחינה משפטית אין הגדרה אחת

"הטרדה מינית". בגדרו של המושג "הטרדה מינית" נכללים סוגים שונים של 

עש"מ מעשים אסורים וקיימת קשת רחבה של מקרים במדרג חומרה שונה }

 {.(1666) 892(, 8), פ"ד נזת ישראלמדיננ' אייזנר  22618561

 

המשפט נתקלים בקושי, מבחינה -כפי שנראה להלן, לאור האמור לעיל, בתי

משפטית, בבעיית ההטרדה המינית ומתחבטים רבות בשאלה מתי עוברת 

 התנהגות בעלת אופי מיני את הגבול המותר אל תחום האסור?
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 :פרק ב'

 משפט השוואתי
 

 ישראלהדין ב. 1

מאוד בשנים האחרונות המודעות לתופעה של הטרדה מינית,  הבישראל גבר

 המשפט-בתיההכרה בחומרת התופעה והנכונות להיאבק בה גם באמצעות 

 {.(2885) 086(, 2פ"ד נב) ,בן אשר מדינת ישראל נ' 0026580}ראה למשל עש"מ 

 

לבין  ראויהאינם מודעים לגבול המפריד בין התנהגות חברתית  רבים בישראל

רבים מרשים לעצמם, במסווה של התנהגות חופשית, פתיחות  הטרדה מינית.

 כהטרדה מינית. ל, המתקבלהתנהג באופן פוגעחברתית או חיזור מקובל, 

 

התנהגות מטרידה על רקע מיני, אפילו אם אין ש םמסתבר כי רבים אינם יודעי

 דין. פי -היא מגיעה כדי מגע גופני, עשויה להיות אסורה על

 

אין בישראל דין אחד הקובע איסור מפורש וכללי על הטרדה מינית בכל 

שנכלל בהם איסור, אזרחי או פלילי, מפורש או  אחדים דיניםיש נסיבה. אולם 

 .מסויימותשל הטרדה מינית בנסיבות  מסויימותמשתמע, על צורות 
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 ארצות הברית. 2

ונה שהתמודדה עם הברית הייתה, ככל הנראה, המדינה הראש-ארצות

אמצעים ההטרדה המינית כתופעה חברתית, והחליטה להיאבק בה גם ב

 {.(2885) 086(,  2פ"ד נב) בן אשר, מדינת ישראל נ' 0026580}עש"מ  משפטיים

 

הברית תיעדו וניתחו את התופעה של הטרדה -מחקרים רבים שנעשו בארצות

-בר במאה התשעמינית. התיעוד של הטרדה מינית במקום העבודה קיים כ

 , ומראה כי מחצית מהנשאלים ציינו כי הוטרדו במקום העבודה.עשרה

  

, 2851רוב הקורבנות של הטרדה מינית הן נשים. לדוגמה, מחקר שנערך בשנת 

הברית,  עובדים של השירות הפדרלי בארצות 16,666 -שבו השתתפו למעלה מ

עצמם קורבנות של  מן הנשאלים, ראו 28%מן הנשאלות, לעומת  91%העלה כי 

 הטרדה מינית.

 

לכך שהשכיחות  היחסית של הטרדה מינית מצד גברים היא כלפי  ההסבר

השקפה הרווחת בדבר הבדלים בבמידה רבה,  באה לידי ביטוי ,נשים

בהתנהגות המקובלת של גברים ונשים בחברה. הסבר נוסף הוא, שהטרדה 

צת הנשים בחברה, בעיקר , ביטוי למעמד הנמוך של קבוהיתר-ביןמינית היא, 

בתעסוקה. לפי הסבר זה, בהטרדה מינית יש, מעבר לפגיעה האישית, גם פגיעה 

 בעיקרון של שוויון המינים.

  

בהיעדר חוק המתמודד עם . היה מוגבל בארצות הברית הבסיס למאבק

התבסס המאבק על החוק הפדרלי בדבר  ,ההטרדה המינית באופן מפורש וישיר

 Title VII, על יסוד מין: היתר-בין, שאסר הפליה, 2809משנת  זכויות אזרחיות,

of the Civil Rights Act, 1964 על בסיס זה צמחה התאוריה בדבר הטרדה .
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, תיארה 2808, בספרה החלוצי על נושא זה, משנת פרופ' קתרין מקינוןמינית. 

 את ההטרדה המינית כך:

 

“Women’s experiences of sexual harassment can be divided into two 

forms which merge at the edges and in the world. The first I term the 

quid pro quo, in which sexual compliance is exchanged, or proposed 

to be exchanged, for an employment opportunity. The second arises 

when sexual harassment is a persistent condition of work.” 

(C.A. MacKinnon Sexual Harassment of Working Women: A Case 

of Sex Discrimination (23), at p. 32) 

 

 הברית ההבחנה בין שתי צורות אלה של הטרדה מינית. מאז מקובלת בארצות

 

זה( נובעת ההטרדה המינית -תמורת-)יש מי שקורא לה: זה בצורה הראשונה

מהצעה לתת טובת הנאה בתנאי העבודה האישיים )או בתנאים אחרים, לפי 

בתמורה  העניין, כגון תנאי לימודים(, או מאיום לפגוע בתנאים אלה, כדי לקבל

 (.quid pro quoטובת הנאה בתחום המיני )

 

או סביבה  עויינתנובעת מיצירת אווירה  ההטרדה המינית בצורה השניה

(, שיש בה hostile environmentכלל, -)באנגלית קוראים לכך, בדרך עויינת

פגיעה או סכנת פגיעה בתפקוד במקום העבודה )או במקום אחר, לפי העניין, 

של הערות בעלות אופי מיני או הצגת  ודים(, למשל: בדרךלימ כגון מוסד

ההבחנה בין שתי הצורות אינה חדה. }תמונות פורנוגרפיות במקום העבודה 

הטרדה מינית עשויה לשלב באותו מקרה את שתי הצורות או להתפתח מצורה 
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אחת לצורה שנייה. לפיכך יש חולקים על עצם ההבחנה או על הצורך בהבחנה 

  {.זאת

 

, התיקון היתר-בין. 2809תוקן חוק הזכויות האזרחיות משנת  2801נת בש

 Equal Employment}. }הקים רשות מיוחדת למניעת הפליה בעבודה: 

Opportunity Commission  רשות זאת רואה את ההטרדה המינית במקום

 העבודה כצורה של הפליה על יסוד מין.

 

 הפרעה בביצוע העבודה סביר-יבלתהתנהגות בעלת אופי מיני היוצרת באופן 

. אף שהיא רק בגדר הנחיה, נודעת לה חשיבות נחשבת גם היא להטרדה מינית

 . על פיהמשפט הנחו עצמם -הברית, וגם בתי-מעשית רבה בארצות

 

הברית פסקו במקרים רבים כי הטרדה מינית במקום  המשפט בארצות-בתי

לצו החזרה לעבודה או  , היא עילהעויינתהעבודה, ובכלל זה יצירת סביבה 

 Meritor Savings Bank v. Vinson} לפיצויים, ואפילו פיצויים עונשיים

(1986) (12), at p.57}. 

 

, לא כל הטרדה מינית, בכל רמה ובכל נסיבה, תיחשב הטרדה זאת-עם

שיש בה, בעיני האדם הסביר, כדי  אסורה, אלא רק הטרדה ברמת חומרה

הברית  המשפט העליון של ארצות-וכך אמר בית. עויינתליצור סביבת עבודה 

 :O’Connorהשופטת לפני שנים אחדות, מפי 

 

“Conduct that is not severe or pervasive enough to create an 

objectively hostile or abusive work environment - an environment 

that a reasonable person would find hostile or abusive - is beyond 
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Title VII’s purview. Likewise, if the victim does not subjectively 

perceive the environment to be abusive, the conduct has not actually 

altered the conditions of the victim’s employment, and there is no 

Title VII violation” (Harris v. Forklift Systems Inc. (1993) (13), at 

p. 370).  

 

המשפט הרחיבו את האיסור על הטרדה מינית מעבר למקום -בתיבנוסף, 

  .מוסדות להשכלה גבוההביחס לגם והחילו זאת העבודה, 

 

 . קנדה3

הברית, ההלכה בעניין הטרדה מינית התפתחה בעיקר מן -בקנדה, כמו בארצות

האיסור שהוטל בהוראות חוק על הפליה מינית, אם כי יש בה גם הוראות חוק 

 הטרדה מינית. על רות במפורשהאוס

 

כהטרדה מינית, אולם אינה מייחסת  עויינתההלכה מכירה גם בסביבה 

 .Janzen v} זה-תמורת-חשיבות להבחנה בין הטרדה כזאת להטרדה מסוג זה

Platy Enterprises Ltd. (1989) victims 352, 375.} 

 

 . אנגליה4

הוא התפתח בעיקר  םגהמשפט האנגלי דומה למשפט האמריקני במובן זה ש

ידי -המשפט פסק כי הטרדה של עובדת על-בית ת.מן האיסור על הפליה מיני

עובדים בדרך של ביטויים גסים ורמיזות מיניות, אף כי נבעו מרצון לסלק את 

המעשה העובדת ממקום העבודה, ולא ממניע מיני, אף היא הטרדה מינית: 
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ידי המין, שהרי העובדים -על . אופי המעשה במקרה זה נקבעקובע ולא הכוונה

 לא היו מטרידים עובד באותה דרך, ודי בכך כדי להוות הפליה מינית. 
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 :פרק ג'

 החוק למניעת הטרדה מינית
 

 . כללי1

החוק למניעת הטרדה }להלן: " 2885-התשנ"ח ,למניעת הטרדה מינית חוקה

הן ביחס  ,יצר הסדר משפטי רחב בנוגע לתופעת ההטרדה המינית "{,מינית

הן ביחס למצב המשפטי ולמצב המשפטי ששרר בישראל עובר לחקיקתו 

 בתחום זה במדינות אחרות.

 

תכליתו של החוק היא "לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על 

 לחוק 2סעיף  הרא}ותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים" חירותו ועל פרטי

 למניעת הטרדה מינית{.

   

בנוסף, קובע החוק כי הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר וכן 

 עוולה אזרחית המזכה בפיצוי כספי.

 

הגדיר בחוק למניעת הטרדה מינית כי התייחסויות המופנות כלפי  המחוקק

ות כלפי אדם בקשר עם מיניותו כשהן מבזות ומשפילות, אדם או הצעות המופנ

 או בעלות אופי מיני, פוגעות בכבודו כאדם וכעובד, ולפיכך מתייחס המחוקק

כאשר היא  גם להיקף התופעה ולחומרת הפגיעה הנגרמת עקב הטרדה מינית

 . מתרחשת במקום העבודה
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אמצעים חובה על מעבידים לנקוט  הטיל המחוקק כדי למנוע תופעה זו

שתכליתם למנוע מקרים של הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, וכן לטפל 

חובות אלה חלות גם על  ביעילות בתלונות בגין הטרדה מינית במקום העבודה.

 לחוק למניעת הטרדה מינית{. 22המדינה כמעבידה }ראה סעיף 

 

מיוחדת הנוגעת עבירה משמעתית לא קבע  חוק למניעת הטרדה מיניתה

הטרדה מינית בארגונים שונים, כגון שירות המדינה, הצבא והמשטרה. בכל ל

בהוראות הכלליות של החוק הנוגע לשירות המדינה, המענה לכך מצוי 

תקנון }שמעת, וכן בתקשי"ר המלחוק  20בעבירות המשמעת הקבועות בסעיף ו

 .{ת המדינהשירו

 

לתקשי"ר,  96.9 משנה-פרקתוקן  חוק למניעת הטרדה מיניתלאחר חקיקת ה

 96.912שכותרתו "הטרדה מינית". במסגרת התיקון האמור אימץ סעיף 

 )א( לחוק.6לתקשי"ר את ההגדרה להטרדה מינית הקבועה בסעיף 

  

הסדרי משמעת והסדרים לטיפול בתלונות בשירות המדינה  ר נקבעובתקשי"

חוק למניעת בגין הטרדה מינית והתנכלות, ופורסם תקנון להבהרת עיקרי ה

ת ק למניעלחו 0פי סעיף -בקרב עובדי המדינה, כמתחייב על הטרדה מינית

 {.(1666) 621 ,(1פ"ד נז) ,מדינת ישראל נ' זקן 0060561הטרדה מינית }עש"מ 

 

-חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"חל 3. הגדרת סעיף 2

1555 

 כללי 2.1

עת הטרדה חוק למניל 9האיסור להטריד מינית אדם ולהתנכל לו קבוע בסעיף 

קובע את הגדרת המונח  חוק למניעת הטרדה מיניתל 6וסעיף  , בעודמינית

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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"הטרדה מינית" ונועד לכסות את הקשת הרחבה של המעשים האסורים, 

 העולים כדי הטרדה מינית.

 

 קובע כדלקמן: 2885-תשנ"חחוק למניעת הטרדה מינית, הל 6סעיף 

 

 .  הטרדה מינית והתנכלות3" 

 הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:  )א( 

לחוק העונשין,  915( סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 2)

 כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

 לחוק ; 698 -ו 695מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים   (1)  

ות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הצע  (6)

 בהצעות האמורות; מעונייןהראה למטריד כי אינו 

( התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות 9)

 מעונייןבמיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו 

 בהתייחסויות האמורות;

ו ( התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינ8)

 או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(, 9( או )6הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות )  (0)

)א( עד )ז(,  המשנה-פסקאותהמופנות למי מהמנויים ב

אלה, גם אם המוטרד  משנה-פסקאותבנסיבות המפורטות ב

בהצעות או בהתייחסויות  מעונייןלא הראה למטריד כי אינו 

 האמורות:

תוך ניצול יחסי מרות,  -ו לחסר ישע לקטין א  )א(

 28מלאו לקטין  תלות, חינוך או טיפול ואם טרם

גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד  -שנים 

 שהמטריד אינו קטין;



 שער ב': הטרדה מינית

 

 

 

458 

למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי   )ב(

תוך ניצול תלות של המטופל במטפל  -רפואי -או פרה

כהגדרתו בסעיף  - "טיפול נפשי"זו, משנה-פסקתב

 א לחוק העונשין;690

לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות   )ג(

תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או  -במסגרת שירות 

 ;בשירות

לתלמיד בכיתה י"ב, או י"ד, שאינו קטין, תוך   )ד(

 ניצול יחסי מרות בלימודים;

לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה   )ה(

ת דתית או מקצועית לבוגרים )בחוק השכלה עיוני

(, תוך ניצול יחסי "מוסד להשכלה לבוגרים" :זה

 מרות בלימודים;

)ו( למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם 

מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, 

תוך ניצול יחסי  -, במסגרת תעסוקה 1660-התשס"ז

 מרות בתעסוקה או ניצול תלות.

ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת  תוך -)ז( לאדם 

הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה 

להיות כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו 

 כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.

)ב( התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, 

 ".בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית  או

 

כוללים שני סוגים של   פי הגדרת החוק-ים הנחשבים להטרדה מינית עלהמעש

 התנהגויות:
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( לחוק למניעת הטרדה מינית 8) -( ו1(, )2)א()6המפורטים בסעיפים המעשים 

, מעשים היתר-ביןהן התנהגויות אשר מעצם טבען הינן שליליות, וכוללות, 

. בשל כך, חוק העונשיןחמורים העולים, ברובם, כדי עבירה פלילית, כקבוע ב

לא נדרשת בהן תגובה של דחייה מצידּה של המתלוננת, כדי שיבואו לגדרו של 

 מעשה "ההטרדה המינית".

 

( לחוק הן התנהגויות 9)א()6 -( ו6)א()6מאידך, המעשים המפורטים בסעיפים 

הינן פסולות, אולם יאסרו רק מקום בו הן אינן רצויות  רוב-פי-עלאשר 

למתלוננת }אורית קמיר "איזו מין הטרדה: האם הטרדה מינית היא פגיעה 

 {. 620, (תשנ"ח)כט  משפטיםבשוויון או בכבוד האדם?", 

 

ובע, כי על האדם המוטרד להראות למטריד, ק חוק למניעת הטרדה מיניתה

שאינו מעוניין באותן התנהגויות. הדרך להראות את חוסר העניין צריכה 

להיעשות, בהתאם לסעיף ההגדרות, במילים או בדרך של התנהגות, ובלבד 

 שלא היה ספק סביר לגבי משמעות ההתנהגות.  

 

מגדירים את המעשים  ( לחוק למניעת הטרדה מינית9)א()6 -( ו6)א()6סעיפים 

הגובלים בהטרדה מינית, שהם הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או 

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו. מעשים אלו 

הינן פסולות, אולם כפי שהזכרנו לעיל,  רוב-פי-עלמהווים התנהגויות אשר 

  .יאסרו רק מקום בו אותן התנהגויות אינן רצויות למתלוננת

 

בגדר מקרים אלו יכולים לבוא, למשל, התנהגויות והצעות בעלי אופי מיני 

הנעשים בין עובדים באותו מעמד במקום העבודה או בין עובדים אשר לא 

קיימים ביניהם יחסי מרות. או אז, יהא על המתלוננת להוכיח, כי בנוסף 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm


 שער ב': הטרדה מינית

 

 

 

460 

יינת לקיומן של אותן התנהגויות חוזרות, הראתה למטריד, שאיננה מעונ

 בהצעות או בהתייחסויות שהופנו אליה מצידו. 

 

קרון זה יסודו בתפיסה, שהטרדה מינית היא התנהגות בעלת אופי מיני, יע

שהאדם כלפיו היא מופנית אינו מעוניין בה. לכן, נדרשת הישנות ההתנהגות 

חוק למניעת והבעת היעדר העניין מצד המתלוננת }ראו דברי ההסבר להצעת ה

 {. 959, ה"ח תשנ"ז, 2880-, תשנ"זהטרדה מינית

 

שבסעיף  החריגאולם, במקרה שבו מדובר ביחסי מרות יחול על מערכת זו 

( לחוק למניעת הטרדה מינית. במסגרת חריג זה נשמטה הדרישה להביע 0)א()6

 טרדת.מצד המו הסכמה-איהתנגדות או 

 

 חריג לכלל כי על המוטרדת להביע התנגדותה  2.2

)ה( לחוק -)א(0)א(6בסעיף בהטרדה מינית המופנית כלפי האנשים המנויים 

, בנסיבות של ניצול יחסי מרות, לא יידרשו המתלונן או למנעת הטרדה מינית

המתלוננת להוכיח, כי הראו למטריד שאינם מעוניינים בהצעות או 

יוחסות לו. הנחת היסוד במקרים אלו היא שהמוטרד אכן לא בהתייחסויות המ

 נתן לכך ביטוי חיצוני.  דווקא-לאוהיה מעוניין בהתנהגויות אלו, אולם 

 

בא להקל  )ה( לחק למניעת הטרדה מינית-)א((0)א()6החריג הקבוע בסעיף 

מנטל ההוכחה המוטל על כתפי הטוענת להטרדה מינית, בשל המצב הנחּות, 

 הטוענת טענה זו לבין מי שהיא כפופה לו. יחסית, בין
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הוא חוק כללי, שאינו מתמקד רק  חוק למניעת הטרדה מיניתמאחר שה

בהטרדה מינית בעבודה, מתייחס החריג לכלל גם להטרדה מינית במוסד 

 לימודי, במוסד רפואי או בעבודה.

 

המשותף לכל אלו הוא יחסי המרות בהם נתונים המטריד והמוטרדת, ויחסי 

אי השוויון הבולטים בין מי שנמצא בעמדת הכוח והמרות, לעומת מי שבעמדת 

 החולשה, אשר תלוי לרוב בבעל המרות. 

 

בהטרדה מינית המתבצעת במסגרת יחסי העבודה, תוך ניצול מרות, נזנחה 

יין של המוטרד באותה הטרדה. זאת, כאמור, הדרישה להראות את חוסר הענ

נוכח העּובדה שמערכות יחסים במסגרת יחסי העבודה, הכוללים יחסי מרות, 

יכולות להוות קרקע פוריה לניצול בעל אופי מיני של הכפוף, ובמציאות קיים 

 אכן אחוז גבוה של הטרדות מיניות במקום העבודה.

 

 -ל העובד בבעל המרות במקרים אלו, התלות הכלכלית והמקצועית ש

המטריד, עלולה להרתיע אותו מלהראות לבעל המרות שאיננו מעוניין באותם 

 מעשים, המהווים הטרדה מינית. 

 

, גם אם נמצא, לכאורה, שהייתה הסכמה לאותן התנהגויות מטרידות, כן-על

הרי שיש מקום לקבוע כהנחה ראשונית, שהסכמה זו לאו הסכמה היא, 

 ות.בהתקיים יחסי מר

 

המשפט העליון, לפיה -העקרונות שלעיל מוצאים את ביטויים גם בפסיקת בית

פי החוק למניעת הטרדה מינית, ניתן להניח במסגרת יחסי כפיפות ומרות, -על

כי המוטרד או המוטרדת לא נתנו הסכמתם המלאה והחופשית להתנהגות 

ני מבוצע כאשר המעשה המי הסכמה-איהמטרידה, ואין לדרוש ביטוי חיצוני ל

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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טאפירו נ' נציבות  2888566עש"מ כלפי עובדת הסרה למרותו של המטריד }

מדינת ישראל נ'  9086569עש"מ ; (1666) 218 ,(1), פ"ד נחשירות המדינה

 2159588בג"צ ; (61.68.68)אינטרנט נבו הפורסם באתר , אברהם בן חיים

 {. (2888) 01 ,(1), פ"ד נגהמטה הכללי פלונית נ' ראש

 

הקבועה בסעיף  ,לה אסורה בהסכמההיא עבירה פלילית של בעילכך דוגמה 

. ההנחה הברורה הגלומה במבנה זה של העבירה, כי חוק העונשין)ב( ל690

בנסיבות בהן אדם כפוף למרותו של אדם אחר, אין לייחס משמעות להסכמה 

נה תוצאת יהמרות, ככל שהסכמה זו ה דו למעשים מיניים עם בעליהניתנת מצ

 ניצולה של המרות. 

 

בהכירו  - אפילו אם ניתנה הסכמה לביצועם של המעשים המיניים, החוק

מאפשר לראותה, בנסיבות  -בעמדת הנחיתות הטבועה בה מצוי הקורבן 

המתאימות, כהסכמה "טכנית" שאין לייחס לה משמעות, בהיותה תוצאתם 

נוי נ' מדינת  יוסף 8180569פ "עיצול פערי כוחות }של שימוש לרעה בכוח ונ

אי פלונית נ' הפרקליט הצב 9508562בג"צ ; (1668) 201(, 1, פ"ד ס)ישראל

 {.  (1661) 899 ,(6), פ"ד נוהראשי

 

לסיכום, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות המופנות לאדם, 

המתמקדות במיניותו, אשר התרחשו במסגרת יחסי עבודה כלפי עובד, תוך 

ניצול מרות, מעידות על הוכחת קיומה של הטרדה מינית. כל זאת, גם אם 

אינם מעוניינים בהתנהגויות אלו, או גם אם  העובד או העובדת לא הראו כי

 ניתן היה לראות בהתנהגותם כנחזית להיות ב"הסכמה" לאותן התנהגויות.

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201599/03&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201599/03&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%204790/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201284/99&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201284/99&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%209256/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204869/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204869/01&Pvol=נו
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. פרשנות המונחים "התייחסויות", "המופנות" כפי 3

 לחוק למניעת הטרדה מינית  3בסעיף  מצוייניםש

הביטוי הסטטוטורי הטעון פרשנות הוא צירוף המילים "התייחסויות 

לחוק למניעת  (8)א()6 -( ו9)א()6בסעיפים לאדם, כפי שמופיע  מופנות"ה

פי -פי פירושו המילולי והן על-הן על נו רחביה . צירוף מילים זההטרדה מינית

 הקשרו ותכליתו.

 

"נוטה, מסב  -פי חלופות מספר, כ-מבחינה לשונית הוגדר הביטוי "פונה" על

 -יוצר קשר עם", "בא בדברים עם" את פניו או את גופו לצד כלשהו", אך גם "

(; א' 1מילון ספיר )מהדורה }"שועה אל"  -ל"  לב-שם"מתבונן, מסתכל". "

, מבחינה לשונית "פניה" אינה כן-כי-הנה. {שושן המילון החדש )תשנ"ג( - אבן

-תשומתרק התייחסות פיזית ישירה. "התייחסות מופנית" כוללת גם הטיית 

מסר המתייחס  ר, אול גם מסר המועבר לאחו של האחר, ובגדרה ייכלביל

 למינו או למיניותו של אדם הנאמר בין שני אנשים אחרים בנוכחותו.

 

הפרשנות המתאימה לביטוי "מופנה" המופיע בחוק אינה מצטמצמת כן, -אם

המילוני במובנו הצר, ועליה להיעשות גם בהקשרו של  - כמובן לפירוש הלשוני

 המתייחס לתכלית החוק ולעקרונות השיטה. הביטוי בחוק, במובנו הרחב 

 

הקשר "ו "פנימי הקשר": הקשרים מקובל להבחין בין שני סוגיבעניין הנדון, 

 ."חיצוני

 

. אלה הם הפסוקים האחרים "הטקסטואלי"הוא ההקשר  "ההקשר הפנימי"

הפסוק המתפרש. בתחום החקיקה, למשל, זהו הפרק בו  המצויים בקרבת

 ו מצוי הפרק.מצוי הסעיף, והחוק ב
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זהו כל הקשר שמחוץ  ."קונטקסטואלי"הוא ההקשר ה "ההקשר החיצוני"

להקשר הטקסטואלי. הוא כולל את ההיסטוריה של החוק, את המצב המשפטי 

ששרר לפני החוק ואת זה שלאחריו, את המסגרת הכללית של הדין באותה 

ברק א' }שיטת משפט, את הרקע החברתי ואת עקרונות היסוד של השיטה" 

 .{180 ,הכללית תורת הפרשנות, ', כרך אפרשנות במשפט

 

של הביטוי שלפנינו הוא בסעיף החוק המגדיר הטרדה "ההקשר הפנימי" 

ביטוי "מופנה" הוא מינית. מלשון הסעיף עולה כי הנושא שמתאר ה

 לחוק: 1"התייחסויות". הביטוי "התייחסות" הוגדר בסעיף 

 

 . הגדרות2" 

, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי, פה-בעלבכתב,  - "התייחסות"

 ".לרבות באמצעות מחשב או חומר מחשב, או בהתנהגות

 

הגדרה זו היא רחבה ביותר ומכילה מכלול של צורות ביטוי, אשר המחוקק 

להכלילן בגדר התנהגויות העשויות ליצור הטרדה מינית. כך, למשל, כלל  ביקש

בגדר "התייחסות" גם "מוצג חזותי", כגון תמונות בעלות אופי מיני  המחוקק

 התלויות במקום עבודה, וכן "באמצעות מחשב". 

 

איפוא  " בהקשר הפנימי של מילות החוק מחייבתמופנותפרשנות הביטוי "

ים הסמוכים לו, ובהקשר של הביטוי "התייחסות" לפרשו ביחס לביטוי

כהגדרתו בחוק. מההגדרה האמורה עולה כי המחוקק ביקש ליצור טווח רחב 

 של מקרים שבהם התייחסויות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית.

 

בהקשר זה הפרשנות הנכונה של הביטוי "מופנה" תהיה זו אשר תתיישב עם 

וק, ופרשנות זו היא הפרשנות הרחבה של הביטוי כוונת המחוקק ותכלית הח

http://www.nevo.co.il/links/books/?link=פרשנות%20במשפט%20-%20תורת%20הפרשנות%20הכללית
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=פרשנות%20במשפט%20-%20תורת%20הפרשנות%20הכללית
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=פרשנות%20במשפט%20-%20תורת%20הפרשנות%20הכללית
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בהקשר מיני כלפי המוטרד או  לב-תשומתבמובן התייחסות, תקשורת והפניית 

 המוטרדת. זוהי הפרשנות של הביטוי הנדון בהקשר הפנימי של החוק ומתוכו.

 

 פי תכליתו של החוק-על ה יבחן זשהרי  "הקשר החיצוניאשר לפרשנותו  של "ה

בעומדו אל מול המצב המשפטי שקדם לחקיקתו ואל  ה מיניתלמניעת הטרד

מול המעוות שאותו בא הוא לתקן. לעניין זה לא למותר להזכיר כי עד לחקיקת 

לא התייחס החוק  2855-, תשמ"חחוק שוויון ההזדמנויות בעבודהל 0סעיף 

לחוק הנזכר התייחס רק להטרדה  0אל לסוגיית ההטרדה המינית. סעיף בישר

 מינית במסגרת העבודה, וגם זאת אך בהיבט מצומצם בהיקפו.

 

הייתה צרה  לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 0הגדרת האיסור שבסעיף 

ביותר, ולא כללה את ההטרדה המינית מן הסוג שהפסיקה האמריקנית 

. מצב משפטי זה המשיך }ראה פרק משפט משווה{ "תעויינהגדירה כ"סביבה 

למניעת הטרדה  . בחוקחוק למניעת הטרדה מיניתלהתקיים עד לחקיקתו של ה

נמנע המחוקק מיצירת קטגוריה נפרדת של הטרדה מינית בדרך של  מינית

, ובחר בדרך ייחודית של הגדרת ההתנהגויות הנחשבות "עויינתיצירת "סביבה 

 כהטרדה מינית בלי לנסות לסווגן לטיפוסים שונים של הטרדה.

 

בין שני סוגי ההטרדה המינית,  למניעת הטרדה מינית היעדר ההבחנה בחוק

המקובלים במשפט האמריקני, עולה גם מדברי ההסבר להצעת החוק, וכך 

 נאמר שם:

 

להוקיע את ההטרדה המינית בכל הקשר שהוא  "החוק המוצע נועד

  ".ולגבי כל אדם

 {2880-, תשנ"זחוק למניעת הטרדה מיניתמבוא להצעת }

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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להגדיר את ההתנהגויות השונות הנחשבות כהטרדה מינית  המחוקק בהחלטת

המקובלים במשפט האמריקני פטר המחוקק בלי לסווגן לסוגי ההטרדה 

מלהתייחס למבחנים הקיימים בפסיקה האמריקנית לבחינת השאלה מה 

", אך קבע קשת רחבה של ההתנהגויות המהוות הטרדה עויינתתיחשב "סביבה 

 מינית.

 

על רקע זה, בעומדנו על הקשריה החיצוניים של הפרשנות לנוסח האמור של 

לבחון איזו מן הפרשנויות עולה בקנה אחד עם  יש"התייחסויות מופנות", 

הן בהתייחס למצב המשפטי ששרר  חוק למניעת הטרדה מיניתתכליתו של ה

 בישראל עובר לחוק והן ביחס לעיקרי השיטה שבה הוא משובץ.

 

רך של התייחסות המופנית אל אדם קבלת הפרשנות שלפיה הטרדה מינית בד

תתקיים רק בפניה ישירה ופיזית אל המוטרד, משמעותה הוצאתם מגדר החוק 

", כגון תליית תמונות עויינתשל מעשים הקשורים ביצירת "סביבה 

או התבדחויות מיניות בין עובדי המשרד הגברים על מיניותה  תפורנוגראפיו

 ות כלפיה.של אחת העובדות, בנוכחותה, אך לא ישיר

 

פרשנות כזו תעשה את כוונת המחוקק פלסתר, ואין היא מתיישבת עם כוונתו 

 להרחיב את ההגדרה של הטרדה מינית.

 

הפרשנות שלפיה יש לפרש הערות ה"מופנות" אל אדם אחר לא רק , כן-על

ו של המוטרד ביל-תשומתבפניה קונקרטית אליו, אלא גם בדרך של הסבת 

שמקורן במטריד, היא המתאימה  תפורנוגראפיונות להערות מיניות או לתמו

והן למגמה המאפיינת אותו  למניעת הטרדה מינית יותר הן לתכליתו של החוק

 כמו להקשריו הפנימיים של החוק מתוכו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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לסיכום, הן לפי ניתוחו של ה"הקשר הפנימי" והן לפי ניתוחו ופרשנותו של 

"המופנות", יש לפרש את החוק "התייחסויות",  -ה"הקשר החיצוני" למונחים 

 למניעת הטרדה מינית במובנו הרחב.

 

במסגרת פרשנות מונחים אלו עולה השאלה הבאה: האם קיים הבדל של ממש 

בעוצמת הפגיעה בכבודו של אדם המוטרד מינית כאשר מופנות אליו הצעות או 

התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני במסגרת אירוע אחד, לבין מצב דומה 

 המתרחש במהלך מספר אירועים?

 

אופיין המבזה והמשפיל של ההצעות או ההתייחסויות אינו מושפע מהשאלה 

כעבירת  אם הן הועלו בגדרו של מפגש אחד או במספר מפגשים. החוק מגדיר

הטרדה, פניה חוזרת של אדם לרעהו בהצעות או התייחסויות מיניות שאינן 

 רצויות ואינן ראויות בעיני הצד האחר. 

 

ההנחה היא, כי משהופנתה לראשונה לכיוונו של אדם הצעה או התייחסות 

בעלת אופי מיני, והוא ביטא את חוסר העניין שיש לו בכך, על המציע או 

על אתר, ואם ימשיך בדבר, ויחזור על הצעותיו או  המתייחס לחדול מכך

התייחסויותיו, בין באותו אירוע ובין באירוע אחר, יהפוך הדבר להטרדה 

 מינית.

 

, כאשר ההתייחסות המינית אל הזולת היא מבזה או משפילה, אין כן-על-יתר

דרישה לקיום התייחסות חוזרת, ודי בפניה אחת כדי לענות ליסודות ההגדרה 

 126(, 6)1626אר -תק, פלוני נ' אלמונית 961560טרדה מינית אסורה }ע"ע של ה

(1626).} 
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פניות והתייחסויות של פלוני הנכללות במדיום מילולי, שלא גלשו למגע פיסי 

אסור, אך עוצמת ההשפלה שהתלוותה לפניות המילוליות הללו הייתה גדולה 

מדינת  0226561"ם עשבמיוחד, אין היא בהכרח פחותה ממגע פיסי אסור }

 {.(1666) 520 ,(6)נז "ד, פישראל נ' לוי

 

"ם עשביטויים מיניים הפוגעים בכבודן של נשים הם תופעה שיש לבערה }

{. חומרתה (1662) 906 ,(2), פ"ד נופודלובסקי נ' נציב שירות המדינה 8002562

של ההצעה המגונה אינה תלויה בהכרח בפוטנציאל המימוש המעשי שלה, אלא 

 ,(8)נז "ד, פמדינת ישראל אייזנר נ' 08566"ם שעבטיב התוכן המיני שבהצעה }

892 (1666).} 

 

טרם חקיקת   "מעשה בעל אופי מיני"פרשנות המונח . 4

 החוק למניעת הטרדה מינית 

 נוסחה  96.911טרם חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית הוראת התקשי"ר 

 כדלקמן: 

 

 מהי הטרדה מינית 43.422" 

ופי מיני כלפי עובד אחר, אם יש לא יעשה עובד מעשה בעל א )א(

במעשה כדי לפגוע באותו עובד או בכבודו או כדי להטרידו, או אם 

 המעשה נעשה שלא בהסכמתו, במפורש או מכללא;

לא יעשה בעל סמכות מעשה בעל אופי מיני כלפי עובד הנתון )ב( 

לסמכותו, אם יש במעשה משום ניצול מעמד כלפי אותו עובד כדי 

לא כדין, טובת הנאה מינית. לעניין זה אין הבדל, אם להשיג ממנו, ש

בעקיפין, בגלוי או במרומז,  ניצול המעמד כאמור, נעשה במישרין או
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בהסכמת העובד או שלא בהסכמתו, ביזמת בעל הסמכות או ביזמת 

 ".העובד

 

" נקבעה גם היא בהוראה זו, וכך מעשה בעל אופי מיניההגדרה למונח "

 קבעה:

 

לרבות דיבור או רמיזה, או יצירת אווירה  - "י מינימעשה בעל אופ"

 ".עויינת

 

 כדיל בעובדת יכולה להיחש פלוני כלפי התבטאותכי  נראה ,מהאמור לעיל

התקשי"ר דאז.  בהוראת וכמשמעות, מילוליה מעשה בעל אופי מיני בפן

 להשפילו לבזות מסויימותיכולים בנסיבות  פלוני נאמרים מפיהדברים אשר 

חוק למניעת הטרדה ( ל8)א()6 השוואה בסעיף-. עניין זה ברברבים דתת העובא

 . מינית

 

 .לטענת הקנטור במצב דברים זה נשאלת השאלה מהו הדין ביחס 

 

טענת הקנטור המועלית מטעם פלוני אין בה בכדי לפטור מאחריות משמעתית 

 בגין התבטאות פוגענית ומשפילה כלפי עובדת.
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 :פרק ד'

 מהי התנהגות שהיא "הטרדה מינית"
 

 . כללי1

 קובע כדלקמן: 2885-התשנ"ח ,למניעת הטרדה מינית חוקל 9סעיף 

 

 מינית והתנכלות . איסור הטרדה4" 

 ."לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו 

 

נשאלת השאלה באלו מקרים  כן-עלקיים קושי להגדיר מהי הטרדה מינית, ו

 ההתנהגות של פלוני תיחשב כהטרדה מינית?

 

הטרדה מינית עשויה להיות בעלת ביטויים רבים מספור, והיא כוללת צורות 

ת של פגיעה במוטרד. המכנה המשותף לכל רבות של התנהגות ברמות שונו

צורות ההטרדה המינית היא התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד שיש בה 

הגדרה זו רחבה מדי, ואין בכוחה להבחין בין  ולםא .כדי לפגוע באדם אחר

 .חוקיים-בלתימעשים חוקיים למעשים 

 

ין הוא רצוי חיזור בעל אופי מיני, כשהוא לעצמו, אינו פסול, וגם כאשר א

כאן טמון  .חוקי-בלתיואפילו הוא מתקבל כהטרדה, עדיין אין הוא בהכרח 

הקושי העיקרי, מן הבחינה המשפטית, בבעיית ההטרדה המינית: מתי עוברת 

}דברי  התנהגות בעלת אופי מיני את הגבול מתחום המותר אל תחום האסור?

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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 086 ,(2פ"ד נב) ,אשר מדינת ישראל נ' בן 0026580עש"מ  -המשפט ב-בית

(2885).} 

 

"ח תשנ"ז, צ)ה 2880-, תשנ"זחוק למניעת הטרדה מיניתמנסחי המבוא להצעת 

בין התנהגות . לפיהם יש להבחין שי האמורמודעים לקוגם הם  ( היו 959' מע

הטרדה העולה כדי בעלת אופי מיני המצויה בתחומי המותר, לבין התנהגות 

 .מינית פסולה

 

הנחשבים  המעשיםסוגי את  למניעת הטרדה מינית מגדיר )א( לחוק6סעיף 

אולם לשונן של חלופות הסעיף רחבה, ואף אנו סבורים כי  "הטרדה מינית".

מדי נוכח העובדה כי קובעות נורמה פלילית. המעשים הנכללים  לשונן רחבה

)א( לחוק יכולים להוות גם עבירה פלילית לפי חוק העונשין וגם 6בסעיף 

 -( ו2)א()6הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית }ראה סעיפים 

 ( לחוק{. 1)א()6

 

פי -על בחןצריכים להיהם הטרדה מינית פסולה  מסויימיםהשאלה אם מעשים 

מכלול נסיבות העניין ההקשר שבו בוצעו המעשים, טיב היחסים בין הצדדים ו

, 621 ,(1פ"ד נז) ,מדינת ישראל נ' נחום זקן 0060561}עש"מ  בכל מקרה לגופו

666 (1666).} 

 

 . התנהגות המהווה הטרדה מינית2

ההטרדה המינית היא התנהגות שיש במעשיה אופי מיני, כאשר גם מילים 

 מדינת ישראל נ' 0026580"מ עשבטאויות הם בגדר "מעשה" לצורך כך }והת

 {.(2885) 086 , (2)נב "ד, פבן אשר זוהר

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%206713/96
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%206713/96&Pvol=נב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%206713/96&Pvol=נב


 פרק ד': מהי התנהגות שהיא "הטרדה מינית"

 

 

 

473 

להטרדה המינית פנים הרבה, ומידות שונות של חומרה. הטרדה מינית אינה 

מעשי סחיטה מינית או במעשים מגונים ממש, היא עשויה כרוכה בהכרח ב

להתגבש גם בביטויים, הצעות, ואמירות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות 

במיניותו, כאשר הוא נותן ביטוי לכך שהוא אינו מעוניין בהן, או מקום 

שמדובר בהתייחסות בעלת אופי מיני המופנית לאדם, המבזה ומשפילה אותו 

 בהקשר המיני.

 

, פרשנות המושג הטרדה מינית בחוק היא לכיוון הרחבה ולא הצרה כן-על

 {.(1662) 906 ,(2ד נו)", פפודלובסקי נ' נציב שירות המדינה 8002562}עש"מ 

 

כדי לקבוע מתי התנהגות תחשב להטרדה מינית קיימים פרמטרים שונים. לפי 

י מיני, פרמטרים אלו התנהגות תחייב שהמעשה של ההטרדה יהיה בעל אופ

ההטרדה המינית יכולה להיות אישית או סביבתית, יכול שתהא בדרך של 

הטרדה גופנית או בדרך מילולית, וכן יכולה להופיע ברמות חומרה שונות, אם 

 כי צריך שתהיה בה פגיעה ממשית. 

 

בכל הנוגע להטרדה מינית בדרך של הטרדה גופנית יש מקום להבחין בין מגע 

ות מקרי, ובמיוחד כאשר לפי הנסיבות האופי המיני של , שיכול להיפעמי-חד

המגע מוטל בספק, ובין מגע שיש לו אופי מיני ברור, לפי צורת המגע או מקום 

המגע, במיוחד כאשר המגע חוזר על עצמו פעמים אחדות. מגע כזה, כשהוא 

עש"מ לעצמו, יכול להיחשב הטרדה מינית, אלא אם הוא נעשה בהסכמה }

 {. (2885) 086 ,(2), פ"ד נבבן אשרזוהר  נ'מדינת ישראל  0026580

 

. מיניתאמנם, טפיחות על גב כף היד, כשלעצמן, לא יתפרשו בהכרח כהטרדה 

כך גם הבעת הערכה או מחמאה למראהו של אדם אחר או לאופיו, כשהדבר 
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, נ' בן אשר ישראל מדינת 0026580עש"מ  }שאינה בוטה  ובשפהנעשה במידה 

 .{(2885) 051, 086 ,(2"ד נב)פ

 

רקע  עלאת אופיה האמיתי של התנהגותו של מי שמיוחסת לו הטרדה יש לפרש 

 מכלול נסיבות המקרה, והתנהגות הצדדים המעורבים באירוע הנדון. 

 

אופי מיני או רימוז מיני, הנתקלים  או התבטאויות בעלי מעשיםמכל מקום, 

ן מצד האדם אליו הם מכוונים, אין נית וברורהבהבעת התנגדות מפורשת 

, נ' נחום זקן ישראל מדינת 0060561עש"מ } לסווג כמעשים ידידותיים גרידא

. זאת, גם אם בתחילה התקבלה אותה התנהגות ללא {(1666) 621 ,(1"ד נז)פ

 .חיצונייםגילויי התנגדות 

 

בכבוד או בביזוי, המבחן לקיומה נגזר מטיבה של  בפגיעה מדוברכאשר 

 עבמידת הפגיעה הסובייקטיבית של הנפג מותנהההתנהגות הפוגענית, ואינו 

; (1662) 906 ,(2)נו "דפ, המדינה שירותנ' נציב  פודלובסקי 8002562עש"מ }

 .{(1666) 621 ,(1, פ"ד נז)זקן נחוםישראל נ'  מדינת 0060561עש"מ 

 

. מה הדין במקרים גבוליים, שהם ספק התנהגות 3

 קבילה?

 ,מקרים גבוליים, שהם ספק הטרדה אסורהכ מקרים רבים יכולים להתפרש

ספק התנהגות קבילה. במקרים כאלה התשובה לשאלה תלויה במכלול 

הנסיבות של כל מקרה כשהן מצטרפות ויוצרות יחד את מערכת היחסים של 

כל מעשה לעצמו, ולא כל התבטאות בנפרד, אלא כולם  לא הצדדים המעורבים.

 כמכלול.
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מכלול המעשים וההתבטאויות יש להעריך על רקע הנסיבות של המקרה. 

במסגרת הנסיבות נודעת חשיבות מיוחדת לשאלת המעמד של המטריד כלפי 

 האם מהות יחסי קירבה; בין המטריד למוטרד אם היו . למשל,המוטרד

או חברי; האם  עוייןת או מילולית, והאם נשאה אופי ההטרדה הייתה גופני

 פעמי או מעשים חוזרים ונשנים לאורך זמן.-היה זה מעשה חד

 

 זה לאור זה והמשקל היחסי שלהם תלוי זה בזה.  ש"חנתונים אלה נ

 

 סייג לאחריות פלילית -. "טעות במצב דברים" 4

במצב דברים, כסייג , מגדיר טעות 2800-)יח( לחוק העונשין, התשל"ז69סעיף 

 לאחריות פלילית באופן הבא:

 

העושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו קיים, לא יישא ")א( 

באחריות פלילית אלא במידה שהיה נושא בה אילו היה המצב לאמיתו 

 כפי שדימה אותו;

 הייתה)א( יחול גם על עבירת רשלנות, ובלבד שהטעות  קטן-סעיף)ב( 

 .")ב(11ריות קפידה בכפוף לאמור בסעיף סבירה, ועל עבירה של אח

 

הרעיון העומד בבסיסה של הגנה זו הוא שברגיל אין הצדקה להטיל אחריות 

פלילית מלאה על גורם הטועה בהבנת המציאות העובדתית, מאחר שבנסיבות 

אלה הפועל אינו מסוגל לבחור בחירה חופשית הנטועה במציאות העובדתית 

דיני }יורם רבין ויניב ואקי הימנעות מביצועה  של העבירה לביןבין ביצועה 

' ג תורת דיני העונשין; גבריאל הלוי  556-508, (1626)מהדורה שניה, ' ב עונשין

(1626 ,)120 .} 
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ההכרה בסייג זה איננה מותנית בהיותה של הטעות "כנה וסבירה" אלא בכנות 

פורסם באתר האינטרנט , טולדו נ' מדינת ישראל 9866560ע"פ הטעות בלבד }

, בהיבט הראייתי, נקבע כי סבירות הטעות יכולה זאת-עם(. 26.21.68) נבו

ע"פ הנאשם לגבי טעותו } גרסתלבחינת אמינותה של  מידה-אמתלשמש כ

 {.(1662) 506(, 6), פ"ד נהאזולאי נ' מדינת ישראל 8865566

 

בנסיבות שבהן נטענת הטענה בכל הנוגע לטעות באשר ליסוד ההסכמה, 

עדות ישירה על היסוד הנפשי של  היעדרבמאוד  משקלה של הטענה נחלש

 מבצע המעשה, וכאשר מנגד, המתלוננת הביעה סימני התנגדות במחוות גוף

 ובמלל. 

 

חשוב להתייחס לסייג בדבר טעות במצב דברים גם מהיבטו של הכלל בדבר 

"עצימת העיניים". לאמור: מי שחשד בקיומה של נסיבה ונטל באופן מודע 

 שכן-כל-ולאלא יוכל להיחשב כמי שטעה טעות כנה לגביה,  -סיכון באשר לכך 

(, 6), פ"ד נהאזולאי נ' מדינת ישראל 8865566ע"פ במצבים של עבירות מין }

-{. להטמעה זו יש חשיבות בנסיבות שבהן הנאשם נחשף לגילוי אי(1662) 506

 הסכמה מצד המתלוננת, ובכל זאת "עצם עיניו" נוכחם. 

 

רה, ועל טענה של טעות במצב הדברים עניינה מצבו הנפשי של מבצע העבי

עמוד בנטל הבאת הראיות הראשוני מבצע העבירה, הטוען לתחולת סייג זה, ל

  פורסם באתר האינטרנט נבו, אמיר בזזינסקי נ' מדינת ישראל 9088526ע"פ }

(16.62.29 .}) 

 

פורסם באתר האינטרנט , יובל אייזנקוט נ' מדינת ישראל} 6629560ע"פ  -ב

מערער ביחס לעניין טעות במצב הדברים, ({ התקבל ערעורו של ה22.62.26נבו )

הנוגע לגילה של המתלוננת. מכיוון שהתביעה לא הצליחה להוכיח שהמערער 
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http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0005938.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0005938.doc
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היה מודע לגילה האמיתי של המתלוננת, או לכל הפחות עצם את עיניו בנוגע 

( לחוק 2)א()698הורשע המערער באינוס המתלוננת לפי סעיף  ,לעובדה הנ"ל

 קטינה(.העונשין )שאיננו עוסק ב

 

 . כבישת התלונה בעבירות מין8

 גרסתכבישת תלונה, כשלעצמה, אין בה כדי לשלול את מהימנותה של 

המתלוננת, במיוחד בתלונות המתייחסות לעבירות מין, מקום בו קיים הסבר 

 {.כללי ראה גם דיוננו בשער:מתקבל על הדעת מדוע נכבשה העדות }

 

, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין

במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים. 

לא פעם העובדת המוטרדת חשה בושה, עלבון וקלון או רתיעה מפני החשיפה 

ומפני מחירה החברתי והאישי של חשיפה כזו. חששן של קורבנות מינית 

מטריד הוא איש בעל סמכות להתלונן מתעצם, מטבע הדברים, כאשר ה

שירות  חמני נ' נציבות 1205562עש"מ הממונה עליהן במסגרת עבודתן }

שירות  בני מדר נ' נציבות 1166568עש"מ ; (1662) 898 ,(8), פ"ד נההמדינה

 {.(12.60.68) אינטרנט נבוהפורסם באתר , המדינה

 

במקרים בהם המתלוננת מגישה תלונה במשטרה בגין המעשים שעברה יכול 

הדבר להוות אינדיקציה לכך שהמעשים נעשו בניגוד לרצונה, אולם אין מדובר 

}ראה דיון ישה תלונתה אם לא הג בדרישה הכרחית הגורעת ממהימנותה, גם

 נרחב בשער הראשון{.

 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%202168/01&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%202168/01&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%202203/05
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 הסכמה היעדר. שתיקה או התנהגות פסיבית כ6

הסכמה למעשים,  היעדרגם שתיקה או התנהגות פסיבית עשויות להצביע על 

 22618561"ם עשוהכל בהתאם למכלול נסיבות העניין בכל מקרה לגופו }

פודלובסקי נ'  8002562"ם עש; (1666) 892 ,(8), פ"ד נזאייזנר נ' מדינת ישראל

 {.(1662) 906 ,(2), פ"ד נונציב שירות המדינה

 

עבודה של מי שנתון להטרדה שביעות רצון במקום  .7

 מינית

נוכח יתרונותיו של מקום העבודה או ההטבות הכרוכות בו, יכול אדם להביע 

 שביעות רצון אף כאשר הוא נתון להטרדה מינית. 

 

-ידי בית-המבחן הוא מבחן אובייקטיבי, גבולות ההטרדה המינית נקבעים על

ת הנדרש מעובד המשפט, הקובע קביעה נורמטיבית מהו סטנדרט ההתנהגו

"ם עשמדינה, והיכן עובר הגבול בין התנהגות ראויה לבין התנהגות פסולה }

 8002562"ם עש; (1666) 892 ,(8), פ"ד נזאייזנר נ' מדינת ישראל 22618561

 {.(1662) 905, 906 ,(2), פ"ד נופודלובסקי נ' נציב שירות המדינה

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%2011025/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%2011025/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205771/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205771/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%2011025/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%2011025/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205771/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205771/01&Pvol=נו
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 :פרק ה'

הטרדה מינית במקום העבודה, יצירת אווירה 

 ו"הטרדה סביבתית" עויינת
 

 . הטרדה סביבתית1

אדם אחד אל אדם ידי -להטרדה אישית יש כתובת אישית. היא מופנית על

, וקשורה לזהות של אותו אדם. ברוב המקרים היא מכוונת להשיג מסויים

 מאותו אדם טובת הנאה מינית.

 

הטרדה אישית היא, ככל הנראה, הצורה הנפוצה של הטרדה מינית אך 

אפשרית גם הטרדה מסוג אחר: הטרדה סביבתית. הטרדה כזאת אינה מכוונת 

, למשל, במקום עויינתבטאת ביצירת סביבה , אלא היא מתמסוייםכלפי אדם 

 העבודה או במקום הלימודים.

 

אם היא מעכירה את האווירה, משבשת את  עויינתהתנהגות יוצרת סביבה 

היחסים ומפריעה לתפקוד התקין במקום העבודה או הלימודים. אך יצירת 

לא תיחשב הטרדה מינית אלא אם היא בעלת אופי מיני }עש"מ  עויינתסביבה 

 {. (2885) 086 ,(2, פ"ד נב)מדינת ישראל נ' זוהר בן אשר 0026580

  

אובייקטיביות הם משפילים,  מידה-אמותפי -ביטויים בעלי אופי מיני שעל

מבזים או פוגעים בכבוד על רקע מיני, הם מעצם טיבם גם ביטויים המופנים 

 מעתו. כלפי כל אדם שלמינו או למיניותו התייחס הביטוי והוא נוכח בעת הש
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כאשר מנהל מחלקה תולה על קירות החדרים במחלקה תמונות פורנוגרפיות, 

או כאשר מרצה נוהג לנבל את פיו, במהלך הרצאותיו, בביטויים גסים בעלי 

 .  עויינתמדובר באווירה  -אופי מיני שיש בהם כדי להשפיל נשים 

 

, לרבות כך גם, כאשר עובד נוהג להתבטא בביטויים שיש בהם רמזים מיניים

 -בדיחות ומחמאות, בתדירות אשר יוצרת אווירה לא נעימה במקום העבודה 

. נעיר כי התנהגות כזו הינה פסולה גם אם הבדיחות עויינתמדובר באווירה 

 .מסויימיםוההערות אינן מופנות במישרין כלפי עובד או עובדת 

 

העובדות ידי חלק מהעובדים ומ-זאת ועוד. גם אם דבריו התקבלו בהומור על

בסביבתו, הרי שכאמור, די בכך כי מבחינה אובייקטיבית התנהג האדם 

 להרשיעו בהטרדה מינית. מנת-עלהתנהגות פסולה בעלת אופי מיני 

 

הטרדה מינית אינה מקבלת הכשר נורמטיבי משום שהדברים נאמרו לכאורה 

בצחוק, או משום שבמקום העבודה מקובלת התנהגות חופשית בתחום המין. 

בני  1166568}עשמ  רדה מינית פסולה היא תמיד, בכל ציבור ובכל מקוםהט

; עש"ם (12.60.68) אתר האינטרנט נבו, פורסם במדר נ' נציבות שירות המדינה

 {.(2888) 610 ,(2, פ"ד נג)אור נ' מדינת ישראל-גל 8886585

 

 ידי הממונה-. הטרדה מינית במקום העבודה על2

 כללי  2.1

מגדיר מהי מסגרת יחסי  2885-עת הטרדה מינית, התשנ"חוק למנילח 1סעיף 

 העבודה, וקובע כדלקמן:

 

 . הגדרות2" 
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מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת  - מסגרת יחסי עבודה

המעביד, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי  פעילות מטעם

 "…העבודה בכל מקום שהוא

 

ידי התנהגות. ככל -מונה נבחנת עלהטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה מצד המ

שיש בהתנהגות הממונה יסוד של ניצול מרות כלפי העובדת, כמשמעותו בסעיף 

ניתן להרשיעו עקב התנהגות מטרידה,  למניעת הטרדה מינית חוק( ל0)א()6

ניעת הטרדה מינית, וללא צורך להוכיח כי ( לחוק למ9)א()6כמשמעה בסעיף 

 העובדת הראתה כי אינה מעוניינת בהתנהגות זו.

 

בכל הנוגע לקביעת קיומם של יחסי מרות אין די בהתרשמות הסובייקטיבית 

בלבד בעיני הנפגע ממעשה ההטרדה המינית כדי לקבוע שנתקיימו יחסי מרות 

למניעת הטרדה  חוק( ל0)א()6כאמור. הביטוי "יחסי מרות" בהוראת סעיף 

, אשר בהתקיימם אין דרישה כי הנפגע "הראה" היעדר הסכמה למעשים מינית

-ולביטויים המיניים, מחייב בראש ובראשונה קביעת קיומם של יחסי מרות על

 אובייקטיביות. מידה-אמותפי 

 

ידי הממונה, מקימים -חסי מרות בין הממונה למוטרד וניצולם עלקיומם של י

הנחה שלפיה המוטרד לא נתן הסכמה מלאה וחופשית להתנהגותו של הממונה 

 חמניאליעזר  1205562עש"מ להתנהגות זו } הסכמתו-איגם בלי ש"הראה" את 

 {.(1662) 898 ,(8נה) פ"ד ,נ' נציבות שירות המדינה

 

מונה את המצבים שבהם  למניעת הטרדה מינית חוק( ל0)א()6הוראת סעיף 

שוויוניים בין עובד המדינה -חוקק כהנחה שמתקיימים יחסים בלתיקבע המ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%202168/01
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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שקיים חשש טבוע כי המוטרד יירתע מלהביע התנגדות למוטרד, באופן 

 להתנהגות המטרידה.

 

במערכות יחסי עבודה שיש בהן יחסי מרות, לא תמיד יאזור המוטרד אומץ 

להפגין את סלידתו מהתנהגות הממונה עליו. למשל, ביחסי עבודה יש תלות 

כלכלית ומקצועית של העובד במקום העבודה ובמעביד, שייתכן שתרתיע 

ובדים להראות לממונים עליהם או למעבידם שאינם מעוניינים בהצעות או ע

 בהתייחסויות המיניות המופנות כלפיהם.

 

אין ספק שקיים קושי אמיתי בכל הקשור להטרדות מיניות כאשר קיימים 

יחסי מרות, מה עוד שמערכות יחסים אלו הן קרקע פוריה לניצול מיני, אף אם 

"מי  מרגליות-שרון רבין 'פם }מאמרה של פרולא מושמעים איומים מפורשי

 ,286ז' )תשנ"ט(, שנתון משפט העבודה  ,בעבודה?" מוטרד מהטרדה מינית

200  .} 

 

, ותיקון הוראות תקנון שירות למניעת הטרדה מינית חוקטרם חקיקת ה

 " כך:בעל סמכות(, הוגדר בתקשי"ר המונח ""התקשי"ר"המדינה )להלן: 

 

פי -"ממונה ישיר, ממונה עקיף או מי שהוסמך במסגרת תפקידו ועל

נקת זכות כאמור, ו להעניק זכות לעובד או להמליץ על העדעת-שיקול

 0026580"מ עשאו שהוא ממונה על עובד מוסמך כאמור" }ראו גם 

{. הגדרה זו לא (2885) 086(, 2נב) פ"ד ,ישראל נ'  זוהר בן אשר מדינת

, ובנוסח למניעת הטרדה מינית חוקנכללה בתקשי"ר לאחר חקיקת ה

נראה כי משמעותו  זאת-עםהחוק כיום אין כאמור הגדרה ל"מרות". 

  "הרחבה של המונח "מרות" לעניין הטרדה מינית לא שונתה.

 

http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=מרגליות&MaamarName=מי%20מוטרד%20מהטרדה%20מינית
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=מרגליות&MaamarName=מי%20מוטרד%20מהטרדה%20מינית
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%206713/96
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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כיום, לאחר חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית לא שונה המצב המשפטי 

 חמני נ' אליעזר 1205562עש"מ דרה הרחבה של מושג ה"מרות" }לעניין ההג

 {.(1662) 898 ,(8נה) , פ"דנציבות שירות המדינה

 

מכל מקום, יהא הדבר אשר יהא, הנחת החוק והתקשי"ר היא כי המצב 

" די בו כדי לשלול את הצורך להוכיח כי האובייקטיבי של "יחסי המרות

המוטרד "הראה" לממונה שאינו מעוניין בהתייחסויותיו המיניות, ולהקים את 

  החזקה הסטטוטורית כי נתקיים יסוד הניצול.

 

 סמכות ומרות עקיפה 2.2

אינו מגדיר מה הם יחסי מרות  ת הטרדה מיניתלמניע חוק( ל0)א()6סעיף 

המשפט התייחסו למושג ה"מרות" פעמים -בעבודה, אולם בפסיקות בית

מספר. הפרשנות המקובלת למונח "מרות" לעניין יחסי ניצול בעבודה כוללת 

גם השפעה, סמכות ומרות עקיפה, והמונח אינו מוגבל ליחסים של מעסיק או 

 01 ,(1פ"ד נג) ,פלונית נ' ראש המטה הכללי 2159588 צ"בגממונה ישיר בלבד }

2888).} 

 

, בנסיבות שבהן פלוני אינו הממונה הישיר על פלונית, אולם הוא הכך לדוגמ

ת במעמד בכיר, ויש בתפקידו להשפיע על מהלך העניינים הן משום שפלוני

חוששת להתלונן על התנהגותו, או משום שפלוני מנצל את מעמדו להשגת 

שפלוני אינו הממונה  אף-עלניצול ביחסי העבודה, יש בכך ניצול אסור, וזאת 

על -תק ,שמואל בצון נ' מדינת ישראל 26655561}עש"מ  הישיר בנסיבות העניין

1666(2 ,)2559 (1666).} 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%202168/01
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201284/99
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 נו הממונה המקצועי הישיר יכול שיהיה, גם במקרים שבהם פלוני איכן-על

 במעמדו יכולת להקנות לו השפעה על מעמד וזכויות העובדת. 

 

ביטוי לתפיסה הרואה בחומרה ניצול של מעמד, סמכות, השפעה  המחוקק נתן

ידי קביעת התנהגות זו כעבירה -או מרות לשם הפקת טובות הנאה מיניות, על

 קיבלה תפיסה זועת הטרדה מינית{. ( לחוק למני1)א()6}ראו סעיף  פלילית

בו נקבעה הטרדה מינית כעבירה ש ,חוק למניעת הטרדה מיניתב תוקף-משנה

 .מיוחדת כאשר זו מתרחשת בנסיבות של ניצול יחסי מרות

 

 במקום עבודה עויינתיצירת אווירה  .3

 כללי 3.1

הטרדה מינית מתקיימת מקום שאדם מתייחס התייחסות מבזה או משפילה 

 {.למניעת הטרדה מינית חוק( ל8)א()6לזולת ביחס למינו או מיניותו }סעיף 

 

 נתעוייאו סביבה  עויינתמיצירת אווירה  יכולה לנבוע גםהטרדה מינית 

(, שיש בה פגיעה או hostile environmentכלל, -)באנגלית קוראים לכך, בדרך

סכנת פגיעה בתפקוד במקום העבודה )או במקום אחר, לפי העניין, כגון מוסד 

 ם(.לימודי

 

. היא מסוייםקיום הטרדה מינית אינו מותנה בהכרח בהתייחסותה לאדם 

סולה המופנית לקבוצה עשויה להתקיים גם מקום שהיא מבטאת התייחסות פ

של בני אדם, ומכוונת למינו או למיניותו של אדם או בני אדם הנמנים עם 

הקבוצה. היא עשויה להתקיים בהקשרים שונים לרבות בהקשר ליחסי עבודה 

ולסביבת עבודה. היא עשויה ללבוש צורה של "הטרדה סביבתית" היוצרת 

 ת האווירה הסביבתית.בהקשר המיני, ועשויה לגרום להעכר עויינתסביבה 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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במקום שהטרדה הנ"ל מתרחשת במערך תעסוקתי, היא עלולה לפגוע 

מדינת ישראל  0026580 מ"עש -בתפקודה התקין של מערכת יחסי העבודה }ב

 .{(2885) 086 ,(2)פ"ד נב ,בן אשרזוהר נ' 

 

אלא היא  מסוייםהטרדה סביבתית היא הטרדה כזו שאינה מכוונת כלפי אדם 

, למשל במקום העבודה או במקום הלימודים. עויינתמתבטאת ביצירת סביבה 

אם היא מעכירה את האווירה, משבשת את  עויינתהתנהגות יוצרת סביבה 

רת היחסים, ומפריעה לתפקוד התקין במקום העבודה או הלימודים. אך יצי

"מ עשלא תיחשב הטרדה מינית אלא אם היא בעלת אופי מיני } עויינתסביבה 

 בני מדר נ' נציבות 1166568עש"מ , שירות המדינה מדר נ' נציבות 1166568

 {.(12.60.68) אתר האינטרנט נבו, פורסם בשירות המדינה

 

הטרדה סביבתית עשויה להיווצר, למשל, כאשר מנהל מחלקה בשירות 

, או מרצה הנוהג במסגרת תהמדינה תולה על קירות חדרו תמונות פורנוגראפיו

ו עובד הנוהג הרצאותיו לנבל את פיו בביטויים גסים בעלי אופי מיני משפיל, א

לרבות בדיחות ומחמאות בתדירות  - להתבטא בביטויים בעלי אופי מיני

 במקום העבודה. עויינתהיוצרת אוירה 

 

, להתגבש בהתייחסויות חוזרות בעלות אופי איפואההטרדה המינית עשויה, 

, מסוייםכלפי אדם  דווקא-לאומיני, המופנות כלפי קבוצה של בני אדם, ו

כזו היא ניכרת, משהיא מכתימה את סביבת הפעילות פגיעתה של הטרדה 

 תרבות.-תכנים שמקומם לא יכירם בסביבה בתהקבוצתית בסגנון, מושגים, ו

  

כך למשל, אדם  בעל תפקיד במערכת יחסי עבודה הנוהג לספר בדיחות בעלות 

אופי מיני לציבור שומעיו, שנכללים בו בני המין האחר, עובר בכך עבירה של 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%206713/96&Pvol=נב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%206713/96&Pvol=נב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%202203/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%202203/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%202203/05
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נציבות שירות  רוחי חליל נ' 22800568ית סביבתית }עש"מ הטרדה מינ

 {.(1660) 116(, 1)1660על -תק ,המדינה

 

קיימת ציפיה טבעית וסבירה ממי שנושא בתפקיד בכיר בשירות המדינה כי 

 במעמדו הבכיר.  ינהג בצורה הולמת ואחראית

 

טא מצד אחר נשאלת השאלה: מהו הדין בהומור לא מוצלח שאין בו כוונה לב

 יחס מיני אולם מבחינה חיצונית יכול להתפרש כך?

 

חוסר הוודאות שנוצרת כתוצאה מן העמימות של גבולות ההטרדה המינית 

והחשש שמא בדיחה לא מוצלחת תיתפס כהטרדה מינית, יש בהם להרתיע 

אנשים מלקחת את הסיכון שבהתנהגות מסוג זה, ובכך לגרום לריחוק וניכור 

 בודה ולפגיעה קשה ביחסים בין אישיים.בין אנשים במקומות ע

 

הדין המשמעתי אינו מטיל סנקציה על הומור לא מוצלח או על טעם רע בלבד. 

כל התנהגות נבחנת לגופה, על רקע מכלול נסיבות העניין, ורק התנהגות 

פסולה, כזו הפוגעת בתפקודו של שירות המדינה, בתדמית השירות בעיני 

 הדין המשמעתי.  הציבור ובאמונו, היא בתחום

 

, לא כל הלצה או רמיזה בעלת קונוטציה מינית יבואו בגדר המונח כן-על

-על"הטרדה מינית". אולם כאשר אופי ההתבטאות ונסיבות העניין מצביעים 

שמדובר בהתנהגות פסולה, לא ניתן להסתתר מאחורי הטענה שהדברים  כך

 610 ,(2פ"ד נג) ,ישראל אור נ' מדינת-גל 8886585נאמרו בצחוק }עש"מ 

(2888).} 
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כך למשל, בנסיבות שבהן פלוני בעל מעמד של מורה, איש סמכות ומרות כלפי 

יתר על רמת התנהגות -מעמד זה מחייב אותו להקפיד הקפדתתלמידות. 

ראויה. במעמד זה יש להבחין בין שני סוגי התבטאויות. התבטאויות שנאמרו 

הגבול בין הומור רע סתם, שבו אין  , ויש בהן לעבור אתפעמי-חדבגדר אירוע 

הדין המשמעתי עוסק, לבין התבטאויות המובילות להתנהגות שאינה הולמת 

 עובד מדינה.

 

התבטאויות ורמיזות מיניות בוטות כלפי תלמידות קטינות, גם אם נאמרו 

ידי התלמידות, הן -בצחוק, וגם אם התקבלו באדישות או אפילו בשמחה על

 התנהגות פסולה.

 

ידי בעל סמכות תוך ניצול -נוספת היא, התבטאויות בעלות אופי מיני עלגמה דו

מודע לפגיעות העובדת, נוכח מחלה נפשית עימה היא מתמודדת. התבטאויות 

בפני  עויינתאלו אף שבעיקרן נושאות אופי מילולי יוצרות סביבת עבודה 

ה העובדת ומובילות למסקנה כי יש להתייחס למקרים אלו בחומרה יתר

 {.(1666) 520 ,(6פ"ד נז) ,לוי מדינת ישראל נ' שחר 0226561}עש"ם 

 

שביעות רצון ממקום העבודה אינו פוסל קיום אווירה  3.2

  עויינת

התבטאויות של עובד או עובדת, חייל או חיילת, תלמיד או תלמידה במוסד 

לימודים, המבטאות שביעות רצון ממקום העבודה, השירות או הלימודים, 

פי -" עלעויינת" או "סביבה עויינתן סותרות אפשרות קיומה של "אווירה אינ

 המינוח המבטא סוג של הטרדה מינית או מעשה בעל אופי מיני.
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שביעות הרצון מהעיסוק, מתוכנו, מתנאי העבודה הנלווים, מהחברים ואף 

מהיחס שאותו אדם זוכה לו ממעבידו, מפקדו או מורו, אינו עומד בהכרח 

". נוכח יתרונותיו של מקום העבודה או עויינתלקיומה של "אווירה בסתירה 

ההטבות הכרוכות בו יכול אדם להביע שביעות רצון אף כשהוא נתון ב"אווירה 

 ".עויינת

 

, עשוי אותו אדם אף להשיב כי טוב לו בעבודה. תשובה כזו כך-עלאם יישאל 

בודה, ומבחינה עשויה להתייחס להיבטים שונים של העבודה או של מקום הע

סובייקטיבית ייתכן שעובד כזה אף יקבל על עצמו לספוג אותה "אווירה 

", עקב ההיבטים החיוביים שהוא נהנה מהם במקום העבודה או עויינת

 השירות. 

 

כדי לתת מענה לשאלה אם מתקיימת במקום העבודה "אווירה  בעניין זה אין

בודה, הפן יכול להתבטא של סביבת הע מסויים", שכן זו נבחנת בפן עויינת

בדיבורים, ואולי ברמזים, או במצגים החזותיים שהם בעלי אופי מיני אשר 

 .םפי טיבם ואופיים פוגעים בכבוד-העובד או העובדת נחשפים אליהם והם על
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 :פרק ו'

 ניצול מרות ביחסי עבודה  
      

 . כללי1

 קובע כדלקמן: 2800-, התשל"זהעונשין חוק)ב( ל690סעיף 

 

 בעילה אסורה בהסכמה. 346"  

שנים תוך ניצול מרות  עשרה-שמונההבועל אישה שמלאו לה  ...)ב(

ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך 

 ".שנים מאסר שלוש -התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו 

 

יגלה כי הנסיבה בדבר "ניצול מרות" קבועה בסעיפי חוק  העונשין חוקעיון ב

של ראה למ}בין כנסיבה שהיא חלק מהיסוד העובדתי שבעבירה  -רבים 

, ובין כנסיבה מחמירה לעניינה של {העונשין חוק)ה( ל695 -( ו2)א690סעיפים 

. עניינם של {)א( לחוק העונשין166סעיף  -)ב( ו288ראה למשל סעיף }ענישה 

 חלק ניכר מסעיפי חוק אלו בעבירות מין.

 

המשותף לעבירות מין המתבצעות בנסיבות של ניצול מרות הוא במערכת 

בין מבצע העבירה ובין קורבנה. קשר זה מאופיין ככזה ששותפים לו היחסים ש

שניים שאינם שווים במעמדם ובסמכויותיהם, ואשר במסגרתו צד אחד נהנה 

מיתרונות יחסיים משמעותיים על פני הצד האחר, כמו למשל יתרונות שבגיל, 

 השכלה, מעמד, תעסוקה או יחסי משפחה. 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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מנוע מאנשים המחזיקים בכוח ובסמכות בעניין זה המחוקק ביקש איפוא ל

כלפי אנשים אחרים, ויהיו הראשונים מעסיקים, מפקדים, מטפלים או אנשים 

המצויים בעמדת סמכות אחרת, לעשות שימוש לרעה בכוח סמכותם כלפי אלו 

הנמצאים בעמדת נחיתות לעומתם, הכפופים להם או התלויים בהם, לצורך 

של סמכות  הוגן-בלתיק ביקש למנוע ניצול קבלת טובות הנאה מיניות. המחוק

שיש בו כדי לעוות את אוטונומיית הרצון של הקרבן ולהכפיפה למאווייו של 

 בעל הסמכות.

 

במסגרת יסודות  -מכנה משותף נוסף לעבירות אלו הוא היעדרה של דרישה 

הסכמה מצד הקרבן. ההנחה הברורה הגלומה במבנה זה של -לאי -העבירה 

שבהן אדם כפוף למרותו של אדם אחר, אין לייחס  נסיבותהעבירה, כי ב

דו למעשים מיניים עם בעל המרות, ככל ימשמעות להסכמה הניתנת מצ

 שהסכמה זו הנה תוצאת ניצולה של המרות. 

 

 -לשון אחר, אפילו ניתנה הסכמה לביצועם של המעשים המיניים, החוק 

אפשר לראותה, מ -בהכירו בעמדת הנחיתות הטבועה שבה מצוי הקרבן 

בנסיבות המתאימות, כהסכמה "טכנית" שאין לייחס לה משמעות, בהיותה 

 תוצאתם של שימוש לרעה בכוח וניצול פערי כוחות.  

 

מין לבין תוקפה  יש להבחין בין קיומה של הסכמה טכנית לקיום יחסי

 המשפטי של הסכמה זו בהקשרים שונים, ובכללם ההקשר הפלילי. 

 

, הקובעת חוק העונשין)ב( ל690ים, דוגמת הוראת סעיף האיסורים הפלילי

עבירה פלילית של בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי מרות ביחסי עבודה 

שר המיני או בשירות, משקפים עמדה המתמקדת באיתור מקרים שבהם הֶק 

תוצאה של ניצול אחד הצדדים את פער הכוחות בינו לבין  בין הצדדים היה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm


 פרק ו': ניצול מרות ביחסי עבודה

 

 

 

491 

פלונית נ' הפרקליט  9508562 צבג" -ב  השופטת דורנר}דברי  הצד האחר

 {.(1661) 899 ,(6פ"ד נו) ,הראשי הצבאי

 

 , כולל שתי דרישות: העונשין חוק)ב( ל690, סעיף זאת-עם-יחד

 

המונח "מרות" פורש בעיקר בהתייחס להוראות  , קיומה של "מרות".האחת

)א( לחוק למניעת הטרדה 6}ראה למשל סעיף  למניעת הטרדה מינית חוקה

 מינית{. 

 

נה שליטה או סמכות. מרות ביחסי ימשמעותו המילולית של המונח מרות ה

 9086569"מ עששליטה של הממונה על מי שכפוף לו }איפוא  נהיעבודה ה

 {. (1668) 860(, 1)1668על -תק ,מדינת ישראל נ' אברהם בן חיים

 

)ב(, היא תפיסה 690התפיסה המונחת ביסודם של חיקוקים דוגמת סעיף 

נה כי כפיפות אדם לאדם אחר יה -המבוססת על נסיון החיים ועל השכל הישר 

 , יחסי תלות ביניהם.נמנע-בלתיבמקום העבודה יוצרת, באורח טבעי ו

 

ם של מעסיק או ממונה ישיר בלבד, יוער כי המונח מרות אינו מוגבל ליחסי

טאפירו נ'  2888566"מ עשאלא כולל גם השפעה, סמכות ומרות עקיפה }

, נקבע כי זאת-עם-יחד{. (1666) 269 ,218(, 1פ"ד נח) ,נציבות שירות המדינה

אובייקטיבית, ואין די בהתרשמותו  מידה-אמתלהתקיימותה של מרות צריכה 

 הסובייקטיבית של הנפגע.

 

ליבנו, כי בקיומה של מרות לבדה אין די בהתגבשות יסודות העבירה, -לתשומת

 , מדינת ישראל נוי נ' 8180569 ונדרש כי יתקיים "ניצול" של מרות זו }ע"פ

 {.(1668) 201 ,(1)ספ"ד 
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 , "ניצולה" של המרות. השניה

 

י תלות מונים בחובם היבטים מקצועיים וכלכליים רבי פנים. כך למשל יחס

קיומה של תלות מקצועית בין ממונה לכפוף באה לידי ביטוי בסמכותו של 

הראשון ליתן לכפוף אישור או משוב מקצועי, להחליט בעניין התפקיד שאותו 

ידו ימלא, להמליץ על קידומו, להעניק לו הטבות, להעלות את שכרו, ליתן ב

המלצות וכיוצא באלו, ואילו התלות הכלכלית נובעת מהיותו של מקום 

מקור עיקרי של  - למצער בשביל מרביתה המכריעה של האוכלוסייה - העבודה

 הכנסה, שלאובדנו נלווית משמעות קשה. 

 

 .  ניצול מרות ביחסים שבין בעל המרות לקטין2

 שכן-כל-לארות מין, אין צורך להכביר מילים בדבר חומרתן הרבה של עבי

ות מערכות האכיפה מחוייבכשמדובר בקטינים. כשמדובר בקורבן שהוא קטין 

להגן על שלומו וכבודו ביתר שאת, בייחוד כשמדובר בניצול יחסי מרות בין 

הקטין לאחראי עליו, והפוגעים בקטינים צפויים לעונשים כבדים }ראה פרק 

 רף ענישה{.

 

  פורסם באתר האינטרנט נבו י נ' מדינת ישראלאזריאלי אור} 0066521ע"פ  -ב

מעשים קשים שהסבו להן  28-21({ המערער ביצע בקטינות בנות 22.66.29)

-פגיעות גופניות ונפשיות, ובוצעו תוך ניצול תמימותן ויחסי אמון ומרות. בית

 מיתחםהמשפט התייחס לחומרת העבירות ולנסיבות ביצוען בעת קביעת 

, ופיצוי תנאי-עלחודשי מאסר  21שנות מאסר בפועל,   8הענישה וגזר עליו: 

 .ח"ש 05,866למתלוננת בסך 
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  פורסם באתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל} 0662521ע"פ  -ב

ספר בעבירות מעשים -הורשע הנאשם אשר שימש כאב בית בבית {(21.68.26)

קביעות  המשפט הסתמך על-מגונים והטרדות מיניות כלפי תלמידים. בית

, זוכה מאחת העבירות נוכח סירוב זאת-עםעובדתיות ומהימנות העדים. 

המתלוננת להיחקר בחקירה נגדית שלא מטעם מובן ועונש המאסר בפועל 

 שהושת הופחת.
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 :פרק ז'

 משמעות דרישת ה"ניצול" 

 בעבירת הטרדה מינית
 

דפת למילה 'שימוש', בהקשר שבו אנו עוסקים " היא מילה נרניצולהמילה "

. הממונה משתמש בסמכותו או בכוחו "שימוש לרעה"מדובר למעשה ב

להשיג את הסכמתו  מנת-עללהשפיע על מעמדו או עתידו של הכפוף למרותו, 

 9086569"מ עש} לביצוע המעשים המיניים בו וכדי לכפות את רצונו עליו

 {.(1668) 180 ,(2), פ"ד סמדינת ישראל נ' בן חיים

 

עשויה ללבוש צורות רבות ושונות.  "ניצול מרות"התנהגות העולה כדי 

התנהגות כזו יכולה להיות מפורשת או מרומזת והיא יכולה להיעשות במישרין 

ת של התנהגות זו תהא השמעת איום גלוי או בעקיפין. אחת הצורות הקיצוניו

וישיר. אך ברוב המקרים לא יועבר האיום באופן ברור ומפורש אלא דווקא 

 בדרך מרומזת יותר, הגם שאין בכך כמובן כדי להפחית מעוצמתו.

 

במקרים אחרים השימוש לרעה בסמכות ילבש צורה של הבטחה מפורשת או 

טובת הנאה בתחום המיני. מכל משתמעת של הטבה בתנאי העבודה בתמורה ל

אשר תהא  "ניצול המרות"מקום, תהא הדרך שבה בא לידי ביטוי יסוד 

המשמעות היא תמיד אחת: השגת הסכמתו של הכפוף לביצוע המעשים שלא 

 9086569"מ עש} פי רצונו האמיתי אלא עקב שימוש לרעה ביחסי המרות-על

 {.(1668) 180 ,(2), פ"ד סמדינת ישראל נ' בן חיים
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קיימות מספר דוגמאות אשר לפיהן עשויה להתבקש המסקנה כי המעשים 

המיניים היו בגדר ניצול יחסי המרות, וזאת כאשר פערי הכוח והפרשי 

השפעה ניכרת  הגילאים בין הממונה לכפוף לו גדולים יותר, שלממונה יכולת

יותר על מעמדו או עתידו של העובד או שהיוזמה לביצוע המעשים המיניים 

 נתונה בידיו של הממונה. 

 

ככלל, הגישה הנוהגת בבחינת השאלה אם הסכמתו של עובד לקיים מגע מיני 

לב למכלול נסיבות -עם מעביד יסודה בניצול מרות צריכה להיעשות בשים

 מדינת ישראל נ' בן 9086569"מ עש}התבצעו העניין וההקשר שבו המעשים 

 {.(1668) 180 ,(2), פ"ד סחיים

 

בהקשר זה עולות השאלות: מהו הדין כאשר היוזמה לקיום מגעים מיניים 

רטיים במקום באה מצידו של העובד מתוך מטרה לקדם את ענייניו הפ

העבודה?; האם במצב עניינים זה אין מקום לקבוע שהמעביד עושה שימשו 

 לרעה בכוח סמכותו?

 

סיטואציות שבהן היוזמה לקיום יחסי המין מגיעה מכיוונו של העובד אינה 

הסיטואציה הרגילה שאנו משווים לנגד עינינו בדברנו על "ניצול מרות ביחסי 

 עבודה".

 

נה ייש כדי להראות כי הסכמת העובד לקיום המגע המיני הלכאורה, ביוזמה זו 

פרי רצונו החופשי, ואינה הסכמה מאולצת וכפויה, תוצאת ניצולם הפסול של 

 יחסי מרות. 

 

המשפט נמנע מלקבוע כלל גורף בעניין משום שבהחלט -בשאלה מסוג זה בית

ן עם ניתן להעלות על הדעת מצבים שבהם "יוזמה" מצד עובד לקיים יחסי מי
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המעביד תהא אף היא יוזמה "טכנית" בלבד, כגון במצב דברים שבו ברור לכלל 

העובדים כי הדרך היחידה להימנע מפיטורין או להתקדם במקום העבודה הנה 

ישראל נ' בן  מדינת 9086569"מ עשבאמצעות קיום מגע מיני עם המעביד }

 {.(1668) 180 ,(2), פ"ד סחיים

 

ביוצרו מצב זה, כמי שמנצל את מרותו  -במצב כגון זה יש לראות במעביד 

בשביל לקבל טובות הנאה מיניות, ובנסיבות אלו אין לתלות כל חשיבות בכך 

דו של העובד. היוצא מן האמור הוא כי ישהיוזמה לקיום יחסי המין הגיעה מצ

דו של עובד לקיום מגע מיני אינה אינדיקציה מוחלטת בבחינת יוזמה" מצ"י

השאלה אם מגע מיני בין מעביד לעובד יסודו בניצול מרות ביחסי עבודה, וכי 

מדינת ישראל נ' בן  9086569"מ עש} פי נסיבותיו שלו-על כל מקרה להיבחן על

 {.(1668) 180 ,(2), פ"ד סחיים

 

כן, נקודת המוצא בעניין זה היא, כי מגע מיני בין בגירים, פרי הסכמה -אם

-לעומתורצון חופשיים, אינו מעניינו של החוק הפלילי ואינו חשוף להתערבות. 

 יחסי מין שאינם פרי רצון והסכמה חופשיים, כגון יחסי מין שההסכמה זאת

 לקיומם ניתנה כתוצאה של ניצול מרות ביחסי עבודה, לא יזכו ליחס דומה.

 

 מוצדקת-בלתיאו "פלישה"  ראויה-בלתיאין בכך משום "התערבות" 

לאוטונומיית הפרט, באשר דווקא ההגנה על אוטונומיית הרצון, דווקא 

פי רצונו האמיתי, -ההכרה בזכותו של אדם להתקשר עם בני אדם אחרים על

של כפייה או אילוץ, דווקא הן העומדות ביסוד איסור פלילי זה ואחרים ולא ב

 {.(1668) 201 ,(1)ס ,פ"ד ,נוי נ' מדינת ישראל 8180569 הדומים לו }ע"פ
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 :פרק ח'

  - הטרדה מינית ביחסי העבודה

 "התנכלות" מהי?
 

 . כללי1

 קובע כדלקמן:  2885-, התשנ"חחוק למניעת הטרדה מינית)ב( ל6סעיף 

 

 . הטרדה מינית והתנכלות3" 

)ב( התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, 

 ".או בתלונה או בתביעה, שהוגשו  על הטרדה מינית

  

  קובע כדלקמן: 2885-הטרדה מינית, התשנ"ח חוק למניעתל )ו( -ו )א(0סעיף 

 

 . נקיטת אמצעים בידי המעביד7"  

)א( מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי  

ידי -למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על

 עובדו.

 ... 

לחוק  0 לרבות פגיעה כאמור בסעיף -" תהתנכלוו "סעיף ז ןענייל)ו( 

 ה."שוויון ההזדמנויות בעבוד
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)ו( לחוק למניעת הטרדה מינית, מבהיר כי בהתייחס לחובותיו של 0סעיף 

משמעה גם "פגיעה  "התנכלות" חוק למניעת הטרדה מיניתפי ה-על המעסיק

דהיינו פגיעה בנושאים  ",חוק שוויון הזדמנויות בעבודהל 0כאמור בסעיף 

דום לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה )תנאי עבודה, קי 1המוסדרים בסעיף 

גיעה הוא הטרדה מינית, תלונה כאשר מקור הפוכיו"ב( או "בכל דרך אחרת", 

או תביעה של העובד בשל פגיעה כאמור או סיוע של עובד לעובד אחר בקשר 

 לתלונה או לתביעה בשל פגיעה כאמור. 

 

 )ב( לחוק  למניעת הטרדה מינית3. הגדרת סעיף 2

 היקף ההגדרה 2.1

הינה רחבה  )ב( לחוק למניעת הטרדה מינית,6בסעיף  ההגדרה של "התנכלות"

היותה מוגדרת "פגיעה מכל סוג שהוא", אשר מקורה במעשה אחר של ב

"הטרדה מינית" או בהגשת תלונה או תביעה בגינו. אין בלשון החוק דרישה כי 

מושא ההתנכלות יהיה עובדת אשר הוטרדה מינית או התלוננה על הטרדה 

 הטרדה מינית אשר הופנתה נגד עובדת גם מקור ההתנכלות יכול להיות ,מינית

 אחרת.

 

הנדרש בחוק הוא שמקור ההתנכלות יהיה בהטרדה מינית, או בהגשת תלונה 

או תביעה על הטרדה מינית. תכלית החוק היא למנוע מעשי התנכלות שיופנו 

נגד עובד או עובדת שמקורם באותה הטרדה מינית בעבודה או בתלונה או 

  בן ההטרדה.תביעה בגינה, וזאת מבלי להגביל את קרבן ההתנכלות להיות קר
 

לב, כי פרשנות אחרת תחטא לתכלית החוק ועלולה להקשות על -יש לשים

העובדת להוכיח את טענותיה בדבר הטרדה מינית אשר מעצם טבעו אינו קל 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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להוכחה. זאת, בשל קושי נוסף העלול לנבוע מחששם של עובדים אחרים 

 {.(1626) 196 (,6)1626אר -תק, פלוני נ' אלמונית 659568להעיד לטובתה }ע"ע 

 

-התנכלות עלולה להרתיע קרבנות של הטרדה מינית מלעמוד על זכויותיהם על

פי חוק, למנוע תלונות ותביעות ולהשתיק מוטרדים ומוטרדות וגם עדים 

ועדות. בכך היא עלולה לסכל את מטרת החוק ולחתור תחת ניסיונו להגן על 

מושכת, חמורה מוטרדות ומוטרדים. בנוסף, התנכלות עלולה להיות מ

והרסנית יותר מן ההטרדה עצמה. הסוג הטיפוסי ביותר של התנכלות הוא 

שהנילון או חבריו נוקמים במתלוננת או בחבריה ופוגעים בהם בשל התלונה על 

 הטרדה מינית.

 

איסור ההתנכלות הקשורה בהטרדה מינית הוא רחב במכוון בכל המישורים, 

וא חל על כל סוג של פגיעה, לרבות פגיעה ולוכד סוגי התנכלות נוספים רבים. ה

המתבטאת באיום, בלחץ, בהדרה, בהשמצה, בפגיעה בזכויות או בתנאים או 

האיסור חל על קשת רחבה של אנשים הכוללים את  בכל דרך אחרת.

המוטרדת, המתלוננת או התובעת על הטרדה, וגם על אדם אחר הקשור בכל 

נית עצמה או בתלונה או בתביעה דרך שהיא בקרבן ההטרדה או בהטרדה המי

 פלוני נ' 659568(; ע"ע 1668) 08 ,זה מטריד אותי ,}ד"ר אורית קמיר בגינה

 {.(1626) 196(, 6)1626אר -תק ,אלמונית

 

 הדגשים ל"התנכלות" 2.2

עומד בפני עצמו,  טרדה מיניתחוק למניעת ההפי -איסור ההתנכלות על

 ,והשאלה אם ההטרדה המינית מקור ההתנכלות הנטענת התרחשה או לא

אינה רלוונטית, למעט במקרה בו היה מדובר בתלונת שווא או בסיוע לתלונת 

 -)ב( ו0שווא שנעשו בזדון ובידיעה שהתלונה היא תלונת שווא }ראו סעיפים 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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 00, אותי זה מטרידאורית קמיר,  ;חוק שוויון הזדמנויות בעבודה)ב( ל0

(1668.}) 

 

תכלית איסור ההתנכלות היא להבטיח כי קורבנות של הטרדה מינית יוכלו 

לעמוד על זכויותיהם, וכי תלונות או תביעות על הטרדה מינית יוכלו להתברר 

ה עדים לא יחששו להעיד. כפי שנראה, החוק מוגדר באופן רחב, כראוי, ובכלל ז

די בהוכחת קשר בין ההתנכלות לבין הטרדה מינית או תלונה או תביעה  כן-עלו

בקשר להטרדה מינית. מטעם זה, ככל שהטענה היא להתנכלות עקב מתן 

 עדות, אין רלוונטיות לתוכן העדות או למשקלה. 

 

 התנכלות במקום העבודה 2.3

ם ב"מערכת יחסי העבודה", כל שההטרדה באה לידי ביטוי בעניינים הקשוריכ

-היתרי עבודה בימי שישי או עניינים הקשורים ב"יחסי אנוש" כגון אי-כגון אי

מדובר במעשים המהווים התנכלות לשמה מצד המעביד,  -אמירת שלום 

 והעולים כדי עבירת משמעת.

 

נדרש כי ההתנהגות המהווה את עצם ההתנכלות מהווה עבירת משמעת, ולא 

 ההתנכלות תהווה עבירת משמעת.

 

פגיעה בעניינים שמנינו לעיל, למשל, ככל שאכן מקורה בהטרדה מינית או 

חוק למניעת הטרדה פי ה-בתלונה או בתביעה עליה, מהווה "התנכלות" על

שכן יש בה כדי להרתיע עובדים מלהיות בקשר עם המתלוננת על , מינית

הטרדה מינית ולהביא לבידוד של המתלוננת, וכן להרתיע עובדים מלהעיד 

 בבירור שנערך על הטרדה מינית. 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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כפועל יוצא מכך, קורבנות הטרדה מינית יחששו להתלונן על הטרדה מינית, 

דים יחששו להעיד בתלונות או מתוך ידיעה שהדבר יביא לבידודם החברתי, עוב

תביעות על הטרדה מינית, ולא יוכל להתקיים הליך ראוי של בירור תלונות 

 ותביעות. 

 

 נטל הראיה 2.4

 באשר לנטל הראיה יש לפנות תחילה לסעיפי החוק הבאים ופרשנותם.

 

 קובע כדלקמן: 2855-התשמ"ח, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה)א( ל0סעיף 

 

 . פגיעה על רקע הטרדה מינית7" 

)א( במסגרת יחסי עבודה לא יפגע מעביד או ממונה מטעמו, בעובד 

או בכל דרך אחרת,  1או בדורש עבודה בעניינים המנויים בסעיף 

 כאשר מקור הפגיעה הוא אחד מאלה: 

ד או של דורש העבודה שנעשתה ( הטרדה מינית של העוב2)

  ...בידי המעביד, בידי הממונה מטעמו או בידי עובד אחר;

 תלונה או תביעה של העובד בשל פגיעה כאמור בסעיף זה; ( 1)  

סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה בשל  (6)

 ."..פגיעה כאמור בסעיף זה

 

 קובע כדלקמן:  ,2855-, התשמ"חחוק  שוויון הזדמנויות בעבודה)ב( ל8סעיף 

 

 . נטל ההוכחה5" 

)ב( בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל הפרת הוראות ...

)א(, תהא חובת ההוכחה על המעביד כי לא פגע כאמור באותו 0סעיף 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm
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העבודה כי התקיים האמור  סעיף, אם הוכיח העובד או דורש

 ".)א(0( שבסעיף 6( עד )2בפסקה מפסקאות )

 

לנוכח הצורך שלא להרתיע עובדות ועובדים להתלונן על הטרדה מינית, ולנוכח 

הצורך להבטיח כי עובדים ועובדות במקום העבודה לא יחששו להעיד בבירור 

יון ( לחוק שוו6)א()0תלונה על הטרדה מינית, יש לתת להוראת סעיף 

ההזדמנויות בעבודה פירוש מרחיב, כך שהוא יחול על עובד המעיד בבירור 

תלונה על הטרדה מינית ללא תלות בתוכן עדותו, בין אם עדותו מסייעת 

 -1088-68יפו( -ת"אלמתלוננת ובין אם עדותו אינה מסייעת למתלוננת }עב' )

 5885, (9)1621עב -, תקפרחי רצון נ' המכון למחקר ביולוגי בישראל ואח'

(1621).} 

 

יש לראותו לא רק כמתן  סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה

עדות, אלא גם כמתן תמיכה מסוגים שונים, כגון שמירת קשר עם העובדת 

 . סובלת מבידוד חברתי במקום העבודההמתלוננת כאשר היא 
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 :פרק ט'

 פסיקת פיצוי

 מינית    פי חוק למניעת הטרדה-על

 

 . כללי1

חוק למניעת הטרדה ל 0פי סעיף -הכללים המנחים לפסיקת פיצויים נקבעו על

 הקובע כדלקמן:  2885-, התשנ"חמינית

 

 עוולות אזרחיות -הטרדה מינית והתנכלות  .6" 

עוולות אזרחיות, והוראות פקודת )א( הטרדה מינית והתנכלות הן 

 הנזיקין )נוסח חדש( יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה.

משפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות -)ב( בית

 ."ח ללא הוכחת נזק"ש 86,666סך של -פיצוי שלא יעלה על

 

 . פיצוי בהוכחת נזק2

ע את המטריד לפי במקרה של הטרדה מינית נתונה למוטרד האפשרות לתבו

)א( לחוק למניעת הטרדה מינית, לתשלום פיצוי בגין נזקו 0הוראת סעיף 

, דהיינו נזק ממוני ממשי )נזק מיוחד( פקודת הנזיקיןפי הוראות -המוכח על

פי -על כלל-דרך(, הנקבע בונזק לא ממוני, בגין כאב וסבל למשל )נזק כללי

אומדנא. במקרה שעלה בידי המוטרד להוכיח את נזקו, אין הגבלה בגובה 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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 196(, 9)1622אר -תק ,פלונית ואח' נ' אלמוני 080568ע"ע  } הסכום שנפסק

(1622) .} 

 

 . פיצוי ללא הוכחת נזק3

ככל שלא ביקש המוטרד להוכיח את נזקו, בין ממוני ובין שאינו ממוני, כמו גם 

המשפט לפסוק ללא הוכחת נזק, -במקרה שלא עלה בידו להוכיחו, רשאי בית

 86,666)ב( לחוק למניעת הטרדה מינית, פיצוי שלא יעלה על 0לפי הוראת סעיף 

 ח.  "ש

  

)ב( 0כחת נזק" לפי סעיף מקום שביקש המוטרד לפסוק לו את נזקו "ללא הו

ינהל את הדיון ויפסוק בתביעה,  הדין-ביתלחוק למניעת הטרדה מינית, 

 משפט. -בהתאם לחזית הדיון המתנהל באותו בית

 

 , "במסלול" כפיפקודת הנזיקיןמקום שתובע ביקש להוכיח את נזקו לפי 

)א( לחוק למניעת הטרדה מינית, ולא עלה הדבר בידו, 0שמתווה הוראת סעיף 

או שהצליח להוכיח סכום בשיעור נמוך מסכום הפיצוי הסטטוטורי הקבוע 

המשפט בנסיבות -)ב( לחוק למניעת הטרדה מינית, מוסמך בית0בסעיף 

)ב( לחוק למניעת הטרדה 0שכאלה לפסוק לתובע את נזקו לפי הוראת סעיף 

הארצי לעבודה  הדין-ביתפלונית נ'  8851526ינית "ללא הוכחת נזק"} בג"צ מ

 {. 22.60.21) אינטרנט נבוהפורסם באתר , ואח'

 

)ב( לחוק למניעת הטרדה מינית מאפיינים עונשים. 0לפיצוי הקבוע בסעיף 

( לחוק שוויון ההזדמנויות 2)א()26תכלית סעיף זה דומה לתכליתו של סעיף 

 הקובע כדלקמן:  2855-חהתשמ"בעבודה, 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עע%20697/09
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 פוט ותרופותי. סמכות ש16" 

הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי -לבית  ")א(

 הפרת הוראות חוק זה, והוא רשאי: בשל

( לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו 2)

, 0יף ; ואולם בהליך אזרחי בשל פגיעה כאמור בסעענייןבנסיבות ה

 ח"ש 216,666לעבודה לפסוק פיצוי שלא יעלה על  הדין-ביתרשאי 

 חדשים, ללא הוכחת נזק;..."

 

מטרות הפיצוי בשני סעיפים אלו הן שתיים: פיצוי על נזק ממשי ופיצוי עונשי, 

ע "בדבמקרים אחדים ניתן להתיר את פסיקת הפיצוי כפיצוי עונשי } כן-עלו

 {.952"ע לג דפ, ים אייזנברג בע"מאח ן פלוטקין ואח' נ'ורש, 6 - 218נו5

 

פיצוי עונשי יכול לינתן במקרים בהם לממונה הייתה יכולת לסתור את חזקת 

ידי חובת דווח לממונה מעליו אודות היחסים המיניים, -ניצול יחסי המרות על

 {.(1665) 096(, 2)1665אר -תק ,פלונית נ' אלמוני 109560ע אך נמנע מכך }ע"

   

 . בקשת עיכוב ביצוע רכיב הפיצוי4

לא  -בבקשה לעיכוב ביצוע רכיב הפיצויים שנפסקו במסגרת גזר דין פלילי 

נדרש קיום דיון במעמד הצדדים, וניתן להכריע בה על יסוד הכתובים כאילו 

רת ערעור אזרחי. מובן כי אין בכך כדי היה מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע במסג

-ו של ביתדעת-שיקולפה, הכול לפי -לגרוע מן האפשרות לקיים דיון בעל

 המשפט. 

 

מן האמור לעיל, נראה כי בבחינת עיכוב ביצוע פיצוי יש לשאוב השראה מן 

דין כספי בהליך אזרחי. בהליך זה יש להוכיח -השיקולים לעיכוב ביצוע פסק

http://www.nevo.co.il/Psika_word/avoda/A3-129.doc
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ים, המקיימים ביניהם יחס של "מקבילית כוחות": כי שני תנאים מצטבר

 לערעור סיכויים טובים; וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת עיכוב הביצוע.

 

ככלל, על המבקש במקרים אלו להראות כי אם יזכה בערעורו, לא יוכל לגבות 

, ישראל מקייבסקי נ' מדינת 1858568 פ"עאת כספו בחזרה מן המשיב }

ששון נ' בנק מזרחי  26258560ע"א (; 28.22.68) פורסם באתר האינטרנט נבו

 ({. 60.62.68) פורסם באתר האינטרנט נבו, טפחות בע"מ

 

רער כי מצבה של המתלוננת לא יורע אם יידחה במקום שבו יטען המע

התשלום, אין בו די. מתן סעד לנפגע העבירה בטווח זמנים קצר הוא אחד 

 . העונשין חוקל 00מתכליותיו הבולטות של פיצוי לפי סעיף 
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 :פרק י'

 וכחה בעבירות של הטרדה מיניתנטל הה
 

המשפט לעמוד על -בטרם חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית נהגו בתי

הבעיות היסודיות בהוכחת התביעה, בפני מי שטוענת להטרדה מינית בעבודה, 

ידי פרמטרים שונים. בניהם הבאת ראיות להוכחת המעשה המיני; מידת -על

בין ההטרדה המינית לפגיעה;  הפגיעה בה כתוצאה מסירובה; הקשר הסיבתי

פלונית  109560ע "זהות המטריד והקשר למעביד; היקף אחריותו של מעביד }ע

 {.(1665) 096(, 2)1665אר -תק ,נ' אלמוני

 

לשאלת  המשפט-נדרשו בתי חוק למניעת הטרדה מיניתגם לאחר חקיקתו של ה

נאזי שהרי נ'  2660562עד"מ נטל ההוכחה הדרוש להוכחת הטרדה מינית }

 {. 952, פד"ע לח יעקב רוגל

 

מידת ההוכחה הדרושה כדי להוכיח הטרדה מינית היא כהוכחה הדרושה 

המשפט להשתכנע, כי אכן התקיימה -בתיעל  על פיהבהליך אזרחי רגיל, ו

 086 ,(2), פ"ד נבבן אשר נ' מדינת ישראל  0026580עש"מ } הטרדה מינית

באתר פורסם , חברה פלונית בע"מ נ' אלמונית 666600580ע "ע; (2885)

, נ' המועצה המקומית מנחמיהן חנ 666185580ע "ע(; 19.21.62) נבואינטרנט ה

 {.(1661) 098פד"ע לז 

 

י נראה כי על המוטרדת רובץ במקום שמדובר בהטרדה מינית בעלת אופי פליל

נטל הוכחה מוגבר, שהרי מדובר בעבירה פלילית שהיא גם עילה אזרחית. 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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אולם יש להפריד בין נטל ההוכחה במשפט האזרחי לבין נטל ההוכחה במשפט 

על  -הפלילי בעניין זה, ודי כי המתלוננת תעמוד במבחן מאזן ההסתברויות 

סי מרות, וכי התקיים קשר אינטימי המערערת להראות כי היו בין השניים יח

 ביניהם, ובכך להעביר את נטל ההוכחה אל המשיב.

 

במקרים בהם תוכיח המתלוננת את יסודותיו של החריג הקבוע בסעיף 

להביע את , לפיו אין היא נדרשת חוק למניעת הטרדה מינית()ג( ל0)א()6

התנגדותה למעשים, הרי שהנטל להפריך את קיומה של "הטרדה מינית" יועבר 

בעל המרות. אז, יעבור נטל הבאת הראיות  -לכתפי המטריד, הוא הממונה 

לממונה, להוכיח שלא התקיים רכיב מן הרכיבים המקימים את עילת 

 ההטרדה המינית, כהגדרתה בחוק.

 

ומאוזנת, לפיה אין מקום להתערב באופן חריג הנ"ל מוביל לתשובה ראויה 

מופרז ביחסים החברתיים מרצון שיכולים להתפתח גם במקומות עבודה. 

כלומר, הוראות החוק מבקשות לעטוף את העובד או העובדת במעטפת הגנה 

אינן מבקשות לחסום אפשרות לפיתוח קשרים אישיים  זאת-עםעבה, אך 

כות מוסר בדרך כלשהי }המבוא מרצון חופשי במקום העבודה או לאכוף הל

 {.  959, ה"ח תשנ"ז, 2880-, התשנ"זחוק למניעת הטרדה מיניתלהצעת ה

 

החוק מבקש להציב נורמות התנהגות ראויות ומחמירות במקום בו קיימת 

 מנת-עללניצול. זאת,  מערכת יחסים אשר מעצם מהותה וטיבה מּועדת

להרתיע ממונה במקום עבודה מלבצע בכפוף או בכפופה לו מעשים אשר 

יכולים לעלות כדי הטרדה מינית. אולם, ּבה בעת שהוכחה העילה, נתונה 

 לממונה "המטריד" גם האפשרות להוכיח כי לא בהטרדה מינית עסקינן.

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm


הדין לעבודה-פרק י"א: ההטרדה המינית בעין הלכות בית  

 

 

 

511 

 

 :"אפרק י

 הדין-ביתההטרדה המינית בעין הלכות  

 דהלעבו
 

 . כללי1

היא לאסור ולמנוע הטרדה מינית, ולקבוע למניעת הטרדה מינית  מטרת החוק

דרכים לטיפול בתלונה על הטרדה מינית. החוק מרחיב את הגדרת ההטרדה 

המינית, והיא חלה לא רק בתחום יחסי העבודה, אלא גם על צה"ל, משטרת 

אות ולמעשה, על ישראל, השב"ס, מוסדות חינוך והאקדמיה, בתי חולים ומרפ

כל מקום. יחוד נוסף בחוק הוא הטלת אחריות למניעה ולטיפול על המעסיק 5 

 הממונה.

  

למניעת  מוטלת החובה לעמוד בתנאי המינימום של החוק על כל מעסיק כיום,

 למניעת הטרדה מינית, , ולשם כך עליו להבין את עיקרי החוקהטרדה מינית

 .ת ביצועונושא חובות ואת דרכי אכיפ

 

 . התנהגות מטרידה במסגרת יחסי העבודה2

 כללי 2.1

הטרדה מינית כלפי עובדת, הנעשית תוך ניצול מרות, בדרך של התנהגות 

( לחוק למניעת הטרדה מינית היא כזו 9)א()6( או 6)א()6המפורטת בסעיפים 

לחוק  1שנעשתה במסגרת יחסי עבודה. "מסגרת יחסי עבודה" מוגדרת בסעיף 
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מינית כ"מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות  למניעת הטרדה

מטעם המעביד, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל 

 מקום שהוא". 

 

הגדרתו של המונח "מסגרת יחסי עבודה" היא הגדרה רחבה, הכוללת בתוכה 

לא רק את מקום העבודה, אלא גם מקומות אחרים, הקשורים באופן ישיר או 

עקיף לעבודה. ההנחה העומדת בבסיס ההגדרה הרחבה היא שהטרדה מינית 

לא תמיד תתרחש  כן-על, במעמד אינטימי וללא עדים, וכלל-דרךנעשית, ב

 הרגיל של העבודה, בו מצויים עוד אנשים.  מיתחםב

 

 תוך ניצול מרות ביחסי העבודה 2.2

סור ההטרדה יסוד ניצול המרות ביחסי העבודה הוא היסוד המייחד את אי

המינית ביחסי עבודה מהטרדה מינית, על סוגיה. מרות במשמעותה הפשוטה 

היא שליטה של הממונה על מי שכפוף לו. מרכיב המרות כולל בחובו גם 

השפעה וסמכות עקיפה ואינו מוגבל ליחסים של מעסיק או ממונה ישיר 

אתר פורסם ב, מדינת ישראל נ' אברהם בן חיים 9086569עש"מ בלבד}

, נציבות שירות המדינה נ'טאפירו  2888566עש"מ ; (61.68.68)נבו האינטרנט 

 {. (1666) 269, 218 ,(1)פ"ד נח

 

גישה הנוהגת בבחינת השאלה האם ממונה "ניצל את מרותו" צריכה ככלל, ה

לב למכלול נסיבות העניין וההקשר בו המעשים התבצעו. יש -להיעשות בשים

לב שככל שפערי הכוח והפרשי הגילאים בין הממונה לכפוף לו גדולים -לשים

 יותר, ככל שלממונה יכולת השפעה ניכרת יותר על מעמדו או עתידו של העובד,

וככל שהיוזמה לביצוע המעשים המיניים נתונה בידיו של הממונה, כך עשויה 

 להתבקש המסקנה כי המעשים המיניים היו בגדר ניצול יחסי המרות.

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%204790/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201599/03&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201599/03&Pvol=נח


הדין לעבודה-פרק י"א: ההטרדה המינית בעין הלכות בית  

 

 

 

513 

כל זאת, מבלי למצות את השיקולים השונים הרלוונטיים לעניין אשר ייבחנו 

 מדינת ישראל  נ' בן 9086569עש"ם בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה }

 {.(61.68.68) אתר האינטרנט נבופורסם  ב, חיים

 

ביחס ל"ניצול יחסי המרות" יש להתייחס למבחן הסובייקטיבי.  מבחן זה 

רלוונטי להיבט הניצול של "יחסי המרות", שכן יסוד הניצול של יחסי המרות 

כלפי מי שהוא תלוי בו עקב  הסכמה-אימכך שהמוטרד יירתע מלהביע  ניזון

במסגרת יחסי עבודה, כאשר הוכח יסוד המרות של  כלל-דרךיחסי המרות. ב

אדם שהוא בעל סמכות ישירה או עקיפה כלפי עובד או עובדת, אין 

 ההתרשמות הסובייקטיבית של אותו נפגע או נפגעת טעונה הוכחה בנפרד. 

 

חסי המרות במסגרת העבודה, הנובעים מיכולתו של ממונה כאמור משהוכחו י

להשפיע במישרין או בעקיפין על גורלו של הנפגע, נלמדת מכך המסקנה כי 

אותו נפגע או נפגעת מודעים למעמדו של בעל הסמכות במקום עבודתם, 

נציבות שירות נ' טאפירו  2888566עש"מ ולפיכך מתקיים יסוד הניצול }

 .{(1666) 218 ,(1), פ"ד נחהמדינה

 

. הפן הראייתי בהטרדה מינית הנעשית במסגרת יחסי 3

 עבודה 

על העובדת שחוותה הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה לעמוד בנטל קל 

פלילי, וזאת בשל הקושי באופן משמעותי מנטל ההוכחה הקיים במישור ה

כי אכן הוטרדה  הדין-ביתבהוכחת התביעה והבאת הראיות שישכנעו את 

 מינית.

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%204790/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201599/03&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201599/03&Pvol=נח
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, תידרש מתלוננת להעיד על נושא אינטימי שהתרחש בדל"ת אמות, לעיתים

ויש שתידרש להציג מסמכים וראיות המצויים, לרוב, אצל המעסיק, אולם 

, בעילת הטרדה מזאת-יתרה הימנעות מהבאתם לא תעמוד, בהכרח, לחובתה.

מינית בנסיבות של יחסי מרות, הדעת נותנת שלממונה, בעל המרות, קל יהיה 

יותר בהבאת עדים מטעמו, שיכול ויהיו עובדים הכפופים למרותו, מאשר 

למתלוננת, אשר בעצמה נמצאת בעמדת חולשה, ותתקשה "לגייס" לעזרתה 

 נ'חברה פלונית בע"מ  666600580ע "ע} עובדים נוספים, כנגד בעל המרות

 ({.19.21.62) אתר האינטרנט נבוב פורסם, אלמונית

 

בנוסף, קיים הקושי הנפשי הכרוך בעצם מסירת המידע על המעשים שנעשו 

של המתלוננת,  כלפי המתלוננת. בכלל זה יבוא החשש מפני תגובות קרוביה

תחושת הביזוי שעלולה להיות כרוכה בהליך הוכחת התביעה, החשיפה 

 הציבורית ועוד. 

 

כאשר העובדת מוכיחה את המוטל עליה עובר נטל ההוכחה למעביד, ועליו 

לחוק למניעת הטרדה מינית, בין אם מן  0להוכיח כי פעל בהתאם לסעיף 

בעלות אופי מיני", ובין אם מן הטעם שלא הוכחו אותן "הצעות או התנהגויות 

 הטעם שאין מדובר "במסגרת יחסי עבודה", ושלא "תוך ניצול יחסי מרות". 

 

על בעל המרות רובץ נטל ראייתי כבד ביותר של הפרכת חזקת הניצול הגלומה 

בעצם מהותם של היחסים. כל עוד נטל ההוכחה המוגבר להפרכת חזקת 

 ,פלונית נ' אלמוני 109560}ע"ע  ינההניצול לא הופרכה, עומדת חזקה זו בע

 {.   (1665) 096(, 2)1665אר -תק

 

ככל שהמעביד יוכיח, כי בינו לבין העובדת התפתחה מערכת יחסים כוללת, 

שניתן היה לזהות בה פעולות הדדיות המעידות על עניין משותף לרומן אמיתי, 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עע%20300376/97
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בהוכחת הרי שטענה בדבר יוזמה מצידה של העובדת, הייתה יכולה לסייע 

 "הניצול". היעדר

 

על מעביד להצביע על סממנים המעידים על מערכת יחסים שהינה גם חיצונית 

, היתר-ביןלמסגרת יחסי העבודה. כך, למשל, שרומן בינו לבין העובדת כלל, 

פגישות מחוץ למקום העבודה, ושמאפייניו של אותו רומן באו לידי ביטוי 

 בזמנים שאינם דווקא שעות העבודה.

 

במקרים אחרים שבהם מערכת היחסים שבין בעל המרות לעובדת מבוססת על 

יחסי מין מזדמנים, באופן שמוגבל למסגרת העבודה בלבד, מבלי שהוכחו 

או אז לא  -סממנים אמיתיים המעידים על רצון הדדי לפיתוח מערכת יחסים 

 תתקבלנה טענות הגנה בדבר הסכמה או פיתוי. כאמור, קביעה זו באה לאור

חובת הזהירות והאחריות המוגברת החלה על בעל המרות, ובהתחשב בסביבת 

 העבודה רוויית האינטרסים ופערי הכוחות.

 

להפריך את חזקת ניצול יחסי המרות, על בעל המרות המתגונן כנגד  מנת-על

()ג( לחוק למניעת הטרדה 0)א()6תביעה בעילה של הטרדה מינית מכוח סעיף 

ת הגנתו, כי לא התקיימו אף אחד מן המעשים מינית, להוכיח, במסגר

( לחוק למניעת הטרדה מינית, וכן 8)א()6( עד 2)א()6המפורטים בסעיפים 

 להראות שלא התקיימו סממנים של ניצול יחסי המרות.

 

סממנים המצביעים על ניצול יחסי המרות יכולים להתבטא בבקשות חוזרות 

קרוב, הערות עם קונוטציה  מה בקשר אישיישל הממונה אל העובדת לבוא ע

מינית, נגיעות )גם לכאורה תמימות( בגופה של העובדת, הפעלת לחץ מכל סוג 

או השפעה או חשש להשפעה על מעמד  עויינתשהוא, קיומה של אווירה 

 העובדת המוטרדת במקום העבודה. 
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, במקרים אחדים עמידה בנטל ההוכחה האמור אינה מספיקה זאת-עם-יחד

טלת חובה נוספת, לפיה נדרש להוכיח כי פעל באופן אקטיבי ועל העובד מו

לביטול יחסי המרות, עוד בשלב מוקדם של מערכת היחסים האינטימית. זאת, 

להבטיח שהתפתחות מערכת היחסים לא תושפע בשום צורה מיחסי  מנת-על

 המרות, ולשלול כל חשש של ניצולם. 

 

 . היוזמה ליצירת הקשר האינטימי במסגרת יחסי4

 העבודה

אמנם, לכאורה, ביוזמה של עובד או עובדת כלפי ממונה, יש כדי להראות כי 

הסכמתו לקיום קשר אינטימי עד כדי מגע מיני עימו, הינה פרי רצון חופשי 

 ונטול כפיה. אולם מאידך, יש להימנע מלקבוע כלל גורף בעניין זה.

 

לקיים יחסי  בהחלט ניתן להעלות על הדעת מצבים בהם "יוזמה" מצד עובד

מין עם המעביד, תהא אף היא יוזמה "טכנית" בלבד, כגון במצב דברים בו 

ברור לכלל העובדים כי הדרך היחידה להימנע מפיטורין או להתקדם במקום 

דבר הוא בבחינת נה באמצעות קיום מגע מיני עם המעביד, וכי היהעבודה ה

 מדוברת ובה בעת ממשית וקיימת. -נורמת עבודה בלתי

 

דו של עובד לקיום מגע מיני אינה ייוצא מן האמור הוא, כי "יוזמה" מצה

אינדיקציה מוחלטת בבחינת השאלה האם מגע מיני בין ממונה לעובד יסודו 

ע"פ פי נסיבותיו הוא }-בניצול מרות ביחסי עבודה, וכי על כל מקרה להיבחן על

 ({.1668) 201(, 1פ"ד ס), יוסף נוי נ' מדינת ישראל 8180569

 

עם הממונה היו פרי יוזמתה של העובדת, ומשלא  קויימובמקום שיחסי המין ש

נמצא שקיום יחסי המין נעשו ללא הסכמתה או תוך ניצול יחסי מרות, אלא 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%209256/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%209256/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%209256/04


הדין לעבודה-פרק י"א: ההטרדה המינית בעין הלכות בית  

 

 

 

517 

ת הממונה מן תוך רצון לקדם את ענייניה במקום עבודתה, הרי שיש לזכות א

העבירה בגין הטרדה מינית. זאת, משנפל ספק סביר בטענה, כי ניצל את מרותו 

 כלפיה. 

   

 . החשש להיראות עם הממונה8

בנסיבות בהן מתבצע מעשה כפוי, הכולל מגע גופני בדמות יחסי מין, במקום 

ידי מי שהוא חלק ממערך האנשים העובדים עם -העבודה, תוך כדי העבודה, על

וננת ואף ממונה עליה, הרי שאין הדעת סובלת טענה, לפיה תרצה המתל

העובדת להיראות. אדרבא, יש להניח שהתחושות שילוו נסיבות מעין אלו הינן 

תחושות של בושה, השפלה וחשש שמי ממכריה, או חבריה לעבודה ידע או 

אתר פורסם ב, יוסף נוי נ' מדינת ישראל 8180569ע"פ יראה את הנעשה }

 {.(26.65.68) האינטרנט נבו

 

ידי -היא, כאשר מדובר בנסיבות בהן מתבצע אונס במקום אקראי, עלדוגמה 

קרא הנאנסת לעזרה יזר, כאשר מתוך רצון להינצל ממעשה התקיפה הכפוי, ת

ודאי שאין לזקוף  כן-עליראות, וגם אז, לא תרצה ככל הנראה המתלוננת לה

 לחובתה.  -טענה כזו מפיה 

 

יש ליתן את הדעת לכך, שמעשה הניצול אותו מבקשת העובדת לדחות במקום 

שמדובר בניצול יחסי מרות, איננו המעשה הפיזי בלבד, כי אם ואף יותר, 

 אף תלויה, בעושה המעשה.  לעיתיםהניצול הנפשי שנעשה בה בהיותה כפופה, ו

 

נחה לפיה אישה שהוטרדה מינית או נאנסה תרצה להיראות במהלך הה

יכולה להיות נכונה אילו נשים היו ממהרות  ההמעשה שנכפה עליה, היית

להתלונן לאחר מעשי ההטרדה או האונס. אולם, ההיפך הוא הנכון. במעשי 
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הטרדה מינית במסגרת העבודה, קיימת תופעה שכיחה, של מתלוננות שאינן 

תלונן, בשל הבושה, העלבון והחשש מן החשיפה הכרוכים בתלונה ממהרות לה

, כבישתה של תלונה על הטרדה מינית לא תשלול באופן מיידי את כן-עלכזו. 

 ה של מתלוננת.גרסת

 

 . ניצול בדרך של אילוץ או כפיה6

התנהגות העולה כדי ניצול מרות יכולה להיות מפורשת או מרומזת, ותיעשה 

ן. ברוב המקרים לא יועבר לעובדת איום מפורש וברור, במישרין או בעקיפי

השגת הסכמתו של הכפוף לביצוע המעשים  -אולם המשמעות תהא תמיד אחת 

עש"ם פי רצונו האמיתי, אלא כתוצאה משימוש לרעה ביחסי המרות }-שלא על

 {.(61.68.68) אתר האינטרנט נבופורסם ב, דינת ישראל נ' בן חייםמ 9086569

 

התרשמותו הסובייקטיבית של הנפגע או הנפגעת בנסיבות של יחסי מרות, 

אין דרישה להראות באיזו דרך נוצלו. די  כן-עלאינה טעונה הוכחה בנפרד, ו

על  -גם אם עקיפה  -בפערי הכוחות שבין הנפגע למטריד או ביכולת ההשפעה 

עתיד הנפגע במקום העבודה, ואין לדרוש הוכחה מפורשת וברורה שהמטריד 

, פ"ד נציבות שירות המדינה נ'טאפירו  2888566עש"מ השמיע איום ישיר }

 {.(1666) 218 ,(1)נח

 

 מונה. הפערים שבין העובדת והמ7

ככלל בין בעלי מרות לבין הכפופים להם קיימים פערים רבים המהווים קשיים 

בהתנהלות המקצועית, ובפרט בעבירות שנוגעות להטרדה מינית. הפערים 

השוררים בין שני אלו הם פערים במעמד המקצועי, ניהולי, ואף לעיתים גם 

המרות  במעמד הנפשי שבו נמצא הכפוף. מודעות הכפוף ליכולתו של בעל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%204790/04
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http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%204790/04
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-אילהרתיע אותו מלהביע  מסויימותלהשפיע על מעמדו יכולה בנסיבות 

 כלפי מי שהוא תלוי בו.  הסכמה

 

מתוקף יחסי התלות האינהרנטיים בין בעל המרות לבין עובדיו ובשל פערי 

בהתקיים  חזקה סטטוטורית כי התקיים יסוד הניצולהכוחות בינהם, קמה 

טאפירו נ' נציבות שירות  2888566 מעש"מצב אובייקטיבי של יחסי מרות }

 .({1666) 269, 218 ,(1), פ"ד נחהמדינה

 

 : ראוי להזכיר, כי לא בכדי בחר המחוקק לכלול "עובד" באותה רשימה יחד עם

שי או רפואי, אדם במסגרת שירות קטין, חסר ישע, מטופל במסגרת טיפול נפ

אשר לא יידרשו להראות, כי לא היו מעוניינים  -או תלמיד שאינו קטין 

בהתנהגויות בעלות האופי המיני שנעשו כלפיהם תוך ניצול יחסי מרות. זאת, 

בשל מעמדם הנחות, יחסית, אשר יכול וירתיע אותם מלהראות לממונה 

אשר לכאורה נדמה היה שהסכימו עליהם שאינם מעוניינים באותם מעשים 

 להם.

 

להמחשת עניין זה מצויה בעבירה בגין בעילה אסורה בהסכמה, כאשר דוגמה 

זו באה להבטיח גם שמירה על סטנדרט התנהגות ראוי מצד בעלי מרות כלפי 

אלה הכפופים להם. מהות העבירה מעבירה לבעל המרות כי האחריות 

הן ברור לו כי העובד מבקש לקיים המוטלת עליו מחייבת אותו בנסיבות שב

עמו מגע מיני מתוך רצון להיטיב או לשמר את מעמדו או את תנאיו במקום 

 העבודה, להימנע ממגע שכזה.

 

בעניין זה מבקשת הנורמה הפלילית להביא לכך שמקום העבודה יהא מקום 

בטוח ומוגן לעובד ולעובדת, כמו גם מוגן מפני תופעות שליליות במערכת יחסי 

 העבודה.

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201599/03&Pvol=נח
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עמדה זו עולה בקנה אחד עם החובה לנקוט מדיניות מחמירה כלפי מי שהופך 

את כוח הסמכות שבידו, ובמסגרת שבה קיימים פערי כוחות ממנף את 

 סיפוקיו וצרכיו האישיים.

 

במקרים אלו הדין מחייב לשרש תופעות של הפקת טובות הנאה על רקע מיני 

ים שהשררה בידם, מכוח הסמכות ידי מעבידים ונושאי תפקידים אחר-על

אתר פורסם ב, יוסף נוי נ' מדינת ישראל 8180569ע"פ } שניתנה להם

 {.(26.65.68) האינטרנט נבו

 

הדין הפלילי כמו גם האזרחי מבקשים להנהיג נורמות ראויות, לפיהן בעלי 

 דעו, כי מוטלת עליהם אחריות כלפי הכפופים להם.מרות י

 

אחריות זו איננה מתמצית בדל"ת אמותיה של העבודה, השירות הצבאי, 

הלימודים או הטיפול הרפואי. היא באה ליצור מקום עבודה מוגן למי 

שכפופים למרותו של בעל המרות, ומחייבת מידה מחמירה של זהירות. 

, המעוניין בפיתוח קשר עם מי שכפוף לו, אחריות זו תחייב את בעל המרות

 לממונים. כך-עללעמוד בחובת גילוי נאות, ולדווח 

 

 . חובת הדיווח 5

ל בעל המרות אודות התחלת יחסים מיניים ע םקיום חובת הדיווח לממוני

במסגרת מקום העבודה, יש בה כדי לבטל את חזקת הניצול בהטרדה מינית 

ה זו של בעל המרות על שקיים את חובת מצד בעל המרות. אולם, טענת הגנ

הדיווח כנדרש, או כי הסתיימו יחסי המרות כתוצאה מהדיווח, אין די בהם 

 109560ע"ע את חזקת הניצול ולהסירה מכתפיו } כשלעצמם כדי להפריך

 {.(1665) 096(, 2)1665אר -תק ,פלונית נ' אלמוני
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בלבד, ואינם  כך למשל, כאשר חובת הדיווח וההתרעה הינם פורמאליים

משנים מהותית מיחסי המרות, הישירים או העקיפים, בין הממונה לעובדת או 

 לעובד במקום העבודה. 

 

, בנוסף לעצם הדיווח הפורמאלי, על בעל המרות להפריך סממנים של כן-על

פערי כוחות בעת תחילת הקשר הרומנטי בין   -ניצול יחסי המרות כגון 

ע המיני למקום העבודה, הסתרת הקשר או הצדדים, הזיקה בין קיום המג

הצהרה עליו בגלוי, בחינת קיומם של פערי הכוחות הנמשכים גם לאחר הדיווח 

על הקשר, בחינת קיומן של מרות, או השפעה, במישרין או בעקיפין, וזאת גם 

 לאחר הדיווח.

 

דיווח לממונים על מערכת היחסים המתגבשת מהווה נדבך חשוב בהוכחת 

הממונה, כי לא ניצל את מרותו כלפי העובדת. אולם, בנסיבות שבהן טענתו של 

הממונה הוא הבעלים של העסק או נושא המשרה הבכיר ביותר ואין חובת 

הנסיבות ובהתייחס לחובת  סמך-עלבחן התנהגותו יהדיווח אפשרית על ידו, ת

 הזהירות המוגברת החלה עליו בהיותו בעל מרות. 

 

מממונה יחיד על כמה עובדים ספורים, ולממונה  במקרים אלו שהממונה הוא

אין כתובת דרכה יוכל לדווח על יחסיו עם עובדים הכפופים למרותו, קיים 

 קושי לסתור את חזקת ניצול יחסי המרות.

 

-ככל שבעל המרות יעמוד בנטל ההוכחה המוגבר שמוטל עליו, וישכנע את בית

ודה לבין היחסים האישיים להפריד בין יחסי העב מנת-עלהמשפט כי הוא פעל 

בינו לבין העובדת, וכי מדובר ביחסים אישיים המבוססים על רצון חופשי מצד 

שני הצדדים, אשר אינם מושפעים ממעמדו, יהיה בכך להתגבר על חזקת 

 הניצול.
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תקנות למניעת הטרדה דרך נוספת היא, כי הממונה ימנה אחראי כפי משמעו ב

,  ובעל המרות ידווח לו על הקשר בינו 2885-)חובות מעביד(, התשנ"ח מינית

 לבין העובדת. 

 

כל עוד היחסים אינם מדווחים, ידועים ומוסכמים, עלולים מעשים הנעשים 

ם, ולא יהיה די מצידו של בעל מרות להתפרש, בשעת אמת, כמעשים לא רצויי

בטענה, לפיה ניתנה להם הסכמה, או שנעשו מבלי הבעת חוסר עניין. זאת, 

בהתחשב במרקם היחסים העדין והמורכב הקיים במערכת בו מצויים בעלי 

 מרות והכפופים להם. 

 

בסוגיה זו נשאלת השאלה מהו הדין כאשר העובדת יוזמת את היחסים 

ה הפרטיים. האם בנסיבות אלו כפוף מרצונה החופשי, בכדי לקדם את ענייני

 בעל המרות לדרישת הדיווח?

 

במקרים בהם התנהגותו של הממונה אינה עולה כדי הטרדה מינית, קרי הוא 

אינו מנצל את מעמדו, ומערכת יחסיו עם העובדת הכפופה לו מבוססת על 

הסכמה מלאה וחופשית של העובדת, בלא שיש למעמדו של הממונה השפעה 

יין, יש להטיל על התנהגותו של הממונה הגבלות מפורשות, מעצם כלשהי, עד

 היותו במעמד בכיר של ממונה בארגון.

 

בהיעדר דיווח וקבלת שוחד מכל סוגו שהוא, בין אם שוחד כספי ובין אם שוחד 

 מיני, יחשב הממונה כמפר את חובת הנאמנות שלו כלפי מעסיקו.

 

י בינה לבין הממונה עליה, או היא, כאשר עובדת יוזמת קשר אינטימדוגמה 

בינה לבין עובד אחר בחברה, הבכיר ממנה בהירארכיה הארגונית, עולה חשש 
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שמא המדובר בסוג של שוחד מיני. קרי, העובדת עלולה להיות מונעת מתוך 

 אינטרס להתקדם או לבסס את מקומה במקום העבודה.

 

, לקבל את היענות של הממונה עלולה להיות הפרת חובתו כלפי המעסיק

פי שיקולים עניינים בלבד. קשריו עם העובדת ללא -החלטותיו כממונה על

דיווח עלולים, אף שלא במודע, להביא בחשבון שיקולים זרים הנובעים 

 ממערכת יחסיו עם העובדת. 

 

זאת ועוד, במקום העבודה ישנן נורמות התנהגות המצופות מהעובדים, לרבות 

לשאלה האם התנהגותו של ממונה עלתה כדי  עובדים בכירים, וזאת בלא קשר

מצופה  -הטרדה מינית, או באם מערכת יחסיו עם עובדת עולה כדי שוחד מיני 

דה של עובדת הנמוכה ממנו ימממונה לדחות הצעה בעלת אופי מיני הבאה מצ

 בהירארכיה שבארגון.

 

גם במקום שלעובד הבכיר רצון לפתח קשר אינטימי מוסכם ונקי מאינטרסים 

לממונים עליו, ובכך להביא לביטול חזקת  כך-עלעליו לדווח  -עם העובדת 

 יחסי המרות.

 

השופט { קבע (1665) 096(, 2)1665אר -תק ,פלונית נ' אלמוני} 109560ע"ע  -ב

סייג לחזקת ניצול יחסי מרות וקביעת נורמה המחייבת פעולה אקטיבית  אדלר

אה כי מספיק שהעובד הבכיר ומפורשת מצד העובד הבכיר. לפי קביעה זו נר

ידווח למעסיקיו אודות מערכת היחסים המתפתחת במקום העבודה או יסרב 

 להם, ובכך יביא לביטול יחסי המרות. 
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 . אופיה של מערכת היחסים במקום העבודה5

אמנם, בעולם החופשי של זמננו, לא נעלם מעינינו כי יש מי שבוחרים לנהל 

רידא. אולם, שונים פני הדברים כאשר מדובר מרצונם קשר בעל אופי מיני ג

 במקום עבודה, ביחסים שבין בעל מרות לבין עובדת שכפופה לו.

 

היא, מערכת יחסים של בעל מרות עם מי שכפופה לו, המבוססת על דוגמה 

קיום יחסי מין מזדמנים בחדר צדדי ומוסתר במקום העבודה. מערכת יחסים 

יחסי מרות, המאששים את הטענה כי  מעין זו מדיפה ריח חריף של ניצול

 מדובר בהטרדה מינית.

 

דורש מבעל מרות לחשוב  חוק למניעת הטרדה מיניתבמסגרת  יחסים מעין זו ה

היטב בטרם ינצל את מעמדו כדי להיכנס למערכת יחסים אינטימית עם מי 

 ו.שכפופה ל

 

המצב העובדתי כיום הוא שבעל מרות יכול להרשות לעצמו לפתוח במערכת 

יחסים "אינטימית" או מינית גרידא עם עובדת הכפופה לו, והיא לבדה נושאת 

מאזן  נועד לשנות את חוק למניעת הטרדה מיניתבנטל החרדה למשרתה. ה

האימה, ולהטיל חלק מן החרדה על בעל המרות, וכך ראוי }ד"ר אורית קמיר 

 שערי משפטלמה את מתכוונת?",  -"תגובה: בחזרה אל "כשאת אומרת לא 

 {.628 -660( תשס"א, 6ב)

 

 . טענת הפיתוי במסגרת יחסי עבודה16

במקרים בהם יטען המעביד כי מערכת היחסים שהתפתחה עם המתלוננת בגין 

 -הטרדה מינית הייתה תוצר של פיתוי מצידה, אשר הוא בחולשתו נכנע לה 

איננה מסייעת לו. אין די בהעלאת טענה כגון זו כדי להעיד על רצונה האמיתי 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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של המתלוננת למערכת היחסים שנפתחה בניהם, ובמקרה זה על המעביד 

להראות כי הוא היה מעוניין בקשר אמיתי עם המתלוננת, ולא להסתפק 

 בטענה כי נחלש ונכנע לפיתוי שהציבה לו.

 

בבחינת טענה הבאה מפיו של ממונה בדבר "פיתוי" מצידה של עובדת, יש ליתן 

את הדעת לפן נוסף, מן ההיבט החברתי. מעמדו של אדם במערכת חברתית 

, כמרכיב מפתח לזהותו החברתית באותה סביבה. כלל-דרךמשמש, ב מסויימת

לאחרים וכרוך בשורה של חובות, זכויות וציפיות מעמדו נקבע, לרוב, ביחס 

אשר ינחו את התנהגותו באותה סביבה. כך בכל סביבה, וכך גם בסביבת 

עבודה בה משמשים אנשים בעמדות כוח שונות, כמו עובדים, ממונים, מנהלים 

 ועוד. 

 

יוקרה ומשאבים חברתיים  -בעניין שבו נלווים למעמדו של אדם בסביבה 

ון סמכות, השפעה וכסף. כך, למשל, לגבי ממונה או בעל מרות, , כגמסויימים

אשר בידיו הכוח להשפיע, ואף לשנות את מעמדם של עובדים הכפופים 

למרותו, יש להניח שביצוע תפקידו של עובד והתנהגותו בסביבת העבודה 

תיעשה בקשר ישיר לאלמנטים המשמשים בסביבה זו. לפיכך, אך טבעי הוא, 

יש לבחון את התנהגותו  כן-עלו על התנהגותו של עובד, ושכל אלו ישפיע

 כקשורה בקשר ישיר לסביבת העבודה, על כל מרכיביה. 

 

אולם, לא יינתן פירוש זהה למחמאה מצידה של עובדת למי שהינו ממונה 

עליה, ולאותה מחמאה מצידה של אישה בסביבה חברתית אחרת, המנוטרלת 

ותו פירוש לא יינתן אף לאותה מחמאה מאלמנטים של מעמד, כוח והשפעה. א

 בין עמיתים באותו מקום עבודה, מקום בו אין יחסי מרות. 
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יוצא בזה, כי ככל שלממונה משאבים חברתיים עליו לשקול צעדיו, וככל 

שזיהה יוזמה או "פיתוי" מצידה של עובדת, אשר קשורות קשר ישיר להיותו 

הרי שהאחריות  -ותה עובדת בעל היכולת לשמר או להיטיב את מעמדה של א

 להימנע ממגע מיני עמה מוטלת עליו.

 

הבחירה להיענות ל"פיתוי" בנסיבות מעין אלו, היא ניצול יחסי המרות שיש לו 

כלפיה. זאת כל זמן שאין בידיו של אותו ממונה להעיד על סממנים אמיתיים 

 תו.המעידים על רצון הדדי לפיתוח מערכת יחסים עם עובדת הכפופה למרו

 

או אז  כאשר בבסיס מערכת היחסים היו עניין אמיתי ורצון מוסכם של שניים,

תופרך טענה בדבר ניצול יחסי מרות. עניין אמיתי ורצון מוסכם של שניים יכול 

, במקום בו הרומן המתפתח איננו מוגבל היתר-ביןשיוכחו בדרכים שונות, ו

העבודה, בדרך אליה  למסגרת העבודה בלבד, או ליחסי מין מזדמנים במקום

או ממנה. למותר לציין, שגם במצב דברים שכזה, תהא מוטלת על הממונה 

 החובה לדווח במקום העבודה על מערכת היחסים. 

 

טורי קובע שני מסלולים לפי 2806-)משמעת(, התשכ"ג חוק שירות המדינה

עובד מדינה. האחד הוא מסלול משמעתי, במסגרתו מועמד העובד לדין בגין 

לחוק. הדיון מתנהל  20אחת או יותר מעבירות המשמעת המפורטות בסעיף 

המשמעתי, אשר מוסמך להחליט על קשת רחבה של אמצעי  הדין-ביתבפני 

מסלול לחוק(. ה 69ענישה: התראה, נזיפה, הורדה בדרגה ואף פיטורין )סעיף 

נהלי, והוא מאפשר לפטר עובד שהורשע בעבירה שיש יהאחר הוא מסלול מ

כי היתרון במסלול המשמעתי הוא שהבירור  יצוייןלחוק(.  05עמה קלון )סעיף 

כשמו כן הוא, ומדובר בעיקר  -נהלי ידומה להליך משפטי, בעוד שהמסלול המ

 בהליך של שימוע. 

 

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20שירות%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20שירות%20המדינה
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, יפו-אביב-האזורי לעבודה בתל הדין-תביניסן פונדקי נ' } 2028522 צ"בג -ב

ה של י({ העובד נישק את ידה ולחי28.22.26פורסם באתר האינטרנט נבו )

המתלוננת וניסה לנשקה על שפתיה חרף התנגדותה. במקרה הנ"ל פיטורי 

הדין -העובד בוצעו במסלול המינהלי תוך קביעה כי במעשיו יש קלון. בית

יטורי העובד לא היו מידתיים וסבירים, וכי האזורי והארצי לעבודה קבעו כי פ

נהלי על פני המסלול המשמעתי. הפיטורין ינפל בהם פגם בהעדפת המסלול המ

. ח"ש 56,666נותרו על כנם נוכח המעשה, אולם ניתן סעד כספי לעובד בסך 

 .ח"ש 206,666 -הארצי לעבודה הגדיל את  סכום הפיצוי ל הדין-בית
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 :ב"פרק י

 ההטרדה המינית בשירות הציבורי  
 

. פרשנות הוראות תקנון שירות המדינה, טרם חוקק 1

 החוק למניעת הטרדה מינית והשלכותיו לאחר חקיקתו

אין חולק כי מעשים בעלי אופי מיני שבוצעו בתקופה שקדמה לכניסתו של 

החוק הקיים ואף החוק למניעת הטרדה מינית, אין הם חלים על עניין הוראות 

( בנוסחה החדש "התקשי"ר"לא הוראת תקנון שירות המדינה )להלן: 

 שהותאם לחוק.

 

לכאורה, נכונה הטענה כי חוק מאוחר עשוי לשנות הוראותיו של חוק קודם או 

 את פרשנותו באופן שתהיה לו תחולה למפרע.

 

יב עם כך למשל, בהליך הפלילי יחול חוק כאמור רק אם השינוי החקיקתי מיט

פי חוק מאוחר, אם פועל החוק לטובת -הנאשם. הכלל הקובע פרשנות על

, חוק העונשין)א( ל8הנאשם, אף קיבל ביטוי מפורש בדיני העונשין בסעיף 

 , הקובע לאמור:2800-תשל"ז

 

 רה. שינוי חיקוק לאחר עשיית העבי8" 

דין חלוט לגביה, חל שינוי -נעברה עבירה ובטרם ניתן פסק  ")א(

בנוגע להגדרתה או לאחריות לה, או בנוגע לעונש שנקבע לה, יחול על 

 העניין החיקוק המקל עם העושה;..."

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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 ביחס לדין המשמעתי אין זה כך.

 

יצר בישראל הסדר משפטי רחב ביותר ביחס  מניעת הטרדה מיניתחוק לה

לתופעת ההטרדה המינית, הן ביחס למצב המשפטי ששרר בישראל קודם 

 לחקיקתו והן ביחס למצב המשפטי בתחום זה במדינות אחרות.

 

, בכל הנוגע למעשים בעלי אופי מיני שנעשו טרם חקיקת החוק למניעת כן-על

דין המשמעתי, אין להבחין בין הוראותיו של חוק הטרדה מינית במסגרת ה

 קודם לבין החוק למניעת הטרדה מינית.

 

 פי נוסחה הישן.-היא הוראת תקנון שירות המדינה עלדוגמה 

 

בכל הנוגע להוראת התקשי"ר המתייחסת להטרדה מינית בנוסחה הישן לבין 

דרות החוק הגדרות החוק למניעת הטרדה מינית, אין לערוך כל הבחנה, שכן הג

למניעת הטרדה מינית כוללות בחובן את "המעשה המיני" כתיאורו בהוראת 

 פי נוסחה הישן.-התקשי"ר על

 

{  (1662) 906(, 2פ"ד נו) ,פודלובסקי נ' נציב שירות המדינה} 8002562עש"מ  -ב

למשמעת של עובדי המדינה הרשיע את המערער בהתאם להוראת  הדין-בית

עלי אופי מיני שביצע טרם חקיקת החוק למניעת התקשי"ר, בגין מעשים ב

הטרדה מינית. בעניין הנדון ב"כ המערער טען כי החוק למניעת הטרדה מינית 

מיטיב עם המערער בעוד והתבטאויותיו של המערער אינן נכללות בחלופות של 

 לחוק למניעת הטרדה מינית. 6סעיף 

 

זרות בעלות אופי מיני לטענתו, המערער "לא הציע כלל וודאי שלא הצעות חו

 כלפילמתלוננת", וכי: "המערער לא התייחס באופן משפיל או מבזה 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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ידי המערער לא כוונו ישירות -המתלוננת". לפיו הבדיחות והדברים שנאמרו על

לחוק למניעת  6סעיף   כן-עלאל המתלוננות, אלא נאמרו בפורומים שונים, ו

התייחסויות המופנות כלפי הטרדה מינית מיטיב עם המערער בעודו עוסק ב

 אדם ספציפי, ואליו יש להתייחס. 

 

בנוגע לטענה זו המבחינה בין שני מצבים אלו נקבע, כי אין להבחין בין 

התבטאויות ישירות בעלות גוון מיני מובהק המופנות אל פלונית לבין 

 התבטאויות שנאמרו בנוכחות פלונית, וזאת גם בהיעדר כוונה במישרין כלפיה.

 

אובייקטיביות הם משפילים,  מידה-אמותפי -טויים בעלי אופי מיני שעלבי

מבזים או פוגעים בכבוד על רקע מיני, הם מעצם טיבם גם ביטויים המופנים 

 כלפי כל אדם שלמינו או למיניותו התייחס הביטוי והוא נוכח בעת השמעתו. 

 

וק למניעת , לעניין זה ראוי להעמיד דברים על מכונם ולהבהיר כי החכן-על

 הטרדה מינית לא בא לצמצם את הגדרת ההטרדה המינית, אלא להרחיבה בא.

 

נועד לאסור הטרדה מינית מתוך מטרה להגן על  למניעת הטרדה מינית חוקה

יון בין המינים. כבודו של אדם, על חירותו, ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוו

לחוק למניעת הטרדה מינית וכולל  6המושג "הטרדה מינית" מוגדר בסעיף 

 מעשים והתבטאויות מסוגים שונים.

 

,  והצעות העונשין חוקבין השאר, כולל גם "מעשים מגונים" כמשמעותם ב

סויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר חוזרות או התייח

 אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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הצעות או התייחסויות כאלה, אם הן מושמעות במסגרת יחסי עבודה ותוך 

ניצול מרות, הן בבחינת הטרדה גם אם לא הייתה הבעת חוסר עניין מצד 

ית לאדם ביחס למינו או מיניותו העובד, התייחסות מבזה או משפילה המופנ

 {. למניעת הטרדה מינית חוק)ג( ל0 -( ו8),(9()1)א()6}סעיפים 

 

פי ההגדרות האמורות, מהווים עבירות משמעת -מעשי הטרדה מינית על

לחוק שירות המדינה )משמעת(,  (9) -( ו6) (,1)20פי סעיף -בשירות המדינה על

, בהיותם הפרה של נוהג, חוק, תקנה או הוראה קיימת החלה 2806-התשכ"ג

 הולמת-בלתיעל אדם כדין מכוח היותו עובד מדינה, וכן בהיותם התנהגות 

לעובד המדינה, או הפוגעת בתדמית או בשם הטוב של שירות המדינה, וכן 

 מו.יפקיד או בקשר עבמילוי הת הוגנת-בלתיבהיותם התנהגות 

  

מעשי הטרדה מינית המתרחשים בשירות הציבורי פוגעים פגיעה קשה לא רק 

באדם הנפגע ממעשים אלה, אלא גם בדמותו של השירות הציבורי ובאימון 

 שהציבור רוחש לו.

 

ההטרדה המינית כרוכה בפגיעה עמוקה בכבודו של הפרט הנפגע. התייחסות 

בהווייתו כאדם, היא התייחסות המבזה לאדם המתמקדת במיניותו ולא 

ומשפילה את עצמיותו, את גאוותו ואת צנעת פרטיותו. היא פוגעת בערך 

השוויון בין המינים, ומנציחה דעות קדומות ומושגים של עליונות ונחיתות 

 בתחום המיני, שמקומם לא יכירם בחברה מתוקנת. 

  

חד. יש בה לא רק ההטרדה המינית בתחום יחסי עבודה, היא חמורה במיו

מסממני ההשפלה והביזוי המתלווים לכל הטרדה מינית, אלא גם מיסודות 

ניצול המעמד של ממונה ביחס לעובד הכפוף לו והתלוי בו.אלה מוסיפים מימד 

 של חומרה מיוחדת למעשים.
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יחסי מרות מעצימים את כוחו של הממונה ומחלישים את יכולת ההתמודדות 

על העובד המוטרד להתמודד עם ההטרדה המינית  של הכפוף לו, הם מקשים

מחשש פן יבולע לו במקום עבודתו ובפרנסתו. פערי הכוחות בין המטריד 

 למוטרד מתעצמים במצבים כאלה ומחייבים התייחסות ערכית מיוחדת. 

  

מצבים של הטרדה מינית ביחסי עבודה, מקבלים גוון מיוחד כשהם מתרחשים 

עבר לפגיעה הקשה בפרט ובמרקם יחסי העבודה במסגרת השירות הציבורי. מ

הכרוכה בהטרדה המינית, התרחשותה במסגרת השירות הציבורי גורמת 

 פגיעה עמוקה באמון הציבור בשירות זה.

 

השמירה על תרבות ההתנהגות במערכת יחסי העבודה, ובתוך כך כיבוד 

משמעת הפרטיות והאוטונומיה האישית של הזולת, היא יסוד מיסודות כללי ה

 בשירות המדינה.

 

בשמירת ערכי התנהגות  מחוייבהמינהל הציבורי פועל כנאמן הציבור, הוא 

ומופת לציבור הרחב. נדרשת במסגרתו הקפדה דוגמה בסיסיים, ועליו לשמש 

מדינת  9922588"מ עשמיוחדת על ערכי מוסר יסודיים ביחסים בין בני אדם }

 {.(2888) 661(, 8פ"ד נג), ישראל נ' אשר אלקלעי

 

אמון הציבור בשירות הציבורי חיוני להבטחת פעילותו התקינה, ופגיעה באמון 

זה פוגעת ממילא בתפקודו של השירות, ומזיקה לאינטרס ציבורי בעל חשיבות 

דיני המשמעת בשירות מיוחדת. על שיקולים אלה להנחות ביישומם של 

המדינה, כאשר הם משתלבים בדין האוסר הטרדה מינית בכלל, ובמערך יחסי 

 העבודה, ובמסגרת שירות המדינה במיוחד. 
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היקף התופעה של ההטרדה המינית והפגיעה בכבודו ובמעמדו של הנפגע, כמו 

גם הפגיעה בדמותו של שירות המדינה וביחסי העבודה, מצדיקים העברת מסר 

 2559(, 2)1666על -, תקבצון נ' מדינת ישראל 26655561"מ עשונשי מרתיע }ע

(1666).} 

 

. הטרדה מינית בעין הדין המשמעתי לאחר חקיקת 2

 החוק למניעת הטרדה מינית

 כללי 2.1

ה מינית. למרות שהחוק דן בהטרדה נחקק החוק למניעת הטרד 2885בשנת 

מינית בכלל, הרי שעיקר כובד המשקל בו מתייחס למניעת הטרדה מינית 

 בשוק העבודה.

                    

פי בחירתה, פלילי, -מסלולים במקביל ועל 6 -החוק מאפשר למוטרדת לפעול ב

 אזרחי ומשמעתי.

              

המחוקק ראה לנגד עיניו את המסלול  במסגרת חקיקת חוק הנ"ל ניתן לומר כי

הדרך האמיתית ש , תוך כדי הנחההמשמעתי כמסלול המשמעותי ביותר

והנכונה לעקור את תופעת ההטרדה המינית מהשורש ולהנחיל תרבות של 

 סביבת עבודה נקיה מהטרדה ויעילה.

 

הטרדה מינית שונה במהותה מעבירות משמעת אחרות, והשוני מצדיק אף הוא 

חמירה כלפי עבירה זאת. הטרדה מינית במקום העבודה, שהיא גישה מ

פוגעת בהכרח בתפקוד  מעכירה את האווירה ומשבשת את יחסי העבודה

התקין ובתדמית הראויה של השירות. אך מעבר לכך, ההטרדה המינית פוגעת 

קרובות  לעיתיםגם באופן אישי בשותפים לעבודה, לא פעם פגיעה קשה, ו
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יעים במיוחד, מחמת דרגה נמוכה או מעמד רופף במקום דווקא בעובדים פג

העבודה או מחמת סיבה אחרת. עובדים אלה זכאים להגנה יעילה גם לצורך 

ידי הממונים עליהם, ואם אין די -התפקוד התקין של השירות, קודם כול על

מדינת ישראל נ' עמוס  2815566}עש"מ  המשפט-ובית הדין-ביתידי -בכך, על

 .{(1666) 089(, 6נד)פ"ד , ברוכין

 

 הדין-ביתיעילות ההגנה היא, באופן כללי, פועל יוצא של חומרת האמצעים ש

 המשפט נוקטים נגד עובדים שנמצאו אשמים בהטרדה מינית.-ובית

 

האומר כי הטרדה מינית היא מעשה רע מכל  משמעי-חדחשוב להעביר מסר 

מה קלון. ירה שיש עבחינה, ובכלל זה מבחינה מוסרית, ולכן היא נחשבת עבי

שמסר כזה יהיה יעיל, הוא חייב לבוא לידי ביטוי בנקיטת אמצעים  מנת-על

 חמורים נגד עובד שנמצא אשם. 

 

ככלל, קיים פער גדול בין הדין המשמעתי כפי שהמחוקק ראה לנגד עיניו, בנוגע 

להטרדה מינית לבין מה שמתרחש בפועל בשוק העבודה. למעשה המקום 

בו מתקיים תהליך קרוב לתהליך שראה המחוקק לנגד עיניו היחידי כמעט, 

 הוא בשירות המדינה.
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 הוראות חוק רלוונטיות 2.2

למניעת  חוק)ב( בתקנון שירות המדינה, באמצה את עקרונות ה96.912 הוראה

 , קובעת כך: הטרדה מינית

 

 מהי הטרדה מינית 43.421" 

ידי אישה, -ידי גבר והן על-)א( הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על

כלפי גבר או אישה, והחוק למניעת הטרדה מינית מכסה את כל 

  האפשרויות האלה;

)להלן:  2885 -טרדה מינית, התשנ"חפי החוק למניעת ה-על)ב( 

נהגות אסורות, "(, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התהחוק"

 ואלה הן:

: הסחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני; לדוגמ( 2)

ממונה המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים אתו יחסי 

 או קשר אינטימי; מין;

לחוק העונשין,  698 -ו 695מעשה מגונה כהגדרתו בסעיפים ( 1)

. הגדרתו של מעשה מגונה בחוק העונשין הוא: 2800-התשל"ז

 לשם גירוי מיני, או החושף עצמו בפניה;  מעשה

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר האדם שאליו ( 6)

 מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן; 

התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, כאשר האדם ( 9)

שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן; 

מיני במראהו או בלבושו התייחסויות חוזרות לפן הדוגמה ל

של אדם או לאברי גופו, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו. 

-אילעיל, אין צורך להראות  9 -ו 6ואולם בהתייחס לנסמן 

 במקרים אלה: הסכמה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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: ממונה הניצול של יחסי מרות בעבודה; לדוגמ)א( 

 ;המנצל יחסי מרות כלפי מזכירתו

או טיפול ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך )ב( 

: עובד במעון הבקטין, בחסר ישע, או במטופל; לדוגמ

או בבית חולים המנצל יחסי תלות של מטופל, או 

 ;יחסי מרות או חינוך כלפי חניך

של  -ניצול תלות במסגרת טיפול נפשי או רפואי )ג( 

 המטופל במטפל.

התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של  (8)

 ."הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו אדם, בין אם

 

 קובע כדלקמן: 2806-תשכ"גהלחוק שירות המדינה )משמעת(,  20סעיף 

 

 (2800-( תשל"ז8)תיקון מס' ) עבירות משמעת. 17"

עובד מדינה שעשה בישראל או בחוץ לארץ אחת מאלה אשם בעבירת 

 משמעת:

 דינה;עשה מעשה, או התנהג, באופן שפגע במשמעת שירות המ (2) 

פי נוהג, חוק או -לא קיים את המוטל עליו כעובד המדינה על (1)

תקנה, או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין, או התרשל 

 בקיום המוטל עליו כאמור;

התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד המדינה או  (6)

 התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות

 המדינה;

 במילוי תפקידו או בקשר אתו; הוגנת-בלתיהתנהג התנהגות  (9) 
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השיג את מינויו בשירות המדינה במסירת ידיעה כוזבת או  (8)

, או בשימוש באיומים או בכוח או ענייןבהעלמת עובדה הנוגעת ל

 באמצעים פסולים אחרים;

 ".מה קלוןיהורשע על עבירה שיש ע( 0) 

 

 צל הדין המשמעתיהתנהגות העובד ב 2.3

של עובד מדינה היא מושג בעל "רקמה פתוחה", הכולל  הולמת-בלתיהתנהגות 

התנהגויות שיש בהן כדי לפגוע בזולת, להעכיר את אווירת העבודה,  מיגוון

לשבש את יחסי העבודה, לערער את יחסי האמון של הציבור בשירות, או לפגוע 

-ביתפינקלשטיין נ'  2682588"מ ערבדרך אחרת בתפקוד התקין של השירות }

 805 ,806, (8מט) פ"ד ,המקומי למשמעת של עובדי עיריית ירושלים הדין

(2880).} 

 

הוראות המשמעת נועדו לקבוע את כללי ההתנהגות המחייבים את העובדים 

ופוגענית באופיה היא המהווה  הולמת-בלתיבשירות המדינה. התנהגות 

התנהגות אסורה. דומה הוראה זו לעבירת התנהגות אשר אינה מחייבת 

כן הוכחת הנזק אינה נמנית עם יסודות עבירות המשמעת -על-תוצאה. אשר

 הנדונות. 

 

כאשר מדובר בפגיעה בכבוד או בביזוי, המבחן לקיומה נגזר מטיבה של 

ו מותנה במידת הפגיעה הסובייקטיבית של הנפגע. ההתנהגות הפוגענית ואינ

 גם אין צורך שהמתלוננת תדע לבטא את תחושותיה בביטויים משפטיים.

 

חיילות בשירות סדיר בעת קרות המעשים.  ןנערות צעירות, שה כך למשל,

-במצבים מעין אלה אין לצפות מן הנערות לזהות את תחושות הבושה ואי
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 ,פודלובסקי נ' נציב שירות המדינה 8002562מ }עש" הנעימות כהטרדה מינית

 {.(1662) 906 ,(2פ"ד נו)

 

לחוק  17הרשעת עובד בשירות המדינה מכוח סעיף  2.4

 1563-כ"גשירות המדינה )משמעת(, תש

 כללי 2.4.1

פי הגדרותיו בחוק למניעת הטרדה מינית, מהווים -הטרדה מינית על מעשי

לחוק שירות המדינה  20עיף פי ס-עבירות משמעת בשירות המדינה על

)משמעת(, בהיותם הפרה של נוהג, חוק, תקנה או הוראה קיימת החלה על 

לעובד  הולמת-בלתיאדם כדין מכוח היותו עובד מדינה, וכן בהיותם התנהגות 

המדינה, או הפוגעת בתדמית או בשם הטוב של שירות המדינה, וכן בהיותם 

 בקשר עמו. במילוי התפקיד או הוגנת-בלתיהתנהגות 

 

מעשי הטרדה מינית המתרחשים בשירות הציבורי פוגעים פגיעה קשה לא רק 

באדם הנפגע ממעשים אלה, אלא גם בדמותו של השירות הציבורי ובאימון 

שהציבור רוחש לו. ההטרדה המינית כרוכה בפגיעה עמוקה בכבודו של הפרט 

אדם, היא הנפגע, התייחסות לאדם המתמקדת במיניותו ולא בהווייתו כ

 התייחסות המבזה ומשפילה את עצמיותו, את גאוותו ואת צנעת פרטיותו.

 

התנהגות זו פוגעת בערך השוויון בין המינים, ומנציחה דעות קדומות ומושגים 

 של עליונות ונחיתות בתחום המיני, שמקומם לא יכירם בחברה מתוקנת. 

 

ש בה לא רק הטרדה מינית בתחום יחסי עבודה, היא חמורה במיוחד. י

מסממני ההשפלה והביזוי המתלווים לכל הטרדה מינית, אלא גם מיסודות 

ניצול המעמד של ממונה ביחס לעובד הכפוף לו והתלוי בו. אלה מוסיפים מימד 
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של חומרה מיוחדת למעשים. יחסי מרות מעצימים את כוחו של הממונה 

העובד ומחלישים את יכולת ההתמודדות של הכפוף לו, הם מקשים על 

המוטרד להתמודד עם ההטרדה המינית מחשש פן יבולע לו במקום עבודתו 

 ובפרנסתו.

 

פערי הכוחות בין המטריד למוטרד מתעצמים במצבים כאלה ומחייבים 

 התייחסות ערכית מיוחדת. 

  

מצבים של הטרדה מינית ביחסי עבודה, מקבלים גוון מיוחד כשהם מתרחשים 

לפגיעה הקשה בפרט ובמרקם יחסי העבודה  במסגרת השירות הציבורי. מעבר

הכרוכה בהטרדה המינית, התרחשותה במסגרת השירות הציבורי גורמת 

פגיעה עמוקה באמון הציבור בשירות זה. המינהל הציבורי פועל כנאמן 

דוגמה בשמירת ערכי התנהגות בסיסיים, ועליו לשמש  מחוייבהציבור, הוא 

 ומופת לציבור הרחב. 

 

ל הציבורי נדרשת הקפדה מיוחדת על ערכי מוסר יסודיים במסגרת המינה

פ"ד  ,מדינת ישראל נ' אשר אלקלעי 9922588"מ עשביחסים בין בני אדם }

{. אימון הציבור בשירות הציבורי חיוני להבטחת פעילותו (2888) 661(, 8נג)

ינה, ופגיעה באימון זה פוגעת ממילא בתפקודו של השירות, ומזיקה התק

 לאינטרס ציבורי בעל חשיבות מיוחדת.

 

, על שיקולים אלה להנחות ביישומם של דיני המשמעת בשירות המדינה, כן-על

כאשר הם משתלבים בדין האוסר הטרדה מינית בכלל, ובמערך יחסי העבודה, 

 ובמסגרת שירות המדינה במיוחד. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%204411/99
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 בחינת התנהגות שאינה הולמת  עובד מדינה 2.4.2

בחן יידי עובד מדינה בארגון, ת-במקרים בהם בוצעו מעשים בעלי אופי מיני על

( לחוק שירות המדינה )משמעת(; 6)20התנהגותו של עובד המדינה מכוח סעיף 

 ; החוק למניעת הטרדה מינית.96.912הוראת תקנון שירות המדינה 

 

ת של עובדי המדינה הדנים בסוגיות הנוגעות להטרדה מינית למשמע הדין-בתי

החילו קביעה נורמטיבית מהו סטנדרד ההתנהגות הנדרש מעובד מדינה, והיכן 

עובר הגבול בין התנהגות ראויה ובין התנהגות פסולה. המבחן האם התנהגות 

תחשב הטרדה מינית הוא אובייקטיבי. גבולות ההטרדה המינית  מסויימת

 .משפט-בתיידי -עלנקבעים 

 

כאשר מדובר בפגיעה בכבוד או בביזוי, המבחן לקיומה נגזר מטיבה של 

ההתנהגות הפוגענית ואינו מותנה במידת הפגיעה הסובייקטיבית של הנפגע. 

במקרים אלו אין צורך שהמתלוננת תדע לבטא את תחושותיה בביטויים 

 משפטיים. 

 

מבזות,  פי טיבן-שעל עובדתפי כל עובד מדינהשל  יוהתבטאויותהיא, דוגמה 

לכבוד  של העובדת בזכותה געושפנוכח התייחסותן כאל אובייקט מיני באופן 

 . ןולשוויו

 

בנסיבות שבהן מחליטה העובדת לשוב ולעבוד בארגון מתוך כוונה להתקדם 

זה בהכרח פוטר את שחוותה התבטאויות אלו בעבר, אין  אף-עלולהתברג בו, 

  ותו הפסולה. העובד המטריד מהתנהג

 

 



 שער ב': הטרדה מינית

 

 

 

542 

נוספת היא, התבטאויותיו של מורה או מדריך בעלות אופי מיני בפני דוגמה 

נערות צעירות שבינו ובינן שוררים יחסי מרות. בעניין זה יש להביא בחשבון 

את גילן של הנערות ואת יחסי המרות שמתקיימים בניהם. בנסיבות אלה אף 

הלב שזכו לה, ודאי אין בכך -עשויות לחוש מוחמאות לנוכח תשומתשהנערות 

כדי לשלול את האופי הפסול של הדברים, ובכך לחרוג מסטנדרד ההתנהגות 

 הנדרש מעובד מדינה.

 

מקרה נוסף הממחיש התנהגות אסורה מצד עובד בשירות המדינה הוא בתחום 

היחסים שבין חוקר באגף המשמעת לבין נחקרת. בנסיבות אלה פערי הכוחות 

ד והתלות של הנחקר בחוקר מקצינים ומחייבים שבין מטריד למוטר

 התייחסות ערכית מיוחדת.

 

נסיבות אלו מצביעות כי לחוקר נתון כוח עצום כלפי הנחקר, וזאת בשל הרצון 

להגיע לחקר האמת, מצוי הנחקר בעמדת נחיתות מובהקת, בה נשללת יכולתו 

אוי או להתעמת עם החוקר בשוויון כשזה האחרון נוהג כלפיו באופן לא ר

, מדר נ' נציבות שירות המדינה 1166568 עש"ממטריד אותו במהלך החקירה }

 ({.12.60.68) אתר האינטרנט נבוב פורסם

 

זאת ועוד, יש להדגיש כי לשם הרשעת פלוני בעבירת התנהגות שאינה הולמת 

( לחוק שירות המדינה )משמעת(, 6)20פי סעיף -ובד מדינה עלהתנהגות של ע

אין הכרח כי יתקיימו יחסי מרות. אולם ודאי שקיומם של יחסי מרות יש בהם 

 כדי להוסיף חומרה מיוחדת למעשים.

 

כמו למשל, מדריכה בטיול המשתייכת לסגל ההדרכה החווה הטרדה מינית 

שבין השניים לא חלים יחסי  אף-עלמצד מדריך הנכלל גם הוא בסגל ההדרכה. 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0502203.doc
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של המדריך בהיותו  הולמת-בלתימרות אין בכך כדי לשלול את התנהגותו ה

 {.(1666) 892 ,(8פ"ד נז) ,איזנר נ' מדינת ישראל 22618561עובד מדינה }עש"מ 

 

 אמצעי המשמעת המוטלים על עובד מדינה 2.8

 כללי 2.8.1

ידי -המשמעת שנפסקו עללהתערב באמצעי  המשפט אינם נוטים-בתי ,ככלל

כי מבין הוא את  הדין-בית. הטעם לכך הוא שחזקה על למשמעת הדין-בתי

, וכי הנורמות הנאשם בהטרדה מיניתמשמעות אמצעי המשמעת שהטיל על 

פודלובסקי נ'  8002562"מ עש} הראויות בשירות המדינה הן בתחום מומחיותו

זרזר נ' נציב שירות  668562"מ עש; (1662) 906 (,2), פ"ד נונציב שירות המדינה

, פ"ד מדינת ישראל נ' לוי 0226561"מ עש; (1662) 566 ,(1), פ"ד נההמדינה

 {.(1666) 520, (6)נז

 

תיעשה במקרים חריגים שבהם קיים  הדין-ביתו של דעת-שיקולהתערבות ב

ביחס שבין אמצעי המשמעת שננקט לבין  מדתיותחוסר סבירות וחוסר 

 {.(1669) 018, (0), פ"ד נחפלוני נ' מדינת ישראל 2185566"פ עה }העביר

 

על רקע נפיצותה של תופעת ההטרדה המינית בשירות המדינה נראה כי נדרשת 

, מדינת ישראל נ' ברוכין 2815566"מ עשלגביה התייחסות עונשית מחמירה }

 {.(1666) 068, 089 ,(6)פ"ד נד

 

, נקבעה מדיניות עקרונית מחמירה בכל הנוגע דין-פסקיבשורה ארוכה של 

 8002562"מ עשלאמצעי המשמעת שנועדו למנוע עבירות של הטרדות מיניות }

 668562"מ עש; (1662) 908, 906 ,(2), פ"ד נופודלובסקי נ' נציב שירות המדינה

 {. (1662) 566 ,(1), פ"ד נהזרזר נ' נציב שירות המדינה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205771/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205771/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%20309/01&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%20309/01&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%207113/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%207113/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201258/03&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201928/00&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201928/00&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205771/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205771/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%20309/01&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%20309/01&Pvol=נה
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תפקיד מניעתי. נועדו בעיקרם למלא  צעי המשמעתבהליך המשמעתי אמ

אמצעי המשמעת הנגזרים על עובד מדינה תכליתם מניעת הישנות מעשים 

לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי  יםאמור, כאשר אלו דומים בעתיד

 .ענישה

 

התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא, כאמור, למנוע פגיעה משמעותית 

דינה או בתדמית של שירות זה, שכן תדמית ראויה היא בתפקוד של שירות המ

 מדינת ישראל נ' 8151585עש"מ }תנאי הכרחי לפעילות תקינה של השירות 

 .{(2885) 50(, 8נב) פ"ד , כתב תמר

 

ר על טוהר המידות בשירות תכליתם העיקרית של דיני המשמעת, הינה לשמו

הציבורי, ובכך להגן גם על תפקודו התקין של השירות ועל אמון הציבור בו 

 {.(1666) 816, (2)פ"ד נז ,נציבות שירות המדינה נ' אשואל 0222561"מ עש}

 

רדות המיניות במערכות יחסי העבודה היא אחד ההתמודדות בנגע ההט

. היא מודגשת במיוחד למניעת הטרדה מינית חוקהיעדים החשובים של ה

במערכות העבודה של השירות הציבורי, בהן נדרשת רמת התנהגות ערכית 

על ערכי מוסר וטוהר מידות ניצבת על רף גבוה מיוחדת, ובהן הציפיה לשמירה 

 במיוחד. 

 

שיקולים מנחים לאמצעי המשמעת הננקטים כנגד  2.8.2

 עובד מדינה 

מידת חומרתם של אמצעי המשמעת הננקטים כנגד עובד ציבור שהורשע 

בהתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה, חייבת לעמוד על מידה שאינה עולה על 

"מ עשתכליותיו הציבוריות של דיני המשמעת }הנדרש, לצורך הגשמת 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205282/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%207111/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205271/03
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{, וכן (1666) 2600(, 6)1666על -תק ,סדיקוב נ' מדינת ישראל חבצלת 8102566

גיל המטריד, שנות  -להתחשב בנסיבותיו האישיות של כל מקרה לגופו, כגון 

ומתו במערכת הציבורית, עברו המשמעתי או היותו בעל משפחה שירותו5תר

 שעול פרנסתם עליו.

 

-ביןבהחלטתו על אמצעי הענישה הם,  הדין-ביתנוספים המנחים את  שיקולים

אשר משמעותה נועדה  - , התחשבות בתכלית הענישה בדין המשמעתיהיתר

יעה בשמו להגן על תפקוד שירות המדינה ואמון הציבור בשירות ומניעת פג

הטוב של שירות המדינה, וכן בדיקת מקום לגישה מחמירה באמצעי הענישה 

 כאשר מדובר במקרים של הטרדה מינית בשל היותם נפוצים בשירות המדינה.

 

 :למשמעת הדין-ביתלהלן מספר דוגמאות מפסיקת 

 

 116(, 1)1660על -תק }רוחי חליל נ' נציבות שירות המדינה 22800568עש"מ  -ב

בגין מעשים של הטרדות מיניות, וכן  הדין-ביתידי -{ הורשע המערער על(1660)

כראוי בין שיקולי הענישה  הדין-ביתאיזן בהטרדה סביבתית. בעניין הנדון 

שאר יהשונים ובין הפן הציבורי לבין הפן האישי, בקובעו כי המערער יוכל לה

 .לעבוד בשירות המדינה אך יועבר לתפקיד בבית חולים אחר

 

כאן, אנו למדים כי ישנה קשת רחבה של מעשים הבאים תחת התנהגות לא מ

הולמת ונכללים בגדר התנהגות שהיא הטרדה מינית. אין לייחס חומרה 

אחידה לכולם. על אמצעי המשמעת המוטלים על הנאשם להיות מותאמים 

  ,מדינת ישראל נ' עמוס ברוכין 2815566למידת החומרה של המעשים }עש"מ 

 {. (1666) 089(, 6פ"ד נד)

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205271/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%205271/03
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הטרדה מינית, כעבירת משמעת, כוללת צורות שונות ומשונות של התנהגות 

פסולה שיש לה אופי מיני. יש בהן, בקצה אחד, צורות קלות מבחינת הפסול 

המוסרי והפגיעה בקורבן, ויש בהן, בקצה השני, צורות חמורות מבחינה זאת, 

רה ומקרה אמורה לתת לכן ברור שהחומרה של אמצעי המשמעת בכל מק

 ביטוי לחומרה של ההטרדה המינית באותו מקרה.

 

בהתאם לכך, אמצעי המשמעת במקרה של הטרדה מינית עשויים לנוע 

מאמצעי קל, כמו התראה או נזיפה, ועד אמצעי חמור, כמו פיטורים משירות 

 המדינה תוך שלילת זכויות לפיצויים ולגמלה ואף פסילה לשירות המדינה.

 

 566 (,1נה) פ"ד ,}אליעזר זרזר נ' נציב שירות המדינה 668562"מ עש -ב

{ נקבע כי לא כל מקרה של הטרדה מינית מצדיק אמצעי של פיטורים (1662)

רק מקרים חמורים של הטרדה מינית יצדיקו אמצעים  כלל-דרךמן השירות. ב

 חמורים, לרבות פיטורים.

 

 26998(, 2)1668מח -תק ,בורהמדינת ישראל נ' ניסים ד} 6565( ר'עע"מ )י -ב

{ הורשע חוקר משמעת בנציבות שירות המדינה בגין התבטאויות (1668)

מיניות בעת חקירת המוטרדת. מעשיו של החוקר נעשו תוך ניצול יחסי התלות 

המיוחדים שבין חוקר לנחקר, ובכך פגעו בצורה חמורה בבסיס האמון הציבורי 

 עליו נשען השירות הציבורי.

 

מסוג זה יש לשקול לחומרה את מעמדו המיוחד והבכיר של המשיב  במעשים

ואת התפקיד המיוחד ובעל העוצמה שהיה לו. ככל שהמשרה רמה יותר ובעלת 

סמכות והשפעה רבה, כך רמת הצפיה מהעובד גבוהה יותר ונדרש ממנו לשמש 

 דוגמה ומופת בהתנהגות נורמטיבית, ללא כל פגם ודופי. 
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התחשב בנסיבותיו המיוחדות של החוקר וביניהן את  המשפט-, ביתזאת-עם

עברו המקצועי ללא דופי בשירות המדינה משך שנים רבות, את נסיבותיו 

 . פעמי-חדהאישיות ואת העובדה שמדובר במעשה ובכישלון 

 

בנסיבות אלו נפסק, כי אמצעי עונשי של פיטורין מהשירות אינו עולה עם 

איזון נכון בין מכלול הנסיבות לחומרה דרישת המידתיות, ואין בו להוות 

 ולקולא המאפיינות מקרה זה. 

 

כי נוכח הרשעתו של החוקר בעבירה של הטרדה מינית  יצוייןבמאמר מוסגר, }

המשפט החמיר בעונשו וקבע כי יש להעביר את החוקר לצמיתות מתפקיד -בית

  {של חוקר משמעת ומכל תפקיד של חוקר או מפקח בשירות המדינה בכלל

 

{ הורשע (1666) 892(, 8פ"ד נז) ,}אייזנר נ' מדינת ישראל 22618561עש"מ  -ב

עובד הוראה בגין עבירת משמעת, בהיות והתנהגותו כללה התבטאויות מיניות  

עליו כוללים נזיפה,  הדין-ביתכלפי תלמידותיו. אמצעי המשמעת שהשית 

דריך של"ח הורדה בדרגה למשך שנה, העברה מבית הספר ופסילה מלשמש מ

 למשך שנתיים. 

 

בנסיבות אלו ישנה חומרה מיוחדת בעוד ומערכת היחסים שבין מורה 

לתלמידיו מטילה עליו חובה מוגברת של התנהגות ראויה הנדרשת עקב המרות 

שלו ביחס לתלמידיו והכבוד שהם רוכשים לו. אך מנגד יש לשקול את 

 התנהגות המורה שמורכבת מהטרדות מילוליות בלבד.

 

ככלל, ככל שההתנהגות המינית היא בין מורה לתלמידיו התנהגות זו נתפסת 

כחמורה בהרבה מהטרדה מינית בין עובדים במקום העבודה. זאת ועוד, 

הציבור מצפה מבית הספר להיות סביבה מוגנת עבור ילדיו ומצפה מהמורים 
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לשומרו ככזה. אמון הציבור במערכת החינוך עלול להיפגם אם מורה שמעל 

 באמון זה יישאר בתפקידו. 

 

התפקיד של מורה מחייב, מעצם מהותו, סטנדרד התנהגות גבוה, במיוחד כלפי 

בעמדה של מרות כלפי התלמידים: ניתנת  כלל-דרךהתלמידים. מורה מוצב ב

בידו סמכות לקבוע אם, ובאיזו מידה, יצליח התלמיד בלימודים. מעבר לכך: 

תלמידים, היא מקנה לו מעמד וסמכות המורה מוצב בעמדה של חינוך כלפי ה

 בעיני התלמידים, אך היא גם מטילה עליו אחריות מיוחדת כלפי התלמידים.

 

הציבור, המפקיד את התלמידים בידי המורה, סומך עליו שיעשה כל שביכולתו 

כדי לקדם אותם. זהו תפקיד שיש בו נאמנות. אכן, כל עובד ציבור הוא נאמן 

 . לכן על המורה להקפידוכמה-כמה-אחת-עלתלמידים, הציבור. ומורה, כלפי ה

שלא ינצל את מעמדו כדי להפיק מתלמיד, ויהא זה אף תלמיד בוגר, מאוד 

 טובת הנאה, מינית או אחרת.

 

ככלל, בהתחשב במהות התפקיד של מורה, נודעת חומרה מיוחדת לעבירה של 

 הטרדה מינית. 

 

ער אינם פוגעים באיזון להשית על המער הדין-ביתאמצעי המשמעת שבחר 

שבין הגשמת מטרות הדין המשמעתי ובין העיקרון של ענישה בהתאם לחומרת 

המעשים. מטרותיה המרכזיות של הענישה המשמעתית הינן מטרות 

מניעתיות, משמע מניעת פגיעה בתפקוד שירות המדינה ומניעת פגיעה באמון 

 הציבור במערכת.

 

יות אלה: עזיבת בית הספר שבו אמצעי המשמעת שהוטלו מתאימים לתכל

לימד המערער, שם התרחשו האירועים הנדונים, והמעבר ללמד בבית ספר 
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אחר יש בהם ככל הנראה להעביר מסר הן לתלמידים הן למורים. בנוסף, 

פסילה מלשמש מדריך של"ח לתקופה בת שנתיים אף היא יש בה מסר מרתיע. 

ונזיפה חמורה, גם אם נוטים נראה כי אמצעי משמעת אלה לצד הורדה בדרגה 

הם לקולה, הם אינם חורגים באופן קיצוני ממידת העונש הסבירה 

 והפרופורציונית ביחס לסוג המעשים וחומרתם. 

 

במקרה בהם עובד הוראה נוקט בהתבטאויות מילוליות בלבד, ולעובד ההוראה 

עי רקע חיובי ותרומה רבת שנים לשירות המדינה, לא בהכרח יפסק כנגדו אמצ

קיצוני כמו פיטורין. במקרים מסוג זה, כפי שהצגנו במקרה הנדון, ניתן להשית 

 אמצעי משמעת חלופיים, ובכך לממש את המטרה המניעתית.

 

(, 6)1669על -תק ,אורי שמיאן נ' נציבות שירות המדינה} 1509561עש"מ  -ב

{ הורשע המערער )מפקח על בתי ספר יסודיים במשרד החינוך( (1669) 200

 הדין-ביתבנסיבות מחמירות של הטרדה מינית המובילות לפיטוריו. אולם 

 נמנע מלפגוע בזכויותיו הממוניות.

 

, ניכרתמעמד בכיר ויכולת השפעה  בנסיבות מסוג זה שבהן לעובד המדינה

 והניצול שניצל את מעמדו והשפעתו, מצדיקות את הרחקתו משירות המדינה

אמצעי המשמעת של  -במישור הפיזי כמו למשל, מעשים בעלי אופי מיני 

 פיטורין יהיה רלוונטי לעניין זה.

 

נוספת היא, אדם הנמנה על שירות המדינה המעלה במסגרת עבודתו דוגמה 

 בפני עובדת צעירה הצעות מגונות חוזרות לקיום יחסי מין תמורת תשלום. 

 

ות מקרה זה אינו עולה בקנה אחד עם התכלית שנועדה לשמור על טוהר המיד

 הדין-ביתבמקרים מסוג זה  כן-עלוהתדמית הערכית של השירות הציבורי, ו
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משה רחמני נ'  1281560יטה לנקוט באמצעי עונשי חמור מסוג פיטורין }עש"מ 

 {.(1660) 68(, 1)1660על -תק ,נציבות שירות המדינה

 

שיקולים מנחים לאמצעי המשמעת הננקטים כנגד  2.8.3

 יחסי מרותעובד מדינה בהיעדר ניצול 

אף , המדינה הכפופה למרותו בשירותקיום קשר אינטימי בין ממונה לעובדת 

הפרדה  לכאורהניצול מרות מצד הממונה, ואף אם נשמרת  בו אם אין

, לבין המפגשים האינטימיים בין הצדדים לית בין שעות העבודהאפורמ

 .ממשי לניגוד עניינים מעוררת חשש

 

הכפופים  כלפיאחריותו המקצועית של הממונה  ביןניגוד העניינים כאמור חל 

לו וכלפי הציבור בכללותו נוכח חובת אמון שהוא חב במילוי תפקידו, לבין 

 . הפרטי שיש לממונה ביחסיו עם העובדת הכפופה לו האינטרס

 

בכדי לשמר את האינטרס הפרטי של הממונה יכול הממונה להטיב עם העובדת 

בארגון, כמו למשל לתת המלצתו כעובדת  הכפופה לו במסגרת יחסי העבודה

 מצטיינת. 

 

לראות במצב דברים זה התנהגות  המחייבותתכליותיו של הדין המשמעתי הן 

כאמור, עלולה לפגום  עניינים, הימצאות במצב של ניגוד ראשית: הולמת-בלתי

של  בטוהרובתדמית הראויה של שירות המדינה ואף לפגוע באמון הציבור 

 נאים הכרחיים לתקינות פעילותו.השירות, שהם ת
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ירת העבודה ואת היחסים ולשבש את או עלול, ניגוד עניינים כאמור שנית

, עימה הוא מקיים במקביל לוהמקצועיים שבין הממונה לבין העובדת הכפופה 

 קשר אינטימי.

 

מפני משוא פנים ומפני  לחשושבמצב המתואר עלולים עובדים אחרים 

ירה והאו להעכרתבאופן שיגרום  נייני העבודה,זרים בניהול ע וליםשיק

ולשיבוש התפקוד התקין של שירות המדינה. ככל שעובד מדינה נושא משרה 

חזקות יותר, כך יש מקום  וסמכויותרמה יותר, שיש עמה אמון רב יותר 

ועל התנהגות  המידותלדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר 

 הולמת. 

  

יחסים מן הסוג האמור, גם אם אפשרית היא, מחייבת את  התפתחות מערכת

 .את ניתוק יחסי הכפיפות במילוי התפקיד - האישי או לחילופין הקשרניתוק 

 

התנהגות כאמור  ,גם בהיעדר ניצול יחסי מרות מצד עובד המדינה לפיכך,

שירות המדינה )משמעת(, ויהיה  לחוק 20 ףתהווה עבירה משמעתית לפי סעי

 במשמעת שירות המדינה. בה לפגוע

  

מהם השיקולים המנחים לאמצעי משמעת בנסיבות  2.8.4

 שבהן עובד מדינה מניא את העובדת מהגשת תלונה נגדו?

פעולתו של עובד מדינה להניא עובדת הסרה למרותו מהגשת תלונה נגדו 

מייחסת לו חומרה מיוחדת, נוכח השלכותיו ומשמעותיו ביחס לעובדים 

 הסרים למרותו.
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חמור הפוגע  המעשהתנהגות זו בה עובד המדינה מנצל לרעה את מרותו מהווה 

מדינת  0226561}עש"ם  באכיפת החוק ובטוהר המידות בשירות המדינה

 . {(1666) 520(, 6פ"ד נז) ,ישראל נ' שחר לוי

  

, אמצעי המשמעת נועדו להרתיע מפני ביצוע מעשים שיש בהם כדי לפגוע כידוע

המדינה, בתפקודו התקין ובאמון הציבור בו. ככל  שירותבבטוהר המידות 

יותר, וככל שדרגתו בשירות  חמורים עובד המדינהשהמעשים בהם הורשע 

וחד המוקיע את  ברוריותר, כך מתחזק הצורך להעביר מסר  כירההמדינה ב

 הישנותןמנת לשרש תופעות פסולות בשירות המדינה ולמנוע את -מעשיו, על

 . {(1666) 089 ,(6)נד "דפ ,ישראל נ' ברוכין מדינת 2815566עש"מ }בעתיד 

  

בכיר שהטריד באופן חוזר ונישנה עובדת הכפופה לו, וניסה להניאה  עובד

תוך ניצול בוטה של המרות הנתונה בידו, ותוך שימוש  נגדומהגשת תלונה 

 0226561}עש"ם  מקומו בשירות המדינה אין -בעובדים הכפופים לו לשם כך 

 עובד המדינה. השארתו של {(1666) 520(, 6פ"ד נז) ,ישראל נ' שחר לוי מדינת

, תפגע בתכליתו של הדין מתפקידובתפקיד בכיר בשירות, אף אם יועבר 

 הציבור בו. אמוןהמשמעתי להגן על תפקודו התקין של שירות המדינה ועל 

  

 כוחן של עובדות החשות כי הן מוטרדות מינית, תלהחלש תביא פעולה זו

מלהתלונן כנגד הממונים עליהן בלא שיופעל עליהן לחץ להימנע  ונרתעות

שתיאלצנה לעזוב את מקום עבודתן כפתרון למצוקה  ובלאמהגשת תלונה, 

 אליה נקלעו.

 

הציבורי ועל תפקידו של עובד המדינה כנאמן הציבור,  השירותההגנה על טוהר 

ולהטיל עליו  יבות אלו,עובד המדינה, בנס מעשימחייבים, איפוא, להוקיע את 
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 כלפיאמצעי משמעת שירתיעו עובדים אחרים מלנקוט בשיטות פסולות 

 הסרים למרותם.

 

השיקולים האישיים של עובד המדינה נבחנים גם במקרה זה. אולם משקלם 

, מסירותו לתפקידו ונסיבותיו עובד המדינההמקצועית של  התרומשל ה

 .ל אמצעי המשמעתתפקידם המניעתי ש פוחתים נוכח האישיות

 

גובר המשקל שיש לייחס למניעת מקרים במקרים אלו שיש בהם חומרה יתרה 

, עד כדי נקיטה המדינה ובעובדיו בשירותדומים בעתיד ולהגנה על אמון ציבור 

על -תק, ישראל נ' גניש מדינת 26218562עש"מ באמצעי משמעת של פיטורין }

 ,(8)נב "דפ, תמר כתב ישראל נ' מדינת 8151585; עש"מ (1661) 981 ,(2)1661

50 ,86 (2885)}. 

 

 הטרדה מינית כעבירת משמעת 2.6

כאשר הטרדה מינית מתבצעת במסגרת של ארגון היא עשויה להיחשב עבירת 

משמעת לפי דיני המשמעת של אותו ארגון, כמו למשל, בשירות המדינה, 

 הדין-בית 8556ראו ד"נ בצבא, במשטרה ובארגונים מקצועיים אחרים }

 {.(2855) 560(, 6)מב ד, פ"הצבאי לערעורים נ' ועקנין

 

 סעיףבלהטרדה מינית,  משנה-פרקבתקנון שירות המדינה למשל, מוקדש 

 המצוטט לעיל., 96.912

 

יחסים בין ל מתייחסנראה כי האיסור שנקבע בתקשי"ר על הטרדה מינית אינו 

כדי להביע  זה יש בו . אולם איסורעובד המדינה לבין מי שאינו עובד המדינה
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נאמנה את העמדה הרשמית של המדינה כלפי הטרדה מינית כהתנהגות פסולה 

 .מיסודה

  

כיום מן המוסכמות היא, בישראל כמו במדינות אחרות, שהטרדה מינית, 

זו  התנהגות .מעבר לנזק החומרי שהיא עלולה לגרום, פוגעת בכבוד האדם

לפגוע בתדמיתו או בשמו יש בה כדי  כן-עלמדינה ואינה הולמת עובד שבוודאי 

 ,(משמעת) שירות המדינה לחוק( 6)20 הטוב של שירות המדינה, בניגוד לסעיף

 086, (2, פ"ד נב)בן אשר מדינת ישראל נ' 0026580}עש"מ  2806-התשכ"ג

(2885).} 

 

, פורסם באתר האינטרנט נבו שירי נ' מדינת ישראל} 1088586ע"פ  -ב

 : כדלקמן ט דב לויןהשופקבע ({ 15.60.86)

 

"אין לסבול את התופעה, שלמרבה הצער נפוצה היא, כי מעבידים 

ואנשים בעלי שררה יפעילו סמכותם על הנתונים למרותם כדי להפיק 

לעצמם טובת הנאה מינית. הכפיפות של הנתונים למרותם של כאלה 

מעמידה אותם במצוקה אמיתית, ולא אחת ירכינו ראש ולמורת רוחם 

עם התנהגות כזו, שלא זו בלבד שיש בה פסול וטעם לפגם,  ישלימו

אלא שיש בה כדי להשפיל את האדם בו מבוצע המעשה ולפגוע פגיעה 

קשה בכבודו ובצנעת פרטיותו. יש לטעת בלבם של אלה את התחושה 

טחון שיש דין ויש דיין, ויש מי שאמון על הגנת זכויותיהם יואת הב

 ."כאזרחים

 

כי הטרדה מינית היא התנהגות שאינה הולמת עובד  במספר מקרים נקבע,

 שרות המדינה לחוק( 6)20מדינה, ולפיכך היא מהווה עבירת משמעת לפי סעיף 

 (. להלן מספר דוגמאות:משמעת)
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 הדין-בית ({2809) 608(, 2)כח , פ"דפלוני נ' מדינת ישראל} 1506עש"מ  -ב

לגבי ת. שלוש עובדו דתהטרעל  נאשםהרשיע את הלמשמעת של עובדי המדינה 

מו, תוך הבטחה שיקנה לה יאחת מהן, הנאשם ניסה לשדלה שתצא לבלות ע

ה, שנתקבלה ימתנות, וכן הניח את ידו על גופה ללא הסכמתה. לגבי השנ

מו יחסי מין, ילעבודה כמזכירתו של הנאשם, הוא ניסה לשכנעה שתקיים ע

יה מנשק ומחבק בתואנה שהדבר מקובל ביחסים בין מנהל למזכירה, וכן ה

אותה ללא הסכמתה. ולגבי השלישית, הוא ליטף ונישק אותה ללא הסכמתה, 

 מוסריות.-ואף הציע לה הצעות בלתי

 

הרשיע את הנאשם בעבירה של פגיעה במשמעת שירות המדינה,  הדין-בית

, ובעבירה של התנהגות (משמעת) שרות המדינה לחוק (2)20בניגוד לסעיף 

לחוק זה, וגזר את עונשו  (6)20ו, בניגוד לסעיף שאינה הולמת את תפקיד

 לפיטורין משירות המדינה וכן לשלילה של קצבת הפרישה.

 

 : בקובעו כך ,משפט, בערעורו של הנאשם, אישר את ההרשעה ואת העונש-בית 

 

"שירות תקין במדינה דמוקרטית דורש כי הממונה על עובדים אחרים, 

ל שיקוליו ופעולותיו כל מניע פיטוריהם, יוציא מכל על קבלתם ועל

 ."אישי ופרטי שלו, ולא ינצלם לצרכיו או לענייניו

 

 הדין-ביתידי -מחוזי הורשע עלהמשפט -המזכיר הראשי של ביתבמקרה נוסף, 

למשמעת של עובדי המדינה בהתנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד 

כך שנהג להטריד , ב(משמעת) שרות המדינה לחוק (6)20המדינה, בניגוד לסעיף 

-המשפט בחיבוקים, ליטופים ונשיקות לעיני אחרים. בית-עובדות בבית

 958(, 6)68על -, תקחבר נ' מדינת ישראל 1558עש"מ } המשפט דחה את ערעורו

(2886)}. 
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למשמעת של המשטרה  הדין-ביתהצבאי לערעורים ו הדין-בית במקרה אחר,

רות גסות או בהצעות מיניות, פסקו כי הטרדה מינית, שבאה לידי ביטוי בהע

בליטופים ובהתנהגות דומה, יכולה להיות עבירת משמעת של התנהגות שאינה 

הצבאי לערעורים  הדין-ביתהדין של -לדוגמה, פסק הרא}הולמת את התפקיד 

 .{סעדיה דוד נ' התובע הצבאי הראשי 296559תיק ע5

 

אינה מוגבלת עבירה של התנהגות שאינה הולמת את התפקיד , זאת-עם-יחד

}עש"מ  ליחסים שבין עובדים באותו גוף ציבורי. די בכך שהיא קשורה לתפקיד

 {.(2885) 086, (2, פ"ד נב)בן אשר מדינת ישראל נ' 0026580

 

ידי שני נתונים -ההתנהגות הנדרשת מעובד המדינה מוכתב על סטנדרט

דו ידי תפקי-, עלשניתידי מעמדו כעובד המדינה; -, עלראשיתעיקריים: 

ההתנהגות הנדרשת  טבשירות המדינה. בהתאם לתפקיד, אפשר שסטנדר

יהיה, בשל מהות התפקיד, גבוה יותר  מסוייםמעובד מדינה בתפקיד 

אור נ'  9216588עש"מ } כלל-דרךההתנהגות של עובדי המדינה ב טמסטנדר

 .{(2880) 282, 259(, 8)פ"ד מט ,מדינת ישראל

 

, אף שלא תיחשב מסוייםדינה בתפקיד שהתנהגות של עובד מ , אפשרכן-על

-בלתי, תיחשב התנהגות כלל-דרךלגבי עובדי המדינה ב הולמת-בלתיהתנהגות 

 וכך גם בהטרדה מינית. כלל-דרךלגבי אותו עובד. כך ב הולמת

 

סטנדרד כך למשל, מורה העובד בשירות המדינה, מעצם מהותו, מחייב 

בעמדה של  כלל-דרךמוצב בהתנהגות גבוה, במיוחד כלפי התלמידים. מורה 

מרות כלפי התלמידים: ניתנת בידו סמכות לקבוע אם, ובאיזו מידה, יצליח 

המורה מוצב בעמדה של חינוך כלפי  התלמיד בלימודים. מעבר לכך
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התלמידים. היא מקנה לו מעמד וסמכות בעיני התלמידים. אך היא גם מטילה 

 עליו אחריות מיוחדת כלפי התלמידים.

 

מפקיד את התלמידים בידי המורה, סומך עליו שיעשה כל שביכולתו הציבור, ה

כדי לקדם אותם. זהו תפקיד שיש בו נאמנות. אכן, כל עובד ציבור הוא נאמן 

(, 1), פ"ד מחלממשלה סויסא נ' היועץ המשפטי 0609586 בג"צ הרא}הציבור 

098 ,009 (2889).} 

 

פיק מתלמיד, ויהא זה שלא ינצל את מעמדו כדי להמאוד  על המורה להקפיד

אף תלמיד בוגר, טובת הנאה, מינית או אחרת. לכן גם ברור שהטרדה מינית 

הטרדה  , היאהלחוק המשמעת חל עלי (6)20ידי מורה שסעיף -כלפי תלמיד, על

 עבירת משמעת. מינית שיש בה

 

{, הציג (2885) 086 ,(2פ"ד נב) ,בן אשר מדינת ישראל נ'} 0026580עש"מ  -ב

פט את סימני ההיכר העיקריים להטרדה מינית המגיעה כדי המש-בית

 ( לחוק שרות המדינה )משמעת(.6)20התנהגות שאינה הולמת, בניגוד לסעיף 

  

 להלן תמצית מסימני ההיכר:

 

 טרדה על יסוד מין)א( ה

אלא אם היא,  התנהגות לא תיחשב הטרדה מינית, גם אם היא מטרידה,

לידי ביטוי בדברים הקשורים  ת צריכה לבואההתנהגו כשמה, בעלת אופי מיני.

להשיג טובת הנאה מינית: יחסי  למין. התנהגות שהיא הטרדה מינית מכוונת

מין, או אפילו סיפוק מיני מעצם מעשה ההטרדה, כגון, סיפוק מחיבוק או 

 .חיכוך. אך לא תמיד כך
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 אפשר, במקרים מיוחדים, שהכוונה תהיה רק להקניט את הצד השני, לנקום

בו או להציק לו, באמצעות ביטויים גסים או הערות אחרות בעלות אופי מיני, 

למשל, כדי שימאס במקום העבודה ויפרוש ממנו. תהיה הכוונה אשר תהיה, 

העיקר הוא לא הכוונה אלא ההתנהגות: די בכך שבעיני האדם הסביר 

 ברור מן הנסיבות וההקשר כלל-דרךההתנהגות הגיעה כדי הטרדה מינית. ב

 אם יש, או אין, להתנהגות אופי מיני.

 

 הטרדה אישית והטרדה סביבתית )ב( 

יש  הבחנה בין הטרדה אישית לבין הטרדה סביבתית. להטרדה אישיתקיימת 

, וקשורה לזהות מסוייםידי אדם אחד אל אדם -היא מופנית על ,כתובת אישית

הנאה  של אותו אדם. ברוב המקרים היא מכוונת להשיג מאותו אדם טובת

הבטחה לשפר )או איום לפגוע( בתנאי  דרישה לקיים יחסי מין או ידי-מינית על

  ם.העבודה או הלימודי

 

, אלא היא מתבטאת ביצירת מסוייםהטרדה סביבתית אינה מכוונת כלפי אדם 

, למשל, במקום העבודה או במקום הלימודים. התנהגות יוצרת עויינתסביבה 

את האווירה, משבשת את היחסים ומפריעה אם היא מעכירה  עויינתסביבה 

לא  עויינתיצירת סביבה  אולםלתפקוד התקין במקום העבודה או הלימודים. 

לדוגמה, כאשר מנהל  ,תיחשב הטרדה מינית אלא אם היא בעלת אופי מיני

 .תפורנוגראפיומחלקה תולה על קירות החדרים במחלקה תמונות 

 

 הטרדה גופנית והטרדה מילולית)ג( 

המקרה הקיצוני של הטרדה מינית. פגיעה כזאת תהיה, היא  עה גופניתפגי

פלילית: מתקיפה, דרך מעשה מגונה, ועד אונס. הדין  ה, גם עבירכלל-דרךב

הפלילי אינו מבטל את הדין המשמעתי. אדם שהועמד לדין פלילי בגין עבירה 
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כזאת, גם אם הורשע בעבירה, עדיין אפשר להעמידו לדין משמעתי בגין 

 הטרדה מינית. 

 

בדרישות או בהצעות חוזרות ונשנות  הטרדה מילולית יכולה לבוא לידי ביטוי

לקיום יחסי מין, או קשר אינטימי אחר, ללא קשר לתנאי העבודה או 

ביטויים בעלי אופי  .הלימודים וללא הבטחה של תמורה חומרית או אחרת

בהן כדי להעכיר  וכיוצא באלה התבטאויות בעלות אופי מיני שיש ,מיני גס

באופן ממשי את סביבת העבודה או הלימודים או לפגוע באופן אחר ביכולת 

 . נחשבים גם הם להטרדה מילולית לתפקד כראוי בסביבה זאת

 

 פגיעה ממשית)ד( 

אפשר שהתנהגות בעלת אופי מיני לא תיחשב הטרדה  מסויימיםבהקשרים 

ם היא מובילה לפגיעה מינית, אף אם יש בה כשלעצמה משום פגיעה, אלא א

לפגיעה חומרית. בהקשר של התנהגות שאינה הולמת את  כלל-דרךנוספת, ב

התפקיד של עובד המדינה, עצם ההטרדה יכולה להיחשב כעבירת משמעת לפי 

, אף אם אין היא מובילה לפגיעה (משמעת) שרות המדינה לחוק (6)20 סעיף

  העבודה. נוספת, כגון, פיטורין מן העבודה או הרעה בתנאי

 

, לא כל התנהגות או התבטאות בעלת אופי מיני, אפילו יש בה זאת-עם-יחד

מידה של גסות, והיא גורמת מבוכה או מעוררת מורת רוח, תיחשב הטרדה 

מינית. הפגיעה תיחשב ממשית כאשר יש בה כדי לפגוע באופן ממשי בכבוד, 

ה עד כדי פגיעה כגון לגרום השפלה, או כאשר יש בה כדי להעכיר את האוויר

ממשית ביכולת לתפקד באופן רגיל ותקין כעובד או כתלמיד וכיוצא באלה. 

נסיבות העניין הן שקובעות אם הפגיעה ממשית עד שהיא מגיעה כדי הטרדה 

 מינית.
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 חוסר הסכמה)ה( 

התנהגות אינה הטרדה מינית אם היא מוסכמת. חוסר הסכמה יבוא  כלל-דרךב

אופן מפורש או באופן נרמז, אם במלים ואם , בכלל-דרךלידי ביטוי, ב

נדרשת התנגדות אקטיבית, שכן אחרת  מסויימותבהתנהגות. בנסיבות 

הנסיבות עצמן  ,נדרשת היא משתמעת מן הנסיבות הסכמה. אולם לא תמיד

המבטאת  יכולות להצביע בבירור על חוסר הסכמה. יש גם שתיקה רועמת

ר כי התנהגות, הנראית כהסכמה, לא התנגדות פסיבית. בנסיבות מיוחדות אפש

תיחשב הסכמה: הנסיבות מלמדות כי התנהגות פסיבית אינה מצביעה על 

 הסכמה, אלא היא מכסה על התנגדות פסיבית.

 

"בעל סמכות" כלפי "עובד הנתון  ידי-ככלל, שמדובר בהטרדה מינית על

כדין, לסמכותו", שיש בה משום "ניצול מעמד" כדי להשיג מאותו עובד "שלא 

טובת הנאה מינית". בהטרדה כזאת, אין הבדל אם נעשתה "בהסכמת העובד 

, חוק העונשין} או שלא בהסכמתו, ביזמת בעל הסמכות או ביזמת העובד"

 {.698( )א690)ב(,690סעיפים 

 

 ניצול מעמד )ו( 

אין קשר הכרחי בין הטרדה מינית לבין המעמד היחסי של הצדדים להטרדה. 

ה מינית מצד עובד אחד כלפי עובד אחר, אף אם שניהם אפשר שתהיה הטרד

תלמיד לתלמיד, עובד  באותו תפקיד או באותה דרגה. המטריד יכול להיות

 המורה. או המעביד, המנהל, הממונה הישיר, המפקד אחד כלפי עובד אחר,

 

כפועל יוצא מן המעמד, בידי המטריד להבטיח, בתמורה לקשר מיני, שיפור 

יוצרת  הבטחה כזוו הלימודים, או לאיים בהרעת התנאים. בתנאי העבודה א

עצם התלות עשויה להוסיף אמינות ם. לחץ לקבל את ההצעה או להיכנע לאיו

, כי לא הסכים להתנהגות המטרידה, אף ראשית ,ומשקל לטענות של המוטרד
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, כי עצם ההטרדה פגעה ביכולת שלו ושניתאם לא נתן לכך ביטוי מפורש, 

 תקין, ולכן יש בה משום פגיעה ממשית.לתפקד באופן 

 

שימוש בכוח או בהשפעה הנובעים מן התפקיד או המעמד, לא , זאת-עם-יחד

לתכליתם, אלא כדי להפיק טובת הנאה מינית, יש בו, כשהוא לעצמו, משום 

שרות המדינה לחוק  (6)20התנהגות שאינה הולמת את התפקיד בניגוד לסעיף 

די בעל סמכות, במובן הרחב, כלפי מי שנתון י-. הטרדה מינית על(משמעת)

היא עלולה להגיע כדי ולסמכותו, היא סוג חמור במיוחד של הטרדה מינית 

 לחוק העונשין. 915עבירה פלילית של סחיטה באיומים בניגוד לסעיף 

 

 מבחן אובייקטיבי)ז( 

להטרדה מינית יש, כמובן, היבט סובייקטיבי. הוא משתנה מאדם לאדם. 

ראה הטרדה מינית לאדם אחד, לא בהכרח ייראה הטרדה מינית מעשה שנ

 מבחן זההמבחן המכריע הוא המבחן האובייקטיבי. אולם לאדם אחר. 

האם ההתנהגות השנויה  יש לבדוק ,ראשיתמתבסס על האדם הסביר. 

במחלוקת הגיעה כדי הטרדה מינית, שיש בה פגיעה ממשית, או שמא היא 

פגיעה קלה, אינה חורגת מהתנהגות מקובלת תה בה יהתנהגות, שגם אם הי

תה הסכמה, להתנהגות יתה התנגדות, או שמא היי, האם הישניתוקבילה? 

 זאת? 

 

הסטנדרד הראוי אינו מבטא את התפיסה הטיפוסית של גבר רגיל, או את 

-שה רגילה, אלא את ההתנהגות הראויה בעיני ביתיהתפיסה הטיפוסית של א

אור נ'  9216588עש"מ } ונות המנחים את החברההמשפט לאור הערכים והעקר

 .{(2880) 281, 259(, 8), פ"ד מטנציב שרות המדינה -מדינת ישראל 
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 הטרדה מינית בקרב נבחרי ציבור 2.7

 כללי 2.7.1

בשנים האחרונות הארץ גועשת ורועשת מחשיפת פרשיות של אנשי שררה בעלי 

חיים רמון, הנשיא משה תפקידים בכירים שהואשמו בהטרדות מיניות: השר 

 .אחריםולב  רקצב, הרב מוטי אלון, ניצב אורי ב

 

אין ספק כי מעמדם ותפקידם הבכיר של הנאשמים בעבירות של הטרדה 

מינית, חשיפת פרשיות אלו וההד התקשורתי הרב להם הן זוכות גורם 

זו על סדר היום הציבורי בארץ ובעולם, ומכאן גם להגברת  סוגיהלהעלאת 

 נושא זה.מודעות ל

 

 עבירות מין ברשויות מקומיות 2.7.2

מרבית מהרשויות המקומיות קבעו במנגנוניהן דרך יעילה להגשה ולבירור 

תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות. לצורך זאת, מונו ממונות על מניעת 

 הטרדה מינית ברשויות המקומיות.

  

דתן של הממונות הממונות השתתפו בקורס ייעודי שמטרתו להעניק כלים לעבו

על מניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות, זאת לצורך טיפול מקצועי 

בפניות ובמקרים של הטרדה מינית בתוך הרשות המקומית. הקורס עצמו 

עוסק במתן ידע וכלים לאחראיות למלא את תפקידן בצורה מיטבית, הן 

כאשר בפעולות מניעה והסברה והן במצבים בהם יש צורך להתערב, למשל 

 מוגשת תלונה על הטרדה מינית.

  

על הרשוית המקומיות כגופים ציבוריים ומנהליים וכגופים המעסיקים עובדים 

המשפט את -רבים, חלות החובות האמורות כפל כפליים. לא אחת ביטאו בתי
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התפיסה שעל הרשות המקומית חלה חובה מוגברת בכל הקשור בפעולות 

בי בהטרדה מינית או בהתנכלות שבאה המניעה ובכל הקשור בטיפול האקטי

 על רקע ההטרדה.

  

המשנה לתכנון -יו"ר ועדת {מדינת ישראל נ' לוי} 2886565ת"פ  -כך למשל, ב

הורשע בעבירות של מעשה מגונה ושל איומים בעובדת העיריה, בעניינו  ובניה

מתחה השופטת ביקורת על התנהלות העיריה וציינה, כי נפרשה בפניה מערכת 

ית רמלה, מערכת של סכסוכים קשים, אינטריגות ים בעייתית בתוך עיריחסי

ודאי וכל וומערכות יחסים החורגות ממערכות יחסים רגילות במקום עבודה, ב

 שכן כאשר מדובר ברשות ציבורית.

  

לעיתים למרות פעולות המניעה מצד הרשות המקומית למניעת הטרדה מינית, 

לות. כך התנכ תכים שהיא נקטה  להסרן תיבחן הרשות בשאלה מהן הדריעדי

אתר פורסם ב, }עיריית ירושלים נ' רעות ברדה 2800569ע"ע  -ב למשל,

העיריה מילאה את פעולות המניעה הפאסיביות ({ 66.60.60) האינטרנט נבו

קבעה במנגנוניה דרך יעילה להגשה ולבירור תלונה  , היתר-ביןהקבועות בחוק, 

, פרסמה בקרב העובדים את דבר אימוץ בשל הטרדה מינית או התנכלות

לסייע למשיבות, אולם לא  מנת-עלהתקנון למניעת הטרדה מינית, ואף פעלה 

המשפט קבע כי לא היו פעולותיה מספקות משום -היה בכך די, בעניין זה בית

}ראו:  ומהתנכלות עויינתמסביבת עבודה  לסבול ה שהמתלוננת המשיכ

 .דה מינית{לחוק למניעת הטר 0 -ו 0סעיפים 

  

לחוק מטיל אחריות על מעבידים בשל הטרדה מינית  0, סעיף כן-כי-הנה

שביצעו עובדיהם או ממונים מטעמם, במסגרת יחסי העבודה. בבסיס אחריות 

זו עומדת ההנחה, לפיה המעביד הינו בעל חובות אמון כלפי עובדיו וחובה 

הטרדה מינית  לדאוג לרווחתם, ולספק להם סביבת עבודה חפה ממעשים של
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)תל  , כרך ג'שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה }פרופ' רות בן ישראל

 {.596, 516 ,(2885אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 

 

לחוק למניעת הטרדה מינית  22בכל הנוגע לרשויות הציבוריות בהתאם לסעיף 

 חובות אלו חלות גם על המדינה כמעבידה.

 

 ד לנקוטמעבי כי על את הוראת החוק, ולהפניםעל רשויות מקומיות להכיר 

עשוי להימצא אחראי, ואף לחוב בפיצוי אחרת באמצעי טיפול ומניעה הולמים, 

 כספי ממשי.

 

 קלון בעבירת מין 2.7.3

המושג קלון הוא מושג עמום, ויכול שהוא יישא בחובו משמעויות שונות 

ליתה של החקיקה, פי תכ-בהקשרים שונים. על מהותו של הקלון יש לעמוד על

 1808586ע "על} אשר במסגרתה מופיעה ההוראה בדבר עבירה שיש עימה קלון

 018 ,(9פ"ד מה) ,נ' פלוני יפו-אביב-בתל הדין-עורכיהוועד המחוזי של לשכת 

 ,(9), פ"ד מבעודה נ' ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה 182555בג"צ ; (2882)

560 (2858.}) 

 

, "שבנסיבות או בהקשר של "עבירה שיש עימה קלון"מופיע  המונח קלוןכאשר 

מוסרי שטמון -קלון", הוא מתאר את הרכיב הבלתי היה בעבירה משום ענייןה

,  פ"ד 'חודייפי נ' עמר ואח 259506 בג"צ} בביצוע העבירה או בנסיבות ביצועה

בן אהרן ואח' נ' ראש המועצה המקומית  960500 בג"צ ;(2806) 090 ,(1)כז

 {.(2800) 802 ,(2)פ"ד כא ,היפרדס
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המשפט לבחון אם -כך, על בית-פי-עלהמונח קלון שאוב מתחום המוסר. 

הן עבירות נגד המוסר. המוסר, כמו גם הקלון,  העבירות שבהן הורשע אדם

אינו מונח משפטי. קבוצת המעשים שיש בהם פגם מוסרי אינה מוגדרת בחוק 

 ואינה יכולה להיות מוגדרת בחוק.

 

-ל המונח קלון, מצריך גמישות והתאמה לכל מקרה לגופו. בבוא ביתיישומו ש

המשפט לבחון אם העבירות שביצע אדם יש בן דופי מוסרי, עליו לקבוע תחילה 

פי -, בעיני מי, האם עלמידה-אמותעמדה בשאלה, דופי מוסרי לפי אילו 

פי השקפתה של החברה שאליה -השקפת המוסר של החברה הישראלית או על

הוועד  1808586ע "עלאוניברסליות } מידה-אמותפי -ך הנאשם או עלמשתיי

 018 ,(9פ"ד מה) ,נ' פלוני יפו-אביב-בתל הדין-עורכיהמחוזי של לשכת 

(2882).} 

 

, ייתכן שבביצוע מזאת-יתרהלא בכל עבירה פלילית טמון יסוד הקלון. אולם 

א יימצא קלון, בעוד שבנסיבות אחרות ל מסויימותעבירה יימצא בנסיבות 

פ"ד , בן אהרן ואח' נ' ראש המועצה המקומית פרדסיה 960500 בג"צ} קלון

 ({.2800) 802 ,(2)כא

 

ביסודות הפוראליים של העבירה אלא  מרכז הכובד של ההכרעה אינו טמון

ראש המועצה ווגי'ה עודה נ'  182555 בג"צנעברה העבירה }בנסיבות בהן 

 ({.2858) 560 ,(9)פ"ד מב ,המקומית ג'לג'וליה

 

 

 



 שער ב': הטרדה מינית

 

 

 

566 

הרלבנטיות של הקלון. קרי, ההשלכה המיידית של  2.7.4

 או נבחר ציבור הקלון על עניינו של עובד הציבור

קלון, אל לה להקדים את זמנה. עליה להתקבל במועד בו היא  ענייןהחלטה ב

רלוונטית, ובאופן שיעלה בקנה אחד עם תכליתה, משמע, בחינת הכשירות 

 יד קונקרטי בעת נתונה.המוסרית למילויו של תפק

 

דין בפלילים וחד הוא אם ניתן בתום ניהולו של משפט או שיסודו -לא בכל פסק

 בהסדר טיעון, ראוי כי יימצא ביטוי לשאלת הקלון. 

 

ביטוי כאמור, יינתן באותם מקרים, בהם נודעת לקיומו של קלון השלכה 

שקלון הוא  מיידית, למשל כאשר המורשע מצוי בעיצומה של כהונה בתפקיד

מחסום לו, או כשעומד הוא ערב אותה כהונה, או כשקלון מאיים לשלול מידיו 

של תנאי הפרישה. אחרת, לא זו בלבד שלא תהא  עניינםזכויות שונות, כמו ב

המשפט, אלא שלא יהא לאותה החלטה תוקף -משמעות להחלטתו של בית

 מחייב.

 

יבור המושעה משירותו כשהקלון מאיים על זכויותיו של עובד הצכן, -כמו

 תהיה לקביעתו חשיבות.  במדינה, או המונע בעדו מלמלא תפקיד אליו התמנה

 

קרי, הדרישה לעסוק בשאלת הקלון, תעלה שההכרעה בה נחוצה רק כאשר 

פלונית  8088560 בג"צמבקש אדם שכבר הורשע להתמודד למשרה ציבורית }

 .{("קצב עניין")להלן: ( 1665) 886(, 6פ"ד סב), המשפטי לממשלהא' נ' היועץ 

 

תכליתה של ההכרעה בשאלת הקלון היא בדיקת כשירותו המוסרית של אדם 

למלא תפקידים בעלי השלכות ציבוריות. היא נועדה לאפשר את ניפויו של זה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%205699/07
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ן המועמדים לאותם תפקידים, וזאת כדי אשר נמצא לוקה מבחינה ערכית מבי

שתפקידים אלה ימולאו כראוי וכדי להבטיח את האמון במערכת הציבורית 

  {.קצב ובשלטון החוק }עניין

 

-תשל"ההבחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

נקבעו תנאים לפקיעת הכהונה של ראש רשות מקומית או להשעייתה.  2808

עיריות ומועצות מקומיות, כללים אלה מעוגנים בחוק בחירת ראש  יןעניב

 הראשות וסגניו וכהונתם. 

 

לחוק זה קובע את התנאים אשר בהתקיימם פוקעת או מושעית  16סעיף 

 כהונתו של ראש רשות מקומית, מחמת הרשעתו בפלילים.

 

 פסלות לכהונה עקב הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ענייןהוראות דומות ב

 חוק המועצות האזוריותב ל0קיימות גם לגבי ראש מועצה אזורית )סעיף 

ולגבי חברי מועצות של רשויות  2855-)בחירת ראש המועצה(, התשמ"ח

צו המועצות ( ל0)262; סעיף פקודת העיריות( ל5)216מקומיות )סעיף 

ב לצו המועצות המקומיות )ב(, 0וסעיף  2886-)א(, התשי"א המקומיות

ת )מועצות אזוריות(, )ב( לצו המועצות המקומיו28; סעיף 2886-התשי"ג

 .2885-התשי"ח

 

ההוראות כאמור לעיל קובעות את המועד בו פוקעת אוטומאטית כהונתו של 

 ראש רשות מקומית בגין מעורבות בפלילים. 

 

כהונתו של ראש רשות מקומית תפקע באופן אוטומטי אם ראש הרשות הורשע 

או אם ראש  דין סופי כי בעבירה שביצע יש משום קלון-בדין, ונקבע בפסק

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20המועצות%20האזוריות
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=צו%20המועצות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=צו%20המועצות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=צו%20המועצות%20המקומיות
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)ב( לחוק הבחירות לרשויות 0הרשות נידון למאסר בפועל כאמור בסעיף 

 המקומיות.

 

אולם, אם כהונתו כאמור לא תופסק באופן אוטומטי מכוח הדין, למועצת 

הרשות הוענקה סמכות, לדון ולהחליט אם נוכח נסיבות שונות ובהן גם הגשת 

נתו. סמכות זו מעוגנת כתב אישום יש מקום להעביר את ראש הרשות מכהו

 לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם. 11בסעיף 

 

גם אם לא נפסלה כהונתו של ראש הרשות המקומית פסילה אוטומאטית מכח 

הדין, קיימת חובה על מועצת העיריה לשקול נתונים אחרים במסגרת 

 החלטתה אם להעבירו מכהונתו ובהם הגשת כתב אישום נגד ראש העיריה. 

 

קולים נוספים שיילקחו בחשבון הם, סמיכות מועד הבחירות למועד שי

ההחלטה, חומרת העבירות המיוחסות לראש הרשות המקומית, הערך עליו 

באה העבירה להגן, כאשר חומרה מיוחדת תימצא בעבירות שביסודן ערכים 

מוגנים בדבר טוהר המידות, אמון הציבור ברשויות השלטון והבטחת יושרם 

 משרתי ציבור. האישי של 

 

כן, ייבחנו גם  התמשכותן ואת היקפן של העבירות מושא כתב האישום, -כמו

מספר האישומים, פרק הזמן שחלף מאז המועד בו נטען שעבירות אלה בוצעו 

והזיקה בין העבירות בהן הואשם ראש הרשות לבין סמכויותיו ומעמדו כראש 

 הרשות. 

 

זיקה  היעדרון רצח או אונס בהן גם בתכנה עבירות חמורות כגי, תזאת-עם-יחד

לתפקיד לא ניתן להסכין עם המשך כהונה. דהיינו, אין זיקה הכרחית בין 

 התפקיד לבין ההחלטה להעביר מכהונה. 
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אמנם הגשת כתב אישום מהווה ראיה מינהלית למעשים פליליים המיוחסים 

 לראש עיריה, אולם הגשת כתב אישום אינה מביאה אוטומאטית לפסלות

 מכהונה.

 

שלטונית רשאית לבסס מימצא על  כלל "הראיה המינהלית", פירושו, כי רשות

לב לנסיבותיה, הינה כזו, אשר כל אדם סביר היה -ראיה, אם הראיה, בשים

יואל  0206581 בג"צרואה אותה כבעלת ערך הוכחתי והיה סומך עליה }

 {.(2886) 118 ,(1), פ"ד מזאייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון

 

כן, יתכנו מקרים בהם הגשת כתב אישום לא תחייב העברת שר מכהונתו, -כמו

התנועה למען איכות  2966560 צ"בג} ענייןוהדבר תלוי תמיד במכלול נסיבות ה

פורסם באתר האינטרנט נבו  השלטון בישראל נ' ממלא מקום ראש הממשלה,

(60.66.60.}) 

 

יובהר, כי השיקולים המובילים להעברת ראש רשות מקומית מכהונתו יחולו 

 גם בשלב ההתמודדות בבחירות לתפקיד זה, מטעמי ציבור. 

 

ע התמודדות כזו כיוון שלא מוקנית אולם, מהפן המשפטי, אין אפשרות למנו

בדין סמכות שלא לאשר את התמודדותו של מועמד המקיים את הכשירות 

 הקבועה בחוק, אם המועמד מואשם בפלילים. 

 

מבחינה משפטית לא ניתן להתערב בשאלת החלטתו של מועמד להתמודד 

לראשות רשות מקומית, או בהחלטת מי מהמציעים להציע מועמד זה או אחר 

אומ"ץ אזרחים למען   9812526 צ"בגמקום שאין הוראת פסילה אוטומאטית }ב

, פורסם מנהל תקין וצדק חברתי נ' ראש עיריית רמת השרון, יצחק רוכברגר

 ({.20.68.26באתר האינטרנט נבו )
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המבחנים והשיקולים לבחינת קיומו של "קלון" הדבק בעבירה המיוחסת 

על נציב שירות המדינה ולו, גם לחשוד, לנאשם או למי שהורשע בה, יח

 .קלוניות העבירהבהפעלת סמכותו להשעיית עובד וכן על שיקוליו בבחינת 

 

האם העבירה . דהיינו, שלבי-דו, שהוא מבחן סוג העבירהיבחן  ,ראשית

"האם ופי טיבה בקלון" -המיוחסת לחשוד, לנאשם או למורשע "כרוכה על

 9216588}עש"מ  וכות בקלון"הנסיבות המיוחדות שבהן בוצעה העבירה כר

 .({2880) 259(, 8, פ"ד מט)יוסף אור נ' מדינת ישראל

 

כפופה תהא קביעת הקלון לעולם שר. קלון הוא מושג יחסי, תלוי נסיבות והק

 ומטרה ענייןלהקשר ולנסיבות. אין זו הצהרה כללית, אשר כוחה יפה לכל 

משמעות לעיסוק  תכליתה קונקרטית. וקודם שתכלית זו מתקימת, אין כלו

ה"ש ; השופט א' לוידינו של -לפסק 62, פסקה "קצב עניין}" בשאלת הקלון

  {.(1666) 586, 598 ,(9, פ"ד נז)דני בונפיל ענייןב 1566

 

יכולה להיות שונה ממקום למקום ומזמן לזמן, אך  "קלוןה"של  מידה-אמת

 אחר היא גם שונה מהוראת חוק אחד בה מופיע ביטוי זה אל הוראת חוק

לפיכך, בבחינת קלוניות העבירה, יש להתייחס לתכלית העבירה ולרציונאל 

כמו גם להקשר העבירה בהוראת החוק, לזמן ולמקום ביצוע  שבבסיסה,

 ,(2), פ"ד לונ' עודהג'אפר  205552בג"צ } העבירה, ולמיהותו של מבצע העבירה

96 ,99 (2852.}) 

 

 אמונה תנועת האישה הדתית לאומית} 8829560 ,8582560 ,8586560בג"צ  -ב

-{ הרשיע בית(60.21.60, פורסם באתר האינטרנט נבו )נ' ראש הממשלה ואח'

ות שע 216רמון  במעשה מגונה בלא הסכמה וגזר עליו:  המשפט את השר חיים
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המשפט -פיצוי למלוננת. בית ח"ש 28,666 -עבודות שירות לתועלת הציבור ו

 פעמי הנעדר קלון.-הגדיר את המעשה כאירוע נקודתי וחד

 

קרי, ההשלכה המיידית של הקלון על  .הרלבנטיות של הקלון תיבחן ,שנית

   עניינו של עובד הציבור.

 

הא באותם מקרים, בהם נודעת לקיומו של קלון יהביטוי לשאלת הקלון 

השלכה מיידית, למשל כאשר המורשע מצוי בעיצומה של כהונה בתפקיד 

שקלון הוא מחסום לו, או כשעומד הוא ערב אותה כהונה, או כשקלון מאיים 

 או כשהקלון מאיים על זכויותיו של עובד הציבור, לשלול מידיו זכויות שונות

ראה } המושעה משירותו במדינה, או המונע בעדו מלמלא תפקיד אליו התמנה

 60וראו גם פסקה השופט א' לוי; כב'  דינו של-לפסק 69פסקה , בקצעניין 

 .{הנשיאה ד' ביינישכב'   של דינה-פסקל

 

הצורך לשקול את  .מוסרי שבעבירה-ההיבט הערכייש לבחון את  ,שלישית

ו של אדם לכהונה ציבורית הורחב גם למצבים מוסרי במינוי-ההיבט הערכי

בהם הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית או משמעתית כנגד המועמד בגין 

אמונה תנועת האישה  8586560 בג"צ} התנהגות המעלה חשד לחריגה מן החוק

 (60.21.60, פורסם באתר האינטרנט נבו )הממשלההדתית לאומית נ' ראש 

סגן הרמטכ"ל, האלוף דן  - יואב הס 8080569 בג"צ(; "אמונה עניין")להלן: 

דינו של -לפסק 26פסקה  ,("הס עניין")להלן: ( 1668) 80 ,(0), פ"ד נטחלוץ

התנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת  1866580בג"צ ; לוי השופט א'

אייזנברג נ' שר הבינוי  יואל 0206581 בג"צ; (2880) 08, 90 ,(6נא) "ד, פישראל

 .({2886) 118, (1), פ"ד מזוהשיכון
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אף הוכרה אפשרות לפסול מכהונה ציבורית אנשים שהוחלט להעמידם לדין 

או כאשר התנהלה חקירת פלילית נגד  םפלילי, עוד בשלב שטרם הוכחה אשמת

התנועה למען  6689586בג"צ ם }שר שלא התגבשה לכדי הגשת כתב אישו

(; דרעי)פרשת  (2886) 911, 969 ,(8מז) "דפ ,איכות השלטון נ' ממשלת ישראל

; (2886) 900, 992 ,(8מז) "ד, פאמיתי נ' ראש ממשלת ישראל 9100586בג"צ 

, אריאל שרוןהתנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה  2886566בג"צ 

 ({.השר צחי הנגבינוי י)מ (1666) 582, 520 ,(0נז) "דפ

 

בור למלא, . סוג המשרה, אותה אמור עובד הצימהות המשרהתיבחן  ,רביעית

יואל אייזנברג נ'  0206581 "צבג} משפיע על משקלו של העבר הפלילי באיושה

 ({.2886) 118, (1), פ"ד מזשר הבינוי והשיכון

 

תר מה אמון רב יויככל שעובד המדינה נושא משרה רמה  יותר, שיש ע

וסמכויות חזקות יותר, כך יש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו 

 על טוהר המידות ועל התנהגות הולמת. 

 

לעניין זה יש הבדל בין עובד בכיר, הממונה על עובדים רבים ואמור לשמש 

להם ולציבור, לבין עובד זוטר. יש מקום לצפות ולדרוש ממנהל כללי של דוגמה 

יותר מאשר מצפים ודורשים מן המזכירה שלו, כשם שיש משרד ממשלתי 

מקום להקפיד עם המפקח הכללי על המשטרה יותר מכפי שמקפידים עם 

נציב שירות  - יוסף אור נ' מדינת ישראל 9216588עש"מ } שוטר מן השורה

  80589, 0208, 0268, 0609586בג"צ  ;(2880) 282, 259 ,(8)פ"ד מט, המדינה

 812550ע"פ ; (2889) 526,  086 ,(1), פ"ד מחסויסא נ' היועץ המשפטי לממשלה

  {.(2886) 969, 925 ,(2), פ"ד מהמדינת ישראל נ' עינב
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אף יש לבחון אם המדובר בעובד הציבור או בנבחר הציבור. שכן ייתכן כי 

ידי עובד המדינה תיחשב כעבירה שיש -על מסויימותעבירה שנעברה בנסיבות 

כעבירה שיש עמה קלון עמה קלון, אף אם עבירה בנסיבות דומות לא תיחשב 

לצורך פסילה מכהונה של נבחר ציבור בשל השוני המובהק בחובות המוטלים 

יוסף אור  נ' מדינת  9216588עש"מ } עליהם מתוקף מעמדם בשירות הציבורי

 .(2880) 282, 259 ,(8)מט, פ"ד נציב שירות המדינה-ישראל

 

לזהותה של  יש משקל, כמו גם גם למהותו של התפקיד ולמשקלו הציבורי

הרשות הממנה, לנסיבות שבהן הוחלט על המינוי, לכישוריו הייחודיים של בעל 

 .{לעילהס  עניין ראה}לשלב שבו מצוי המינוי ו התפקיד

 

למעמדו של העובד  בבחינת קלוניות העבירה בהקשר של מהותה, תינתן הדעת

ומקומו בהיררכיה של מקום העבודה ולמידת ההשפעה על המוסר והמשמעת 

בעבודה, כתוצאה מהעמדתו לדין, או מפתיחת חקירה משמעתית וחקירה 

 פלילית נגדו.  

 

, על אמון הציבור השפעת כהונתו בתפקיד של החשודתיבחן חמישית, 

  ת.במערכת הציבורי

 

עותיו בנוי על אמון הציבור הנשען לא רק על השרות הציבורי על כל זרו

יכולותיהם התיפקודיות של עובדיו ונבחריו אלא גם, ובעיקר, על רמתם 

השופטת א' כב' } המוסרית והאנושית, על טוהר מידותיהם ונקיון כפיהם

 {.אמונה בעניין פרוקצ'יה

 

מינוי לכהונות ציבוריות של בעלי תפקידים שדבק בהם פגם מוסרי, או 

בעקרונות היסוד הערכיים  ארתם בתפקידם לאחר שסרחו, עלול לפגועהש
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עליהם בנויים יסודות החברה והמשטר בישראל. הוא עלול לערער את אמון 

הציבור במערכות השלטון, האמורות לשקף במעמדן וברמתן את עקרונות 

יואל  0206581 "צבג} היסוד האתיים עליהם מושתתים חיי החברה בישראל

 ({.2886) 118, (1), פ"ד מזאייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון

 

במסגרת זו יש  .התאמת הדימוי המוסרי של העובד לתפקידתיבחן שישית, 

השפעת העבירות או החשדות המיוחסים לעובד על התאמתו  לבחון את

 רי בהיבט של כשירותו המוסרית למילוי התפקיד. לתפקיד ציבו

 

שיקול זה מבטא את  .האם העבירה נעברה במילוי התפקיד, יש לבחון שביעית

 האינטרס של אמון הציבור בשירות הציבורי בהיבט של שמירה על רמת

 התפקיד.  התנהגות ראויה במילוי

 

דינה ובאמון האם העבירה "עלולה לפגוע בתדמית של שירות המלפיכך יבחן, 

הציבור בשירות זה", האם העבירה "מהווה אות וסימן לכשירות של עובד 

המדינה או לכושרו להמשיך ולמלא את תפקידו" והאם העבירה המיוחסת 

לעובד הציבור "עשויה להשפיע על נורמת התנהגות הנדרשת מעובדי המדינה, 

; 281, יוסף אור עניין }ויש צורך להרתיע עובדים אחרים מפני הפרת הנורמה" 

פורסם  ,נציבות שירות המדינה - מדינת ישראל נ'גמיל חלף  1088562עש"מ 

ע"פ ; השופטת ד' ביינישכב' של  דינה-פסקב( 28.68.62באתר האינטרנט נבו )

 {.(2851) 06, 00 ,(6), פ"ד לופניץ נ' מדינת ישראל 098552

 

לחשוד או  חלוף הזמן מאז בוצעו העבירות המיוחסותשמינית, יינתן משקל ל

על"ע ו }פי נסיבותי-אולם המשקל שיש ליתן לו נגזר בכל מקרה על .לנאשם

פורסם באתר  ,הדין-עורכיגולדשטיין נ' הוועד המחוזי של לשכת  1085580

, מחוז הדין-עורכיפלוני נ' לשכת  0506על"ע  (;15.69.85האינטרנט נבו )
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; עניין 105 ,אייזנברג עניין; (2802) 005 - 000, 006 ,(2), פ"ד כהירושלים

 {.השופטת ארבלכב' של  דינה-פסקל 21סעיף , אמונה

 

אשר גם  או מתמשך פעמי-חדהאם מדובר במעשה יינתן משקל לכך תשיעית, 

אם נילווה לו היבט של חומרה, אין הוא מצביע על דופי מובנה באישיותו של 

כב' של  דינה-פסקל 21סעיף  ,אמונה ; עניין105, אייזנברג ענייןד }המועמ

 {.השופטת ארבל
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 :פרק א'

 כללי
 

עבירת האינוס עברה במרוצת השנים כברת דרך ארוכה ותיקונים למכביר, 

יה של האישה, על ודומה כי המשותף לכולם הוא העצמת ההגנה על האוטונומ

 חירותה ועל גופה.

 

דבר זה הוא חלק מן התהליך המבורך שעבר ועובר על החברה הישראלית, כמו 

ותיקון עוולות  ןעל חברות נוספות, במיוחד בעולם החופשי, של מימוש השוויו

ועיוותים היסטוריים. בני דורנו ראו בעיניהם בהקשר המגדרי מהפכה, לא 

מדיניות השיפוטית, בין השאר ביחס לעבירות פחות, והמשפט הפלילי וה

המכוונות כלפי נשים ובראשן עבירות מין לסוגיהן, זרמו, בקצב איטי לפרקים 

 ומהיר יותר לפרקים, בתוך מהפכה זו. 

 

 קובע: 2800-התשל"זלחוק העונשין,  698סעיף 

 

(, 9(, התש"ס )מס' 6התשמ"ח, התש"ן )מס'  )תיקונים אינוס. 348"

 ((0' התשס"א )מס

 :שהי)א( הבועל א 

 ( שלא בהסכמתה החופשית;2)  

שה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או י( בהסכמת הא1)

 מהות המעשה;
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שנים,  עשרה-ארבעשה היא קטינה שטרם מלאו לה י( כשהא6)

 אף בהסכמתה; או

שה או מצב י( תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה הא9)

 חופשית; אחר המונע ממנה לתת הסכמה

( תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל 8)

הסכמתה לבעילה  הייתהמחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא 

 הסכמה חופשית;

 שנים. עשרה-ששמאסר  -הרי הוא אונס ודינו   

מאסר עשרים שנים  -)א(, דין האונס  קטן-סעיףהאמור ב אף-על)ב( 

 :אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה

שנים ובנסיבות  עשרה-שש( בקטינה שטרם מלאו לה 2)

 (;8( או )9(, )1(, )2)א() קטן-סעיףהאמורות ב

 ( באיום בנשק חם או קר;1)  

 ( תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;6)  

שה לפני המעשה, בזמן המעשה או י( תוך התעללות בא9)

 אחריו;

מו לביצוע האינוס ( בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד ע8)

 בידי אחד או אחדים מהם.

 :)ג( בסימן זה 

המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של  -" בועל"

  "האישה.

 

)א( 698שלוש מתוך חמש החלופות שבסעיף כי קובע לחוק העונשין  698סעיף 

( הוא "החלופה הכללית"; סעיף 2)א()698הן שלא בהסכמה חופשית; סעיף 

( עניינו ניצול מצב של חוסר הכרה או מניעה אחרת למתן הסכמה 9)א()698
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( עניינו מחלת נפש או ליקוי שכלי, שבשלהם אין 8)א()698חופשית; סעיף 

 מדובר בהסכמה חופשית.

 

 שתי החלופות האחרות עניינן הסכמה אשר לאו הסכמה היא: 

 

ת היא חזקה שקבע המחוקק, שקטינה בת פחו -( 6)א()698סעיף   האחת,

 שנה, הסכמתה חסרת תוקף. עשרה-ארבעמ

  

היא "הסכמת" המרומה, אם לגבי מיהות העושה,  -( 1)א()698סעיף  - האחרת

 אם לגבי מהות המעשה.
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 :פרק ב'

 הסכמה"-"הסכמה" או "אי
 

( שכנה עבירת האינוס בפרק 2855לחוק ) 11ערב תיקון  חוק העונשיןבנוסח 

"פגיעות גוף" בסימן "עבירות נגד המוסר", וכיום הריהי בסימן "עבירות מין". 

 הייתה כדלקמן:  698לשונו של סעיף 

 

שה, שלא כדין, נגד רצונה תוך שימוש בכוח או באיימו עליה י"הבועל א

או כשהיא בחוסר הכרה או במצב המונע במוות או בחבלת גוף קשה, 

 ."שנים עשרה-ארבעמאסר  -התנגדותה, דינו 

 

 היה כדלקמן: חוק העונשיןנוסח הסעיף עם חקיקת 

 

שה, שאינה אשתו, נגד רצונה תוך שימוש בכוח או באיימו י"הבועל א

ו בחבלת גוף קשה, או כשהיא בחוסר הכרה או במצב עליה במוות א

 ."שנים עשרה-ארבעמאסר  -המונע התנגדותה, דינו 

 

( לחוק היווה מפנה, ועיקרו המרת הדרישה כי הבעילה 2855) 11תיקון מס' 

שה, לדרישה שזו תתרחש "ללא הסכמתה יתתבצע "כנגד רצונה" של הא

 החופשית":

 

  

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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 :שהי")א( הבועל א 

הסכמתה החופשית עקב שימוש בכוח, גרימת סבל שלא ב (2)

גופני, הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או איום באחד מאלה, 

 ואחת היא אם נעשו אלה כלפי האשה או כלפי זולתה;

שה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או י( בהסכמת הא1)

 מיהות המעשה..."

 

מצד קורבן  משמעות הדבר, כי נזנחה הדרישה הראייתית להתנגדות פיסית

 -העבירה: אין עוד צורך כי הנאנסת תביע בהכרח התנגדות מפורשת למעשה 

מילולית או פיסית. די בכך שניתן יהיה להסיק מן הנסיבות כי הבעילה נעשתה 

 ,(1), פ"ד מואחי נ' מדינת ישראלשי 6208582ע"פ בהיעדר הסכמה חופשית }

81 ,80 (2881).} 

 

אשר יכולה להיות תוצאה של פחד  -, גם התנהגות פסיבית מסויימיםבמקרים 

 222588ע"פ הסכמה, בהתחשב בנסיבות } היעדריש בה להצביע על  -והלם 

{ ואין הקרבן נדרש להראות כי (2888) 008 ,(6), פ"ד נדרץ נ' מדינת ישראלשוו

 מיצה את כל האפשרויות הפיסיות של התנגדות.

  

 8021581ע"פ עשיית דבר ניתן להבין חוסר הסכמה }-בנוסף, גם משיתוק ואי

אוחנונה נ'  8068580ע"פ ; (2886) 661 ,(2), פ"ד מחינת ישראל נ' בארימד

 {.(2880) 096, 012 ,(9)פ"ד נאמדינת ישראל, 

 

כתוצאה מזניחת היסוד של "נגד רצונה" נעלמה הדרישה הראייתית, נחלת 

של קורבן העבירה  תלפיה יש להוכיח התנגדות פיסית אופטימאליהעבר, ו

היא פועל יוצא של  הסכמה-אישנמשכת עד לרגע האחרון. התנגדות כביטוי ל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203179/91&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20111/99&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20111/99&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205612/92&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205612/92&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205739/96&Pvol=נא
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205739/96&Pvol=נא
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הנסיבות הסובבות את העבירה. יכול גם להיות היעדר הסכמה שאינו כולל 

 התנגדות פיסית סבירה, אלא הבעת שלילה מילולית גרידא.

 

, ויש לפרש את התיקון הנ"ל לחוק הסכמה-אימבטאת  -אישה האומרת "לא" 

כרצון להשתחרר. מי שמבקש להזריק לאחר זריקה החודרת דרך עורו זקוק 

ת. אין חוקי-בלתילהסכמה, ודי באמירת "לא" כדי שהחדירה האמורה תהיה 

בכך שלצורכי מניעת חדירה לאיבר מינה של אישה תהיה דרושה  הגיוןהצדקה ו

 לולית.מי הסכמה-אייותר מ

 

כל אדם בישראל נהנה מזכות יסוד לשלמות גופנית ולשמירת כבודו כאדם 

 כבוד האדם וחירותו{. :}ראו חוק יסוד

 

זניחת דרישת ההתנגדות במשפט הישראלי מבטאת שינוי משמעותי בתפיסות 

התרבותיות והחברתיות בישראל. הוראת החוק בנוסחה כיום משקפת את 

גופה, והיא מבטאת את השאיפה להגן על  ההכרה בזכות האישה לשלוט על

 אוטונומיית הרצון שלה.

 

נהוגה בעבר, הביאה לעולם המושגים  ההדרישה להתנגדות פיזית שהיית

המשפטי את התפיסה שלפיה האישה היא אובייקט מיני פסיבי, כך שניתן 

להניח שהיא מסכימה לקיום יחסים מיניים, ורק התנגדות פיזית ונמרצת 

אינוסה של  אינוס בטעות או שמא " גרוסלסתור חזקה זו }ע'  דה יכולהימצ

; י' לבנת "אונס, שתיקה, גבר, 660, 669ט מב )תשנ"ה( הפרקליהטעות?" 

 {.250ו )תשנ"ח(  פליליםאישה" 

 

לחוק הינה כי חופש הבחירה של האישה ושליטתה  11הגלומה בתיקון  ההנחה

נוס, אף אם האישה אי -על גופה, מחייבים לראות במגע מיני שלא בהסכמתה 

http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=גרוס&MaamarName=אינוס%20בטעות%20או%20שמא
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 8865566"פ עהסכמתה על דרך של התנגדות פיזית דווקא }-לא הביעה את אי

בנבידה נ'  1060569ע"פ  ;(1662) 506 ,(6), פ"ד נהאזולאי נ' מדינת ישראל

 {.(10.69.60) נבוב באתר אינטרנט פורסם, מדינת ישראל

 

עשה אינוס מבצע מ הככלל, הגישה הרווחת כי גבר המקיים יחסי מין עם איש

 .הידי האיש-רק אם נאמרה אמירה שלילית על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205938/00&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205938/00&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202606/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202606/04
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 :רק ג'פ

 שימוש בכוח
 

{ נתחדש (2886) 661 ,(2), פ"ד מחמדינת ישראל נ' בארי} 8021581ע"פ  -ב

נדרש לקבל את  הר היוזם יחסי מין עם אישמעתה גב -חידוש תפיסתי 

 הסכמתה.

 

( היווה נקודת מפנה נוספת בהגדרת 1662לחוק העונשין )משנת  02תיקון מס' 

העבירה, בגדרו נזנח היסוד של "שימוש בכוח". כך למשל, אין הכרח שהשימוש 

דינת פלוני נ' מ 6109589ע"פ  {בכוח או הפעלת הלחץ ייעשו בשעת הבעילה

 {.(2880) 606, 686 ,(8), פ"ד נישראל

  

, חל שינוי בדרישה הנוגעת למידתו ועוצמתו של הכוח הפיסי, כך, כן-כמו

למשל, נקבע כי די בכוח מועט, כגון דחיפת הקרבן, הפלה על מיטה ואפילו לחץ 

הכוח  ({.2886) 661 ,(2), פ"ד מחמדינת ישראל נ' בארי 8021581ע"פ חברתי }

אינו חייב להיות מופעל כלפי גופה של המתלוננת דווקא, ויכול שיהא מופעל 

 {.2606 ,(1660חלק שלישי ) ,על הדין בפליליםכלפי גופו של אחר }ראו י' קדמי 

 

, מעשה האישות עצמו, מהוה שימוש בכוח, ולכן העצם החדירה לגופה של איש

ע"פ , ייחשב לאינוס }המשנעשה המעשה שלא בהסכמתה החופשית של האיש

 {. (1666) 616, 158 ,(6), פ"ד נדטייב נ' מדינת ישראל 228566

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205612/92&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203274/94&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203274/94&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203274/94&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205612/92&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20115/00&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20115/00&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20115/00&Pvol=נד
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, עניינן היה מקום 1662 -חלופות שבחוק לשימוש בכוח, בטרם התיקון מ

ההסכמה הושג "עקב גרימת סבל גופני או הפעלת אמצעי לחץ אחרים  היעדרש

 או איום באחד מאלה". 

 

באשר להפעלת אמצעי לחץ, מדובר באמצעים כאלה מכל סוג שהוא, אף אלה 

לשימוש בכוח או לגרימת סבל גופני, או באיום בכל אשר אינם קשורים בהכרח 

 אחת מן החלופות, לרבות איום בהפעלת אמצעי לחץ אחרים.

 

האיום יכול, כאמור, ללבוש צורת סחטנות. דהיינו העמדת הקרבן מול סיכון 

 661 ,(2), פ"ד מחבארי מדינת ישראל נ' 8021581ע"פ של משבר משפחתי }

(2886).} 

 

דרישה זו לשימוש בכוח או להפעלת אמצעי לחץ אחרים בוטלה, ועיקר הדיון 

 בהסכמה חופשית.  נסב כיום על השאלה האם הבעילה התרחשה

 

 דרשה הפסקתם והגבר לא הבמקרים בהם החלו יחסי מין בהסכמה והאיש

ההסכמה יכולה אמנם ללבוש צורות -רת האינוס: איתשתכלל עבי -נענה 

התנהגות שונות ומגוונות, אך המשותף לכולן הינו המסר הברור, כי היא איננה 

 מעוניינת בכך.

 

פ"ד  ,נת ישראלאזולאי נ' מדי 8865566ע"פ } השופטת ארבל כב'נפסק מפי 

 כי:, {(1662) 506 ,(6)נה

 

אף שיסוד הכפיה נותר בהגדרת עבירת האינוס בישראל, הרי לשונו "

הביאה להחלשתו של יסוד זה. עם הוספת  חוק העונשיןל 11של תיקון 

במסגרת  החלופה "...אמצעי לחץ אחרים או איום באחד מאלה..."

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205612/92&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205938/00&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205938/00&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/law/70301
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לחוק אין עוד הכרח בהפעלת אלימות פיזית דווקא או איום  11תיקון 

בה כדי לקיים את יסודות העבירה, ויסוד הכפיה עשוי להתבטא 

בהפעלת אמצעים אחרים. זאת ועוד, נוכח החלפת הביטוי "תוך 

ד' ב'(  -שימוש בכוח..." בביטוי "עקב שימוש בכוח..." )ההדגשה שלי 

ח שהשימוש בכוח או שהפעלת הלחץ ייעשו בצמוד נפסק כי אין הכר

פרשת )המין, ויכולים הם להתבצע גם במועד מוקדם יותר  לקיום יחסי

 ,686(, 8פ"ד נ) ,נ' מדינת ישראל פלוני 6109589ע"פ ; 600, הנ"ל בארי

602-606 (2880).)  

לחוק הותיר בהגדרתה של עבירת האינוס את החלופה של  11קון תי

חל  זאת-עםהפעלת כוח פיזי עובר למעשה האישות )"שימוש בכוח"(. 

שינוי בדרישה הנוגעת למידתו ולעוצמתו של הכוח הפיזי בחלופה זו, 

בכפוף כמובן לנסיבותיו של כל מקרה. כך, למשל, הובעה הדעה כי ניתן 

 בארין האינוס למצב של שכיבה )ראו: פרשת להסתפק בדחיפת קורב

קנאי "המחשבה הפלילית , וגם ר' הנשיא שמגרמפי  ,600 ,הנ"ל

(. 288 ,290יא )תשנ"ד(,  מחקרי משפט, העבירה" הנדרשת לנסיבות

לחוק, להפחית ממידתו  11את נטייתה של הפסיקה לאחר תיקון 

והיקפו של הכוח הפיזי הנדרש במסגרת החלופה של "שימוש בכוח", 

, זניחת הביטוי "נגד רצונה" והדגשת ראשיתניתן להסביר בשניים: 

הסכמתה החופשית של האישה מעידות כי הערך המוגן הדומיננטי של 

לחוק הוא ההגנה על הרצון החופשי של  11 עבירת האינוס לאחר תיקון

 נה אם יחסייהאישה ועל שליטתה על גופה; לעניין זה אין נפקא מ

-חוקהמין לוו בהפעלת כוח משמעותית דווקא, אם לאו. הוראות 

על לזכותה של האישה -העניקו מעמד יסוד: כבוד האדם וחירותו

כן נראה כי השאלה אם מעשה אישות -החליט מה ייעשה בגופה. עלל

שנעשה ללא הסכמתה של האישה לווה בהפעלה ניכרת של כוח פיזי 

טייב נ'  228566}ע"פ  טייבאיבדה מחשיבותה )השוו: פרשת  -אם לאו 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203274/94
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=קנאי&MaamarName=המחשבה%20הפלילית%20הנדרשת%20לנסיבות
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=קנאי&MaamarName=המחשבה%20הפלילית%20הנדרשת%20לנסיבות
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=קנאי&MaamarName=המחשבה%20הפלילית%20הנדרשת%20לנסיבות
http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
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דינו של -בפסק(, 1666) 662-618 ,158(, 6, פ"ד נד)מדינת ישראל

"אינוס בטעות או שמא אינוסה של מרו ; גרוס, במא{השופט מ' חשין

חוק ל 11, עד תיקון שנית(. 665 ,669מב )תשנ"ה(,  הפרקליטהטעות?", 

, ה"שימוש בכוח" או האיום בו נדרשו לצד התנגדות האישה העונשין

לזניחת לחוק הביא  11לכפיית מעשה האישות עליה. כאמור, תיקון 

הדרישה הראייתית להתנגדות פיזית של האישה. ממילא, במקרים 

הסכמתה באופן מילולי או בהתנהגות, -שבהם האישה הביעה את אי

אולם לא התנגדה באופן פיזי למעשה האישות, אין מקום להידרש 

   להפעלה משמעותית של כוח. 

על רקע החלשת מעמדו של יסוד הכפייה בעבירת האינוס . 22

וררת השאלה אם הוא מהווה יסוד חיצוני ונוסף למעשה האישות, מתע

לשאלה זו  השופט מ' חשיןענה  הנ"ל טייבאם לאו. כאמור, בפרשת 

הפלישה לגוף  -בשלילה. דעתו הייתה כי מעשה האישות, הוא עצמו 

האישה, מהווה "שימוש בכוח", ולכן כאשר נעשה המעשה שלא 

הוא לאינוס. עמדת בהסכמתה החופשית של האישה, ייחשב 

ין הייתה שונה. שניהם אמנם ד-באותו פסק טירקלו השופטים אנגלרד

הסכימו כי המצב הראוי הוא זניחת יסוד הכפיה, מהנימוקים שהובאו 

לדעתם, אין זה המצב המצוי  אתז-עם. השופט מ' חשיןדינו של -בפסק

פי לשון החוק הקיים. משכך, סברו הם כי מעשה אינוס לפי סעיף -על

מתקיים רק כאשר הוכח שנעשה בלא הסכמת  חוק העונשין( ל2)א()698

 האישה, ובנוסף הוכח כי הגבר עשה שימוש באמצעי כפייה באופן נפרד

ונבדל ממגע האישות עצמו, תוך שמתקיים קשר סיבתי בין אמצעי 

ראה לציין כי די  השופט אנגלרד זאת-עםהכפיה לבין מעשה האישות. 

(. 629 - 626 , בעמ'(2)הנ"ל  טייבבכפיה "למצער קלה" )ראו פרשת 

מכאן, שאף לשיטת הסבורים כי יסוד הכפיה ממשיך להתקיים בנפרד 

אותה פרשה הייתה הסכמה כי מעמדו של מיסוד ה"בעילה", הרי ב

http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=טירקל&MaamarName=%22%20-%20-%20-
http://www.nevo.co.il/law/70301
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יסוד זה נחלש ביחס לעבר. לפיכך יהיו מקרים שבהם נוכח מכלול 

נסיבות האירוע יהיה ניתן לקבוע שאף אם הופעלה מידה קטנה של 

 "כוח, ניתן להסיק שיסוד הכפיה התקיים.

 

מתייחס להגדרת העבירה  {2609 עמ' 9חלק  ,הדין בפלילים}ספרו ב קדמיי' 

 וכדבריו: ,תשס"א תיקון לאחר

 

לפי  - "תיקון תשס"א הותיר את הגדרתה הבסיסית של עבירת האינוס

שה שלא בהסכמתה החופשית". י"הבועל א ( כדלקמן:2)א()698סעיף 

הגדרה זו מציגה עבירה התנהגותית של המחשבה הפלילית, ללא 

וכתוצאה מכך מצטמצם היסוד  דרישה של "כוונה" או הלך נפש אחר,

י הדרוש להרשעה בעבירה זו ל"מודעות" כלפי רכיבי היסוד הנפש

 וכלפי קיום הנסיבות בועל(ה) מודעות כלפי המעשה העובדתי, לאמור,

 שה הנבעלת(."י)שלא "בהסכמתה החופשית" של הא
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 :פרק ד'

 משפטי לעבירת האינוס-היחס החברתי
 

המשפט משקף את נקודת המבט הגברית  לפי טענת הזרם הרדיקלי פמינסטי

ואת האינטרסים הגבריים תוך התבטאות לכפות את נקודת מבטם, 

הגדרותיהם במושגי המיניות, הגבריות והנשיות על המשפט. כך למשל, ניסיון 

מיני של אישה לא נשואה נתפס במשפט כמערער את אמינותה )בשל הקשר 

תה, הגינותה ואמינותה( וכמעיד התרבותי הקיים בין "צניעותה" לבין מוסריו

על הסכמתה בשל ההנחה שאישה שנענתה בעבר ליחסי מין נענית לכך תמיד 

עם כל אחד. גישה זו שוללת את האפשרות שאישה בוחרת בהזדמנות אחת 

נגבי ותמר ברנבלום לקיים יחסי מין ובהזדמנות אחרת להימנע מכך }עירית 

ות החקיקתיות בדיני האונס" ביקורתי על הישגי הרפורמ-"מבט פמיניסטי

עירית נגבי ותמר ברנבלום "מבט )להלן: " 160-168, (תשע"א)טז  המשפט

 {."(יתביקור-פמיניסטי

 

זהירה" מצד האישה )כגון היענות להזמנתו של האנס -כך, גם בהתנהגות "בלתי

לבוא עמו לדירתו או לנסוע במכוניתו( נתפסה אף היא כמלמדת על הסכמת 

ה ממצבים ם האמינו כי נאנסת "אמיתית" נמנעת מלכתחילהאישה. השופטי

 שעלולים להיות כמסוכנים.

 

-מנת שבית-גם אם נאנסה נדרשה להוכיח שנאבקה באנס עד כלות כוחותיה על

 -המשפט יאמין לה שלא רצתה ביחסי מין }אורית קמיר "יש סקס אחר 

וכבודו הסגולי ( שוויון honorהביאוהו לכאן": עבירת האינוס בין הדרת כבוד )
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משפט  ,( והצעה לחקיקה חדשה ברוח ערך כבוד האדם"dignityשל האדם )

 (.1669) 058-002, 008ז וממשל 

 

גישה זו סיכלה בחלק ניכר מהמקרים את האפשרות להביא להרשעתו של 

 ם הנאנסות מפגינות התנגדות פיזית.האנס, משום שרק במיעוט המקרי

 

ל עמידתו של המשפט על משמר זכויותיו גישה זו מעמידה ביקורת חריפה ע

המיניות של הגבר. אולם מדגישה גם באותה נשימה את השינויים החשובים 

 שחלו בחקיקה ובפסיקה בעשורים האחרונים בסוגיית האונס.

 

שנות  עשרה-ששכך למשל, הוחמר העונש המירבי על אינוס ועל מעשה סדום ל

אונס את אשתו  }ראו: חוק מאסר ונשלל הפטור מאחריות פלילית  לבעל ה

{. בנוסף, בוטלה הדרישה 01, ס"ח 2855-(, התשמ"ח11עונשין )תיקון מס' ה

תלויות בעדות יחידה של המתלוננת בעבירות מין, -לראיות חיצוניות ובלתי

נאסרה חקירתן של מתלוננות על עברן המיני, נפגעת עבירת מין רשאית כיום 

שפגע בה לחזור להתגורר או לעבור  המשפט למנוע מעבריין מין-לבקש מבית

 בסביבת מקום מגוריה או מקום עבודתה ועוד.

 

המשפט לעבירת האונס ולנפגעותיה. בשורה -שינוי זה חל גם ביחסם של בתי

המשפט את האוטונומיה של האישה כערך -ביסס בית דין-פסקיארוכה של 

 661 ,(2מח) פ"ד ,מדינת ישראל נ' בארי 8021581המוגן בעבירת האינוס }ע"פ 

({. אולם, במקביל לשינויים אלו קיימות בחלק מהמקרים פסיקות 2886)

המבטאות עמדות מסורתיות כלפי נאנסות, ואלו מטילות את האשמה על 

 האישה, ומקלות בחומרת פגיעתה.
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 :פרק ה'

 רף הענישה  בעבירת האונס
 

ר ובחברות העונשים שנקבעו בחוק בגין אינוס היו מאז ומתמיד חמורים ביות

קדומות מעשי אונס מסויימים גררו עונשים קשים ביותר, מסירוס ועד עונש 

מוות. אולם, עד שנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת, רק מיעוטם של 

נגבי ותמר עירית מעשי האונס הסתיימו בהרשעה ובהטלת סנקציה עונשית }

 {.160-168, "ביקורתי-ברנבלום "מבט פמיניסטי

 

עלו הרפורמות החקיקתיות להבטיח ענישה מחמירה יותר, מתוך בישראל פ

תפיסה שהעונשים הקלים בעבירות של אלימות מינית נגד נשים משקפים את 

מעמדן הנחות של הנשים ואת זילות כבודן בעיני החברה ומערכת אכיפת 

החוק. אולם במחצית הראשונה של שנות התשעים נראה כי תיקונים אלו לא 

 ענישה.העלו את רף ה

 

ממוצע שנות המאסר שנגזרו על אנסים עלה משמעותית בעשור הראשון של 

המאה העשרים ואחת ביחס לעשור האחרון של המאה העשרים. בשנות 

שנות  0.89התשעים עמד ממוצע תקופת המאסר בפועל שנגזרה על אנסים על 

שנות  5.1חודשים(, ובעשור הנוכחי עומד העונש הממוצע על  05.88מאסר )

 חודשים(.  85.69מאסר בפועל )

 

אינה פטורה מקשיים. כך  ההשוואה בין העבירות מבחינת חומרת העונש

  פורסם באתר האינטרנט נבו, יוסף נ' מדינת ישראל} 2508562ע"פ  -למשל,  ב
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ש פרץ לדירותיהן של שלוש נשים ואנס אותן תוך שימו 20({ קטין בן 62.22.62)

 מדינת ישראל נ' פלוני} 9816562ע"פ  -ב באיומים ובאלימות. במקרה אחר

({ שני קטינים אנסו בצוותא 25.26.62פורסם באתר האינטרנט נבו ), ופלוני

 במשך שנה וחצי, פעמים רבות, ילדה בת שבע עת החלו ההתעללויות.

 

זאת, המספר הגדול של המקרים הנבדקים מצמצם את השפעת -עם-יחד

נות הגדולה של הגורמים והעברות למרות השו -ההבדלים ביניהם, ומאפשר 

 להתייחס לממוצע העונש. -הנוספות הנלווים לעבירה 

 

המגמה של עליה בענישה ניכרת היטב לאורך שני העשורים האחרונים, גם אם 

בטווחי זמן קצרים היא אינה עקבית. אולם, למרות ההחמרה בענישה תפיסות 

עדיין נותנות את מסורתיות לגבי מהו אונס "אמיתי" ומהו אונס "קל" 

נגבי ותמר }עירית אותותיהן ברמת הענישה, אף כי באופן מתון מבעבר 

 {.160-168, "ביקורתי-ברנבלום "מבט פמיניסטי
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 :פרק ו'

 רף הענישה באונס רעיות
 

עד שנות השבעים של המאה העשרים לא היה ניתן במדינות המשפט המקובל 

החוק העניק לבעל פטור מאחריות פלילית על להרשיע גבר באינוס אשתו, שכן 

המשפט: ניתוח -סיפורי אונס בבית כפיית יחסי מין על אשתו }עירית נגבי

 {.265-260 (,1668) דין-פסקינרטיבי של 

 

המשפט העליון, כבר בראשית שנות השמונים, כי דינו של -בישראל קבע בית

הגנה מיוחדת }ע"פ ידי הבעל כדינו של כל אונס אחר, ואין לבעל -אונס על

 ({.2856) 152 ,(6, פ"ד לה)כהן נ' מדינת ישראל 82556

 

, העניק המחוקק להחלטתו של 2855לחוק העונשין, משנת  11 'בתיקון מס

המשפט גושפנקה בחוק החקוק, ואף הרחיב את תחולתה לכלל אזרחי -בית

המדינה. בכך האישה הפכה לאדם חופשי גם במסגרת הנישואין, ואין לבעל 

 היתר לאנוס אותה.

 

המשפט מכירים בחובת הבעל לכבד את סירובה של אשתו, אולם -ככלל, בתי

העונשים שנגזרים על גברים שאונסים את נשותיהם חמורים פחות מאלה 

}עירית נגבי שנגזרים על אנסים אחרים, שאנסו נשים שאינן נשואות להם 

 {."ביקורתי-טיותמר ברנבלום "מבט פמיניס
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נה יחסית כלפי בעלים אנסים נובעת מהנחה שמעשי אונס אלה הענישה המתו

השערה זו אין לה על מה שתסמוך, שכן חלק  ממעשי  -אינם מן החמורים 

האונס האלימים ביותר נובעים מגברים שמצעים מעשים בנשותיהם }ע"פ 

ע"פ  (;25.21.66פורסם באתר האינטרנט נבו ), לוי נ' מדינת ישראל 8202562

 {.)20.61.26פורסם באתר האינטרנט נבו ), ני נ' מדינת ישראלפלו 0901568

 

מעשים אכזריים שגברים ביצעו כלפי נשותיהם מבליטים את החשיבות 

הדין -)בשני פסקיהערכית והחינוכית שבענישה מחמירה כלפי בעלים אנסים 

 -לעיל אכן נגזרו על הבעלים האנסים עונשים חמורים שקה סיהמאוזכרים בפ

יים שנות מאסר ושמוה וחצי שנות מאסר בהתאמה( ומפריכים את עשרים ושת

האמונה שאונס בידי הבעל הוא פחות חמור ופחות טראומטי ממעשי אונס 

 אחרים.

 

ידי הבעל, הפגיעות שנצפו בקורבנות, קרי ברעיות, -דווקא במקרים של אונס על

ה הן לא אחת, חמורות יותר, הן מן הבחינה הפסיכולוגית והן מן הבחינ

הפיזית, מין הפגיעות שנצפו בנפגעות אונס אחרות. חומרה מיוחדת עולה גם 

 פעמית.-ידי הבעל איננו בגדר פגיעה חד-מכך שבמקרים רבים אונס על

 

קוקים לטיפול ולא זלפי התפיסה המסורתית הבעלים האלימים נתפסו כמי ש

, לענישה, והמאמץ התרכז בהשבת "שלום בית" על כנו, או במילים אחרות

בהחזרת האישה לחיקו החמים של הבעל המכה. אולם, בשנות השבעים החלה 

 להשתנות הגישה לבעלים אלו.
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פורסם באתר האינטרנט , פלוני נ' מדינת ישראל} 5889565ע"פ  -היא, בדוגמה 

המשפט הדגיש את החומרה הטבועה במעשים מסוג זה, -({ בית62.68.68נבו )

 ך המשפחה שיש לבאר ולשרשו מן היסוד.ואת הנגע הקיים בעבירות מין בתו
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 :פרק ז'

 פיצויים עונשיים לקורבנות אונס
 

ככלל, בנושא של השתת פיצויים עונשיים לקרבנות אונס המגמה המסתמנת 

היא הדגשת הצרכים והאינטרסים של קורבנות אונס. ניכר גידול משמעותי 

בענישה על עבירות האונס, וכן בסכום הפיצויים.  בשימוש בפיצויים כמרכיב

.  סכום הפיצויים ח"שמקרים נפסקו פיצויים בסכום של עשרות אלפי  מיגווןב

, ואילו בשנות האלפיים עומד ח"ש 26,208הממוצע בשנות התשעים עמד על 

 .ח"ש 66,000סכום הפיצוי הממוצע על 

 

. בהמשך תקרה זו ח"ש 229,666תקרת הפיצוי עמדה על  1669עד לשנת 

-לחוק העונשין{. בעבר, נמנעו בתי 00}ראו: סעיף  ח"ש 185,666 -הועלתה  ל 

המשפט ואף התביעה עצמה מהפעלת פיצוי לנפגע העבירה בגין הנזק שנגרם לו 

מהחשש לערבב נושאים אזרחיים של פיצויים ונזיקין בדין הפלילי ולגרום 

 .לעיכוב הדיון, אולם מגמה זו הלכה והשתנתה

 

המשפט סבורים כי קורבנות העבירה והנפגעים ממנה ראויים כי -כיום, בתי

לחוק העונשין יפורש  00ראוי כי סעיף  כן-עלהמשפט יהיה להם לעזר, ו-בית

, אסף נ' מדינת ישראל 1800562באופן ליבראלי כלפי קורבנות העבירות }רע"פ 

 ({.1661) 925 ,(6פ"ד נו)

 

בהליך הפלילי ביחס לרמה הערכית, ביחס  פיצוי הנ"ל נתפס כחלק מהעונש

זאת, -עם-מד ההרתעתי של העונש. יחדילמסר החברתי, וכן ביחס לחיזוק המ
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מגמה  זו בתחום הפיצויים היא תוצר של הכרה גוברת והולכת בזכויות 

הקורבן ובמקומו בהליך הפלילי, ובייחוד בכל הקשור לקורבנות מין ואלימות 

(, 1רת עדים( )תיקון מס' לוק לתיקון סדרי דין )חקי)ב( 250לכך: סעיף דוגמה }

 {.2888-התשנ"ה

 

המשפט לפסוק פיצויים לא ברור -המגמה הגוברת של בתי אף-עלזאת, -עם

כיצד נקבע סכום הפיצוי וכיצד מוערך הנזק. כך למשל במקרה שבו אנס אב 

, בתדירות של עד ארבע פעמים 20ועד להגיעה לגיל  21את בתו בהיותה בת 

פלוני נ'  8008568בלבד }ע"פ  ח"ש 18,666סך של -שבוע, נקבע גובה הפיצוי עלב

 ({.22.21.60פורסם באתר האינטרנט נבו ), מדינת ישראל

 

לכאורה, ישנו קושי להשוות בין מקרה למקרה וליצור מדרג של חומרה. 

המציאות מורכבת ויש למצוא איזון בין מרכיבים רבים כמו: חומרת 

-בות הקשורות לתוקף )מצבו הסוציושנגרם לקורבן, נסי האירועים, הנזק

עירית תרבותיים אחרים( והמסר החברתי }-אוקונומי והיבטיים חברתיים

לעניין זה יפות  {.160-168, "ביקורתי-נגבי ותמר ברנבלום "מבט פמיניסטי

 לחוק העונשין. 226הוראותיו של תיקון 
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 :שער ד'

 אינוס במרמה
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 :פרק א'

 הגדרת "מרמה" -הדין 
 

 , וקובע כדלקמן:"מרמה"מגדיר מהי  2800תשל"ז ה, חוק העונשיןל 929סעיף 

 

 . הגדרות 414" 

טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת  - "מרמה"

או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת  פה-בעלבכתב, 

 ."או שאינו מאמין שהיא אמת

 

 :חוק העונשיןל 929פי סעיף -" אדם משמעותו, עללרמותבהמשך לכך, "

 

 .""להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל 

 

מבטא רכיב עובדתי ונפשי כאחד. הרכיב העובדתי משקף את  "מרמההמושג "

, והרכיב הנפשי משקף ה" האישהסכמתהטענה הכוזבת שבאמצעותה הושגה "

את המודעות לטיבה הכוזב של הטענה. באשר ליסוד הנפשי, המדובר בעבירה 

התנהגותית, שאינה מציגה דרישה של כוונה לגבי עבירה מסוג זה, ודרישת 

 מצטמצמת למודעות.היסוד הנפשי 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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 :'בפרק 

 מרמה באשר למהות המעשה
 

במקרים בהם התבססה הרשעה על מרמה באשר למהות המעשה, דובר 

 של טיפול מקצועי, נעשה מעשה מיני.  הבאירועים בהם, במסוו

 

הדוגמאות הן רבות: כמו למשל, פיזיותרפיסט במקצועו, המטפל בצעירה 

 היעה לארץ לשם לימודי תפילה בבית תפילה נוצרי, ובמסוואוסטרלית, שהג

 של טיפול, ביצע בה מעשה מגונה.

 

נוספת היא, צייר שהזמין נשים לדגמן בעבורו לצורך ציוריו, תמורת דוגמה 

מעבודתו  יתשלום. במצג מצדו, טען כי נגיעותיו בהן הן חלק אינטגראל

הרשעה באינוס במרמה באשר האמנותית. בעניינו נקבע כי מעשים אלו מהווים 

על -תק, פלוני נ' מדינת ישראל 292560ע"פ למהות המעשה ובמעשה מגונה }

1660(1 ,)6855 (1660).} 

 

 לוני באינוס ובמעשה מגונה במרמה:מקרים נוספים בהם הורשע פ

 

מה בסרטן יגרת טיפול בנערה צעירה, על רקע מחלת ארפלקסולוג, אשר במס

פלוני הציג עצמו כרופא, ובמסגרת שירותים  השד ביצע מעשים מגונים;

פיזיותראפיים ביצע מעשים מיניים בילדים הלוקים בשיתוק מוחין; גניקולוג, 

ומעשה  אשר במסגרת בדיקה גניקולוגית ביצע במספר מטופלות מעשה אינוס

, בעשיית מעשים מגונים היתר-ביןקליני, אשר הורשע,  פסיכולוגמגונה; 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20141/07
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במרמה ובמעשה סדום במרמה, משביצע מעשיים מינים במספר מטופלות, 

 ואלה הוצגו כחלק מהטיפול. 

 

(, 2)1666של -תק ,מדינת ישראל נ' יעקב )רן( אוזנה} 161588( 'פ )אשד"ת -ב

של ביצוע מעשה הורשע הנאשם )בהיותו עובד מדינה( בעבירה  {(1666) 215

)א( לחוק העונשין, וכן מרמה והפרת 695מגונה בנסיבות של אינוס לפי סעיף 

  לחוק בהיותו עובד ציבור. 159אמונים לפי סעיף 

 

במסגרת עבודתו של הנאשם בשדה התעופה "בן גוריון", לאיתור נוסעים 

נכנסים החשודים בביצוע עבירות, הנאשם פנה למתלוננת לצורך חיפוש סמים 

 בגופה. 

  

רש בנהלים לעריכת הנאשם לא ביקש משוטרת נוספת להצטרף לחיפוש כנד

 .חיפוש אצל אישה

 

עשה הנאשם, במעשים המפורטים לעיל,   -בהתאם לנטען בכתב האישום 

במתלוננת, מעשה מגונה, לאחר שהשיג את הסכמתה במרמה לגבי מהות 

עשה מאמץ  כשלא , וזאתלשם ביזוי, גירוי או סיפוק מיני -המעשה וזאת 

  לאיתור מתורגמן או בת לוויה נשית לצורך ביצוע החיפוש אצל המתלוננת.

 

 הגישה הרווחת בספרות ובפסיקה היא, כי המונח "לשם" המופיעה בהגדרת

"  להשגת כוונה  מיוחדת", מבטא דרישה לקיומה של "המעשה המגונה"

וא בעל אופי תכלית אחת מן השלוש המפורטות בהגדרה ואין די שהמעשה ה

", אולם דרישת הכוונה המיוחדת מצומצמת רק להיות המעשה מגונה"

די בהלך נפש של  -"מגונה" ואילו כלפי הרכיבים האחרים של היסוד הפיזי 

 .  {056, (2888מהדורת ) , חלק שניעל הדין בפליליםקדמי  }ראו י'פזיזות 
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 את וד הפיזי והןהיסיש לבחון הן את  -אשר לעבירה של מרמה והפרת אמונים 

 : , בהתאם לנסיבות המקרהשל העבירה היסוד הנפשי

 

"מעשה מרמה או הפרת  - רכיב התנהגותיהיסוד הפיזי מורכב משלושה: 

 - רכיב תוצאתי עובד הציבור העושה במילוי תפקידו; - רכיב נסיבתיאמונים"; 

 מעשה הפוגע בציבור.

 

י של ההתנהגות, לקיום היסוד הנפשי בא לידי ביטוי במודעות לטיב הפיס

הנסיבות הרלוונטיות ולאפשרות של גרימת התוצאה האסורה, כאשר די 

 בפזיזות לגבי התוצאה, כדי לבסס הרשעה. 

 

אין ספק שהמעשה המגונה נעשה, אגב מילוי תפקידו של הנאשם, בזיקה 

 למשרתו.

 

בנסיבות המעשה, המדובר במעשה מרמה במובן זה שהנאשם רימה את 

דברים שהוא ידע שהם כוזבים או שלא האמין כי  ידי-עלבכוונה, המתלוננת 

הם נכונים, או מעשה הפרת אמונים במובן זה שהוא קשור במילוי תפקידו 

 הציבורי של עובד הציבור. 

 

" במובן של פגיעה באינטרס הציבורי, פגיעה באמון בציבור פוגעהמעשה "

הנאה ן של גרם "הציבור במערכת השלטונית, בטוהר המידות וגם במוב

  " לעובד הציבור.אסורה

 

הנובע מתכלית ההוראה והמתיישב  -" מהות המעשההפירוש הראוי למונח "

הוא המטרה שלשמה המעשה נעשה. כך הוא בוודאי לגבי  -עם לשונה 

שנחשבים לבעלי  -פי הגדרתו הרחבה -ובכללם אינוס על -קטיגוריית המעשים 
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מיני. כך, למשל, אותו מעשה עצמו ייחשב  אופי מיני רק אם נעשו לשם סיפוק

למעשה שאופיו מיני אם נעשה לצורך סיפוק מיני ולטיפול רפואי אם נעשה 

עג'מי שלום ואח' נ'  06585ע"פ  -ב השופט אגרנטדברי } לשם מטרות רפואיות

סלאם נ' היועץ  286585ע"פ ראו גם (; 2888) 966, 912ג , פ"ד יהיועץ המשפטי

פירוש זה ישים גם לגבי מעשים . {(2885) 2595, 2590 , פ"ד יבהמשפטי

שאופיים המיני ברור מאליו, כגון בבעילה )במובנה הצר(. אין לפרש את 

ן שהיא תחול רק לגבי נשים בוגרות שאינן מודעות לאופי המיני העבירה באופ

של בעילה. מציאותן של נשים כאלה בימינו היא כידוע, נדירה עד מאוד, ואין 

להניח כי עליהן בלבד מכוון הסעיף להגן. מנגד, מקרים של מרמה בדבר מטרת 

 .המעשה המיני ביחסים שבין מטפל למטופל אינם כה נדירים

 

המשפט בישראל בעבירת אינוס במרמה נאשמים שהשיגו -יעו בתיבפועל הרש

את הסכמת המתלוננת לבעילה בטענה כי היא דרושה למטרה שאינה מינית, 

הנ"ל נקבע  9281586ע"פ  -בלי להתייחס לפירוש המונח "מהות המעשה". ב

שהמערער עבר עבירה של אינוס במרמה. באותו מקרה שימש המערער שיך 

ובני  -שסבלה מכך שבעלה לא קיים אתה יחסי קרבה  -ת בכפרו. המתלוננ

משפחתה, לרבות הבעל עצמו, ביקשו את עזרתו. המערער בעל אותה ועשה 

בעוד הבעל ממתין בחדר  ,מעשים מגונים בגופה בהציגו מעשיו אלה כטיפול

 הדין:-מפיו ניתן פסק השופט מצאהסמוך. וכך כתב 

 

רשה המתלוננת הסבר מהלכה של ההתרחשות המתוארת, דב "...

 .לפשר המעשים

שוב ושוב חזר המערער והשיב, שמעשיו נועדו לטפל בבעייתה. הוא גם 

 ...הדגיש, שהאשם לקשיים בחיי נישואיה נעוץ בה ולא בבעלה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2063/58
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20190/58
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המתלוננת כמהימנה, קבעה הערכאה הראשונה, כי  גרסתבקבלה את 

תמימותה, על רקע האמונות השוררות בסביבתה החברתית  בשל

אילוצי הנסיבות אליהן נקלעה, האמינה המתלוננת למערער וב

'שטיפולו יסייע בידיה להגיע לחיי נישואין תקינים עם בעלה', ומכאן 

שהסכמתה למעשים שעשה המערער בגופה, ככל שזו הסתברה 

ירמה; וממצא זה הוביל ידיו בהתנגדות פעילה, הושגה על היעדרמ

 ...וק( לח1))א(698 להרשעתו באינוס לפי סעיף

משהוכחו המעשים, והוכח שהם נעשו שלא בהסכמת המתלוננת, ותוך 

 "...הסכמתה, נתמלאו יסודות עבירותיו-שהמערער היה מודע לאי

, ישראל נ' שבירו ואח' וערעור שכנגדמדינת  501556 ע"פ -והשוו ל}

 {(2852) 008(, 1פ"ד לה)

 

בסיסם, יחסי מין משמעות חברתית ותרבותית מיוחדת. יחסי מין, בל

השגת סיפוק מיני או צרכים אחרים שבתחום היחסים בין  לשם מקויימים

המינים, כגון הולדת ילדים. ההסכמה ליחסי מין מתוך מודעות להקשרם 

ני, יהחברתי, כלומר, מודעות לכך שמטרת המעשים היא סיפוק היצר המ

הולדת ילדים וכיוצא באלה, תופסת גם אם המסכים רומה לגבי העילה 

יחסי מין, כגון: הבטחת נישואין, תשלום, מצג של  עה אותו לקייםשהני

נישואין, השגת עבודה וכדומה. שכן, במקרה כזה "הקורבן" הסכים לקיום 

יחסי מין מתוך מודעות לכך שמטרתם סיפוק מיני, ואילו המרמה לא נגעה 

ההסכמה למעשה מיני עקב , מנגד. א לסיבה שהניעה אותו לתת הסכמתואל

". במסגרת הסכמה חופשית" המעשה נעשה למטרה טיפולית אינה טענה כי

המנותקות מן  טיפול רפואי או אחר אדם מוכן להסכים למעשים שבנסיבות

-הצגת המעשה המיני כטיפולההקשר הטיפולי היה רואה בהם תקיפה חמורה. 

 משנה את הקשרו החברתי והופכת אותו לפעילות מסוג אחר.
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וגל לפתור את הבעיה המציקה למטופלת, מרגע שאדם נתפס כמטפל המס

הנורמות החברתיות המקובלות באשר ליחסים שבינו לבינה אינן תופסות. 

ידי מטופלת כאמצעי להשגת מטרה טיפולית גם -בעילה עשויה להיחשב על

כאשר המטופלת יודעת כי מבחינה פיזית יש למעשה אופי מיני; שכן ביחסי 

פל, לדידו של המטופל מתקיימת "חזקת התלות הקיימים בין מטפל לבין מטו

תקינות" לגבי כל מעשה שעושה בו המטפל. מטופל עשוי להבחין במרמה רק 

השופטת  כב')מנימוקי  כאשר הוא מנתק את עצמו מן המסגרת הטיפולית

 . (ולהלן לעיל ושצוטט פאלחדין -בפסק דורנר

 

, פ"ד ישראלפלח נ' מדינת  0619586}ע"פ  פלחדין -בבחנו את הסוגיה בפסק

 " כי:מהות המעשה"לעניין  השופט קדמי 'כבקבע {, 2888) 1(, 2מט)

 

המרמה העומדת בבסיס הרשעתו של המערער נעוצה בהצגת המעשים "

הארוטיים כחלק מן הטיפול הפסיכולוגי, להבדיל ממעשים ארוטיים לשמם על 

 רקע חברתי. ההבדל בין מעשה ארוטי בתור שכזה, לבין מעשה מיני כחלק

באשר  -כן -הינו הבדל היורד ל"מהות המעשה"; ועל -מטיפול פסיכולוגי 

יש לראות את ההסכמה למעשה מיני כחלק מן  -למעשה הארוטי שבוצע בפועל 

 הטיפול הפסיכולוגי, כהסכמה למעשה "אחר".

 

ל"מהות המעשה"; שאין המדובר כאן בהשגת איפוא  בהקשר זה המרמה ירדה

ארוטי"  בפועל, אלא בהשגת הסכמה ל"מעשה הסכמה במרמה למעשה שבוצע

שהוצג במרמה כ"מעשה אחר", קרי: כמעשה טיפולי. המתלוננות ידעו כי 

המעשה שלו הן "מסכימות" הינו בעל חזות מינית מן ההיבט האובייקטיבי, אך 

נתנו לו את הסכמתן משום שמחמת המרמה האמינו שאין הוא כזה; ואילו 

וע מעשה בעל חזות מינית "לצורכי טיפול", המערער ניצל את ההסכמה לביצ

 וביצע במתלוננות "מעשה אחר", לאמור: מעשה ארוטי לשמו.
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)ב( אכן, אפשר שהפסיקה לא נדרשה עד כה להתמודד עם מצב דומה. ברם, אין 

בכך כדי לצמצם את משמעותו של המושג "מהות" המעשה, באופן שלא ייכלל 

פשי הסובייקטיבי של העושה. המדובר בו גם "אופיו" של המעשה מן ההיבט הנ

בהשגת "הסכמה" במרמה לעשיית מעשה ארוטי לשמו בגופו של אחר, 

בנסיבות שללא הסכמה מהווה המעשה עבירה מינית חמורה; ומן הדין הוא 

אובייקטיבי"( של -ש"הסכמה" כזו תהיה הסכמה לא רק לטיבו )"הפיזי

 שמקנה לו העושה.סובייקטיבי"( -המעשה, אלא גם ל"אופי" )"הנפשי

 

)ג( לכאורה, יש בהרחבת משמעותו של המושג "מהות המעשה" כדי לטשטש 

 - חוק העונשין( ל1)א()698לפי סעיף  -את הגבול בין העבירה של אינוס במרמה 

לחוק האמור. ברם, למעשה  928לבין העבירה של קבלת דבר במרמה לפי סעיף 

לא כך הם פני הדברים, והגבול הקיים נותר בעינו גם לאחר ההרחבה המוצעת 

לרבות  -ידיי: כאשר המרמה מביאה למתן הסכמה לביצוע מעשה מיני  על

הרי זה קבלת דבר במרמה; בעוד שכאשר המרמה  -מעשה ארוטי, בתור שכזה 

אמצעי טיפולי, ואילו בפועל " כמעשה מינימביאה למתן הסכמה לביצוע "

 .נוס )או מעשה מגונה, לפי העניין(הרי זה אי -" לשמו מעשה ארוטימתבצע "

 

 :יהיה להרחיב ולהוסיף ההערות הבאוולא למיותר  (0)

 

כי "התאהבו" במערער, וכי  כך-על)א( כאמור, המתלוננות הבגירות העידו 

בחין בין ה"רומן" לבין אהבתן "בלבלה" אותן באופן ששוב לא היו מסוגלות לה

בכך שהוא  אין בכך כדי לסייע למערער: די -ה"טיפול". כפי שכבר קבעתי 

"שיתף פעולה", כלשונו, עם ה"מאוהבות" בו, ויצר מצג של "רומן משולב 

בטיפול" כדי להביא את התנהגותו בגדר ה"מרמה" שמדובר בה בסעיף 

. הרי במצב דמדומים שכזה, הסכמה למעשים מיניים חוק העונשין( ל1)א()698

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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כהסכמה  -בראש ובראשונה המבוצעים במהלכו של מפגש טיפולי תיראה 

 שניתנה ל"טיפול" ולא כהסכמה שניתנה ל"רומן".

 

)ב( מומחה המטפל באדם מוחזק כמי שעושה במסגרת הטיפול "מעשים 

ים" בלבד; והסכמתו של המטופל למעשים שנעשים בו במסגרת זו טיפולי

תיראה, לכאורה, כהסכמה ל"אמצעים טיפוליים" בלבד. מקום שהמטפל טוען 

עליו להראות שבנסיבות העניין לא חלה חזקה זו; והפרכת החזקה  -אחרת 

 נושא הדיון. מסוייםצריך שתתייחס ל"מעשה" ה

 

 :בכלל יש מקום לקיום השניים זה לצד זה אם -מטיפול" ל"רומן" ")ג( המעבר 

משמעי, והותרת ערפל בהקשר זה פועלת -חייב להיעשות במפורש ובאורח חד

המטפל. המטפל הוא האמון על שמירת הגבול התוחם בין הטיפול  לחובתו של

לרומן, ועל העמדת המטופל על המעבר מתחום לתחום, ומטפל שאינו מקפיד 

מעשיו  -טענה כי "נסחף" אחרי המטופל, וכאמור לא יישמע ב -למלא חובה זו 

 ייראו בעיני המטופל כ"מעשים טיפוליים" ולא כ"גילויים של אהבה".

 

למעשים ארוטיים  -על רקע אהבתו  -ב)ד( ניצול "הסכמה" של מטופל מאוה

הנעשים במהלכו של טיפול ייראה, על פניו וכל עוד לא יוכח אחרת, כביצוע 

לגבי "מהות המעשה"; ואין נפקא מינה לעניין זה  המעשים האמורים במרמה

שהמטופל הוא ה"יוזם", והמטפל אך "נעתר" לו. הטיפול נועד לנקיטת 

ייראה לכאורה  -אמצעים טיפוליים, וכל מה שנעשה במסגרת ההליך הטיפולי 

ידי המטפל בתור אמצעי טיפולי, על כל הנגזר והמתחייב מהצגת -כמוצג על

 המעשה בתור שכזה.
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  :חוק העונשין( ל1)א()698ב. "מצב המונע התנגדות": סעיף 

 

כפי שיובהר להלן, נעוצה עמדת התביעה בהקשר זה בתורת הטרנספרנס,  (2)

 כן-הניתנת ליישום, בנסיבות העניין, רק לגבי שלוש המתלוננות הבגירות, ועל

 יתמקד הדיון בסוגיה זו בעניינן של מתלוננות אלו בלבד.

 

 :כאמור, הדיון בסוגיה זו מתמקד בבחינת תיאוריית הטרנספרנס )להלן (1)

" אל המטפל רגשות שהיו לו כלפי מעביר(. לפי תיאוריה זו, מטופל ""העברה"

מצב שבו חש המטופל כלפי המטפל רגשות שאינם  דמות מעברו, ובדרך זו נוצר

כובלים אותו וגורמים לו להתנהג כלפי המטפל  זאת-עם-יחד"אמיתיים", אך 

 .כאילו היו אמיתיים

 

התביעה מצאה בתיאוריה זו בסיס לעמדתה בדבר הימצאותן של שלוש  (6)

המתלוננות הבגירות ב"מצב המונע התנגדות", וזאת בשל כך שהעבירו אליו, 

שידע  -מעברן; והמערער  כמטפל, את רגשות האהבה שהיו להן כלפי דמויות

 ניצל זאת לטובתו, כאילו היו אלה רגשות אהבה אמיתיים כלפיו. -זאת 

 

 :המשפט בהכרעת הדין-וכך אמר בעניין זה בית

 

בתמצית במהלך הטיפול מתחולל … (transference -תורת העברה )ה"

אצל המטופל תהליך יוצא דופן כשהוא משליך על המטפל תכונות 

ה רואה במטפל אדם אחר. המטופל לא מצליח לבקר שאין לו, ולמעש

... תהליך ההעברה הינו קשור לתהליך ציאותאת עצמו ביקורת מ

הטיפולי וגם במקרים בהם מתפתחת אצל מטופלת אהבה עזה 

שבגללה היא ממשיכה בטיפול, כדי להיות עם המטפל, זהו תהליך 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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בדמות  ... המטופל המתאהבלי שאינו קשור עם מה שקורה בחייםטיפו

אינו יודע בדיוק מה קורה בתוך הסיטואציה. היחסים הנוצרים 

במהלך הטיפול הם יחסים ייחודיים, ולכן אין המדובר באהבה 

אמיתית. נוצרות מערכות של תלות, סוגסטיה, טרנספרנס וגם אם אין 

ת ביטול משמעותי של ביטול מוחלט של הרצון החופשי, נוצר בכל זא

מטפל למטופל לא קיים יחס שוויוני. המטופל ... בין ההרצון החופשי

הוא במצב נחות והמטפל נמצא במצב טוב יותר כדי להבחין במצב 

 ".התלות של המטופל

 

המשפט קמא אימץ את עמדת התביעה ומצא, כי תחושות האהבה -בית (9)

א' ת'( כלפי המערער, היו  -)בעיקר ל' מ' ו שרחשו שלוש הבגירות והתשוקה

יש לראות את  -כן -היותן תולדה של תופעת ה"העברה", ועל יפות" בשלי"מזו

ש"מנע את התנגדותן", והסכמתן למגעים  המתלוננות כמצויות במצב

המשפט קמא, -לאו הסכמה אמיתית הייתה. לשיטת בית -הארוטיים 

שוויון באופן המוביל את -התרחשות תופעת ה"העברה" יוצרת יחסי תלות ואי

ונים כלפי המערער, ודי בכך כדי לבסס קיומו של המטופלות למצב של חוסר א

 .חוק העונשין( ל1)א()345"מצב המונע התנגדות", כאמור בסעיף 

 

המשפט קמא משלוש נקודות ראות: -המערער תוקף קביעה זו של בית (8)

א שוויוניים, יחסי תלות או מרות, אין כדי בעצם קיומם של יחסים ל: האחת

צדקה נ' מדינת  060550ע"פ  הלבסס בהכרח מצב ה"מונע התנגדות" )רא

גם אם נקבל את  - השניה (;2850) 518, 516, 512(, 6, פ"ד מא)ישראל

 -פני הדברים כאמור להלן  כמוכחת, ולא כך הםתיאוריית ה"העברה" כנכונה ו

הרי אין היא גורסת ביטול מוחלט של הרצון החופשי, אלא אך ורק "ביטול 

מדינת  ואח' נ' ליבוביץ 860509ע"פ משמעותי של הרצון החופשי" )השווה 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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(, ובכך אין די ליצירת מצב ה"מונע (2808) 686, 686 (,1, פ"ד כט)ישראל

תופעת ה"העברה" אינה יוצרת בהכרח מצב תודעתי  - ושלישיתהתנגדות"; 

התעלמות מהמציאות,  -"כוזב", ואהבת הטרנספרנס אינה שונה במאפייניה 

ממאפייניה של האהבה ה"רגילה" )ראה עדותו  -תלותיות והתנהגות כפייתית 

 לפרוטוקול(.  169-161 מ'של ד"ר אביב, ע

 

ה". רברם, אין צורך במקרה זה להעמיק ולברר בטיבה של תופעת ה"העב (0)

המאמרים שהוגשו במהלך הדיון וההסברים שנתן בעניין זה ד"ר אביב בעדותו 

י תיאוריית הטרנספרנס טרם הייתה לעובדה מדעית מוכחת, והיא מלמדים, כ

 .עדיין שנויה במחלוקת בעולם המדע

 

מנם, כפי שהעיד ד"ר אביב, חלק נכבד של הפסיכולוגים מאמינים בתורת א

פי החומר -פי תיאוריה זו זה כמאה שנים, ברם, על-ה"העברה" ואף פועלים על

שבא לפנינו, המדובר בתיאוריה החסרה עדיין הוכחה מדעית, די בכך כדי 

המשפט להתייחס אלה כאל בסיס מספיק לקביעת מימצאים -למנוע מבית

 "ובתו של נאשם.לח

 

 1615(, 9)1668על -תק, מדינת ישראל נ' מאיר פחימה} 8182568דנ"פ  -ב

 :הנשיאה ד' ביניש 'כבדחותה את הבקשה קבעה ב{(1668)

 

-המשפט העליון בערעור. בפתח פסק-דינו של בית-ניתן פסק 18.68.68ביום  .8"

ומים המשפט את הערעור על עבירות הרכוש הכלולות באיש-דינו דחה בית

השלישי והרביעי, ועיקר הדיון עסק בהרשעת העותר בעבירות המין הכלולות 

באישומים אלה, ובמיוחד בשאלה האם הסכמתן של המתלוננות למעשים 

אמת. באשר לעבירות הכלולות באישום השלישי, -המיניים הייתה הסכמת



 שער ד': אינוס במרמה

 

 

 

618 

אחד כי הסכמתה של המתלוננת למעשים המיניים לא הייתה הסכמה -נקבע פה

ופשית, ובהתאם לכך נדחה ערעורו של המשיב על הרשעתו בעבירות הכלולות ח

, ביחס לעבירות המין הכלולות באישום הרביעי זאת-לעומתבאישום זה. 

ובהסכמת  המשנה לנשיאה א' ריבליןנחלקו הדעות. דעת הרוב, שניתנה מפי 

, קיבלה את הערעור ביחס לעבירת האינוס שבאישום השופטת א' פרוקצ'יה

רביעי, והורתה לזכות את המשיב מעבירה זו ולהמירה בעבירה של קבלת דבר ה

פירש את החלופה לפיה  המשנה לנשיאה ריבליןבמרמה בנסיבות מחמירות. 

( לחוק 1)א()698חלופת האינוס במרמה, הכלולה בסעיף  -בהורשע המשי

 ידי תרמית לגבי-הקובעת כי במקום שבו הושגה הסכמת האישה על ...העונשין

"מיהות העושה או מהות המעשה", אין מדובר בהסכמה אמיתית כי אם 

 באינוס. ביחס לעבירה זו קבע המשנה לנשיאה ריבלין כי:

 

"הגרעין של חלופת האינוס במרמה )לגבי מהות המעשה( הוא המקרה 

שבו הרמיה גורמת לכך שהאישה מסכימה לחדירה לגופה מתוך סברה 

 " .ימוטעית כי המעשה נטול הקשר מינ

 (המשנה לנשיאה ריבליןדינו של -לפסק 26)בפסקה 

 

 כי: המשנה לנשיאה ריבליןכן הוסיף 

 

"יהא אולי מקום לפרש את החלופה בדבר מרמה לגבי "מהות 

המעשה" ככוללת גם מקרים שבהם הסכמתה של הנפגעת ניתנה בשל 

מרמה כי מעשה הבעילה הוא בעל הקשר מיני התחום במסגרת 

לצורך כך... אך יש להדגיש כי הכוונה היא למקרים טיפולית וחיוני 

שבהם המעשה המיני הוצג ככזה שמהותו היא טיפולית ואינה חורגת 

 " .ממסגרת הטיפול

 (המשנה לנשיאה ריבליןדינו של -לפסק 22)בפסקה 
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המשנה באשר למעשים המיניים העומדים בבסיס האישום הרביעי, מצא  .0

ימה לקיים יחסי מין עם המשיב, הגם כי המתלוננת הסכ לנשיאה ריבלין

ידי מעשי התרמית של המשיב. למסקנה זו -, עלהיתר-ביןשהסכמתה זו הונעה, 

לאחר בחינת הראיות וצפיה בקלטת בה הנציח  המשנה לנשיאה ריבליןהגיע 

 המשיב את המעשים המיניים בינו ובין המתלוננת. לדבריו:

 

בת באקט מיני עם "מודעותה והסכמתה של המתלוננת להיות מעור

עולה באופן ברור  -תוך הבנת ההקשר המיני של המעשה  -המערער 

מצילום הווידאו שהוצג במשפט ומראיות נוספות... אין מדובר אך ורק 

-בחזות אובייקטיבית של אקט מיני, אלא ביחסי מין מן ההיבט הנפשי

הסובייקטיבי. דוגמאות אלה הן אך מקצת מן האינדיקציות העולות 

הקלטת והתמליל המתעדים את היותם של המעשים בעלי אופי מן 

מיני מובהק הברור לשני המשתתפים והחורג במקרה זה במידה ניכרת 

 טקסי" כביכול של איסוף הנוזלים." -אף מן ההיבט ה"טיפולי

 (המשנה לנשיאה ריבליןדינו של -לפסק 20)בפסקה 

 

 ובהמשך:

 

בין המערער  "הקלטת מתעדת כאמור מעשים וחילופי דברים

למתלוננת שהם בעלי אופי מיני מובהק ושאין להסביר אותם רק לאור 

המטרה "הטיפולית" הכוזבת שהוצגה למתלוננת. אין בידי לקבל את 

המשפט המחוזי כי המתלוננת נתנה את הסכמתה -מסקנתו של בית

למעשה בעל חזות מינית אובייקטיבית משום שבשל המרמה האמינה 

הקלטת עולה שהמתלוננת הבינה כי מדובר ביחסי  שאין הוא כזה. מן

 מין אופייניים, והסכימה ליטול בכך חלק." 

 (המשנה לנשיאה ריבליןדינו של -לפסק 25)בפסקה 
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למסקנה כי  המשנה לנשיאה ריבליןבהמשך לקביעותיו אלה ועל בסיסן, הגיע 

ו יש לבטל את הרשעתו של המשיב באינוס במסגרת האישום הרביעי, ולהרשיע

תחתיה בגין מעשים אלה בעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. 

שנות מאסר. יתר  20בהתאם לכך, הועמד עונש המאסר בפועל שהוטל עליו על 

 נותרו בעינם. גזר הדיןחלקי 

 

, בהדגישה כי לשון השופט ריבליןדינו של -הצטרפה לפסק השופטת פרוקצ'יה

מעשה", ולכן כוללת בגדר עבירת החוק מתייחסת למרמה לגבי "מהות ה

האינוס במרמה מקרים בהם האישה הוטעתה ביחס לטיבו של המעשה המיני, 

 טיפולית, רפואית וכיוצא בזה. -אשר הוצג לה כמעשה שמהותו אחרת 

 

, בדעת מיעוט, סברה כי יש לדחות את הערעור גם ביחס השופטת ארבל .0

תה, באותם מקרים בהם למעשים העומדים ביסוד האישום הרביעי. לשיט

הונעה האישה כתוצאה מהמרמה להסכים לאקט המיני במטרה להשיג את 

התוצאה הטיפולית או מטרה אחרת המתייחסת למעשה עצמו, מדובר באינוס 

במרמה גם אם הבינה האישה שמדובר באקט מיני. לפיכך, קבעה כי לצורך 

הסכימה לקיום כינונה של עבירת האינוס במרמה יש להוכיח כי המתלוננת 

, וכי המשיב היה מודע יחסי מין על בסיס מרמה הנוגעת למטרת המעשה עצמו

השופטת עניין, ביחס למעשים נשוא האישום הרביעי מצאה -של-לכך. לגופו

כי אף אם המתלוננת הבינה כי מדובר במעשים מיניים, ואף אם הבינה  ארבל

מעשים התבססה כי המשיב יפיק הנאה מינית מהמעשים, הרי שהסכמתה ל

ידי המשיב, -מבחינתה על מטרתו ה"טיפולית" של האקט, כפי שהוצגה לה על

 השופטת ארבלדהיינו, החזרת אהובה אליה, ועובדה זו הייתה ידועה למשיב. 

דינה כי העותר רימה את המתלוננת באשר למטרתו של -הדגישה בפסק

; כי המעשה המיני עצמו וגרם לה להאמין שיש למעשה מטרה מיסטית

המתלוננת הסכימה לקיום יחסי המין על בסיס מרמה זו; וכי המשיב היה 
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מודע לכך. לשיטתה, העובדה שהמתלוננת הבינה שהמעשה אף מסב למשיב 

הנאה מינית ושיתפה עמו פעולה אינה רלוונטית. זאת, היות ולגישתה אין 

כל  טיפולי כדי למנוע הרשעה בעבירה של אינוס במרמה,-בהבנת ההקשר החוץ

עוד הסכמת האישה ניתנה על בסיס מרמה באשר למטרה אחרת של יחסי המין 

 השופטת ארבלעצמם, ולכך אף היה מודע הגבר. נוכח קביעותיה אלה, קבעה 

כי יש לדחות את ערעור המשיב אף ביחס לעבירות המין הכלולות באישום 

 הרביעי.

 

יט המדינה את הגיש פרקל 18.68.68המשפט מיום -דינו של בית-על פסק .5

הדין נשוא הבקשה -העתירה שלפניי. בעתירתו טוען פרקליט המדינה כי בפסק

נקבעה הלכה חדשה, אשר סותרת את ההלכה הקיימת באשר לגדרי המונח 

פלח  0619566ע"פ  -הדין ב-"מרמה לגבי מהות המעשה", כפי שזו נקבעה בפסק

(. לטענתו, בעניין "פלחעניין "( )להלן: 2888) 1 ,(2, פ"ד מט)נ' מדינת ישראל

פלח קבעו השופטים כי עירוב התחומים בין "רומן" לבין "טיפול" אינו מונע 

קיומה של מרמה לגבי "מהות המעשה", ואף יצרו חזקה לפיה אם נקשרו יחסי 

מטופל, יש לראות את הסכמת המטופל למעשה המיני כהסכמה שניתנה -מטפל

, בענייננו, כך נטען, קבעה זאת-תלעומלטיפול, אלא אם יוכיח המטפל אחרת. 

טיפולי -דעת הרוב כי עצם מודעותה של המתלוננת לקיומו של הקשר מיני חוץ

פי -שוללת אפשרות לקיומה של מרמה לגבי מהות המעשה. קביעה זו משנה, על

, ומצמצמת את המקרים הכלולים במסגרת חלופת פלחהנטען, את הלכת 

 לחוק העונשין.( 1)א()698האינוס במרמה, לפי סעיף 

 

עוד נטען בעתירה, כי הלכה חדשה זו אינה מתמודדת באופן מקיף וממצה  .8

עם מציאות החיים המורכבת. לפי הנטען, ייתכנו מקרים בהם המתלוננת 

מפתחת רגשות כלפי ה"מטפל" המרמה אותה, ואף מודעת להקשר המיני 

בפערי הנוסף של המעשים, אך הסכמתה למעשים נעוצה בפערי הכוחות ו
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, נטען, כי הלכה זו מתרחקת מהגשמת האינטרס כן-עלהמידע בין השניים. 

הגנה על האוטונומיה המינית של האישה ועל  -המרכזי המונח בבסיס העבירה 

 חופש הפעולה והבחירה הנתון לה בבחירת שותפיה למעשה המיני.

 

נוכח האמור, טוען פרקליט המדינה כי יש לראות את המונח "מהות  .26

( לחוק העונשין כמקיף את מכלול נסיבותיו 1)א()698המעשה" בסעיף 

ותכונותיו הבסיסיות של המעשה המיני, ולבחון האם, בנסיבות המקרה, 

הביאה המרמה לכך שהסכמת האישה לבעילתה אינה מגשימה את רצונה 

החופשי. לשיטתו, גם כאשר ההקשר הטיפולי הכוזב אינו הבסיס היחיד 

הרי שבעצם הצגת המעשה המיני  -לת לקיום מעשה מיני להסכמתה של מטופ

כ"טיפול" נשללה אפשרותה של המטופלת ליתן הסכמה חופשית לגבי הנעשה 

 יש בה כדי לבסס עבירת אינוס במרמה לגבי מהות המעשה. כן-עלבגופה ו

 

כוחו, מהסנגוריה הציבורית הארצית, -המשיב מתנגד לבקשה. לטענת באי .22

ולא חרג ממנה. לשיטת  פלחעתירה יישם את הלכת הדין נשוא ה-פסק

בין אינוס במרמה לבין  פלחהסנגוריה הציבורית, האבחנה העולה מהלכת 

קבלת דבר במרמה, נעוצה בשאלה האם הייתה האישה מודעת לכך שמטרתו 

לא היו המתלוננות  פלחון שבעניין ושל המבצע הינה השגת סיפוק מיני. כי

בהן את המעשים המיניים לשם השגת סיפוק  מודעות לכך שהמערער ביצע

מיני, ומאחר והמערער לא הצליח להפוך את החזקה הראייתית שעמדה נגדו, 

לפיה יראו בהסכמת מטופל למעשים שנעשים בו במסגרת טיפול משום הסכמה 

המשפט את הערעור והותיר את הרשעתו -דחה בית -לאמצעים טיפוליים בלבד 

 באינוס במרמה על כנה.

 

דינו של -באשר לעובדות המקרה הנתון, נטען בתשובת הסנגוריה כי בפסק .21

המשפט העליון בעניינו של המשיב התקבלה טענתו העובדתית של המשיב -בית
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לפיה המתלוננת באישום הרביעי הייתה מודעת לאופי המיני של המעשים הן 

 כן-לעסובייקטיבית, ו-מההיבט הפיזי אובייקטיבי, והן מן הבחינה הנפשית

, כי לא מתקיימים יסודות עבירת האינוס במרמה. פלחנקבע, בהתאם להלכת 

המשפט ממכלול נסיבות העניין, ובהן גם -זאת, בהתאם להתרשמותו של בית

, זאת-לעומתהקלטת בה נראים ונשמעים השניים כשהם מקיימים יחסי מין. 

וי "מהות דעת המיעוט, כך נטען, היא שביקשה לחדש הלכה לגבי פרשנות הביט

המעשה", באמצעות בחינת המשמעויות הלשוניות האפשריות של המונח 

 ובדיקתן אל מול תכלית החקיקה.

 

הדין נשוא העתירה אינו קובע הלכה חדשה, אינו -לבסוף, הודגש כי פסק .26

, ואף אין בו כל קושי. עבירת האינוס במרמה אמורה, לשיטת פלחחורג מהלכת 

על קורבנות פוטנציאליים מפני הסכמות לקיום  הסנגוריה הציבורית, להגן

יחסי מין כאשר לא הבינו מחמת המרמה כי מדובר ביחסי מין על מלוא 

היבטיהם, בעוד שעל מקרים בהם רומה אדם לגבי הסיבה שהניעה אותו לקיים 

יחסי מין, כאשר הוא מודע לכל ההקשרים המיניים של המעשה, חלה עבירת 

הדין נשוא העתירה יישם עיקרון -סנגוריה, פסקקבלת דבר במרמה. לשיטת ה

 זה ולכן אין בו חידוש או קשיות המצדיקים את קיומו של דיון נוסף.

 

לאחר בחינת טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין העתירה לדיון נוסף  .29

, אין בידי לקבל את טענתו העיקרית של פרקליט המדינה, ראשיתלהידחות. 

העתירה נקבעה הלכה חדשה אשר אינה מתיישבת עם הדין נשוא -לפיה בפסק

, אין לקבל גם את שנית. פלחהלכת  -משפט זה -האמור בהלכה קודמת של בית

הדין נשוא העתירה קבע הלכה -טענתו הנוספת של פרקליט המדינה, לפיה פסק

 חדשה וקשה, אשר אינה מתמודדת עם מציאות החיים המורכבת.
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א העתירה, המחלוקת בין שופטי הרוב לשופטת הדין נשו-כפי שעולה מפסק .28

המיעוט מתייחסת למקרים קיצוניים, המצויים בקו הגבול שבין אינוס במרמה 

לבין קבלת דבר במרמה. כל שופטי ההרכב מסכימים כי כאשר עקב המרמה 

האישה כלל לא הבינה כי קיים הקשר מיני למעשה, מדובר באינוס במרמה. 

רה בו הבינה האישה כי מדובר במעשה מיני, אולם , מוסכם כי גם במקכן-כמו

טיפולית, אומנותית,  -עקב המרמה חשבה שכל כולו תחום במהות אחרת 

, איפואמהווה המעשה אינוס במרמה. המחלוקת מתמקדת,  -מיסטית וכדומה 

במקרים בהם הבינה האישה את הקשרו המיני של המעשה, ואף ידעה כי אחת 

נית, אולם מבחינתה ניתנה הסכמתה למעשה על ממטרותיו של הגבר היא מי

 בסיס מטרה אחרת של המעשה, שיסודה במרמה.

 

המעשים העומדים ביסוד האישום הרביעי בו הואשם המשיב מצויים,  .20

, בגדר קבוצה אחרונה זו של מקרי גבול. דומה כי טיבה של המחלוקת איפוא

 השופטת ארבל. בעניין זה נעוץ, בעיקרו, בפרשנותן של עובדות המקרה

הדגישה כי בענייננו הסכימה המתלוננת לקיים יחסי מין עם המשיב על בסיס 

מרמה לפיה מטרת המעשה היא מיסטית. לשיטתה, המרמה והצגת המעשה 

כמעשה מיסטי בעיקרו, נגעה למטרה ישירה ועיקרית של מעשה הבעילה, ולכן 

ינית, הנוספת, לא ראתה לייחס חשיבות למודעותה של המתלוננת למטרה המ

של המעשה. מנגד, התרשמו שופטי הרוב ממכלול הראיות, כי המרמה של 

המשיב במקרה זה לא שללה את יכולת ההסכמה של המתלוננת, וכי 

המתלוננת הבינה שיחסי המין עם המשיב חרגו מהגשמת המטרה המיסטית. 

שהמתלוננת הסכימה  כך-עללפיכך קבעו כי "הראיות מלמדות באופן ברור 

"טיפולי" -לקיים יחסי מין עם המערער תוך שהבינה את ההקשר המיני החוץ

של המעשה", וכי הבטחותיו הכוזבות של המשיב באשר לתוצאותיו של האקט 

המיני מקימות עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, אולם אין 

ך בהן כדי לאיין את "הסכמתה של המתלוננת לקיים יחסי מין עם המערער תו
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שהיא מבינה כי מדובר באקט מיני מובהק החורג מגבולות הצורך ה"טכני" 

 ." הכרוך ב"טיפול"

 

-קביעות אלה, אשר יוחדו לנסיבות העניין הקונקרטי שהובא בפני בית .20

משפט זה -המשפט, אינן חורגות או משנות מההלכה שנקבעה בעבר בבית

השופט דינו של -פסקנקבע במפורש ב פלחהדין בעניין -. בפסקפלחבעניין 

 כי: קדמי

 

בהקשר זה ירדה איפוא ל"מהות המעשה"; שאין המדובר "המרמה 

כאן בהשגת הסכמה במרמה למעשה שבוצע בפועל, אלא בהשגת 

ארוטי" שהוצג במרמה כ"מעשה אחר", קרי:  הסכמה ל"מעשה

כמעשה טיפולי. המתלוננות ידעו כי המעשה שלו הן "מסכימות" הינו 

ת מן ההיבט האובייקטיבי, אך נתנו לו את הסכמתן בעל חזות מיני

משום שמחמת המרמה האמינו שאין הוא כזה; ואילו המערער ניצל 

את ההסכמה לביצוע מעשה בעל חזות מינית "לצורכי טיפול", וביצע 

 "במתלוננות "מעשה אחר", לאמור: מעשה ארוטי לשמו.

 {השופט קדמידינו של -()א( לפסק0)א()0}בפסקה 

 

 ך הודגש כי:ובהמש

 

לרבות  -"כאשר המרמה מביאה למתן הסכמה לביצוע מעשה מיני 

הרי זה קבלת דבר במרמה; בעוד  -בתור שכזה  -מעשה אירוטי 

שכאשר המרמה מביאה למתן הסכמה לביצוע "מעשה מיני" כאמצעי 

הרי זה אינוס  -טיפולי, ואילו בפועל מתבצע "מעשה אירוטי" לשמו 

 (."ענייןה)או מעשה מגונה, לפי 

 (השופט קדמידינו של -()ג( לפסק0)א()0)בפסקה 
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התייחסה אף היא לפרשנותו הראויה של המונח "מהות  השופטת דורנר

 ( לחוק העונשין, בקובעה כי:1)א()698המעשה" המצוי בסעיף 

 

הנובע מתכלית  -"לדעתי הפירוש הראוי למונח "מהות המעשה" 

רה שלשמה המעשה נעשה. הוא המט -ההוראה, והמתיישב עם לשונה 

פי -ובכללם אינוס על -כך הוא בוודאי לגבי קטגוריית המעשים 

שנחשבים לבעלי אופי מיני רק אם נעשו לשם סיפוק  -הגדרתו הרחבה 

מיני. כך, למשל, אותו מעשה עצמו ייחשב למעשה שאופיו מיני אם 

נעשה לצורך סיפוק מיני, ולטיפול רפואי אם נעשה לשם מטרות 

 ת...רפואיו

ההסכמה למעשה מיני עקב טענה כי המעשה נעשה למטרה טיפולית 

אינה "הסכמה חופשית". אדם מוכן להסכים במסגרת טיפול רפואי או 

אחר למעשים שבנסיבות המנותקות מן ההקשר הטיפולי היה רואה 

 בהם תקיפה חמורה...

ידי מטופלת כאמצעי להשגת מטרה -בעילה עשויה להיחשב על

אשר המטופלת יודעת כי מבחינה פיזית יש למעשה אופי טיפולית גם כ

מיני. שכן, ביחסי התלות הקיימים בין מטפל לבין מטופל, לדידו של 

המטופל מתקיימת "חזקת תקינות" לגבי כל מעשה שעושה בו 

 המטפל." 

 (השופטת דורנרדינה של -לפסק 26-21)בפסקאות 

 

ו השופטים על קו הגבול בין עמד פלח, כי בעניין איפואמן האמור עולה,   .25

העבירה של אינוס במרמה לבין העבירה של קבלת דבר במרמה. נקבע, כי אם 

מדובר בעבירה של קבלת דבר  -הסכימה האישה למעשה המיני בתור שכזה 

הרי  -במרמה, ואילו אם ניתנה הסכמתה לביצוע מעשה מיני כאמצעי טיפולי 

לעיל, המחלוקת היא למעשה  שמדובר באינוס במרמה. בענייננו, כמפורט
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מחלוקת על יישום ההלכה האמורה. דעת הרוב לא חרגה מהלכה זו, אלא 

הבנת מהות -קרטיות החורגות מהסיטואציה של איפירשה את הנסיבות הקונ

המעשה. נקבע, כי ממסכת הראיות בתיק עולה כי המתלוננת הבינה את מהותו 

המשפט התרשם, -לי. ביתהמינית של המעשה ואת חריגתו מן ההקשר הטיפו

בקלטת המתעדת את המעשים המיניים, כי המתלוננת הסכימה  צפיה לאחר

לקיים יחסי מין לשמם עם המערער, וכי לא מדובר בהסכמה שניתנה ל"טיפול" 

 אף הדגיש כי: המשנה לנשיאה ריבליןגרידא. 

 

"אין אנו יכולים לעשות שקר בנפשנו ולפרש את הנראה בקלטת 

ול" גרידא )קרי: ל"איסוף נוזלים" גרידא(. הראיות הן כהסכמה ל"טיפ

 " .אחרות

 (המשנה לנשיאה ריבליןדינו של -לפסק 20)בפסקה 

 

, כי במקרים בהם הרמיה משולבת בתלות או בניצול, או עולה כדי עוד הודגש

לפי חלופת האינוס  דווקא-לאוכפיה באיומים, עשויה לקום עבירת אינוס 

( לחוק העונשין. 8) -( ו9(, )2)א()698ת שבסעיפים במרמה, אלא לפי החלופו

בנסיבות המיוחדות של המעשים הכלולים באישום הרביעי, הגיעו שופטי הרוב 

למסקנה כי אין בהבטחות השווא של המשיב לגבי התועלת שתצמח למתלוננת 

מקיום יחסי מין עמו )קידום מערכת יחסים רומנטית עם גבר אחר( כדי להקים 

, פלחסיס להרשעה באינוס במרמה. קביעה זו אינה משנה מהלכת במקרה זה ב

 משפט זה.-ואינה עומדת בסתירה להלכות קודמות של בית

 

-, אין לקבל גם את טענתו הנוספת של פרקליט המדינה, לפיה פסקשנית  .28

הדין נשוא העתירה קבע הלכה חדשה וקשה, אשר אינה מתמודדת עם מציאות 

ין עסק במקרה פרטני, אשר בנסיבותיו הייחודיות הד-החיים המורכבת. פסק

הרוב כי לא התקיימו יסודות עבירת האינוס במרמה. זאת, -מצאה דעת
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בהתאם להתרשמות השופטים כי מצג השווא שהציג המשיב למתלוננת לא פגע 

הדין -בהבנתה את מהות המעשה המיני, אלא יצר תמריץ חיצוני למעשה. פסק

המשפט, ומהתרשמותו כי -ידי בית-ת המקרה עלנבע בעיקר מפרשנות עובדו

הבנת אופיו -ל המתלוננת לא ניטלה ממנה עקב איהסכמתה החופשית ש

דינו -הדגיש בפסק ריבלין המשנה לנשיאהומהותו של המעשה שהסכימה לו. 

כי בעניינים אלה יש לבחון כל מקרה לגופו, ולהכריע בהתאם לנסיבותיו 

המשנה לנסיבות האישום השלישי מצא ולממצאים העובדתיים. כך, ביחס 

כי המרמה באותו עניין הובילה לשלילת רצונה החופשי של  לנשיאה ריבלין

המתלוננת, ובהתאם לכך נעברה לדעתו עבירת אינוס, ואילו ביחס לנסיבות 

כי המתלוננת הסכימה לקיים  המשנה לנשיאה ריבליןהאישום הרביעי מצא 

ידי מעשי -, עלהיתר-ביןזו הונעה, יחסי מין עם המשיב, הגם שהסכמתה 

עמדה על הקושי לתחום באופן  השופטת פרוקצ'יההתרמית של המשיב. אף 

 חד את גבולות עבירת האינוס במרמה, בציינה כי:

 

"השאלה היכן עובר קו הגבול הראוי בין מטרה תרמיתית שיש בה כדי 

 להפוך מעשה מיני בהסכמה לאונס, לבין מצב שבו המטרה התרמיתית

חוצה את קו הקרבה הנדרש למעשה המיני, ומנתקת אותו מהשפעת 

מורכב של שיקולים  מיגווןהתרמית איננה פשוטה, והיא כרוכה ב

 חברתיים ומוסריים."

 

משכך, ברי כי הכרעת הרוב בעניינו של המשיב לא התעלמה ממורכבות 

המצבים המתרחשים מעת לעת במציאות חיינו, ואף עמדה על הקושי 

-, ניתנה הכרעת ביתכן-על, לעיתים, במקרים גבוליים ומיוחדים. המתעורר

המשפט בהתבסס על נסיבותיו המיוחדות של המקרה, ובהתאם לפרשנותן של 

 עובדותיו.
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הדין נשוא העתירה לא -נוכח כל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי בפסק

-בתי)ב( לחוק 66נקבעה הלכה חדשה המקימה עילה לדיון נוסף לפי סעיף 

, הליך השמור למקרים חריגים ביותר 2859-, התשמ"ד(נוסח משולב)המשפט 

  "דופן.-ויוצאי
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 :'גפרק 

 מרמה באשר למיהות המעשה
 

המענה לשאלת גדריה ומשמעותה של עבירת האינוס במרמה טמון ראשית, 

ע"פ }ראו לבדיקה מילונית במשמעות המושג "מיהות". נפתח בהיבט המילוני 

{. מילון אבן שושן ((1668) 125(, 8, פ"ד נט)בורשטיין נ' מדינת ישראל 0080569

היא "כלל התכונות הקובעות מיהו פלוני, זהות",  "מיהות"( קובע, כי 1669)

או לקבוצת בני  מסוייםונות המיוחדות לאדם וזהות מוגדרת "ככלל התכ

 אדם".

 

לה נרדפת י" כמזהותלה "יהמ צויינהבמילון מילה במילה של א' אבניאון 

: מצויין( 2880למילה מיהות, ובמילון השלם לעברית החדשה )י' שוויקה, 

, מסוייםהקביעה מי הוא האיש או הגוף שעשה או עושה מעשה  - "מיהות"

  וכד', זהותו או קביעת זהותו".  מסוייםקיד שמילא או שממלא תפ

 

 , כלל התכונות הקובעות מי הוא. ככלל -העיקר הוא מכלול מיהותו של האדם 

 מסוייםיש מקום להבחנה בין מקרה בו לא יאמר אדם אמת באשר לפרט 

ביחס לזהותו, כגון גילו או עיסוקו, לבין מקרה בו ייצור דמות פיקטיבית 

ל ועתיר פרטים. דומה כי במקרים מן הסוג האחרון, ו"סיפור כיסוי" כול

 אך "זהות טכנית". איפוא  הכמות היא גם האיכות. מיהות איננה

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207757/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207757/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207757/04
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משבאים בפני המציאות החיה, משימה קשה היא לשרטט מבחן אשר יורה 

בבהירות מהם המקרים המגיעים לכדי אינוס במרמה, וקצרה היריעה והדעת 

 מהכלת כלל המקרים והאפשרויות.

 

מבחן אפשרי יכול שיהא האם אדם אינו אומר אמת באשר למאפיינים אשר 

מו אישה יהם קריטיים בעיניה של אישה סבירה, ונוכח מצג שגוי זה קיימה ע

יחסי מין. מבחן זה יאפשר הרשעה באינוס במקרים מובהקים של מרמה מעין 

יה "יסנן" מקרי קצה בהם המאפיינים שראתה לנגד עינ זאת-עם-יחדזו, ו

 , הם כאלה שאין מקום כי מרמה בגינם תגיע לגדרי אינוס. מסויימתאישה 

 

בחן היא האם היה סיכוי, ולאו דחוק, בעיני ילפי המבחן השאלה שצריכה לה

אדם מן היישוב, שאישה זו תסכים לקיים יחסי מין עם גבר זה בנסיבות 

באינוס "רגילות" אילו ידעה את זהותו האמיתית כפי שהיא, שכן אם לאו, 

(, 6)1665על -תק ,צבי סלימאן נ' מדינת ישראל 1922560במרמה עסקינן }ע"פ 

6528 (1665) .} 

 

בחינת הסיכוי אם בעיני אדם מן היישוב אישה זו הייתה מסכימה לקיים יחסי 

מין עם גבר זה בלא ה"מיהות" שבדה, תוכל לאפשר בחינת כל מקרה 

 כריעו. לנסיבותיו, ועובדות המקרה הקונקרטי הן שי

 

המשפט מיעטו לעסוק בהגדרת העבירה של אינוס במרמה באשר למיהות -בתי

העושה, והמקרים שניתן לאתרם בהם הורשעו נאשמים בעבירה זו או בקשר 

 אליה אינם רבים.
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  להלן מספר דוגמאות:

 

(, 9)1668של -תק מדינת ישראל נ'  ניסים עזיזה} 6082568( יר'ת"פ )שלום  -ב

{ דובר במי שנהג לנסוע באזור ירושלים ובית שמש והציע לנערות (1668) 26628

"טרמפים". הוא החזיק ברכבו סטטוסקופ, שהיה מונח על המושב לצד הנהג, 

והציג עצמו כרופא מומחה בתחום סרטן השד וסרטן האשכים. כן סיפר 

לוננות, כי הוא עובד בבתי חולים שונים וכי הוא בעל מרפאה פרטית, למת

והציע להן לעבוד אצלו כסייעות. את "ראיון העבודה" ערך הנאשם ברכבו, 

ובמסגרתו דרש מהמתלוננות שיבצעו בדיקות באזורים מוצנעים בגופו ובגופן. 

פי הודאתו, במעשה מגונה במרמה בנסיבות סעיף -הנאשם הורשע, על

 ( לחוק העונשין, הן באשר למיהות העושה והן באשר למהות המעשה.1)א()698

 

-תק ,יצחק בן שמואל  פדרמדינת ישראל נ' } 2626562תפ"ח )מחוזי ת"א(  -ב

תנים", אשר { דובר במי שהתחזה להיות "מדריך ח(1662) 816(, 6)1662מח 

נשלח מטעם האגודה לטהרת המשפחה. הנאשם הציג עצמו כמי שעורך מעקב 

אחר תקינות יחסי המין של זוגות חרדיים שנישאו, או לשם מתן הדרכה 

מינית. כאשר הגיע לדירותיהן של הנשים ביצע בהן את זממו. הנאשם הורשע 

 (, וכן בהתחזות.1)א()698באינוס לפי סעיף 

 

מח -תק מדינת ישראל נ' מהדקר אורן יוסף} 811560( 'תפ"ח )מחוזי נצ -ב

{ יצר הנאשם קשר, באמצעות האינטרנט, עם נערות (1660) 1682( 6)1660

(, 66 -)בעוד גילו האמיתי הוא כ 11-20צעירות, תוך שהוא מציג עצמו כנער כבן 

פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, -מן יחסי מין. הנאשם הורשע עליקיים עו

(, ובמספר מקרים אחרים 1)א()698ביחס לאחד מהמקרים באינוס לפי סעיף 

 בקבלת דבר במרמה. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תפ%203651/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תפח%201010/01
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תפח%20522/07
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מעיון בפסיקה נדמה, כי ישנם מקרים אשר יתכן שהיה מקום כי ייכללו בגדרי 

הרשעה היו בעבירה של קבלת העבירה של "אינוס במרמה", ואולם האישום וה

 דבר במרמה.

 

{, (2800) 098 ,(6), פ"ד לטדנינו נ' מדינת ישראל} 520500ע"פ  -ב, הכך לדוגמ

נדון עניינו של גבר נשוי שהציג עצמו בפני המתלוננת כגרוש, בהוסיפו כי הוא 

הצריכים להגיע מצרפת, ועם קבלתם יוכל לשאת  מסויימיםממתין למסמכים 

תחילה בכוח, אך  -. באחד המפגשים ביניהם בעל המערער את המתלוננת האיש

 בהסכמה. מכן-לאחר

 

המשפט העליון קבעו כי היה מקום להרשיע את המערער בעבירה -שופטי בית

ני העונשין )עבירות מרמה, לחוק לתיקון די 1של קבלת דבר במרמה, לפי סעיף 

 . 2806-סחיטה ועושק(, תשכ"ג

 

דובר בגבר ({ 2806) 061(, 2, פ"ד כז)שעבי נ' מדינת ישראל אל} 988501ע"פ  -ב

כיהודי  ,20דרוזי נשוי ואב לשני ילדים שהציג עצמו בפני צעירה יהודיה, כבת 

רווק. השניים החלו להתראות, והמערער הבטיח לצעירה כי בסיום שנת 

הלימודים יינשאו. השניים קיימו יחסי מין, והנערה הרתה. במסגרת התחזותו 

ליהודי השתתף המערער בליל הסדר בבית הנערה, בו קרא מההגדה, וכן ביקר 

בר במרמה, לניחום אבלים במות סבתה של הבחורה. הנאשם הורשע בקבלת ד

 ובהתחזות לאחר.

 

, פורסם באתר בן אברהם נ' מדינת ישראל} 26850568 ע"פ )מחוזי ת"א( -ב

{, דובר במי שבאופן שיטתי התחזה בפני נשים (68.62.68האינטרנט נבו )

תוך שהוא מציג כלי רכב ובתים  -מיד רופא, טייס, אדם א -בזהויות שונות 

כאילו הם שייכים לו ולבני משפחתו. הנאשם הורשע בקבלת דבר במרמה, 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20817/76&Pvol=לט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20499/72
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20157/98
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עקב התנהגותו  קויימוהמשפט למסקנה כי יחסי המין עמו -משהגיע בית

 השקרית.

 

, לא ניתן לכלול במסגרת קבלת דבר במרמה מקרים שעניינם זאת-עם-יחד

יחסי מין, משהמחוקק  -בהבל פה אחד  -מם ירכושי כגון מקרקעין, ממון, וע

ראה לייחד עבירה למחוזות האינטימיות, אשר בבסיסה ההגנה על אוטונומית 

צבי סלימאן  1922560}ע"פ  האישה על גופה, חירותה, ויותר מכל כבודה כאדם

 {.(1665) 6528(, 6)1665על -תק ,נ' מדינת ישראל

 

ועינינו הרואות כי המקרים שנדונו כאמור, הפסיקה מיעטה לעסוק בעבירה זו, 

בה אין בהם כדי להתוות דרך ברורה מתי לפנינו "אינוס במרמה", ומה גדריה 

 של העבירה.

 

ניצבת השאלה במלוא עוצמתה: אילו מקרים מגיעים לכדי  כן-אםלפנינו, 

אינוס במרמה? אילו שקרים ואף הסתרת מידע יהא בהם כדי להפוך "חיזור 

לילית? מה נדרש אדם לגלות כאשר הוא מפתח קשר לגיטימי" לעבירה פ

 המוביל לקיום יחסי מין? האם נדרש הוא להציג מצג מלא? 

 

מדינת ישראל נ' חן אלקובי } 658561( 'ת"פ )חי -ב דיון בשאלות אלו התעורר

{, בו יצרה נערה צעירה קשרים (60.68.66) אתר האינטרנט נבוב פורסם

פי -רומנטיים עם מספר נשים, תוך יצירת מצג כי היא גבר. הנערה הורשעה, על

 הודאתה, בעבירת התחזות.

  

הזוג  בת5מקום בו פלוני מקיים יחסים אינטימיים מבלי לסבר אוזנו5ה של בן

א בדבר מיהות ביולוגי, ניתן לראות בכך תרמית ומצג שוו-אודות מינו הגנטי

ארוטי בין שניים5שתיים, הזהות -אינטימי-העושה. כאשר מתפתח קשר רומנטי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תפ%20389/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תפ%20389/02
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ביולוגית של כל אחד מבני הזוג היא יסוד מהותי של כל אחד מבני -המינית

 הזוג.

 

בנסיבות כאלו, הסתרת הזהות המינית נתפסת כמעשה לא הוגן, כהולכת שולל 

ן השניים ומגיעה לכדי הטעייה בנקודה רלוונטית היורדת לשורש היחסים בי

המשפט הפלילי  התערבות-איותרמית באשר לטיב המעשה ומיהות העושה. 

במקרים כגון דא, אין פירושה השארת הרומנטיקה על כנה, כי אם הפקרה של 

 קורבנות חשופים למרמה.

 

 מקצת הצעות המלומדים בעניין זה: להלן

 

מינליזציה של גינוני חיזור דנה בסוגיות אלו במאמרה }"קרי ד"ר ד' פוגץ'

מגמות בפלילים  מקובלים? מרמה, טעות הקורבן והסכמה לעניין עבירת מין"

{ ומציעה 286, 298 ,(1662)עורך א' לדרמן, עיונים בתורת האחריות הפלילית  -

את ביטול קטגוריות המרמה הספציפיות הקבועות בחוק ואת העבירה של 

מתן מלוא המשמעות לרכיב ההסכמה בעילה אסורה עקב הבטחת נישואין, ו

 כהסכמה חופשית ומודעת. לגישתה: 

 

"הגנה אמיתית על החירות המינית יכולה להיעשות אך ורק תוך דאגה 

לפרט, גם אם התוצאה היא שהצדק יהיה אינדיבידואלי וישתנה 

ממקרה למקרה, בדיוק כפי שמרמה עצמה תשפיע בצורות שונות על 

 אנשים שונים.

ורת מצבים, שבהם תשלול המרמה הסכמה, כי אם אין לקבוע ש

קרון כללי, גמיש, שלפיו מרמה אשר הובילה להסכמה היא אשר יע

שבהם ניתן להניח,  מסויימיםתשלול את תוקפה, גם אם יהיו מצבים 



 פרק ג': מרמה באשר למיהות המעשה

 

 

 

637 

קרובות, כדוגמת מרמה, באשר להיותו  לעיתיםכי ההסכמה תישלל 

 של הגבר פנוי בהיותו נשוי.

שית של האישה, פירושה הכרה בחשיבות הרבה, הגנה על חירותה האי

לגביה, העולה עד כדי שטעות בה, פירושה  מסויימתשיש לעובדה ה

  ."יהיה שלילת יכולתה שלא לבחור

 

במאמרו }"התחזות כאדם אחר חיקוי ומרי מגדרי במשפט  א' גרוסלפי דברי 

 ,608, (1668)א' בן נפתלי וח' נווה עורכות, משפטים על אהבה  של חן אלקובי"

מטיל ספק אם יש  זאת-עםיש כי המבחן יחול גם על טעות של הקרבן. { 658

מקום למתן הגנה כאשר השיקול של המתלוננות הוא מפלה או גזעני. במקרים 

 אלה, לשיטתו, ההגנה על נשים באה על חשבון פגיעה בנאשם. 

 

האישה עומדת ההגנה על האוטונומיה של  ד"ר פוגץ'לפיו, ביסוד גישתה של  

וזכותה על גופה. ויותר מכך, לגישת הפמיניזם הרדיקלי, הצורך להגן על נשים 

ין ומיניות, כאתר מפני ניצול, הטרדה ואינוס מעוגן בתפיסה הרחבה יותר של מ

 .של שליטה גברית

 

, עניינה בפטרנליזם ד"ר פוגץ'הביקורת העשויה להישמע כלפי גישתה של 

רבן חסר ישע ולא כאדם בעל חירות. כק ההטמון בהצעתה, בראיית האיש

במצב דברים זה, יטען הטוען, כי הפועל היוצא הוא שבכל פעם בה מקיימת 

 יחסי מין עם גבר, ופרט הנוגע אליו שגוי, הסכמתה לאו הסכמה היא.  האיש

 

את השאלות הבאות: האם רוצים אנו שכל  א' גרוסדברים אלו מעלים לטענת 

שה תהא בחסות החוק הפלילי? ומה יהא על יאאינטראקציה מינית בין גבר ל

 הרומנטיקה?
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שה אפופה, לא אחת, ייש מי שיטען כי תחילתן של מערכות זוגיות בין גבר לא

מסכת של "שקרים לבנים", תיאורים מיופים של המציאות, מתוך ניסיון 

למצוא חן, וכחלק מ"סצנת החיזור". האם אנו מעוניינים כי גם התחום 

 שה יחסה תחת כנפיו של החוק הפלילי?יגבר לאה"אפרפר" בין 

 

כי הצעת המבחן לבחינת השאלה מה ייחשב אינוס גם בעין הפסיקה עולה 

, הינו מבחן רחב מדי, ועלול לכלול ד"ר פוגץ'במרמה כפי שעולה מדבריה של  

אף אם יש בהן חשיבות מנקודת מבטו  -שלא כראוי גם אמירות פעוטות 

צבי  1922560כבסיס להרשעה באינוס }ע"פ  -ג הסובייקטיבית של בן הזו

 {.(1665) 6528(, 6)1665על -תק ,סלימאן נ' מדינת ישראל

 

, שעם חקיקתו נמתחה עליו חוק למניעת הטרדה מיניתדיון דומה נערך ביחס ל

 ביקורת בהקשר זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm


יים, מתי עובר הגבול שיש בו להצדיק את תחולתו של איש-פרק ד': קו הגבול ביחסים בין
 הדין הפלילי
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 :'דפרק 

 אישיים, -קו הגבול ביחסים בין

מתי עובר הגבול שיש בו להצדיק את תחולתו 

 של הדין הפלילי
 

בפסיקה מתואר הקושי הטמון בהקשרים אלה וכן העמימות המאפיינת 

מצבים מסוג זה. הכלל כי "לא" פירושו: "לא", ו"כן" פירושו "כן", יפה לדיני 

כי בהצעה ובקיבול "ישלטו" שני  חוזים, בהם הוודאות המשפטית מחייבת

צבעים בלבד, שחור ולבן. לא כן ביחסי אישות ובהקדמות להם, בהם תופש 

כצבעי הקשת,  ו, שגווניהסכמה-אימקום גם אזור דמדומים בין הסכמה ל

 כששפת הפה ושפת הגוף משמשים בו בערבוביה, עם כל הדקויות שביניהם.

 

ירור את רצונו על אישה. שם הבעיה דברים אלו לא עניינם באנס אשר כופה בב

"כן"  הלא מתעוררת כלל, והנסיבות מדברות בעד עצמן, גם אם תאמר האיש

ע"פ שהוא כפוי מעיקרו. עיקר הבעיה באותם מקרים שבתחום האפור }

 {. (2886) 661 ,(2)מח "דפ, נ' בארי ואח' ישראל מדינת 8021581

  

פרטים, שיש בה "פגם  כחברה קשה להלום כי כל אינטראקציה בין שני

מוסרי", תוסדר במסגרת החוק הפלילי. החוק הפלילי אינו מכשיר לאכיפת כל 

מוסריים לאיסורים פליליים,  םנורמה מוסרית, גם אם יש חפיפה רבה בין צווי
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הדרך ההולמת להתמודדות עם סוגיה עשויה להיות במסגרת המשפט  לעיתיםו

 האזרחי. 

 

גבול אשר מעברו אין מוכנות להשלים עם במצב דברים זה, נחוץ לתחום 

המשפט הפלילי  התערבות-אי, הפוגעת בערכים מוגנים, ומסויימתהתנהגות 

 משמעה הותרת קרבנות ללא הגנה. 

 

היו שהבחינו בין התחום הפרטי לציבורי לשם הדרתו של המשפט הפלילי 

 מהספירה הפרטית. בבסיס ההבחנה עמדה ההנחה, כי מה שנחזה להיות פרטי

חופשי  כן-עלמתאפיין בהיותו סמוי מן העין וכחלק מהאוטונומיה של היחיד, ו

מהתערבות מדינתית, ואילו הספירה הציבורית מתאפיינת בהתערבות המדינה 

 Ruth Gavison, "Feminismבחיי הכלכלה, המשפט, העבודה, והפוליטיקה )

and the Public/Private Distinction", 45 Stan. L. Rev. 1 (1992).) 

 

בשם ההבחנה בין הפרטי לציבורי התאפשרה הגנה מפני התערבות המדינה 

 Frances Olsen, Constitutional Law: Feministבתא המשפחתי )

Critiques of the Public/Private Distinction, 10 Const. Comment. 

זוג  (, ובמסגרתה מפני קרימינליזציה של קיום יחסי מין בין בני(1993) 319

שלא בהסכמה }ראו על גבולות התערבות החוק הפלילי בהקשר אחר במאמרה 

אינוס בידי בן זוג והתווית גבולות  -ברצון שניהם ובשמחתם' ' של ד' פוגץ' "

-)ד' ברק עיונים במשפט, מגדר ופמיניזםהמשפט הפלילי בחברה משתנה" 

 {. 862 ,(1660רביד, י' ביטון, ד' פוגץ' עורכות, -ארז, ש' יניסקי

 

כתיבה פמיניסטית קראה תיגר על ההבחנה בין התחומים, וראתה בה מכשיר 

כביכול הספירה  -להגמוניה גברית בכל אותם מוקדי עוצמה וסמכות 



יים, מתי עובר הגבול שיש בו להצדיק את תחולתו של איש-פרק ד': קו הגבול ביחסים בין
 הדין הפלילי
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הציבורית של מקום העבודה, הכלכלה וכדומה נחשבת לתחום הטבעי של 

הגבר, ואילו העולם הפרטי של הבית, המשפחה והילדים נחשב לתחום ההולם 

 את האישה. 

 

, איפואלפי גישה זו, בהקשרים אלה קיימת תחולה לדין הפלילי וקשה להלום, 

מציגים עצמם שקרית, ובמרמה מביאים  המסקנה כי כאשר גבר או איש

למיטתם מי שאילו היה יודע את הדברים כהוייתם, לא היה עולה על דעתו 

 ים שבינו לבינה.מם יחסי מין, נותרת אינטראקציה זו באזור הדמדומילקיים ע

 

אין מדובר בפטרנליזם מופרז אלא בהגנה על כבוד האדם, על אוטונומיית 

האישה על גופה וחירותה המינית, שהרי המרמה דווקא היא זו הפוגעת 

באוטונומיה, והאיסור הפלילי נועד, מעבר לעצם איסור האינוס, אף לסכל 

 אותה מרמה.

 

זם מופרז עלול לתעתע ולהוות כלי השימוש בטיעון כי מדובר בפטרנלי לעיתים

שבאופן פרדוקסלי, בשם הבחירה החופשית, יביא דווקא לשלילתה, ולפגיעה 

 בקרבנות הזקוקים להגנה.
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 :'הפרק 

 אשם תורם
 

סוגיה נוספת המתעוררת, לא אחת, בהקשרים אלה עניינה בטענת "אשם 

א רק בתיקים של עבירת מין במרמה, אך תורם" של הקרבן. שאלה זו עולה ל

דומה כי באלה מתעוררת היא ביתר שאת. האם רוצים אנו כי המשפט יגן על 

מי שבחרה לקיים יחסי מין כדי לקבל טובת הנאה, או על מי שקיימה יחסי מין 

 מטעמים שאינם על פניהם מוסריים או לגיטימיים? 

 

לבין "מתירנותה" אין קשר בין הסכמתה של האישה לבעילה  ,ככלל

והתנהגותה. יכול בהחלט שיקרה, כי התנהגותה של מתלוננת כלשהי במקרה 

ה ואפילו אווילית, וכי סביר-בלתי, נבונה-בלתישל עבירת מין פלונית תיראה 

תעלה המסקנה, שניתן היה למנוע מראש את התפתחותן של הנסיבות שנוצרו 

זו  מידה-אמתפי -ולא על עובר לביצועו של המעשה. כבר היו דברים מעולם,

צבי סלימאן  1922560}ע"פ , אם נתקיימו יסודותיה של העבירה נערכת הבחינה

ל' וגנר "על האשם  -;  א' הראל ו(1665) 6528(, 6)1665על -תק ,נ' מדינת ישראל

ארז "האישה -;  ד' ברק168 ,ו' )תשנ"ח( פליליםהתורם של קרבן האונס" 

 ({.228 ,ו' )תשנ"ח( פליליםהסבירה" 
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 :'ופרק 

 משפט המשווה
 

 . המשפט העברי1

השאלה, האם הסכמה שהושגה עקב טעות האישה באשר לזהות הבועל נחשבת 

משפטית כהסכמה, התעוררה גם בגדרי המשפט העברי,  אם כי לא בהקשר של 

עם ענישת הבועל. לפי המשפט העברי, ככלל, אישה נשואה שקיימה יחסי מין 

 אחר נאסרת על בעלה. אולם:

 

"האישה שזינתה תחת בעלה בשגגה או באונס הרי זו מותרת 

 לבעלה..." 

 )רמב"ם אישות כד, יט(

 

, שאישה נאסרת לבעלה רק אם הסכימה לקיום היחסים איפואדומה, 

האסורים, ומתעוררת השאלה האם הסכמתה שהושגה במרמה נחשבת 

 ינוס והאישה מותרת לבעלה.הסכמה, או שמא נותר המעשה בגדרי א

 

הי"ד, שו"ת הרשב"א -בעניין זה פסק רבי שלמה בן אדרת )ספרד, המאות הי"ג

 חלק א, סימן י(:
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ואשת ישראל  (א"ר -האישה מותרת )"דע כי אונס בישראל משרא שרי 

 -שנאנסה מותרת היא לבעלה. ולא אונס של כפייה בלבד, אף טעות 

 " .צון וכסבורה בעלה הוא מותרת לואונס הוא, שאילו נבעלת לאחר בר

 

הסכמת אישה שניתנה עקב  -אונס הוא" כדברי הרשב"א, משמע  -"אף טעות 

טעות אינה נחשבת הסכמה. מסיבה זו, מי שסברה שבועלה הוא בעלה, אינה 

 נאסרת למרות בעלה.

 

איטליה, המאה הט"ו, -דברים דומים אנו מוצאים אצל רבי יוסף קולון )צרפת

שאינה )י"ק סימן קסז(, "והיכי דמי )וכיצד היא( מזנה בשגגה שו"ת מהר

 כגון שהיא סבורה שהוא בעלה ונמצא שהוא אדם אחר".  (א"ר -אסורה לבעלה 

 

ואולם, ברי כי במשפט העברי מוקד הדיון הוא בחתירה להתרת האישה 

לבעלה, ולפיכך קיימת שאיפה לקבוע כי הסכמה בנסיבות אלה לאו הסכמה 

 המשפט העברי עוסק כלל בשאלת אשמתו של האונס.  ואין היא,

 

, אף כי תוך הבדלה חדה וברורה, ניתן להקיש בעניין זה מסויימתבמידה 

 מהלכות אישות במשפט העברי, לעניין קידושין. זו לשון הרמב"ם אישות ח, א:

 

שה: 'התקדשי לי בכוס זה של יין' ונמצא של דבש, 'של דבש' י"האומר לא

, 'בדינר זה של כסף' ונמצא של זהב, 'של זהב' ונמצא של כסף, ונמצא של יין

ונמצא ממזר,  (גבעוני)שאני כהן' ונמצא לוי, 'לוי' ונמצא כהן, 'נתין'  מנת-על'

, 'בן כרך' ונמצא בן עיר, (עיר גדולה)'ממזר' ונמצא נתין, 'בן עיר' ונמצא בן כרך 

שביתי קרוב  מנת-על'שאני עשיר' ונמצא עני, 'עני' ונמצא עשיר,  מנת-על'

שיש לי בת' או 'שפחה  מנת-עללמרחץ' ונמצא רחוק, 'רחוק' ונמצא קרוב, '
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בכל, אלו  -שאין לו ויש לו  מנת-עלאו 'אופה' ואין לו,  (קולעת שיער)גודלת' 

 ."והדומין להן, אינה מקודשת; וכן היא שהטעתו

 

יחסית,  במקרים אלה הטעיה, ולא רק בדרגה גבוהה אלא גם בדרגה נמוכה

מהוה בסיס לקביעה כי קידושין לא תפסו. אמנם עיקר הדברים הוא דיוק 

הכוונה המתבטאת באמירה ובמבחן אובייקטיבי, להבדיל מדברים שבלב. 

 בהלכה ב', שם, נאמר:

 

 פי-על-אףשאמרה: 'בלבי היה להתקדש לו  פי-על-אף -"ובכולם 

בי היה לקדשה ישהטעני ואין הדבר כמו שאמר', וכן אם אמר הוא: 'בל

 ."אינה מקודשת; דברים שבלב אינן דברים -שהטעתני'  פי-על-אף

 

 . המשפט האנגלי2

 Sexual Offences Act, 1956, 4 & 5לא כלל החוק האנגלי ) 2800עד שנת 

Eliz. 2, c. 69 הגדרה לעבירת האינוס, אך בחוק נקבע כי )"It is a felony for 

a man to rape woman" a  ((, וכי 2)2)סעיף"A man who who induces a 

married woman to have sexual intercourse with him by 

impersonating her husband commits rape"  ((, קרי, התחזות 1)2)סעיף

 It is"כבעלה של אישה לצורך קיום יחסי מין עם אשתו היא אינוס. כן נקבע כי 

an offence for a person to procure a  woman, by false pretences or 

false representation, to have unlawful sexual intercourse in any part 

of the world".                                                                                        
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סי מין שלא עוד בטרם חקיקת החוק, הוגדר בפסיקה אינוס כקיום יח

בהסכמה, בכוח, עקב מרמה או פחד. אשר למרמה, אפשר לזהות שתי 

בדומה לדין הנוהג אצלנו: מרמה באשר לטיב המעשה, ומרמה  -קטגוריות 

 ההורשע אדם, לאחר שבמסוו Flatteryבאשר לזהות העושה. כך, למשל, בעניין 

 R. v. Flattery, (1877) 2של טיפול רפואי קיים עם המתלוננת יחסי מין }

Q.B.D. 410.} 

 

 R, נדון נאשם שהסתיר מרעייתו כי הוא חולה במחלת מין }Clarenceבעניין 

v. Clarence, (1888) 22 Q.B.D. 23 המחלה הועברה לרעייתו, שאילו .}

מקיימת עם הנאשם יחסי מין. בערכאה  היודעת על אודותיה לא היית ההיית

נזק גוף חמור, ובגרימת נזק גוף ראשונה הורשע הנאשם בתקיפה, תוך גרימת 

 הדין נהפך בערעור.-חמור במזיד ושלא כדין; אך פסק

 

המשפט עמד על הקושי בהרחבה יתרה של המושג מרמה, וקבע כי -בית

 פנים-כל-עלהסכמתה של אישה, הנטועה בהבטחה שאין כוונה לקיימה, 

הסכמה היא; כמו גם הסכמתה של זונה לקיים יחסי מין, המבוססת על 

 .R v. Linekar, (1995) Q.Bהבטחת תשלום כוזבת, כך משכבר הימים }

250.} 

 

זכתה עבירת האינוס להגדרה סטטוטורית: סערה ציבורית  2800בשנת 

 ,DPP v. Morganשל בית הלורדים בפרשת  דינו-פסקהתעוררה בעקבות 

(1976) A.C. 182צויין. בעניין זה אושרה הרשעתם של ארבעה גברים, תוך ש 

עבירת האינוס לא תתגבש לגבי נאשם שהאמין כי אישה מסכימה לקיום  כי

 יחסי מין, אף אם אמונה זו לא הייתה סבירה בנסיבות העניין.
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, לבחינת Heilbronהשופטת עקב לחץ ציבורי מונתה ועדה מייעצת, בראשות 

, כי תיקבע הגדרה סטטוטורית היתר-ביןועדה הומלץ, והנושא. בדו"ח ה

(Report of the Advisory Group on the Law of Rape, 1975, Cmnd. 

 Sexual Offences(; ובעקבות הדו"ח נחקק תיקון לחוק )6352

(Amendment) Act, 1976, c. 82 לפי התיקון, אדם מבצע אינוס בקיימו .)

יחסי מין שלא כדין עם אישה אשר לא הסכימה לכך באותה העת, בידעו על 

זיז לגביו. אולם, המושג "חוסר הסכמה" נותר חוסר ההסכמה או בהיותו פ

 ,R v. Olugboja, (1982) Q.B. 320; R v. Larterללא הגדרה ברורה }

(1995) Crim. L.R. 7                                                                            .} 

 

ר למיהות המשפט האנגלי התחבט באשר לגדר המקרים, שעניינם "מרמה באש

נקבע, כי  28 -מן המאה ה דין-פסקיהעושה", אשר ייראו כאינוס. במקצת 

מו יחסי מין, יידי כך מביאה לקיים ע-אדם, המתחזה לבעלה של אישה, ועל

 .R v. Jackson, (1822} Russ. & Ry. 487, 168 Engאינו אשם באינוס 

Rep. 911; R v. Barrow, (1868) 11 Cox C.C. 191                              .} 

 

 .R v. Dee, (1884) 15 Cox C.C} דבר-של-היפוכומשפט אירי נפסק -בבית

קבע, כאמור, כי מקרה ממין זה ייחשב  2880{. החוק הנזכר משנת 579

המשפט לערעורים כי גם -, קבע בית2889, משנת Elbekkayכאינוס. בעניין 

לבן זוגה, ולא בעלה  אדם המקיים יחסי מין עם אישה באמצעות התחזות

 .R v. Elbekkay, (1995) Crim. L.Rדווקא, מבצע בכך עבירת אינוס }

תוקן סעיף האינוס הסטטוטורי, והותרה על כנה  2889{. אולם, בשנת 163
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 Criminal Justice and Publicהחלופה שעניינה התחזות לבעלה של אישה }

Order Act, 1994, c. 33, § 142.} 

 

 ,Sexual Offences Act}חקק חוק חדש לעניין עבירות מין , נ1666בשנת 

2003, c. 42 שהוא במידה רבה תוצר של דו"ח שהוכן מטעם משרד ,}

 Home Office, Setting the Boundaries: Reforming the Lawהפנים}

on Sex Offences (2000) ובעקבותיו תזכיר חוק מטעם המשרד ,}

Protecting the Public: Strengthening Protection} Against Sex 

Offenders and Reforming the Law on Sexual Offences, 2002, Cm. 

5668.} 

 

לחוק קובע, כי אדם  09בחוק זה הושם דגש מיוחד על שאלת ההסכמה: סעיף 

"מסכים" רק אם הסכמתו ניתנת מתוך בחירה, ורק אם בידיו החירות 

קות חלוטות בעניין ההסכמה; נקבע, כי קובע חז 00והיכולת לבחור. סעיף 

בהתקיים אחת הנסיבות המנויות, תיראה המתלוננת כאילו לא הסכימה 

למעשה הרלבנטי, והנאשם ייראה כאילו לא האמין שהמתלוננת הסכימה לו. 

 הנסיבות האמורות הן:

 

 (a)’’ the defendant intentionally deceived the complainant as to the 

nature or purpose of the relevant act;                      

 



 פרק ו': משפט המשווה

 

 

 

651 

(b) the defendant intentionally induced the complainant to consent to 

the relevant act by impersonating a person known personally to the 

complainant."                                                              

 

הסכמה, בנסיבות של מרמה באשר  היעדרנראה, כי קיימת חזקה חלוטה ל

לטיב המעשה או מטרתו, ודבר זה עשוי לכאורה לכלול מקרה הקרוב לענייננו, 

או של מרמה באשר לזהות הנאשם בהתחזות לאדם המוכר לנאשם. בכך 

עבירת , כך שבגדר 2800 -הורחב הדין הקיים, קרי, החוק הנזכר מעלה מ

 האינוס כלולים מעשי מרמה החורגים מן המקרה של התחזות לבן זוג.

  

כאמור, הגדרת העבירה החדשה מוגבלת: ראשית, כדי שהאדם המתחזה 

ייחשב לאנס, הוא צריך להתחזות לאדם המוכר למתלונן, שנית, פתוחה הדרך 

בפני ההגנה להראות שההסכמה לא ניתנה עקב ההתחזות, אלא במנותק 

 ממנה.

 

)איידס( שהואשם באינוס,  HIVדין שניתן בעת האחרונה, דובר בנשא -בפסק

 .R v. B (2006) EWCA Crimבעקבות יחסי מין שקיים עם המתלוננת }

2945, (2007) 1 Crim. App. 29 המערער הורשע, חרף טענתו כי המתלוננת .}

כי הסכימה לקיום יחסי המין. בערעור בוטלה ההרשעה, ונקבע, בין השאר, 

אינה רלבנטית לשאלת  HIVהעובדה שהנאשם לא חשף את עובדת היותו נשא 

 פי פרשנות החוק. -ההסכמה, על

 

לסיכום, נראה כי בדין האנגלי פתוחה אפשרות ממשית להרשעה באינוס 

 במצבים של קיום יחסי מין עקב מרמה. 
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 . משפט אמריקאי3

הסכמה,  יעדרהבמרבית מדינות ארה"ב לעבירת האינוס שלושה רכיבים: 

 שימוש בכוח ואקט פיזי. 

 

שאלת פליליותם של יחסי מין במרמה הייתה נשוא לדיון מתמשך, להתמודדות 

עם השאלה האם עבירת האינוס היא עבירת אלימות או עבירה מינית, והאם 

הערך המוגן בבסיסה הוא ביטחון פיזי או אוטונומיה מינית. במקרים רבים 

חסי מין במרמה אינו עונה על שניים מהרכיבים המשפט כי קיום י-סברו בתי

והתקשו אף בשאלת הקשר הסיבתי  -הסכמה  היעדרשימוש בכוח ו -הדרושים 

 בין המרמה ליחסי המין. 

 

עקב מרמה, וזאת  קויימו, ישנן מדינות אשר מפלילות יחסי מין שזאת-עם

 במסגרת ארבע קטגוריות:

 

ידי -עקב מרמה על קויימות( שהפללת יחסי מין )כאינוס וכתקיפה מיני( 2)

התחזות לבן הזוג )ואף למאהב(, יש מדינות המציינות זאת במפורש בחוק, 

 ובאחרות נקבע הדבר בפסיקה.

 

 כך, במדינת אוהיו נקבע:

 

"(A) No person shall engage in sexual conduct with another, not the 

spouse of the offender, when any of the following apply ...:  
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 (4)    The offender knows that the other person submits because  the 

other person mistakenly identifies the offender as the other person's 

spouse."                                                                                                   

 (Ohio Rev. Code Ann. § 2907.03)                                                   

 במדינת קליפורניה:

 

 "(a) Rape is an act of sexual intercourse accomplished with a person 

not the spouse of the perpetrator, under any of the following 

circumstances...: 

(8)  Where a person submits under the belief that the person 

committing the act is the victim's spouse, and this belief is induced 

by any artifice, pretense, or concealment practiced by the accused, 

with intent to induce the belief." 

(Cal. Penal Code § 261)                     

 

 במדינת קולורדו:

 

 "(1) Any actor who knowingly inflicts sexual intrusion or sexual 

penetration on a victim commits sexual assault if…                 

(c) The actor knows that the victim submits erroneously, believing 

the actor to be the victim's spouse." (Colo. Rev. Stat. 18-3-402)                                                                                                      
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עיקר המקרים  -( יחסי מין במרמה שעניינם ניצול מעמד ויחסי אמון 1)

מהות המעשה )מקרים בהם בקטגוריה זו עניינם אינוס במרמה באשר ל

ידי כלי רפואי, ותחת זו נבעלה; -המטופלת הסכימה לבדיקה גניקולוגית על

מקרים בהם המטופלת הסכימה לקיום יחסי מין, כיוון שנאמר לה כי מדובר 

 בחלק מהטיפול הרפואי(. 

 

עקב  קויימומצומצם של מדינות "מפלילות" באופן גורף יחסי מין אשר   (6)

 מרמה. 

 

 מדינת אלבמה:כך ב

 

 "(a) A person commits the crime of sexual misconduct if: 

 

(1) Being a male, he engages in sexual intercourse with a female 

without her consent… or with her consent where consent was 

obtained by the use of any fraud or artifice…                                       

(b)  Sexual misconduct is a Class A misdemeanor." 

(Ala. Code § 13A-6-65)                                                                                            

 

 יוער, כי מדובר בעבירה של התנהגות שאינה נאותה, ולא באינוס.

 

 מדינת ֶטֶנסי קובע החוק, באופן הקרוב לחוק בישראל:ואילו ב
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 "(a) Rape is unlawful sexual penetration of a victim by the 

defendant or of the defendant by a victim accompanied by any of the 

following circumstances: ... 

 (4) The sexual penetration is accomplished by fraud. 

(b) Rape is a Class B felony."  

(Tenn. Code Ann. § 39-13-503) 

 

במדינת מסצ'וסטס נדונה בימים אלו הצעת חוק, לפיה מופללים יחסי מין 

 אשר ההסכמה להם הושגה במרמה. 

 

 לשון הדין המוצע:

 

"Whoever has sexual intercourse or unnatural sexual intercourse with 

a person having obtained that person's consent by the use of fraud, 

concealment, or artifice and who thereby intentionally deceived such 

person so that a reasonable person would not have consented but for 

the deception, shall be punished by imprisonment in the state prison 

for life or any term of years. As used in this statute, 'fraud' or 

'artifice' shall not be construed to mean a promise of future 

consideration."                                                                                        

 

 ה נותרה השאלה אילו מקרים ייכללו בגדר המונח מרמה.גם בעניין ז
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( מדינות אשר מפלילות יחסי מין ללא הסכמה, מבלי התייחסות מפורשת 9)

למרמה. מספר מדינות כוללות בקוד הפלילי שלהם תניות בדבר הסכמה, בהן 

 אפקטיבית.-הסכמת הקורבן לבלתי היעדרכי מרמה הופכת את  מצויין

 

 It is induced by"מיזורי, הסכמה אינה תקפה כאשר כך למשל, במדינת  

force, duress, or deception".                             
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 :שער ה'

בעילת קטינה שטרם  - אינוס

( 3)א()348סעיף  - 14מלאו לה 

 לחוק העונשין
                      

 

 

 

 



  



 פרק א': כללי
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 :פרק א'

 כללי
 

שה בגירה או של י)עבירת האינוס של א י המהותי בין שני סוגי עבירההשונ

אינוס הוא שימוש  אלה הוא בכך שעיקרו של (29בעילת קטינה מתחת לגיל 

ש בו משום "תקיפה", שאין כן י, זהו פשע של אלימות, ואין צריך לומר שבכוח

ה )שאינו גיל הנער -עיקר העבירה כאן  .29העבירה של בעילת נערה למטה מגיל 

חשוב במקרה של אינוס(, ואילו הסכמתה או חוסר הסכמתה ואף יזמתה 

" חוסר הסכמה" ו"שימוש בכוחהפעילה לבעילתה אינם גורעים מהעבירה; "

 .אינם מיסודות העבירה

 

הינה עבירה התנהגותית של  (,6)קטן -סעיף"עבירה של אינוס לפי 

מצטמצם  שכזו, שאין עימה דרישה של כוונה. בתור מחשבה פלילית,

טיב " כלפי "מודעותל" על פיההיסוד הנפשי הדרוש להרשעה 

 (;29שה למטה מגיל י)א )הבעילה( וכלפי התקיימות הנסיבות "המעשה

". גם היעדרה" או ל"הסכמהכאשר אין משמעות לקיומה של " והכל

ואין לדבר על בהקשר  נדרשת "מודעות"; איפוא, לעניין הגיל,

כפי שהיה המצב לפני חקיקת תיקון  - ילת הימורנט ,קרי - "פזיזותב"

ותחול  . ה"מודעות" הנדרשת הינה "מודעות בפועל" אצל הבועל68

לחוק ( 2)ג()16)כאמור בסעיף  "עצימת עיניים" בהקשר זה הלכת

תחול הוראות  (. לעניין טענה של "טעות" בקשר לגיל הקרבן,העונשין

כאשר ה"סבירות"  ",כנהדי בטעות " לפיה יח לחוק העונשין,69סעיף 

  ".משמשת שיקול ראייתי בלבד



 ( לחוק העונשין3)א()348סעיף  - 14בעילת קטינה שטרם מלאו לה  -שער ה': אינוס 
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 {2656 , 9חלק  ,חוק העונשין - על הדין בפלילים }יעקב קדמי
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 :פרק ב'

-על ראיית הסיוע של קטין שעדותו נאסרה על

 ידי חוקר נוער

 

עמוד ידי חוקר נוער חייבת ל-איית הסיוע בעניינו של קטין שעדותו נאסרה עלר

 במבחן התקיימותן של שלוש דרישות מצטברות: 

 

 היא צריכה לבוא ממקור נפרד ועצמאי;  ,ראשית

 

 , היא צריכה לסבך את הנאשם באחריות לביצוע העבירה המיוחסת לו; שנית

 

להתייחס לנקודה ממשית השנויה במחלוקת בין הצדדים  היא חייבתשלישית, 

( )להלן: 2888) 980, 995 ,(9"ד נג)פ נ' מדינת ישראל, שהין 2062588ע"פ }

 :, הלכה היא כיזאת-עם "(.שהין"עניין 

 

ראיית הסיוע אינה חייבת להיות ראיה אחת ויחידה העונה על שלוש "

דרישות אלו, אלא יכולה היא להיות מורכבת ממקבץ של ראיות 

 ." העונות יחד על דרישות אלו

 968, 966 ,(8א), פ"ד ננ' מדינת ישראל כהן 0289580ראו: בש"פ }

)מהדורה  חלק ראשון ,על הראיות(; ראו גם: יעקב קדמי 2880)

 {151-152, (1668-משולבת ומעודכנת, תש"ע

 



 ( לחוק העונשין3)א()348סעיף  - 14בעילת קטינה שטרם מלאו לה  -שער ה': אינוס 
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משפט מצא לא אחת את הסיוע הדרוש לעדות קטין אשר נגבתה -, ביתכן-על

 2662581ע"פ } ידי חוקר ילדים בכוחם הראייתי המצטבר של מספר גורמים-על

ע"פ "(; שוורץ)להלן: "עניין  (2880) 088, 098 ,(8פ"ד נ) ,ורץמדינת ישראל נ' שו

 (,29.69.22פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,פלוני נ' מדינת ישראל 8569565

הדין. באשר לשימוש ב"מצבור ראיות" במקרים אחרים בהם -לפסק 11פסקה 

 ,(1פ"ד לז) רוטנברג נ' מדינת ישראל, 020551נדרש סיוע ראייתי ראו: ע"פ 

פורסם באתר  ,מזערו נ' מדינת ישראל 8890560(; ע"פ 2856) 601, 608

בוכמן נ' מדינת  1980560הדין; ע"פ -לפסק 5פסקה  (, 26.62.60האינטרנט נבו )

 .{הדין-לפסק 28פסקה  (,16.68.60פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,ישראל

 

של  ישת הסיוע לעדותו של קטין כאמור נועדה למתן את הפגיעה בזכותודר

ידי -נאשם אשר הרשעתו נסמכה על עדות שלא עמדה לחקירה נגדית ונגבתה על

אמצעי. -באופן בלתי המשפט-חוקר נוער מפיו של קטין ממנו לא התרשם בית

ע"פ } אין די בסיוע "טכני", אלא נדרש סיוע מהותי נקבע בפסיקה כי כן-על

-989, שהין(; עניין 2888) 080, 059 ,(2, פ"ד נה)פלוני נ' מדינת ישראל 9012588

986}. 

 

פי ההלכה הפסוקה, המשקל הנדרש לראיית הסיוע עומד ביחס הפוך -אולם, על

, פ"ד מדינת ישראל נ' פלוני 9668586ע"פ } למשקלה של הראיה העיקרית

, ובמידה והאחרונה זוכה להערכת מהימנות גבוהה, {(2886) 661, 181 ,(2מז)

עוד נקבע  {088 ,שוורץעניין .}רתידרש ראיית סיוע שמשקלה נמוך יות

בפסיקה, כי ככל שיריעת המחלוקת רחבה יותר, כך תצטמצם דרישת הסיוע, 

ובמקום בו הכחשת הנאשם גורפת, דרישת הסיוע מוגבלת יותר, ואפשר אף 

לתחום הצר של התרחשות מעשה  להסתמך על ראיית סיוע שאיננה נוגעת

 .העבירה עצמו

 



ידי חוקר נוער-פרק ב': על ראיית הסיוע של קטין שעדותו נאסרה על  

 

 

 

663 

{ (1626) 5080(, 9)1626על -תק, מדינת ישראל ואח'פלוני נ' } 8658526ע"פ  -ב

 המשפט כי:-קבע בית

 

 על יסוד היתר-ביןהמשפט המחוזי קבע, -מן הכלל אל הפרט: בית. 62"

 המוקלטת של הנכדה, כי ומעדותה התרשמות חוקרת הילדים והתרשמות

המשפט כי -מהימנות הנכדה הינה ברמה הגבוהה היותר. לאור זאת הבהיר בית

קרבתם המשפחתית והיכרותם של הנכדה ושל המערער והכחשתו נוכח 

הכללית והטוטאלית את ביצוע המעשים, הרי שהסיוע הנדרש לעדות הנכדה 

המשפט במקבץ -מצומצם יותר ונוגע לעצם ביצוע המעשים. סיוע זה מצא בית

של שלוש ראיות מצטברות: מצבה הנפשי של הנכדה בעת חשיפת המעשים 

הודאתו של המערער; ועדות השכנה בדבר מעשים דומים.  ראשיתמה; ילפני א

לאור העקרונות שהותוו בהלכה הפסוקה כאמור, אינני רואה הצדקה להתערב 

בקביעות אלה, הנשענות על בחינת הראיות אחת לאחת באופן קפדני וביחס 

היא כי ערכאת הערעור לא  לכל פרט מפרטי כתב האישום. כידוע, הלכה

ידי הערכאה -מנות ובממצאים עובדתיים שנקבעו עלתתערב בקביעות מהי

יומטוביאן נ' מדינת  8681588ראו למשל: ע"פ )הדיונית, אלא במקרים חריגים 

, ישראל מנבר נ' מדינת 0922585(; ע"פ 1666) 099-096, 061 ,(9, פ"ד נד)ישראל

 ((.1666) 208, 286 ,(1פ"ד נה)

 

השוו: ע"פ )יגים עיקריים לכלל האמור נקבעו בחלוף השנים שלושה חר. 61

 (,69.26.26פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,יוספוב נ' מדינת ישראל 9660568

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' פלוני 0962560הדין; ע"פ -לפסק 96פסקה 

, כאשר ממצאי הראשון: (ידעת-חוותל 8פסקה  (,62.60.65האינטרנט נבו )

מנצור נ' מדינת  685558ראו: ע"פ )הערכאה הדיונית התבססו על ראיות בכתב 

ו של דעת-חוותל 9סעיף  (,28.62.89פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,ישראל

, כאשר ממצאי הערכאה הדיונית בוססו על שיקולים השני; (השופט ג' בך



 ( לחוק העונשין3)א()348סעיף  - 14בעילת קטינה שטרם מלאו לה  -שער ה': אינוס 
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 568, 561 ,(6, פ"ד מט)שאבי נ' מדינת ישראל 8860589ראו: ע"פ ) הגיוןשב

ידי הערכאה הדיונית -ימנות העדויות על, כאשר בהערכת מההשלישי; ((2888)

נפלו טעויות מהותיות או כאשר הוצגו לפניה עובדות ממשיות לפיהן לא ניתן 

, ג'ברין נ' מדינת ישראל 9800581ראו: ע"פ )היה לקבוע את הממצאים שקבעה 

 ,(9פ"ד נט) ,אפגאן נ' מדינת ישראל 6808569(; ע"פ 2886) 080, 086 ,(1פ"ד מז)

. ואולם, המקרה דנן איננו נופל לגדרם של אותם ((1669) 218-219, 228

 ".מקרים
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 :פרק ג'

 יח( או בדין34)סעיף  טעות במצב הדברים

 יט( לחוק העונשין34 )סעיף
 

מגדיר טעות במצב דברים, כסייג  ,2800-זהתשל" לחוק העונשין, יח69 סעיף

 לאחריות פלילית, באופן הבא:

 

 ((6)תיקון התשנ"ד )מס'  יח. טעות במצב הדברים34" 

")א( העושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו קיים, לא יישא 

באחריות פלילית אלא במידה שהיה נושא בה אילו היה המצב 

 לאמיתו כפי שדימה אותו;

)א( יחול גם על עבירת רשלנות, ובלבד שהטעות  קטן-סעיף   )ב(

סבירה, ועל עבירה של אחריות קפידה בכפוף לאמור בסעיף  הייתה

 ".)ב(11

  

הרעיון העומד בבסיסה של הגנה זו הוא שברגיל אין הצדקה להטיל אחריות 

פלילית מלאה על גורם הטועה בהבנת המציאות העובדתית, מאחר שבנסיבות 

גל לבחור בחירה חופשית הנטועה במציאות העובדתית אלה הפועל אינו מסו

דיני  יניב ואקי -}יורם רבין ו בין ביצועה של העבירה לבין הימנעות מביצועה

' ג תורת דיני העונשין ; גבריאל הלוי556-508, (1626)מהדורה שניה,  'ב עונשין

(1626 ,)120}. 

 

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4442770#found0


 ( לחוק העונשין3)א()348סעיף  - 14בעילת קטינה שטרם מלאו לה  -שער ה': אינוס 

 

 

 

666 

ל הכלל בדבר חשוב להתייחס לסייג בדבר טעות במצב דברים גם מהיבטו ש

"עצימת העיניים". לאמור: מי שחשד בקיומה של נסיבה ונטל באופן מודע 

 שכן-כל-ולאלא יוכל להיחשב כמי שטעה טעות כנה לגביה,  -סיכון באשר לכך 

במצבים של עבירות מין. להטעמה זו יש חשיבות בנסיבות שבהן הנאשם נחשף 

 .יניו" נוכחםהסכמה מצד המתלוננת, ובכל זאת "עצם ע-לגילויי אי

 

אכן, ההכרה בסייג זה איננה מותנית בהיותה של הטעות "כנה וסבירה" אלא 

ות מתייחסת אך בכנות הטעות בלבד, בעוד שהדרישה בדבר סבירות הטע

, פורסם באתר טולדו נ' מדינת ישראל 9866560 }ע"פלעבירות רשלנות 

דיני  יניב ואקי -ן ויורם רבי ;"(טולדו( )להלן: "עניין 26.21.68) האינטרנט נבו

 .{שם, 120ג  תורת דיני העונשין גבריאל הלוי ;שם, 556-508' ב עונשין

 

 מידה-אמת, בהיבט הראייתי, נקבע כי סבירות הטעות יכולה לשמש כזאת-עם

אזולאי נ'  8865566}ע"פ הנאשם לגבי טעותו  גרסתלבחינת אמינותה של 

, בפסקה טולדו ( כן ראו: עניין1662) 585-580, 506(, 6, פ"ד נה)מדינת ישראל

 .)שהיה בדעת מיעוט, אך לא בעניין זה{ ח' מלצר השופטשל  דינו-פסקל 28

 

תודעתי יחד עם -הגנת הטעות במצב דברים מצויה באותו מישור נפשי

יורם רבין } המודעות ועצימת העיניים. משאחד מתקיים, האחרים אינם חלים

 .{שם', ג תורת דיני העונשין ריאל הלוי; גבשם', ב דיני עונשין יניב ואקי -ו

 

אם נאשם מודע לקיומה של נסיבה, לא ניתן לקבוע שרק חשד באפשרות 

קיומה. כך גם מי שחשד בקיומה של נסיבה וביצע את המעשה תוך לקיחת 

סיכון בלא לברר את הדבר, אינו יכול עוד להיחשב כמי שטעה טעות כנה לגבי 

 ,(6פ"ד נד) ,טייב נ' מדינת ישראל 228566ע"פ } התקיימותה של הנסיבה-אי
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 588, 506 ,(6פ"ד נה) ,אזולאי נ' מדינת ישראל 8865566(; ע"פ 1666) 665, 158

הסכמתה של -הנאשם היה מודע לנסיבת אי קל וחומר, במצב בו {(1662)

אין בהגנת הטעות במצב  -כפי שבענייננו  -המתלוננת על רקע מעשיו שלו 

פלוני נ' מדינת   068526ע"פ } מהטלת אחריות בפליליםדי להושיעו הדברים כ

 .{(1621) 888(, 2)1621על -תק, ישראל

 

לחוק, שקבע  20סעיף  -יח הנ"ל 69לחוק העונשין, קדם לסעיף  68עובר לתיקון 

 כדלקמן:

 

"העושה מעשה או מחדל בהנחה כנה וסבירה, אך מוטעית, בדבר מצב 

ולה מזו שהיה נושא בה אילו אינו נושא עליהם באחריות גד -דברים 

היה מצב הדברים לאמיתו כפי שהניח, והוא כשאין הוראה אחרת 

 ".מפורשת או משתמעת

 

כפי שניתן לראות מהשוואה בין הנוסחים של שני הסעיפים, ההכרה כיום 

יח)א( לחוק, איננה מותנית עוד 69בטעות במצב דברים, בהתאם לסעיף 

בכנותה של הטעות בלבד, שכן דרישת  בהיותה של הטעות כנה וסבירה, אלא

, סבירות הטעות עדיין זאת-עםהסבירות מוגבלת כעת רק לעבירות רשלנות. 

 גרסתלבחינת אמינות  מידה-אמתהמשפט כ-יכולה לשמש גם כיום את בית

 ,משולם נ' מדינת ישראל 2189580; דנ"פ באריפרשת } הנאשם לגבי טעותו

 ,(6, פ"ד נה)אזולאי נ' מדינת ישראל 8865566(; ע"פ 2885) 28-25, 2( 8פ"ד נב)

כן ראו: רות קנאי "המחשבה   "(אזולאי)להלן: "עניין  (1662) 585-580, 506

 .{)תשנ"ד( 290י"א  מחקרי משפטהפלילית הנדרשת לנסיבות העבירה" 

 

כי מי שהיה מודע לקיומה של נסיבה, או חשד בקיומה  זאת-עםיש להדגיש 

לא יוכל להיחשב כמי שטעה טעות  -שהיא מתקיימת ונטל באופן מודע סיכון 
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 הייתהבענייננו, אם התביעה  כן-כי-הנה(. 585-580 ,אזולאיכנה לגביה )עניין 

מוכיחה שהמערער היה מודע לגילה האמיתי של המתלוננת, או לכל הפחות 

נסתרת הטענה של טעות במצב  הייתההרי שבכך  -עצם עיניו מפני עובדה זו 

 6629560ע"פ } התביעה לא עמדה פה במטלה זו -תי כפי שהראי דברים, ואולם

 .{(1626) 186(, 2)1626על -תק, י'. א' נ' מדינת ישראל

 

-תק, מדינת ישראל נ' שמואל בן חיים איגואל} 2660561יפו( -ת"אתפ"ח ) -ב

 נקבע כי:, {(1666) 860(, 9)1666מח 

 

 נת טעות בעובדהטע"

ל הסניגור לאבסורד שעמד בבסיס עמדתו דומה, כי מודעותו המלאה ש  .90

הנ"ל, היא שהניעה אותו לנסות גם תיזה חלופית לגבי הארוע, שבמסגרתה 

עשרה, ולא -טען, כי בטעות סבר הנאשם שבפניו נער בוגר בן למעלה משמונה

זה סמך הסניגור על סעיף  ענייןעשרה. טיעונו ב-קטין שטרם מלאו לו ארבע

 יח לחוק, הקובע:69

 

עושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו קיים, לא יישא ה ")א(

באחריות פלילית אלא במידה שהיה נושא בה אילו היה המצב לאמיתו 

 ".כפי שדימה אותו

 

לא מצאתי טעם גם בטיעון חלופי זה, לא במישור המשפטי ולא במישור 

 העובדתי.

 

רמת , אינני סבורה שההגנה הוכיחה קיומה של טעות כנה וסבירה, במשפטית

 פי הפסיקה.-ההוכחה הנדרשת על
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, לא הוכחה ממילא טעות כאמור, ולהיפך. התביעה הניחה בפנינו עובדתית

-ראיות למכביר מהן עלה ברורות כי בעת הארוע, מדובר היה ב"ילד" בן שתים

עשרה וחצי, שאולי נראה היה בוגר מעט מכפי גילו, ואולם, לא כדי הוצאתו 

 מגבולות הגדרתו כ"ילד".

 

 עמוד להלן על שני פניה של טענת הטעות.א

 

 הפן המשפטי א.

 ( קובע:"החוק: ")להלן 2800-תשל"ז, הלחוק העונשין 698סעיף   .90

 

 הבועל אישה ")א( 

 ...שלא בהסכמתה החופשית;   (2) 

שנים, אף  עשרה-ארבעכשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה   (6)

 "בהסכמתה;...

 

 אישום נשוא תיק זה, קובע:)ב( העומד בבסיס ה690סעיף 

 

, 698"העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 

 ".בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס

 

לטענת התביעה בוצעה עבירת מעשה הסדום בעניין דנא, בנסיבותיו של סעיף 

(, 6)א()698(, קרי, שלא בהסכמתו של הקטין, וכן בנסיבותיו של סעיף 2)א()698

, שאז אלמנט ההסכמה אינו עשרה-ארבעהיינו, בהיות הקטין פחות מגיל ד

 רלוונטי.
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-ארבעלגבי האפשרות השניה, שעניינה עשיית מעשה סדום בקטין בן פחות מ

, טוען הסניגור כי אכן מדובר בענייננו, בטעות שנבעה ממראהו החיצוני עשרה

שהמדובר הוא  של הקטין, אשר הובילה את הנאשם להאמין בכנות ובסבירות

שנה,  עשרה-ארבעעשרה, ומכל מקום במי שכבר מלאו לו -בבגיר כבן שמונה

 ואשר הסכים למעשה המיני.

 

 ?ענייןהאם עומדת לו הגנת הטעות בנסיבות ה

לים אחרות, האם הוכיח טעות כנה וסבירה, שבמסגרתה פעל כפי שפעל? ימב

מבחן סובייקטיבי,  פי-שהרי, אם לא עמד במבחן כפול זה, של כנות הטעות על

 פי מבחן אובייקטיבי, לא תעמוד לו טענת הטעות בכל מקרה.-ושל סבירותה על

 

ודוק, במצב של "עצימת עיניים" כלפי המציאות, לא תוכל טענת הטעות 

בעובדה להוות טענת הגנה, בהשמיטה הבסיס מתחת שני המבחנים הנ"ל 

; וראו גם, ע"פ 165-160, חלק ראשון, על הדין בפליליםכאחד )ראו, קדמי 

 809556; וראו, ע"פ (1666) 660, 158(, 6נד) פ"ד ,מדינת ישראל 'טייב נ 228566

שהוזכר  בארי עניין; וכן (2859) 018, 020 ,(2, פ"ד מג)דהרי 'מדינת ישראל נ

 לעיל(.

 

 ; הפן העובדתיענייןלגופו של  ב.

תי, להוכחת לא מצאנו שההגנה הניחה בענייננו ראיות במישור העובד  .95

הטעות הכנה והסבירה לה טען הנאשם לגבי גילו של הקטין. ממכלול עדויותיה 

עשרה וחצי, -של התביעה עלה, כי המדובר היה בעת האירוע ב"ילד" בן שתים

שאולי נראה היה בוגר מעט מכפי גילו; אך לא יותר. והרי, מרחק השנים בין 

בתחומי גיל זה. מה עוד, עשרה הוא רב ביותר -עשרה לגיל שמונה-גיל שתים

, התייחס, הוא עצמו, אל הקטין כאל "ילד", 1כאשר בהודעתו של הנאשם, ת5

 לאורך כל הודעתו זו. בלשונו:
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"אני הייתי באותו זמן בשרותים וראיתי את הילד ליד הבורגר ראנץ, 

נכנסתי לשרותים ולפתע ראיתי את הילד עומד לידי במשתנה 

אל אותי מה השעה ואם אני עובד בשרותים, הילד הסתכל עלי וש

בקניון אמרתי כן, והוא שאל אם אני רוצה נערת ליווי ואני אמרתי 

 לא..."

 

 מנת-עלכלום יש צורך בעדות טובה מזו, או בעדות בעלת משקל רב הימנה, 

 לקבוע שעניין לנו בקטין שהיה "ילד", שנראה "ילד" ואשר התנהג כ"ילד"?

 

"ילד",   ר הנאשם אחר השוטר בכנותו את הקטיןהסברו של הסניגור, לפיו, נגר

אין בו כל מאומה, לאישוש טענת הטעות. שאילו סבר הנאשם באמת ובתמים 

שאין מדובר בילד, היה טורח לתקן את השוטר או היה מודיעו כי בעיניו נראה 

בוגר. במיוחד כך, כאשר אין כל אינדיקציה שאכן שמע כינוי זה מפי השוטר. 

 במלואו סופר מפיו, ובלשונו שלו.והרי, הסיפור 

 

פועל יוצא מן האמור, שאין כל אפשרות לאמץ טענת הסניגור, לפיה, סבר 

עשרה, כאשר מולו ניצב -עשרה, או, שמונה-לו עם בגיר בן שבע ענייןהנאשם כי 

הפער הרב בין גילים אלה, משמיט הקרקע   עשרה וחצי בלבד.-ילד בן שתים

 "בה. הגיוןמטענה כזו, שממילא אין כל 

 

 2621(, 1)1666מח -תק, שאול גוטמן נ' מדינת ישראל} 0802561( 'ע"פ )יר -ב

 נקבע כי:, {(1666)

 

הנושא  - 68כפי שהוסף בתיקון  - 2800-תשל"ז, היח לחוק העונשין69סעיף "

כותרת "טעות במצב הדברים" קובע כי "העושה מעשה בדמותו מצב דברים 
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פלילית אלא במידה שהיה נושא אילו היה  שאינו קיים, לא יישא באחריות

  ".המצב לאמיתו כפי שדימה אותו

 

יט לחוק אשר כותרתו היא "טעות במצב משפטי" קובע לאמור: 69סעיף 

מינה אם האדם דימה שמעשהו אינו  א"לעניין האחריות הפלילית אין נפק

 אסור, עקב טעות בדבר קיומו של איסור פלילי או בדבר הבנתו את האיסור,

 ת באורח סביר". נמנע-בלתי הייתהזולת אם הטעות 

 

ידיעת הדין לא תשמש עילה לפטור מאחריות לעבירה, אלא אם נאמר -אי .90

 (. 280, שם, קדמיבמפורש שידיעת הדין היא יסוד מיסודות העבירה )

 

פלילי", כאשר הראשון  ידועה ההבחנה בין המושגים "דין פלילי" ו"לבר

ם האיסור הפלילי והאחרון שדינו בהקשר זה כדין כל ידיעת עצ-מתייחס לאי

  (.280, שםעובדה )

 

פלר "טעות בחוק הפלילי או הלבר פלילי, היכן הגבול",  "זפרופ' ש .95

 , מסביר: 822, 865)תשל"ד(,  'כרך ה משפטים

 

על עצם קיום הנורמה הפלילית, או הטעות ביחס להבנתה  הידיעה-אי"

לילת אינן מהוות עילות לש -פטית המילולית או לפרשנותה המש

 עה או טעות הנ"ל; או בקיצור,ייד-פליליות המעשה שנעשה תוך אי

 Ignorantia Velשתיהן כאחת אינן מצדיקות, כאמור במכסימה .)

Error Legis Non Excusat (Noncet  הדבריםאין משנה הדבר אם ,

עות" ידיעת" החוק הפלילי או "לט-בשפתנו השוטפת, מתייחסים ל"אי

התאמה -אי -אחד, הבסיס המנטלי הינו זהה הרי בשני המקרים כ בו...



יט( לחוק העונשין34יח( או בדין )סעיף 34פרק ג': טעות במצב הדברים )סעיף   

 

 

 

673 

בין תפיסת המציאות הנורמאטיבית בשכלו של האדם לבין מציאות זו 

עצמה, אם מבחינת עצם קיומה ואם מבחינת תחולתה על התנהגות 

 פלונית." 

 

את המושג "דין פלילי" טומן בחובו, לא רק  פרופ' פלרכלומר, לפי דעתו של 

האיסור הפלילי גופו, אלא, גם את ההוראות הפרשנות הנילוות לו. וראה גם 

 יסודות בדיני העונשיןאת דבריו המפורטים של פרופ' פלר בספרו, 

ואילך, במיוחד  828(, כרך ב, 2850-)האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשמ"ז

 .812-825 בעמ'

 

, "טעות בעובדה, "ר ד' בייןדחולקת על דעתו של  פרופ' פלרגישתו זו של  .98

ד"ר . 281 , כרך כב )תשכ"ו(,הפרקליט", לב-תוםטעות בחוק ותביעת זכות ב

גורס כי אין לכלול במושג זה באורח גורף את פרשנותו של האיסור  ביין

הפלילי, אלא יש להבחין בין פרשנות "פשוטה" שהיא נחלתו של כל אדם, לבין 

פטית. הפרשנות ה"סבוכה" תיכלל פרשנות "סבוכה" המצריכה בקיאות מש

"טעות בחוק הפלילי או  ה"לבר פלילי". וראה גם: ד' ביין תהיה מצויה בתחום

, כרך ל )תשל"ו(, הפרקליטהלבר פלילי, קביעת הגבול או חיסול האבחנה?" 

260 . 

 

, טעותו של המערער שלפנינו הינה טעות בדין ה"לבר ד"ר בייןלפי גישתו של 

 לזכותו. יש  כן-עלפלילי" ו

 

יש  כן-על, אנו מצויים במיתחם של טעות בדין, ופרופ' פלרלפי עמדתו של 

-בלתי הייתהיט, וטעותו 69לבדוק האם חלה על המערער הסיפא של סעיף 

 ת באופן סביר. נמנע

 



 ( לחוק העונשין3)א()348סעיף  - 14בעילת קטינה שטרם מלאו לה  -שער ה': אינוס 
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האם פוטרת  - דין-עורךאריה "הסתמכות על עצה מוטעית של -פרופ' מ' גור .86

, מסבירה את 99 ,66 ,(1661-)תשס"ב 'ך ב, כרעלי משפטמאחריות פלילית", 

 ההבחנה בין טעות בדין וטעות בעובדה כך: 

 

"...הבדל נוסף בין ידיעת החוק הפלילי לבין העובדות המאפיינות 

עבירה פלילית מתגלה כאשר בוחנים את השפעת הטעות בחוק, בהבדל 

מהטעות בעובדה, על מרחבי החירות שהפרט נוטל על עצמו. להבהרת 

ן זה עלינו להניח כי אנשים מכלכלים את התנהגותם בהתאם עניי

כי גבולות האיסור צרים  לב-תוםלאיסורים שבחוק. מי שמאמינה ב

מאלה הקבועים בחוק )טועה(, נוטלת על עצמה מרחב חירות גדול מזה 

מי  זאת-לעומת את הגבולות הנכונים של האיסור...של מי שיודעת 

גביל את עצמה מראש למרחבי שיודעת מה הם גבולות האיסור, ת

החירות שנותרו לה בעקבות האיסור. היא אומנם עלולה לעבור על 

גבולות אלו, אך זאת שלא במודע אלא בעקבות טעות בעובדה 

 המאפיינת את העבירה." 

 

 , בתחתית העמוד(: שםומסבירה ) פרופ' גור אריהממשיכה 

 

ות מחייבת "ההבחנה שהובהרה בין ידיעת החוק לבין ידיעת העובד

בהקשר שבו אנו דנים, משמעות השונה  "אשמה"להעניק למונח 

ממשמעותו של היסוד הנפשי הנדרש להתהוותה של עבירה. היסוד 

הנפשי שבעבירה משקף את היחס הנדרש כלפי האלמנטים העובדתיים 

 ידי טעות בעובדה. -שבהגדרתה, הוא עשוי להישלל על

נוצרה הטעות בחוק הפלילי.  ואילו המונח 'אשמה' מתמקד באופן שבו

)כלשון  "ת באורח סבירנמנע-בלתי"אם הטעות בחוק הפלילי הייתה 

של מי שביצעה את היסוד  "אשמתה"יט לחוק(, נשללת 69סעיף 



יט( לחוק העונשין34יח( או בדין )סעיף 34פרק ג': טעות במצב הדברים )סעיף   
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העובדתי של העבירה ואף היה לה היסוד הנפשי הנדרש להתהוותה. 

מטילים על מי שביצעה את  "אשמה"למעשה, באמצעות המונח של 

עבירה חובה לנקוט את כל האמצעים הסבירים העומדים יסודות ה

 לרשותה כדי לברר את היקפו של האיסור."
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 :פרק ד'

 עדות יחידה - עדות הקטין
 

-עלככלל, עומדת עדות הקטין על רגליה שלה ואיננה צריכה סיוע או חיזוק, 

א לבדה, ככל שהוכחה מהימנותה. שתוכל לשמש בהרשעת הנאשם, הי מנת

-זהירה ביותר מטעם בית התייחסות, אין כל ספק, שעדות זו צריכה זאת-עם

המשפט בבואו להשתית הכרעת הדין עליה. שהרי, הצירוף של היותה עדות 

יחידה הבאה מפי קרבן עבירת מין, לצד היותה עדות שבאה מפיו של קטין, 

 יעה כאמור.מחייב שבע בחינות ובדיקות, לצורך קב

 

המשפט בבואו לבחון עדות יחידה של קרבן -על הזהירות הרבה לה נדרש בית

א)ב( לפקודת 89ח סעיף וועל "ההנמקה המיוחדת" הצריכה מכ  עבירת מין,

המשפט לא מעט, ואין -הראיות, לשם עמידה בחובת זהירות זו, עמדו בתי

, (0)פ"ד נו אורי שלמה נור נ' מדינת ישראל, 886566ע"פ } להרחיב עוד

 98-95, 98 ,(9, פ"ד מב)ישראל דינתגנדור נ' מ, 155555ע"פ   (;1661) 168

(2880)}. 

 

על הזהירות הכפולה והמכופלת הצריכה לבחינת עדותו של קטין, בנסיבות 

)לא  ישראל דינתסימון עזרא נ' מ}980562ע"פ  -, בהשופט א' לויכאמור, אומר 

 :{פורסם(

 

משפט בעת בחינתה של עדות יחידה ה-"הזהירות הנדרשת מבית

מהסוג האמור, היא דרישה שיש להקפיד בה שבעתיים כאשר אותה 



 ( לחוק העונשין3)א()348סעיף  - 14בעילת קטינה שטרם מלאו לה  -שער ה': אינוס 
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 היעדרעדות היא של קטין, הואיל וניסיון החיים מלמד, שעד כזה, גם ב

מניע להפליל את הנאשם, יכול לשלב בעדותו דמיון ומציאות, ועקב כך 

 ."המשפט לתוצאה שגויה-להוביל את בית

 

אליהו בן אדנפא ברוק נ' מדינת } 0605588ע"פ  -ב ט צ' טלהשופכך גם 

 :{(2880) 156-151, 105(, 8, פ"ד מט)ישראל

 

היא אמנם בסיס אפשרי להרשעה, כאשר מהימנות זו  גרסה"מהימנות 

המשפט, למעלה מספק סביר. אך במה דברים -היא, בעיני בית

האמון אמורים, כאשר אין בשאר הנסיבות כדי לפחת במידה רבה מן 

המתלוננת  גרסתהזה. נראה לי, בכל הכבוד, שהסתירות והתמיהות שב

 מקלישות במידה רבה את האמון שניתן בה.

א פקודת הראיות, ובוטל הצורך 89יש לזכור, שלאחר שהוסף סעיף 

בסיוע לעדות יחידה בעבירות מין, דרושה זהירות שלא יורשע אדם חף 

 ."מפשע

 

כול שתמלא אותה דרישה לזהירות הנגזרת ודוק, לא רק ההנמקה המיוחדת י

לשמש קודם, כראיית  הייתה)א( הנ"ל, אלא גם כל ראיה שאמורה 89מסעיף 

 חיזוק או סיוע לעדות כאמור, ואף פחותה ברמתה מזו.

 

-תק, מדינת ישראל נ' שמואל בן חיים איגואל} 2660561יפו( -ת"אתפ"ח ) -ב

 נפסק כי:, {(1666) 860(, 9)1666מח 

 

כולל, ההודעות  -ננו, ניתן לראות בעדותה של חוקרת הילדים בעני"

והחקירות שגבתה מן הקטין, וכולל, התרשמותה האישית ממנו בעת 

ראיה תומכת כאמור. כך, גם תלונתו המיידית של  -חקירתו על ידה 
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הקטין בפני השכנה ובפני השוטר, וכך גם עדויותיהם של שני אלה ושל 

בו הנפשי בסמוך לאחר הארוע, כמצוטט אימו של הקטין, אודות מצ

לעיל )על מעמדה של עדות חוקרת ילדים, כעדות תמיכה לעדותו 

בן אברהם נ'  0866586היחידה של קטין, קרבן עבירת מין, ראו, רע"פ 

מזרחי  6869580, וכן ראו, רע"פ (2889) 085 (, 2מח) "ד, פמדינת ישראל

או גם, על תלונה מיידית . ר(2880) 658(, 2)נא "ד, פנ' מדינת ישראל

ועל מצב נפשי של קרבן עבירת המין כראיית סיוע או חיזוק, ע"פ 

 "(.שם, 0, סעיף (2808) 012, (6, פ"ד לג )ישראלדינת קובו נ' מ, 290508
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 :שער ו'

שה תוך יבעילת א - אינוס

חוסר הכרה או  ניצול מצב של

נה מתן מצב אחר המונע ממ

)סעיף  הסכמה חופשית

 ( לחוק העונשין4)א()348
 

 



  



 פרק א': כללי
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 ':פרק א

 כללי
 

 קובע כי: 2800-לחוק העונשין, התשל"ז (9)א()698סעיף 

 

  אינוס .348" 

 :...שהי)א( הבועל א  

שה או מצב אחר י( תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה הא9) 

 ...המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

 "שנים. עשרה-ששמאסר  -הרי הוא אונס ודינו  

 

( עניינה בקורבן אשר שרוי במצב שמונע ממנו ליתן 9קטן )-חלופת סעיף

( כי השופט מ' חשיןקבע )מפיו של  העליון המשפט-הסכמה חופשית. בית

-"שבו נשללת מן הקורבן, בעיקרה, יכולת אפקטיבית להביע אי מדובר במצב

בדין רק  יחוייבשה הנעשה בגופו. אינני סבור כי פלוני הסכמתו )התנגדותו( למע

במקום שיכולת ההתנגדות של הקורבן תישלל מכול וכול. לדידי, די אם יכולת 

ההתנגדות תישלל באורח מהותי, ואין הכרח כי תישלל לחלוטין... לעניינו של 

מעשה מגונה הנעשה תוך שימוש בכוח או באיומים )הוא הדין באינוס( אין זה 

תנאי שכוח רצונו של הקורבן יישבר לחלוטין... ואף כשכוח רצונו של הקורבן 

לא נשלל מכול וכול, נחייב את הנאשם בעבירה של אינוס או בעבירה של מעשה 

 506, 598 ,(8פ"ד מח) פלוני נ' מדינת ישראל, 0665586דנ"פ } מגונה בכפיה"

(2886}). 

 



בעילת אישה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר המונע ממנה מתן  -שער ו': אינוס 
 ( לחוק העונשין4)א()348הסכמה חופשית )סעיף 
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, כי עצם קיום יחסי מין עם קטן זה היא-ההנחה העומדת בבסיס הוראת סעיף

 -אישה שאינה בהכרה, או בכל מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית 

הריהו ניצול לרעה של מצבה מפאת חוסר יכולתה לגבש הסכמה למעשה 

, פורסם תורן נ' מדינת ישראל 0180560ע"פ } המיני, מתוך תובנה ביחס לטיבו

כי די  כך-עלעמד  העליון המשפט-בית. {21.65.26) באתר האינטרנט נבו

לשם  -שתישלל היכולת האפקטיבית ליתן הסכמה מּודעת, ואין צורך להוכיח 

ז.ט.   5850521ע"פ } כי יכולת זו נשללה בצורה מוחלטת -קיום ההוראה הנ"ל 

 .{(1626) 6608(, 9)26על -תק, נ' מדינת ישראל

  

אין הכרח כי תישלל לחלוטין  (9)א()698סעיף להיכנס בגדרו של  מנת-על 

יכולתו של קרבן העבירה לגבש הסכמה חופשית או התנגדות, ודי בהחלשה 

אתר סם בפור, פלח נ' מדינת ישראל 1658560ע"פ } מהותית של יכולת זו

טרשתי  5850521ע"פ ; שםוהאסמכתאות  26פסקה  ,(28.60.68) נבוהאינטרנט 

 .{11פסקה  ,(15.26.26) נבואתר האינטרנט פורסם ב, נ' מדינת ישראל
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 :פרק ב'

 ההלכה הפסוקה
 

(, 6פ"ד נד), וריס( טייב נ' מדינת ישראלאריק )מ} 202566, 228566ע"פ  -ב. 1

 קבע כי:ונ ,במתלוננת פיזיוטרפיסט שטיפל הורשע {(1666) 158

 

הנזכר.  0665586דנ"פ  -ב השופט מ' חשיןדעתי היא כדעת חברי "

המשפט המחוזי היה בדעה כי יכולת ההתנגדות של -כאמור, בית

וננת היא המתלוננת לא נפגעה באופן מהותי. נימוקיו היו כי המתל

שה בגירה והיא לא פיתחה אל המטפל קשר נפשי או תלות ממשית. יא

המשפט המחוזי כי יכולת ההתנגדות נפגעה, אך אין -, גרס ביתזאת-עם

 לאמר כי הפגיעה הייתה מהותית. 

דעתי שונה. בנסיבות המקרה הנדון נפגעה יכולת ההתנגדות של  .88

בה ערומה למחצה על המתלוננת באופן מהותי ביותר. המתלוננת שכ

מיטת הטיפולים, רגלה מחוברת לרפידה אלקטרונית, עיניה עצומות, 

גופה הוצמד לגופו של הנאשם, כביכול לצורך הטיפול הפיסיותרפי. 

בהרף עין הנאשם פתח את מכנסיו ושלף את איבר מינו, דחף אותו 

לתוך פיה, דחף את אצבעו לאיבר מינה, ותוך מספר שניות הגיע 

  ..לפורקן.

באשר לנאשם, הוא ניצל את העובדה שלמתלוננת לא הייתה יכולת . 80

מהותית להתנגד. הנאשם הוא אשר גרם לכך שהמתלוננת תימצא 

במצב כזה. הוא רכש את אמונה כמטפל; הוא הורה לה להתפשט, 

לשכב על מיטת הטיפולים, קשר את רגלה לרפידה האלקטרונית, כיוון 
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ות לו, הסיר את חזייתה, הורה לה את תנוחותיה לתנוחות הרצוי

לעצום את עיניה, קירב את גופו לגופה ודחף את גופה לעבר גופו 

ידו באופן מכוון  בתנועות חוזרות ונישנות. פעולות אלה נעשו על

ומתוכנן, מתוך כוונות מיניות נסתרות. הנאשם ביצע במתלוננת עיסוי 

כדי להביא  ממושך, פיסיותרפי כביכול, תוך שהוא "משחק" בגופה

אותה לידי הנאה פיסית שתפגם ביכולתה להתנגד למעשיו המיניים. 

בנסיבות אלה, כמטפל, הוא היה מודע לכך שהמתלוננת נתונה במצב 

המונע ממנה התנגדות, מצב אותו הוא ניצל, כאמור, בשלב האחרון של 

האירוע. הניצול מצד הנאשם נעשה במודע. בכך נתקיימו היסודות של 

 ( לחוק העונשין. 9)א()698ינוס לפי סעיף עבירת הא

לאור האמור לעיל מסקנתי היא שיש לקבל את ערעור המדינה  .85

( לחוק העונשין 9)א()698ולהרשיע  הנאשם בעבירת אינוס לפי סעיף 

( 9)א()698לחוק, בנסיבות סעיף  690ובביצוע מעשה סדום לפי סעיף 

עבירות חמורות,  לחוק. מאחר שהוספתי על הרשעתו של הנאשם שתי

המשפט המחוזי, כדי שיגזור את -מן הראוי להחזיר את הדיון לבית

 "דינו של הנאשם, על רקע מסקנות הערעור.

  

 :השופט מ' חשין 'כבנפסק מפי 

 

שה לא הסכימה ישלנו. הכל מסכימים כי הא-הוא ענייננו-הנה .9"

אישות עם המערער )נתקיים היסוד "שלא בהסכמתה -למגע

כאן  -(. עוד מוסכם עלינו ( לחוק2)א()698ן סעיף , כלשוהחופשית"

)ג( 16 -( רישה ו)א16ערער היה מודע )כהוראת סעיף כי המ -בערעור 

-אישות עימו. על-אינה מסכימה למגעשה ילחוק העונשין( לכך שהא

שה מעשה שעשה; זו אינה יזאת, עשה המערער בגופה של הא-כל-אף
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אני לעצמי, אתקשה להבין כיצד מסכימה וזה עושה בגופה מעשה. כש

מעשה אינוס, הגם  -פי המשפט המצוי -על -לא יהא מעשה זה 

האישות -שה לבד מעצם מעשהישהמערער לא השתמש בכוח כלפי הא

בו עצמו  -אישות -גופו. אם דעתי תישמע, כי אז יכול ונראה גם במעשה

  "לגיטימי כדרישת החוק.-שימוש בכוח באורח בלתי -

 

מח -תק ,גיאורגי בן לב ארינסון נ' מדינת ישראל} 02866569יפו( -את"ע"פ ). 2

 :אב"ד -סג"נ  כב' השופטת ד' ברלינרנפסק מפי  {(1669) 002(, 9)1669

 

( 9)א()698משפט קמא הרשיע את המערער בעבירה על סעיף -בית"

במצב המונע ממנה לתת הסכמה  הייתהלחוק, בקובעו כי המתלוננת 

עור הכתובה לא נטענה כל טענה כנגד קביעה חופשית. בהודעת הער

 זו.

נאמר כך:  כן-עלבטיעון בפנינו הועלתה בחצי פה טענה בנושא זה, ו

מגבלותיה של המתלוננת היו ידועות למערער. מגבלות אלה יחד עם 

מצבה הפיסי )ביצוע התרגיל(, מהווים אכן ניצול של חוסר יכולתה 

 מא.משפט ק-לתת הסכמה חופשית כפי שקבע בית

 "לפיכך אנו דוחים את הערעור באשר להרשעה. 

 

 {(1668) 9580(, 1)1668על -תק  ,פלוני נ' מדינת ישראל} 1680568ע"פ  -ב. 3

 נפסק כי:

 

 יסוד נפשי" 

משהובהר, כי נתמלאו כל דרישות היסוד העובדתי בעבירת   .19

כוח המערער, -דרש כעת גם לטענתו העיקרית של באהאינוס, יש להי

)א( לחוק 16 -ו 28היסוד הנפשי. כמצוותם של סעיפים בדבר 
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העונשין, כדי לקבוע כי בוצעה עבירת האינוס, יש להראות כי בעת 

המעשה היה המבצע מודע ל"לטיב המעשה, לקיום הנסיבות 

מנים עם פרטי העבירה". ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנ

מנסיבות  כוח המערער טוען כי לא היה מודע לאחת-כזכור, בא

-העבירה, קרי למצבה של המתלוננת בעת המגע המיני וכי בית

 המשפט המחוזי לא התייחס לכך בהכרעת דינו.

הניסיון להציג את המערער כנער תמים, המתנה אהבים  אף-על  .18

לחוסר  לב-שםעם נערה שפגש, אין ממש בטענות לפיהן הוא לא 

מעיינים בעדויות שיתוף הפעולה של המתלוננת באקט המיני. ככל ש

שהובאו לעיל, מתחוור לעינינו כי לא ניתן היה בשום אופן להתעלם 

מהתנהגותה, שפת גופה ותגובותיה של המתלוננת בעת האירוע. 

ואולם, גם אם היינו מרחיקים לכת ומניחים, כי התנהגות 

המתלוננת השתמעה בכל זאת לשני פנים, וכי המערער לא ידע לבטח 

תת הסכמה למגע המיני, דיינו. כפי שמורה כי אין באפשרותה ל

( לחוק העונשין "רואים אדם שחשד... בדבר אפשרות 2)ג()16סעיף 

קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם, אם נמנע מלבררם". משכך, גם 

אם המערער פשוט לא היה מעוניין לקחת על עצמו את האחריות 

כי היא  זאת לאחר שאמרה לו -לבירור מצב הכרתה של המתלוננת 

לא מרגישה טוב והתיישבה על הכיסא בחצרו של השכן, וכאשר 

הוא מילא את  -סימני שכרות ניכרים ללא ספק בהתנהגותה 

דרישות היסוד הנפשי של עבירת האינוס. בייחוד בעבירות מסוג זה, 

קיומו של חשד ממשי אצל הנאשם, מספיק כדי למלא את דרישת 

בפועל של המערער לנסיבות  המודעות ואין צורך להוכיח מודעות

, 506 ,(6, פ"ד נה)אזולאי נ' מדינת ישראל 8865566האירוע )ראו ע"פ 

, 158 ,(6, פ"ד נד)טייב נ' מדינת ישראל 228566(; ע"פ 1662) 585-580
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(; רות קנאי "האומנם תמיד דין אחד לחושד וליודע" 1666) 668-668

המסכת תשנ"ו((. לאור -)תשנ"ה 960, 966יב  מחקרי משפט

העובדתית של המקרה שבפנינו, גם אם לא היה המערער מודע 

בפועל למצב הכרתה של המתלוננת, ללא כל ספק הבחין הוא 

 דינה של טענה זו להידחות. כן-עלבתפקודה הלקוי ו

( בחוק 9)א()698משהוכחו כל יסודות עבירת האינוס לפי סעיף   .10

המערער, בנוגע כוח -מתייתר הצורך לדון בטענות באהעונשין, 

להקשר שבו אמרה המתלוננת את המילים "לא רוצה". יוער רק 

המשפט המחוזי קבע כממצא עובדתי -לטובת הדיון להלן, כי בית

פי עדותו של השכן, כי גם לאחר אמירה זו של המתלוננת, -על

  "המערער שכב מעליה תוך שהוא מבצע תנועות של משגל.

 

, {(1666) 669(, 6פ"ד נד) נ' מדינת ישראל אליהו ויצמן} 2109566ע"פ  -ב .4

 :כב' השופטת ד' בינישנפסק מפי 

 

לאחר שתוקן החוק בשנת תשנ"ח, אין החוק קובע עוד איסור על גבר שיודע "

על ליקוי שכלי או נפשי של אישה לקיים עמה יחסי מין. עתה האיסור מופנה 

או תוך ניצול פגם כנגד בעילת אישה הנעשית תוך ניצול היותה לקויה בשכלה, 

 או חולשה אחרת הפוגמים בכושרה להסכים למעשה. 

 

, 690( שינה את טיבו של האיסור הפלילי שנקבע בסעיף 9)א()698כאמור, סעיף 

ל עקארי נ' שמוא 960555ע"פ } עקאריהמשפט בפרשת -שבפרשנותו דן בית

. בעוד אשר "({עקארי( )להלן: "פרשת 2858) 596(, 8)פ"ד מו ,מדינת ישראל

התייחסה לבעילה של אישה לקויה בנפשה או בשכלה,  690הוראת סעיף 

( מתייחסת למצבים שונים, ובלבד שהמעשה נעשה תוך 9)א()698הוראת סעיף 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20406/88&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20406/88&Pvol=מו
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הטעם של "ניצול מצב" המונע התנגדות הקורבן מטעם כלשהו, לרבות מ

 הליקוי השכלי. 

 

עניינו של סעיף זה בבעילת אישה "תוך ניצול מצב", כאמור בראשיתו, והקשרו 

לכל אחת מארבע חלופותיו. יש שהניצול הוא של מצב פיסי בו שרויה האישה 

)חוסר הכרה(, ויש שהניצול הוא של מצבה הנפשי )חולת נפש או לקויה 

 בשכלה(. 

 

מצבים האמורים, המשתמעים מהדגמתם, יש וכיוון שדיבר הסעיף בשני ה

 -של "מצב אחר המונע ממנה התנגדות"  -להבין גם את החלופה האחרת 

כ"חלופת סל", למקרים, שלא נזכרו בסעיף, שבהם ניצל הבועל מצב פיסי או 

פלוני נ' מדינת  2068,2668582)ע"פ  י של האישה, המונע ממנה התנגדותנפש

  :(השופט א' גולדברגמפי ( 2881) 082, 055(, 2)פ"ד מו, ישראל וערעור שכנגד

 

פי נוסחו החדש של החוק, נותרה פרשנות הביטוי -נשאלת השאלה, האם על

. כבר נזדמן לי להביע דעתי עקארידין -"לקויה בשכלה" כפי שנקבעה בפסק

 ,5566580ע"פ  -בשאלת תחולתה של הלכת עקארי לאחר תיקון החוק, וזאת ב

; להלן: (2800) 286(, 8)פ"ד נא, מדינת ישראל 'נג'ם ואח' נ 5086580 ,5085580

עומדת בעינה  עקארייצאתי מהנחה כי הלכת  'םנג(. בפרשת "נג'םפרשת "

 לעניין טיבו של "ליקוי שכלי". 

 

אלא, שבאותו עניין היה הליקוי השכלי הנדון מן הסוג הנוגע במישרין לתובנה 

וצעו בה. שם דובר בנערה הלוקה של הקורבן ביחס לטיב המעשים המיניים שב

ידי מספר -בפיגור שכלי, אשר בוצעה בה מסכת קשה של עבירות מין על

 נאשמים. 
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המשפט כי הנערה סובלת מליקוי שכלי שבעטיו נפגע כושר השיפוט -הוכח לבית

שלה, והיא אינה מסוגלת להבחין אם המעשים שבוצעו בה הם מעשים 

יא נוטה לפרש כל התייחסות אליה כגילוי פוגעניים או גילויי חיבה, באשר ה

חלה בנסיבות העניין שעמד  עקארידין סברתי כי הלכת -חיבה. באותו פסק

, האם ליקויה השכלי של הקורבן הוא הייתהלדיון; השאלה שנשאלה שם 

 . וכך נאמר: עקארימהסוג שהוגדר בפרשת 

 

"נטען בפנינו, כי המתלוננת הייתה מסוגלת להבין את משמעותם 

הפיזית של המעשים המיניים שבוצעו בה, וייתכן שכך הוא. אולם אין 

ספק, כי לא הייתה מסוגלת להבין את המשמעות החברתית של 

חוסר יכולת השיפוט לגבי טיב ההתייחסות אליה  מעשים אלה...

והעובדה כי "אינה מסוגלת לצפות מראש מה יקרה בעתיד, כפי 

לת לצפות מה יקרה בעתיד שהעידה הרופאה, וממילא גם אינה מסוג

, כל אלה עולים כדי חוסר הבנת המשמעות יחסי מיןכתוצאה מקיום 

 ". עקאריפי המבחן שנקבע בעניין -החברתית של מעשיה על

 ( 280, נג'ם)פרשת             

 

עתה בא לפנינו מקרה שבו מתעוררת במישרין השאלה האם לאחר תיקון 

-דבר קיומו של ניצול, מהווה המבחן עלהחוק, כאשר אין לנו הנחה מן הדין ב

 מבחן ממצה למשמעות הביטוי "ליקוי שכלי".  עקאריפי הלכת 

 

(, עמדה ההנחה, כי עצם 9)א()698, שקדם להוראת סעיף 690ביסודו של סעיף 

קיום יחסי מין עם אישה לקויה בשכלה, בידיעת הליקוי, יש בו משום ניצול 

בש הסכמה למעשה המיני מתוך תובנה לרעה של האישה בשל חוסר יכולתה לג

למסקנה, כי אישה  עקאריהמשפט בפרשת -ביחס לטיבו. מטעם זה הגיע בית
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לחוק העונשין אינה כל אישה לקויה בשכלה,  690לקויה בשכלה לעניין סעיף 

אלא רק אישה שאינה מסוגלת להבין את תוצאותיהם הפיזיות או את 

 המין. משמעותם ותוצאותיהם החברתיות של יחסי 

 

כיום אין החוק מתבסס עוד על הנחה של ניצול הנובע מעצם הליקוי השכלי, 

שכן נקבע בו כי ניצול הליקוי השכלי הוא יסוד מיסודות העבירה. נוכח הוספת 

יסוד ה"ניצול" נוצר מצב שהעבירה אינה תלויה עוד בהנחה שהניח המחוקק 

הוא קיומם של יחסי  ליבה של עבירת האינוס-ביחס לאישה לקויה בשכלה. לב

בהיעדר הסכמתה החופשית של האישה. ההוראות  -המוגדרים בחוק  -מין 

)א( קובעות חלופות של אפשרויות בהן אין הסכמה מצד 698הקבועות בסעיף 

קורבן העבירה למעשה המיני; כך גם נקבע בין החלופות, כי בנסיבות בהן 

ת אחרות הפוגמות מושגת ההסכמה עקב מרמה, או כאשר מתקיימות נסיבו

ביכולתה של האישה להסכים, המעשה המיני מהווה עבירה של אינוס. על 

 ההסכמה בעבירת אינוס נאמר: -חשיבותו של יסוד אי

 

דו של יהסכמה" מצ-"ככלל, עומדת בבסיסה של עבירת מין "אי

הקורבן למעשה המיני המבוצע בגופו; "הסכמה" מצדו עשויה 

המעשה עבירה פלילי. זאת, בכפוף  להשמיט את הבסיס מתחת להיות

ליוצאים מן הכלל: אם משום שהמדובר בקורבן שאינו יכול 

 "להסכים", כגון: חולה נפש, מפגר, או מחוסר הכרה וכיוצא בזה...

דו של הקורבן מסייעת יפי הדין אין "הסכמה" מצ-ואם משום שעל

ן הסכמה" אלא ברצו היעדרלנאשם, באשר לגביו האיסור אינו נעוץ ב"

להגן עליו בתור שכזה אפילו נתן הסכמתו למעשה, כגון קטין שטרם 

  ."עשרה שנים-מלאו לו ארבע



ההלכה הפסוקה פרק ב':  
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, פ"ד מדינת ישראל נ' פלוני 0665586דנ"פ  -ב השופט קדמי)דברי 

 (. פלונילהלן: עניין ) (2888) 586, 598(, 8)מח

 

כן, במקרים בהם יוכח הקשר הסיבתי בין הניצול שבמעשה לבין -על-אשר

יקוי השכלי של הקורבן, באופן שאין לומר כי האישה נתנה הסכמה חופשית הל

רצונית ומודעת למעשה המיני עקב ליקוי שכלי, המעשה יהווה עבירה, גם אם 

. עם הוספת יסוד עקאריליקוי זה חורג מהמבחן המצומצם של הלכת 

ה"ניצול" להוראת החוק, כשנקבע כי לא כל מי שמקיים יחסי מין עם אישה 

קויה בשכלה ביודעו על הליקוי עובר עבירה פלילית, אלא רק מי שעושה כן ל

תוך ניצול מצבה; אין עוד טעם להגביל את ה"ליקוי השכלי" רק לסוג הליקוי 

פי נוסחו של החוק כיום סר החשש -. עלעקאריפי מבחן -המצומצם שנקבע על

ת שמא החוק הפלילי מצר את צעדיהן של נשים הלוקות בשכלן המבקשו

, ואשר עקאריבפרשת  השופט ברקמו התמודד יהחשש שע -לקיים יחסי מין 

ולפיכך יש מקום לקבוע כי  -חייב מציאת מבחן הולם לביטוי "לקויה בשכלה" 

. עקאריהליקוי השכלי שנקבע בהוראת החוק אינו מצומצם בהכרח למבחן 

ת קיומה פי החוק כיום יהיה אותו ליקוי שכלי השולל אפשרו-"ליקוי שכלי" על

וברוב המקרים, יהיה זה פגם מן  כלל-דרךשל הסכמה חופשית. יש להניח כי ב

, שכן הוא נוגע במישרין ליכולת לגבש הסכמה עקאריהסוג המוגדר בהלכת 

מתוך הבנת טיב המעשה ותוצאותיו. אולם, כאשר חוסר היכולת לגבש הסכמה 

, אין עקארימבחן חופשית נובע מליקוי שכלי או נפשי אחר, שאינו מגיע כדי 

 ( מטעם זה בלבד. 9)א()698לשלול קיומה של עבירה לפי סעיף 

 

היא חשובה  עקאריפי הלכת -יצויין, כי בכל מקרה הגדרת הליקוי השכלי על

בנסיבות בהן מתקיים בקורבן ליקוי שכלי מן הסוג החמור שהוגדר באותה 

 פרשה. 

 



בעילת אישה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר המונע ממנה מתן  -שער ו': אינוס 
 ( לחוק העונשין4)א()348הסכמה חופשית )סעיף 

 

 

 

694 

כן יש בו כדי להוות גם ערך ראייתי רב, ש עקאריבנסיבות אלה יש למבחן 

לים אחרות, בהתקיים ליקוי יהוכחה בדבר ניצול האישה הלקויה בשכלה. במ

שכלי אשר בגינו האישה איננה מבינה את המשמעות הפיזית או החברתית של 

המעשה המיני, או את תוצאותיו, ומבצע המעשה המיני מודע לכך, יש בכך כדי 

כלי כמשמעותו בחוק. ואולם, להוות הוכחה לכך שנתקיים ניצול הליקוי הש

, עקאריכאמור, גם מקום שאישה אינה לקויה בשכלה במובן הצר של מבחן 

( עקב היותה 9)א()698אפשר שתבוצע בה עבירה של אינוס כמשמעותה בסעיף 

  "לקויה בשכלה, וזאת בהתקיים יסוד הניצול.
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 :שער ז'

שה תוך יבעילת א - אינוס

תה חולת נפש או ניצול היו

 לקוייה בשכלה
 

 

 

 

 



  



 פרק א': כללי

 

 

 

697 

 

 :פרק א'

 כללי
 

 קובע כי: 2800-לחוק העונשין, התשל"ז (8)א()698סעיף 

 

  אינוס. 348"  

 :שהי)א( הבועל א   

( תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל 8)... 

הסכמתה לבעילה  הייתהמחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא 

 כמה חופשית;הס

 "שנים. עשרה-ששמאסר  -הרי הוא אונס ודינו   

 

( 8)(א)698" בסעיף לקויה בשכלה" ו"חולת נפשמשמעות המונחים "

אינה צריכה לעלות כדי משמעותם בדברי החקיקה  חוק העונשיןל

, חוק הסעד טיפול במפגריםול בחולי נפש והמיוחדים להם )חוק הטיפ

בהתאמה(. בפסיקה ובספרות המשפטית נקבע, כי יתכנו משמעויות 

שונות לאותו מונח אפילו בחוק העונשין עצמו. עוד נקבע, כי לצורך 

ף זה די בכך שקורבן העבירה התקיימות היסוד העובדתי המדובר בסעי

סובל מליקוי נפשי או שכלי השולל ממנה את היכולת הקוגנטיבית 

 , חלק שלישיחוק העונשין -על הדין בפלילים קדמי ' ראו י}להסכים 

 . {והפסיקה המובאת שם 2686 (,1660-תשס"ו)

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p171_009.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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 שמואל עקארי נ' מדינת ישראל 960555ע"פ  -דין המנחה בעניין ניתן בה-פסק

שם נבחנה השאלה מה משמעות המונח "לקויה  ,{(2858) 596(, 8)פ"ד מו

-(. בית11ון לחוק, עובר לתיק 690בשכלה" הקבוע בעבירת האינוס )אז בסעיף 

המשפט העליון אימץ פרשנות תכליתית וקבע, כי אין די בעובדה שהמתלוננת 

שה ילהיות א מידה-אמתנחשבת ברמה הרפואית כלוקה בפיגור שכלי וכי "

המתחשבת  מידה-אמת(, אלא I.Q)."לקויה בשכלה" אינו מבחן של מנת משכל 

 .יחסי המין שה להבין את מהותם הפיזית והחברתיים שליביכולתה של הא

 

המשפט העליון אישר את הרשעת המערער לאחר שהגיע -באותה פרשה, בית

לא הסתפקה לצורך קביעת הכרעת הדין של הערכאה הראשונה למסקנה כי 

 ממצא של פיגור, המבוסס על מבחניבאך היסוד העובדתי של הלקות השכלית 

.I.Qלהכרעה של המתלוננת, הרלבנטים  עניינהקבעה ממצאים נוספים ב, ו

כי "אין המתלוננת מבינה מהות היחסים בין  ,בשאלת ליקויה השכלי. נקבע

שה, ואינה מבינה את יהמינים, אינה מבינה את מהות המגע המיני בין גבר לא

התהליכים הביולוגיים האלמנטריים של התעברות והקשר בינה ובין מגע מיני 

ברמה נמוכה את  וולשה אין כל אפשרות שעלובת שכל זו מבינה, יבין גבר לא

שה על ההיבטים יההיבטים האלמנטריים הקשורים ביחסי אהבה בין גבר לא

 הפיסיולוגיים והרגשיים הקשורים בנושא זה".

 

שהוסיף את  חוק העונשיןל 11, ובעקבות תיקון מס' עקארימאז פרשת 

}היינו "הניצול" הפך  " מצב הקורבןתוך ניצולכי הבעילה תבוצע " הדרישה,

ליסוד מיסודות העבירה והחוק לא התבסס עוד על ההנחה של "ניצול" הנובע 

המשפט העליון -התקדמה פסיקת בית מעצם מחלת הנפש או הליקוי השכלי{

(, 6)פ"ד נד ,אליהו ויצמן נ' מדינת ישראל} 2109566ע"פ  -צעד נוסף והכירה ב

במקרים בהם יוכח הקשר הסיבתי בין הניצול גם באפשרות לפיה " {(1666) 669

שבמעשה לבין הליקוי השכלי של הקורבן, באופן שאין לומר כי האישה נתנה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20406/88&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20406/88&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201274/00&Pvol=נד
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ליקוי שכלי, המעשה יהווה הסכמה חופשית רצונית ומודעת למעשה המיני עקב 

 682 " )שם,עקאריעבירה, גם אם ליקוי זה חורג מהמבחן המצומצם של הלכת 

 .(681עד 

 

, שעסקה אמנם ב"ליקוי שכלי" אך ניתן ללמוד ויצמןההלכה הנלמדת מפרשת 

ממנה אנלוגיה גם לעניין החלופה הנוגעת ל"מחלת נפש", היא כי ניתן להיכנס 

השכלי חורג -ת למצב הקורבן, גם אם הליקוי הנפשילקטגוריות הללו, הנוגעו

, אך מצבו של הקורבן עדיין צריך להיות כזה עקארימהמבחן שנקבע בפרשת 

שנשללת ממנו היכולת ליתן הסכמה חופשית למעשים. כך נקבע מפורשות 

 :ויצמןבפרשת 

 

כן, במקרים בהם יוכח הקשר הסיבתי בין הניצול שבמעשה -על-אשר"

שכלי של הקורבן, באופן שאין לומר כי האישה נתנה לבין הליקוי ה

הסכמה חופשית רצונית ומודעת למעשה המיני עקב ליקוי שכלי, 

המעשה יהווה עבירה, גם אם ליקוי זה חורג מהמבחן המצומצם של 

להוראת החוק, כשנקבע כי לא  'ניצול'. עם הוספת יסוד העקאריהלכת 

שכלה ביודעו על הליקוי כל מי שמקיים יחסי מין עם אישה לקויה ב

עובר עבירה פלילית, אלא רק מי שעושה כן תוך ניצול מצבה; אין עוד 

רק לסוג הליקוי המצומצם שנקבע  'ליקוי השכלי'טעם להגביל את ה

פי נוסחו של החוק כיום סר החשש שמא החוק -. עלעקאריפי מבחן -על

ם הפלילי מצר את צעדיהן של נשים הלוקות בשכלן המבקשות לקיי

, ואשר עקאריבפרשת  השופט ברקהחשש שעמו התמודד  -יחסי מין 

ולפיכך יש מקום  - 'לקויה בשכלה'חייב מציאת מבחן הולם לביטוי 

לקבוע כי הליקוי השכלי שנקבע בהוראת החוק אינו מצומצם בהכרח 

פי החוק כיום יהיה אותו ליקוי שכלי -על 'ליקוי שכלי'. עקארילמבחן 

 כלל-דרךשל הסכמה חופשית. יש להניח כי ב השולל אפשרות קיומה
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, שכן עקאריוברוב המקרים, יהיה זה פגם מן הסוג המוגדר בהלכת 

הוא נוגע במישרין ליכולת לגבש הסכמה מתוך הבנת טיב המעשה 

ותוצאותיו. אולם, כאשר חוסר היכולת לגבש הסכמה חופשית נובע 

ארי, אין לשלול מליקוי שכלי או נפשי אחר, שאינו מגיע כדי מבחן עק

 -". יצויין ( מטעם זה בלבד9)א()698קיומה של עבירה לפי סעיף 

אז שונה סעיף  1666-לחוק משנת תש"ס 80הדברים נכתבו טרם תיקון 

" עברה .( והחלופה הנוגעת ל"חולת נפש או לקויה בשכלה9)א()698

 (."  8))א( קטן-סעיףל

 נבותר האינטרנט אפורסם ב ,נ' יוספוב דינת ישראלמ 2668-65 תפ"ח}

מדינת ישראל נ' מאיר  86-26-65תפ"ח )מרכז( ראה גם  ;(65.22.22)

 {(1622) 15960(, 1)1622מח -תק  ,אבוהי
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 :פרק ב'

קבילות עדותם של אנשים עם מוגבלות שכלית 

 או נפשית
 

 כללי . 1

יגים קבילות עדותם של עדים מעוגנת בחריגים לכלל שהכל כשרים להעיד. חר

פקודת כך אנו מוצאים כי  אלה הורתם הן בפקודת הראיות והן בהלכה.

הראיות אינה מתייחסת לכשרות עדויותיהם של הלקויים בנפשם או בכושרם 

קובע כי הכול כשרים  ת הראיותלפקוד 1ומפגרים. סעיף  חולי נפשהשכלי, כגון 

, שאינם לפקודה 9 -ו 6להעיד, וזאת להוציא חריגים המפורטים בסעיפים 

נוגעים לענייננו. מכאן עולה לכאורה כי הלקוי בנפשו או בכושרו השכלי כשר 

אף האמור בפקודה אימצה הפסיקה בישראל את ההסדר -לעדות. אולם, על

שהתפתח במשפט המקובל האנגלי, ואשר לפיו הותנתה קבילות עדויותיהם של 

של קטינים(  לקויים בנפשם או בכושרם השכלי )כמו גם קבילות עדויותיהם

נפש ומפגרים בלבד  בהבנת מהות השבועה והחובה לומר אמת. באשר לחולי

 ת עניינית בנושא שבו נדרשו להעידהותנתה הקבילות גם בכושר למסור עדו

 .{(2888) 008 ,(6, פ"ד נו)פלוני 'מדינת ישראל נ 8668585}ע"פ 

 

עדה המשפט אף החלו לעשות שימוש בהוראות חוק הליכי חקירה וה-בתי

יש לציין כי  1668-שכלית או נפשית(, התשס"ו )התאמה לאנשים עם מוגבלות

)התאמה  חוק הליכי חקירה והעדהבמסגרת תיק זה נעשה שימוש מסויים ב

אירוע . כך למשל, ב1668-לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס"ו

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_525.htm
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 נבואתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראל פלוני נ' 8651522"פ נשוא }ע

 נקבע כי: {(1621)

 

חוק זה נועד ליתן כלים משפטיים בדבר העדתם של אנשים בעלי מוגבלויות 

המשפט, כדברי ההסבר להצעת החוק )תוך -שכליות ונפשיות במשטרה ובבתי

מקיפה בנושא זכויות אנשים  הפניה לדו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה

   ((:2880עם מוגבלות בראשות ד"ר ישראל כץ )

 

"אנשים עם מוגבלות, בעיקר שכלית או נפשית חשופים לניצול 

ולפגיעה מינית ופיסית יותר מכלל האוכלוסיה. המשטרה ומערכת 

המשפט בישראל אינן ערוכות בצורה הולמת לטפל -בתי

שהיו לקורבנות לעבירות מין  בתלונותיהם של אנשים עם מוגבלות,

ואלימות... הצעת החוק באה לקבוע תכנים ודרכי ישום לעיקרון 

הכללי של התאמת מערכת המשפט, בכל הקשור באנשים עם 

ידי יצירת אמצעים שיסייעו -מוגבלויות שכליות או נפשיות, וזאת על

לאנשים עם מוגבלויות להתגבר, ככל שניתן, על הבעיות הנובעות 

 " .תם בהליכי העדה וחקירהממוגבלו

גבלות )התאמה לאנשים עם מו חוק הליכי חקירה והעדה)הצעת 

 ( 920, עמוד 262, ה"ח תשס"ד, 1669-שכלית או נפשית(, התשס"ד

 

הירות. לצד ז-יש הכרח במשנהכי " :הנ"ל 8651522ע"פ  -המשפט קבע ב-בית

הצורך להגן על אנשים עם מוגבלויות יש צורך להקפיד על זכויות הנאשם. כך 

המשפט -משפט קמא. יצירת איזונים ראויים יכולה לסייע לבית-נהג בית

המשפט המחוזי לא ייחס משקל רב -להגעה לחקר האמת. כך למשל בית

מוגבלותה לסתירות מסויימות בעדותה של המתלוננת, לאחר שהוכח כי לנוכח 

היא מתקשה בהערכת זמנים. לצד זאת זוכה המערער מהאישומים שהתייחסו 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_525.htm
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, ואף זאת לנוכח הקושי האמור 20לגיל   לעבירות שבוצעו במתלוננת לפני

 ".בעדותה

   

בפסיקה הותוו שלושה מבחנים להערכת משקל עדותו של עד הלוקה בנפשו, 

של עד הלוקה בשכלו: אשר יושמו עם השנים גם להערכת המשקל של עדותו 

המשפט מן העד ומאופן עדותו, -מבחן התרשמותו הישירה של בית - הראשון

מבחן הגיונה הפנימי  - השניתוך התחשבות באופי הליקוי הנפשי או השכלי; 

פי אותות האמת העולים מתוכה, כמו הגיון פנימי, סדר -של העדות, על

, הכל באספקלריה של הפרטים הנמסרים וכיוצא באלה סימנים של שכל ישר

הערכת העדות באמצעות קיומן של  - והשלישיהליקוי שממנו סובל העד; 

י שכל ישר להשליך אור על אמיתותה ראיות חיצוניות, שיש בהן, לפי מבחנ

( )להלן: 2850) 102-106, 100 ,(9)מ, פ"ד ברדה נ' מדינת ישראל 566558ע"פ }

 1665(, 6)1665על -, תקפלוני נ' מדינת ישראל 6128560ע"פ ; "(ברדה"עניין 

(, 2)1668על -, תקפלוני נ' מדינת ישראל 0208560ע"פ  -; ו66בפסקה  ,(1665)

 .({26-22, בפסקאות (1668) 6201

 

אמצעית מהעדות, הודגש -, של ההתרשמות הבלתיבאשר למבחן הראשון

בפסיקה כי יש לקבוע הממצאים מתוך התחשבות בליקוי הנפשי והשכלי של 

ניית שאלות ידי העד, רק לאחר הפ-העד. כך למשל, מתן מענה לשאלה על

חוזרות ונשנות, עשוי לפגוע במהימנותו של עד מן השורה, שעה שהתנהגות 

על קשיי תקשורת, דומה של עד הלוקה בשכלו או בנפשו עשויה ללמד אך 

 .{26, לעיל, בפסקה 0208560ע"פ ; 008, לעיל, 8668585ע"פ }הנובעים מהליקוי 

 

שבגדרו נבחן משקלה הפנימי של העדות, הטעימה  גם בעניין המבחן השני,

רקע הליקוי הנפשי או השכלי הקונקרטי,  הפסיקה, כי יש לבחון את העדות על

יונה הפנימי של עדות, כגון מידת בציינה כי הכלים המקובלים להערכת הג

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20800/85&Pvol=מ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203215/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207169/07
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הדייקנות והסתירות הפנימיות שבעדות, אינם ישימים במקרים של עד הלוקה 

המשפט "לבחון את העדות באספקלריה של הליקוי -בנפשו או בשכלו. על בית

הנפשי או השכלי הספציפי שממנו סובל העד. עליו להבחין בין השפעת הליקוי 

לספר את אשר חווה לבין ִפרכות בעדותו על מסוגלותו הכללית של העד 

 האופייניות לליקוי, אשר לולא הליקוי היו עשויות לפגוע במהימנות עדותו"

   ., לעיל{0208560ע"פ , לעיל; 8668585ע"פ }

 

שבמסגרתו מוערכת העדות באמצעות קיומן של  בכל הנוגע למבחן השלישי,

ציינה הפסיקה בעבר, כי מבחן זה "בא לשמש 'שסתום  -ראיות חיצוניות 

המשפט לטובה מן -ביטחון' לשני המבחנים האחרונים. שאפילו התרשם בית

חשש ל'הטעיה', שלא יוסר אלא  העד, ומצא בעדותו הגיון פנימי, עדיין קיים

 566558ע"פ אם נמצא לעדות אימות מהותי ומשמעותי בראיה חיצונית..." }

המשפט -נקבע בפסיקה, כי נתון לבית זאת-עם .({102לעיל,  ברדהבעניין 

פת ראייתית חיצונית לעדותו של בהחלטה, האם נדרשת תוס הדעת-שיקול

הרחב של ליקויים נפשיים ושכליים,  מיגווןהלוקה בנפשו או בשכלו: "לנוכח ה

ולאור הפערים הקיימים בכושר ההעדה של הסובלים מליקויים אלה, אין צורך 

המשפט בכלל טכני נוקשה ואחיד אשר יחול -ו של ביתדעת-שיקוללכבול את 

-לביתאיפוא  בנפשם או בשכלם. יש להשאיר על כל העדים המוגדרים כלוקים

הדעת לקבוע אם לנוכח משקלה העצמי של עדות הלקוי -המשפט את שיקול

ע"פ בנפשו או בכושרו השכלי טעונה היא תוספת ראייתית זו או אחרת"}

 .{, לעילפלוני, בעניין 8668585

 

)התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(,  חוק הליכי חקירה והעדה

חקירה  מסדיר הליכי "(חוק הליכי חקירה והעדה: ", )להלן1668-התשס"ו

והעדה מיוחדים בעניינם של אנשים עם מוגבלויות שכליות ונפשיות, תוך 

התאמתם לצורכיהם המיוחדים. החוק לא נועד להכיר בקבילות העדות של 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205339/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207169/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20800/85
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205339/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205339/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205339/98
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_525.htm
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 ת הראיותפקודהלוקים במוגבלויות שכליות ונפשיות, שכן זו הוכרה משכבר ב

ובהלכה הפסוקה. הוא נועד להפחית, במידת האפשר, את הפגיעה במשקל 

עדותו של אדם עם מוגבלות, כך שניתן יהיה להפיק מעדותו את הֵמרב )ראו: 

 26.68.1669, י"ט באייר התשס"ד, 262דברי ההסבר להצעת החוק, הצעות חוק 

ידי חוקר -רו על(. החוק קובע, כי אנשים עם מוגבלות שכלית ייחק920עמ' 

לחוק(. כן קובע החוק את דרכי התיעוד של  0מיוחד שיוסמך לתכלית זו )סעיף 

 26 -ו 5חקירות אלו, והאפשרות לנוכחות של מלווה בעת החקירה )סעיפים 

לחוק(. בנוסף להליכי החקירה המיוחדים, הסדיר החוק את הליך גביית עדותו 

לנקוט שורה של אמצעים המשפט -המשפט, והסמיך את בית-של העד בבית

שיתאימו לצורכיהם המיוחדים של עדים עם מוגבלויות נפשיות או שכליות, 

לחוק(. בהליך הנדון יושמו  11"אמצעי התאמה" )סעיף  -אשר כונו בחוק 

פי המלצתו של החוקר המיוחד. החוק אף מאפשר -מקצת אמצעי ההתאמה, על

ם עם מוגבלות, סוג היות העד אד -דעת של מומחה בשאלות -הגשת חוות

המוגבלות, וכן השפעתה האפשרית של המוגבלות על מסירת עדות או על העד 

השאר, כי אמרה שנגבתה מאדם עם  לחוק(. כן קובע החוק, בין 12)סעיף 

מוגבלות תהא קבילה כראיה, בכפוף לתנאים שנקבעו, הן אם נותן האמרה 

פטר את האדם המשפט -( לחוק(, והן אם בית2)16מעיד במשפט )סעיף 

( לחוק(; 1)16ממסירת עדותו בשל נסיבות מיוחדות שנקבעו בחוק )סעיף 

יש לה  כן-אם-אלאהאמרה,  סמך-עלואולם, במקרה האחרון אין להרשיע אדם 

 )ד( לחוק(.16סיוע בראיה אחרת )סעיף 

 

 קבילות עדות של אדם הלקוי בנפשו או בכושרו השכלי  .2

נדונה שאלת  {(2888) 008 ,(6, פ"ד נו)פלוני מדינת ישראל נ'}8668585ע"פ  -ב

המשפט סוקר את השתלשלות -בית קבילות עדות הלוקה בנפשו או בשכלו.

ההלכה בגישתה לקבילות עדותם של עדים בעלי מגבלות שונות כגון מחלת נפש 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_204.htm
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דין זה נקבע -בעקבות פסק או פיגור, ואף קבע את המבחנים לקבלת עדות כזו.

נבו אתר האינטרנט פורסם ב, ני נ' מדינת ישראלפלו}0208560ע"פ  -ב

 :בינישהשופטת  'כבמפי  {,(68.66.68)

 

"נקודת המוצא בדיון בעדותו של לוקה בשכלו או בנפשו היא העיקרון 

, (וסח חדשנ) פקודת הראיותל 1שהכול כשרים להעיד, המעוגן בסעיף 

. ההתחשבות במצבו הנפשי או השכלי של העד 2802-התשל"א

מתבטאת בהערכת משקלה של העדות ולא בקבילותה. מבחני המשקל 

שיש ליתן לעדותם של עדים הלוקים בנפשם נקבעו בפסיקה, והם יפים 

המבחן גם להערכת המשקל של עדות הלוקים בשכלם... במסגרת 

המשפט מן העד; -ו הישירה של בית, נבדקת התרשמותכן-אם, הראשון

נבחן הגיונה הפנימי של העדות; ובמסגרת  המבחן השניבמסגרת 

מוערכת העדות באמצעות קיומן של ראיות חיצוניות.  המבחן השלישי

כי קיים הבדל הכרחי בין הערכת  כך-עלמשפט זה עמדה -פסיקת בית

או מהימנות עדותו של אדם בריא להערכת עדותו של הלוקה בנפשו 

בכושרו השכלי, בפרט בכל האמור לשני המבחנים הראשונים שהוצגו 

מבחן ההתרשמות  -. נקבע, כי באשר למבחן הראשון ברדהבעניין 

המשפט להתחשב בליקוי של העד. כך, -על בית -ת אמצעי-בלתיה

ידי העד רק לאחר שאלות חוזרות ונשנות עשוי -למשל, מתן תשובה על

ה, בעוד שהתנהגות דומה של עד הלוקה לפגוע במהימנות עד מן השור

בשכלו עשויה ללמד אך על קשיי תקשורת הנובעים מליקויו השכלי, 

 -ועל ניסיונו למקד את הדברים ואף לדייק בהם. באשר למבחן השני 

יש לזכור כי הכלים המקובלים להערכת  -מבחנה הפנימי של העדות 

ירות הפנימיות הגיונה הפנימי של עדות, כגון מידת הדייקנות והסת

שבעדות, אינם תמיד ישימים במקרים של עד הלוקה בנפשו או 

 ."בשכלו

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_204.htm
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 או עד בעל מוגבלות חולה נפש. קבילות ומשקל של עדות 3

 בעין ההלכה -

 חולה נפש הודאתו של אדם שהוא 3.1

 652 ,(1)88על -, תקמדינת ישראל נ' יגאל בן חיים מסיקה} 8029581 ע"פ -ב

-המשפט המחוזי בתל-לבית נפש. אתו של אדם שהוא חולהנבחנה הוד {(2888)

אביב הוגש כתב אישום הכולל שמונה פרטי אישום, בהם מיוחסת למשיב 

שורה של עבירות הכוללות הצתה, גניבה, גניבת רכב, ניסיון לבצע שוד בנסיבות 

 מחמירות, התפרצות לבניין וכן עבירות נוספות. 

 

המשיב באישומים שיוחסו לו, הן שתי  הראיות העיקריות לביסוס אשמתו של

, בהן התוודה על ביצוע 60.26.82אימרות אותן מסר לחוקרי המשטרה ביום 

העבירות, וכן שיחזור שערך המשיב לגבי מקומות ביצוע העבירות וחפצים 

 שונים בהם השתמש או שעליהם הצביע.

 

כשביקשה התביעה להגיש את ההודאה כראיה, התנגד לכך סניגורו של 

, שהאימרות והשיחזור לא נעשו מרצון חופשי של הייתההמשיב. טענתו 

כן -ועל 2802-לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 21המשיב, כמובנו בסעיף 

אלה אינם קבילים כראיה. טענתו הושתתה על נימוק אחד ויחיד, דהיינו, 

נפש, ובמהלך  שבעת מסירת ההודאות ועריכת השיחזור היה המשיב חולה

כן לא היה אחראי למעשיו. בנסיבות אלה, כך טענתו, -קפה פסיכוטית, ועלהת

הוברר שרק עקב מחלתו מסר את מה שמסר לחוקרי המשטרה, ואין לומר 

אף שהוברר שלא היו כל התנהגות או -על "חופשית ומרצון". הייתהשההודאה 

המשפט שאין -השפעה פסולים מצד חוקרי המשטרה כלפי המשיב, החליט בית

נפש  שהמשיב היה חולה כך-עלודאה קבילה כראיה. את החלטתו השתית הה

 בעת מסירתן ובמצב שאין הוא אחראי למעשיו. 
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המשפט המחוזי -על זיכויו של המשיב. טענתה היא שטעה בית ערערההמדינה 

נפסק בקבלו את ערעור המדינה  כשהחליט לפסול את ההודאה כראיה קבילה. 

 כי: אור 'כב' השופט תמפי 

 

-קבילה כאשר מוכח לבית חולה נפש. הלכה פסוקה, כי הודאת 0"

לחץ חיצוני. לעניין זה ראה ע"פ  היעדרהמשפט כי היא ניתנה ב

 006-002 ,008 פ"ד יא, המשפטי לממשלה מיזאן נ' היועץ 250588

 610 ,(2פ"ד לב), זוהר נ' מדינת ישראל 202500, וכן ע"פ (2880)

, 028505ע"פ  -, בדעת הרוב, בברק השופטעל הלכה זו חזר  .(2800)

הלכה ': (2808) 166, 115 ,(6, פ"ד לג)לוי נ' מדינת ישראל 009505

נפש 'כשרה להתקבל כראיה,  פסוקה היא כי הודאתו של חולה

והשאלה המתעוררת לגבי הודאה כזו אינה אלא שאלת המשקל שיש 

ן לייחס לה בבוא העת לשקול את ערכה'. הלחצים הנפשיים בהם נתו

הנפש אין בהם כדי לשלול את קבילות הודאתו, אם כי יש  חולה

, בדומה זאת-עם-יחדבהם כדי להשפיע על משקלה של ההודאה. 

המשפט, אף הודאתו של נאשם -לכל נאשם המודה מחוץ לכתלי בית

חופשית ומרצון', כלומר,  הייתהאינה קבילה אלא אם ' חולה נפש

דיל מלחץ פנימי( כדי שיודה שלא הופעל על הנאשם לחץ חיצוני )להב

הלכה זו עמנו מזה עשרות שנים, ואיני רואה עילה  'בביצוע העבירה.

  "לסטות ממנה.

 

 כשרותה של עדות ילד הסובל מפיגור שכלי 3.2

 661 ,(1, פ"ד מט)זיאד בן חלימי ג'בארי נ' מדינת ישראל} 021589ע"פ  -ב

 יגור שכלי.נדונה שאלת כשרותה של עדות ילד הסובל מפ ({2888)
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 כי:  כב' השופט י' קדמיפסק מפי נ

 

  ומפגרים: הכשרות להעיד חולי נפש( 6)"

עמדה, כאמור, לצד  -והמפגרים  חולי הנפש -)א( לעניינם של הלוקים בנפשם 

משפט, שאלה -בעיית הבנת משמעותה של השבועה והחובה לומר אמת בבית

פיגור פגעו בכושר נוספת, לא פחות נכבדה והיא: האם מחלת הנפש או ה

 -גריעה של ממש  -ההעדה של העד; ובמקום שנמצא שהמחלה או הפיגור גרעו 

המשפט דיווח אמין על -מיכולתו של העד לקלוט את המתרחש ולמסור בבית

 הרשמים שקלט, העד נפסל לעדות. 

 

)ב( קיומה של הבעיה הנוספת כאמור, הכתיב לעניין כשרותם לעדות של 

: משנה-מבחנימבחן המורכב משני  -והמפגרים  לי הנפשחו -הלוקים בנפשם 

אף -מבחן העונה לבעיית הבנת השבועה, שעיקרו בבדיקה אם על - האחד

המחלה או הפיגור העד מבין משמעותה של שבועה ומודע לחובה להעיד אמת 

מבחן המיועד לסלק את החשש לפגיעה ביכולת ההעדה,  - והשנימשפט; -בבית

מחלה או הפיגור גרעו בפועל מכושר ההעדה של העד שעיקרו בבדיקה אם ה

נ'  ברדה 566558ע"פ  ...;(2806) 008 ,(2)יזפ"ד , בישארי 860501)ראה: ע"פ 

 (.(2850) 106 ,110 ,(9מ)פ"ד , מדינת ישראל

 

אינו עומד במבחן המורכב  -או מפגר  חולה נפש -)ג( במקום שבו לוקה בנפשו 

או מפגר  חולה נפש, במקום שזאת-עם. האמור, ניטלת ממנו הכשרות להעיד

דינו כדין כל האדם בהקשר זה: הוא מעיד בשבועה ועדותו  -לא נפסל לעדות 

-אינה טעונה תוספת ראייתית בשל המחלה או הפיגור; אם כי, כמובן, שבית

המשפט רשאי להביא עובדה זו בין יתר השיקולים לקביעת משקלה של 

 העדות. 

 



 בעילת אישה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקוייה בשכלה -שער ז': אינוס 

 

 

 

710 

לא  -והמפגרים  חולי הנפש -ם של הלוקים בנפשם )ד( כאמור, לעניין העדת

נקבעו הוראות חקוקות ליישום ההסדר שאומץ מן המשפט המקובל, דוגמת 

 ...הקטינים; ואותו הסדר נוהג אצלנו מכוחה של ההלכה הפסוקה לבדה

 

)ה( בעקבות ביטול השבועה בשנת תש"מ, ניתן היה לצפות לשינוי המבחן הנוהג 

של הלוקים בנפשם, באופן שמרכז הכובד יועתק  לעניין כשרותם לעדות

לבחינת "כושר ההעדה", ומבחן "הבנת השבועה" יומר במבחן המודעות לחובה 

 -משפט. ברם -האזרחית )להבדיל מהחובה הדתית( לדווח אמת בעדות בבית

 הנושא לא הגיע עד כה, למיטב ידיעתי, לכלל דיון והכרעה.

 

למיותר יהיה להעיר, כי גם לעניינם של  ( הערה משלימה ולמען השלמות לא9)

חלה במשך השנים תמורה  -והמפגרים  חולי הנפשהקטינים וגם לעניינם של 

בקשר לדרישת הבנתה של "השבועה": במקום הדרישה המקורית שדיברה 

מיסטי" של השבועה, באה דרישה המסתפקת בהבנת -בהבנת אופיה ה"דתי

רחית", להבדיל מ"דתית", לומר מוסרי, כמטילה חובה "אז-אופיה החברתי

 המשפט.-אמת בעדות בבית

 

 ג. העדת מפגרים: הדין הנוהג 

אשר ככלל אומצה  -פי גישתו העקרונית של המשפט המקובל -( כאמור, על2)

לבין מפגר בסוגיה זו, ודין אחד לשניהם:  חולה נפשאין מבחינים בין  -אצלנו 

פול הפנים שהוצג לעיל; כשרותם להעיד מותנית בעמידה במבחן המורכב כ

 עדותם אינה טעונה תוספת פורמלית.  -ומשנמצאו כשרים להעיד 

 

ככל שידיעתי מגעת  -( האפשרות לקבוע "גיל שכלי" למפגר, לא יצרה אצלנו 1)

מסלול העדה מיוחד למפגרים, אשר ניתן להעריך את "גילם השכלי"  -

גיל )ביולוגי(.  ולהשוותם לעניין זה לקטינים שאינם מפגרים בני אותו
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כך נראה  -; וזאת חולי הנפשית ית המפגרים כולה הושוותה לאוכלוסיאוכלוסי

, לא היה די במתן מענה לבעית "הבנת חולי הנפשבשל כך שלגביהם, כמו לגבי  -

במתן פתרון לחשש מפני הפגיעה ב"כושר  -בנוסף לכך  -השבועה", והיה צורך 

 , אך זר לקטינים.הנפשחולי ההעדה", שהיה משותף למפגרים ול

  

והמפגרים  חולי הנפש, ההבחנה בין הקטינים מצד אחד, לבין דבר-של-סופוב

מצד שני, נעוצה בטיבו של הגורם שמנע את העדתם ככל האדם; והבחנה זו 

מנת להתגבר על -היא שעמדה בבסיס ההסדרים השונים שהתגבשו בעבר על

נקבע חריג שאיפשר העדתם הקשיים שניצבו בדרך העדתם. רק לגבי הקטינים 

ללא שבועה, אגב דרישה לתוספת ראייתית להבטחת אמינות עדותם; כאשר 

הן בהתחשב בכך שאין  -והמפגרים לא ניתן היה לילך בדרך זו  חולי הנפשלגבי 

דין קטינות כדין ליקוי נפשי והן, ובמיוחד, בשל החשש לפגיעה ב"כושר 

, נשמעה עדותו בשבועה ולא ומשנמצא לוקה בנפשו כשר לעדות -ההעדה" 

 נדרש "פיצוי" להיעדרה. 

 

אשר  -עם השינויים שחלו באופיה של הדרישה להבנת משמעותה של השבועה 

 -דתית" למשמעות "חילונית" -באו לכלל ביטוי במעבר ממשמעות "מיסטית

גבר כוחו של מבחן "כושר ההעדה"; ומטבע הדברים, שעם ביטול השבועה 

 פוך מבחן "כושר ההעדה" למבחן המרכזי. יה -והמרתה באזהרה 

 

 -ומפגרים  חולי נפש -דברים, כשרותם לעדות של הלוקים בנפשם -של-סיכומם

פנים שאומץ אצלנו מן המשפט המקובל -נבחנת גם היום באותו מבחן כפול

כמפורט לעיל; וזאת בכפוף לשינויים המתחייבים מביטול השבועה והמרתה 

 באזהרה. 
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-מם לשני שינויים במבחן כפוליהמרתה באזהרה, הביאו עביטול השבועה ו

מרכז הכובד עובר, מטבע הדברים,  -כבר דובר  כך-עלו - האחדהפנים האמור: 

לבחינה מדוקדקת אם ובאיזו מידה נפגע  -למבחן "כושר ההעדה", לאמור 

מבחן  - והשניכושר ההעדה של העד עקב מחלת הנפש או הפיגור השכלי; 

שאיבד, כאמור, במרוצה הימים, את אופיו  -של השבועה" "הבנת משמעותה 

אזרחית לומר -היה למבחן חילוני טהור של מודעות לחובה החברתית -הדתי 

 המשפט )מכוחה של ה"אזהרה"(. -אמת בעדות בבית

 

עדותו מתקבלת  -או המפגר במבחן כשרות זה  חולה הנפשמקום שבו עומד 

בשכלו(; ופורמלית, אין היא טעונה  באזהרה ככל עד )שאינו לוקה בנפשו או

תוספת ראייתית, באשר העמידה במבחן הכפול המיוחד לאוכלוסיה זו מייתר 

את הצורך בתוספת כזו. דרישת התוספת נותרת, איפוא, נחלת העד הקטין 

 "( לפקודת הראיות )נ"ח(.1)88לבדו, מכוח ההוראה המפורשת שבסעיף 

 

 תוק מוחין,קבילותה של מתלוננת הסובלת משי 3.3

 מפיגור קל וממחלות שונות

 22006 ,(1)1661 מח-תק, סעד סאלח' נ ישראל מדינת}688562 )חי'( פ"ת -ב

מפיגור קל  ,{ נדונה קבילותה של מתלוננת הסובלת משיתוק מוחין(1661)

 אינוס: עבירות שתי לו המייחס אישום כתב הוגש הנאשם נגדוממחלות שונות. 

 .מגונה מעשהו

 

 סובלת אשר המתלוננתאנס את  לנכים במעון כמטפלעבד  אשר הנאשם

 מטופלתכ , וששהתהנוספות ממחלות וכן קל מפיגור, מלידה מוחין משיתוק

 כי:  השופט ס' גובראן 'כבנפסק מפי . ל"הנ במעון
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 הלוקה במתלוננת שמדובר ולמרות, בענייננו: המתלוננת של עדותה הערכת. 6"

 שיש והמשקל הקבילות בעניין להלכה התייחסל לנכון ראיתי קל שכלי בפיגור

 . חולה נפש או בשכלו הלקוי אדם של לעדותו לייחס

 

-תק, פלוני' נ ישראל מדינת 8668585 פ"ע -ב שניתן הדין-בפסק סוכמה ההלכה

' כב קובעת הדין-לפסק 26 בסעיף". פלוני דין-פסק"להלן: , (2888) 85 (2)88 על

 :כדלקמן דורנר השופטת

 

 פ"ע -ב סוכמה חולה נפש עדות של משקלה קביעת בדבר ההלכה" 

להלן: ) (2850) 102, 100 ,(9)מ ד"פ, שראלידינת מ' נ ברדה 566558

 העדות על כי גולדברג השופט קבע שם'(, ג.ר -" ברדה דין-פסק"

-הבלתי ההתרשמות מבחן ,ראשית: שעיקרו משולש מבחן לעבור

 תוך, מעיד הוא בו האופן ומן העד מן המשפט-בית של אמצעית

 של הפנימי מבחנה, שנית. הרפואית הדעת-לחוות הדעת נתינת

 העולים האמת סימני פי-על העדות בדיקת ,לומר רוצה. העדות

 של בלבולם או סידורם, הפנימי הגיונה חוסר או הגיונה כגון, מתוכה

 המביאים ישר שכל של סימנים באלה וכיוצא בה הנמסרים הפרטים

, והעיקר, שלישית .באימון זולתו לדברי חסלהתיי דעת-בר אדם

 לפי, בהם יש אשר חיצוניים אמת סימני פי-על העדות של מבחנה

 כשהמבחן... אמיתותה על אור להשליך כדי, הישר השכל מבחני

; הראשונים המבחנים לשני' ביטחון שסתום' לשמש בא האחרון

 הגיון בעדותו ומצא, העד מן לטובה המשפט-בית התרשם שאפילו

 לעדות נמצא אם אלא יוסר שלא' הטעיה'ל חשש קיים עדיין, פנימי

 "...חיצונית בראיה ומשמעותי מהותי אימות
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 להערכת בריא אדם של עדותו מהימנות הערכת דומה אין כי, להטעים יש 

 לשני באשר במיוחד נכון הדבר. השכלי בכושרו או בנפשו הלקוי של עדותו

 שעל הרי הראשון למבחן באשר. גולדברג השופט שציין הראשונים המבחנים

 של השכלי או הנפשי בליקוי התחשבות מתוך מימצאיו את לקבוע המשפט-בית

 ונשנות חוזרות שאלות לאחר רק העד ידי-על תשובה מתן, למשל, כך .העד

 מפגר עד של דומה שהתנהגות בעוד, השורה מן עד במהימנות לפגוע עשוי

 באשר גם כך. השכלי מליקויו הנובעים תקשורת קשיי על אך ללמד עשויה

 מידת כגון - עדות של הפנימי הגיונה להערכת המקובלים הכלים. השני למבחן

 ישימים תמיד אינם - שבעדותו הפנימיות והסתירות העד של הדייקנות

 העדות את לבחון המשפט-בית על. בשכלו או בנפשו הלוקה עד של במקרים

 עליו. העד סובל שממנו הספציפי שכליה או הנפשי הליקוי של באספקלריה

 חווה אשר את לספר העד של הכללית מסוגלותו על הליקוי השפעת בין להבחין

 לפגוע עשויות היו הליקוי לולא אשר, לליקוי האופיינית בעדותו פרכות לבין

 דעת-ותובח להעזר המשפט-בית רשאי אף זה לעניין. עדותו במהימנות

 בתוספת דורנר השופטת' כב דנה הדין-קלפס 29 בסעיף בהמשך. מומחים

 השכלי בכושרו או בנפשו הלקוי אדם של לעדותו הדרושה הראייתית

 אם, לקבוע הדעת-שיקול את המשפט-לבית להשאיר יש': כי היא ומסקנתה

 היא טעונה השכלי בכושרו או בנפשו הלקוי עדות של העצמי משקלה לנוכח

 '.אחרת או זו ראייתית תוספת

 

: הוסיף אך דורנר השופטת' כב של לעמדתה הסכים קדמי טהשופ' כב 

 המגמה את והמפגרים חולי הנפש לגבי ליישם מבקשת, הנכבדה חברתי'

 מן הכובד מרכז העברת תוך, וכשרות קבילות מחסומי בצמצום הדוגלת

 יפסלו לא ומפגרים חולי נפש: זו לשיטה. הראייתי המשקל אל הקבילות

, המשפט-ובית; האמורים המבחנים בשני מדיםעו הם אין כאשר גם, לעדות

 פי-על - בכלל אם - לה להעניק שיש המשקל את יקבע, עדותם את השומע
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 מודעותם על לפיגור או נפש למחלת שיש להשלכה באשר מקצועיות דעת-חוות

 למחלת שיש ההשלכה. שלהם' ההעדה כושר' ועל בעדות אמת לומר לחובה

 נשארת, ההעדה כושר ועל אמת לומר ובהלח המודעות על, לפיגור או הנפש

 אלא; ומפגרים חולי נפש של עדותם על לסמוך ליכולת הקשור בכל מרכזי גורם

 הכשרות במישור ולא הראייתי המשקל במישור תיבחן היא, ואילך שמכאן

 לעדות שופט של חשיפתו ,אכן. עלי מקובלת חברתי של זו עמדה. להעיד

, ברם. מבוטלים לא בסיכונים מלווה, תיראיי משקל כל נטולת שהיא שאפשר

 השופט מן ישלול מיכני פסילה שכלל, ממש של אפשרות קיימתמאידך גיסא, 

 בארצנו השופטים': בפניו הנדון לעניין ענייני ערך בעלת להיות העשויה ראיה

 את נכונה להעריך ידע ששופט - היא המוצא ונקודת; מקצועיים שופטים הינם

 אישיותו של והשלכותיה אופיה טיבה רקע על, מפגר או חולה נפש של עדותו

 מנת-על זהירות אמצעי לנקוט הראוי ומן ודם בשר כולנו, זאת-עם. המיוחדת

 . טעויות למנוע

 

, מפגר או חולה נפש של לעדותו ראיתי משקל ליתן המחליט שופט על, לשיטתי

 רהערעו לערכאת שתאפשר ובמידה באופן, זה בעניין החלטתו את לנמק

" תוספת" של פורמלית דרישה קובע אינו הדין. קורתויב שבט תחת להעבירה

 מן להעיד הכשרות מבחן את אנו ומשמבטלים; ומפגר חולה נפש של לעדותו

 אם לבחון יהיה ניתן על פיהש, הנמקה חובת תבוא שבמקומו הוא הראוי

, וננתהמתל של עדותה את אבחן. זה בעניין לטעות נתפס לא בעניין הדן השופט

...' ברדה דין-ופסק פלוני דין-בפסק שנקבעו והקריטריונים המבחנים לאור

 הקל הגבולי השכלי הפיגור אף-על כי היא לעיל מהאמור המתבקשת המסקנה

 יודעת, סביבה שקורה ולמה לסביבתה מודעת המתלוננת, סובלת היא ממנו

 ".אצלה המציאות בתפיסת פגיעה ואין, ורע טוב בין להבחין
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 קבלת הודאתו של חולה נפש 3.4

, 62660 ,(6)1666 מח-תק, קטין - פלוני' נ ישראל מדינת}822588)חי'(  פ"ת -ב

 . נקבע כי:חולה נפש{ נדונה שאלת קבלת הודאתו של (1666) 62621

  

  הנאשם הודאות לקבלת הנימוקים. 6"

  :כי היא הפסוקה הלכה. א

 והשאלה, איהכר להתקבל כשרה' חולה נפש של הודאתו)...( "

 לייחס שיש המשקל שאלת אלא אינה כזאת הודאה לגבי המתעוררת

 נתון בהם הנפשיים הלחצים)...(.  'ערכה את לשקול העת בבוא לה

 בהם יש כי אם, הודאתו קבילות את לשלול כדי בהם אין חולה הנפש

  ". )...(ההודאה של משקלה על להשפיע כדי

מדינת  'נ לוי יוסף 009505 פ"ע -ב ברק( אז כתוארו) השופט 'כב דברי)

 '( ד -' ג האותיות מול (,2808) 166, 115 ,(6)לג ד"פ, ישראל

 

 :וכן

  

 חולה נפש הינו או היה ההודאה שמוסר בעובדה שאין הוא הכלל"

 ההודאה מוסר של הנפש מחלת. כראיה הודאתו את לפסול כדי

 שיש המשקל במישור אלא, הקבילות במישור ביטוי לידי באה אינה

  ")...( הודאה לאותה לייחס

 ד"פ, מדינת ישראל 'נ פלוני 9910588 פ"ע -ב בך השופט' כב דברי)

 ( (2880) 806, 880 ,(1)נא

 

, דורנר השופטת' כב מפי העליון המשפט-בית פסק, וחצי כשנה לפני, ולאחרונה

 :לאמור הלכה
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 של עדויות קבלת הסף-על לחסום מקום כיום אין כי היא דעתי)...( "

 או הנפשי במצבו ההתחשבות. השכלי בכושרם או בנפשם לקויים

. העדות של משקלה נקבע שבו בשלב להעשות צריכה העד של השכלי

 תפיסת כושרקרי,  - ל"הנ בשארי פ"ע -ב כמשמעותו ההעדה כושר

 ועל לאדם מאדם שונה - הזולת עם והתקשורת כרוןיהז, המציאות

 נמוך העדה כושר. לגופה בפניו המובאת עדות כל לבחון המשפט-בית

 עדים גם לאפיין עשוי - גופני מצב או גיל, אישיות בשל למשל -

 בקבילות מפקפק איש אין זאת בכל. לחלוטין" רגילים" הנחשבים

 במסגרת נעשית שלהם הנמוך ההעדה בכושר וההתחשבות, עדותם

 על גורפת סטיגמה להטביע, איפוא, מקום אין. העדות משקל קביעת

 הינו עד של השכלי בכושרו או בנפשו הליקוי. ומפגרים י נפשחול

, העדות משקל בקביעת בחשבון להביא המשפט-בית שעל שיקול

 אין כשלעצמו ובו, בפניו המובאות הראיות במכלול בהתחשב וזאת

  ".העדות את לפסול כדי

' נ ישראל מדינת 8668585 פ"ע -ב דורנר דליה השופטת' כב דברי)

 ( 8 פסקה, (22.61.88) 819 נו עליון דינים, פלוני

 

 ראו: מפגר של הודייתו ולעניין חולה נפש של הודייתו לעניין אחד דין כי נראה

 מהדורה) הפסיקה בראי הדין - הראיות על קדמי השופט' כב של בספרו

 . 09 -ו 01, ראשון חלק ,(2888-, התשנ"טומעודכנת משולבת

 

 שלא מקום היה ולא אין, לעיל וטטכמצ הפסוקה ההלכה ולאור, כן-כי-הנה

-חוות5הרופא תעודת פי-שעל משום רק כראיה הנאשם של הודאותיו את לקבל

. לעיל כמצוטט, בינוני שכלי בפיגור הנאשם לוקה קוטליאר ר"ד של דעת

 פוליט) הסעד חוק לפי האיבחון תועד של דעתה-חוות, לעיל וכאמור)
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 כך שום על(. בשכלו מפגר ינוא הנאשם כי הייתה 2808-התשכ"ט ,(במפגרים

 .הנאשם בהודאות דבק אם בשאלה לדון, איפוא, נותר
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 :פרק ג'

 רף הענישה
 

המשפט העליון קבע לא אחת, כי יש להטיל על מבצע עבירות מין עונשים -בית

לגמול לנאשם והן כביטוי לסלידתו ממעשים אלו,  מנת-עלכבדים, הן 

 והוקעתם.

 

אתר האינטרנט פורסם ב, נ׳ מדינת ישראל מחג׳נה}0080566 ע״פ -ב כך למשל,

 נקבע:, ({15.62.61) נבו

 

עם פגיעה  יםכתס י החברה לאכ״המסר המתבקש מהחמרה זו הוא, 

חמורה בגופם ובנפשם של קרבנות עבירות מין ואלימות, ותוקיע 

שר יבודדו את , באמצעות עונשים חמורים אהיתר-ביןמעשים אלה, 

 חופשי...״ אדםכ בחברהמחיים  כהארון המין לתקופה עבריי

 

והדברים נכונים שבעתיים כאשר מדובר בביצוע עבירות מין חמורות בנערה 

 הלוקה בשכלה.

 

ציבורי דורש הוקעת המעשים והעדפת השיקול הענישתי האינטרס ה

 על נסיבותיו האישיות של הנאשם, ולא בכדי נקבע:וההרתעתי 

 

י אין כנער ונערה בישראל   לכ  דעוי יכ״חשוב עד מאוד 

ילד או ילדה אינו הפקר. ידעו  לכ י גופם שלכשל אדם ו בודוכב לפגוע
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של ילד או  כבודוב י עבריין גם אם קטין הוא, הפוגע בגופוכל כה

 צפוי לשאת בתוצאותכוחו לרעה כלפיהם   אתילדה ומנצל 

  ״.מעשהוהעונשיות של 

אתר האינטרנט פורסם ב, לונימדינת ישראל נ׳ פ 9816562 ע״פ)}

 {(25.26.62)נבו

 

המשפט רואים בחומרה רבה ביצוע עבירות מין בכלל, וביצוע עבירות מין -בתי

לביצוע  המקסימלית בקטינים בפרט, ואין ספק שיש להתייחס במידת החומרה

עבירות מין בקטינה הלוקה בשכלה, תוך ניצול מצבה השכלי וחולשתה, וכן 

 -ין באמת את מהות המעשים המבוצעים בגופה, וממילא חוסר אפשרותה להב

 חוסר אפשרותה להתנגד למעשים אלו.

 

אשר דנו באינוס קטינים  דין-פסקיהמשפט העליון הבהיר במספר רב של -בית

תוך ניצול תמימותם, כי נדרשת החמרה בענישה שתביא לידי ביטוי את שילוב 

יפים ונכונים שבעתיים  היסודות של גמול לאנס, הרתעה ומניעה. הדברים

כאשר מדובר בנאשם אשר מסרב להפנים את הפסול שבמעשיו, ומסרב לקבל 

טיפול מתאים שימנע חזרה על מעשיו הנפשעים, דבר שפוגע בו, אבל בעיקר 

 אינו משרת את האינטרס הציבורי.

 

מדינת ישראל נ׳ אדריאן } 2662581 ע״פ -ב הדברים באו לידי ביטוי

 {:(2880) 058-050, 098 (,8)פ״ד נ ,שוורץ

 

של הילדה התמימה, שנפלה קורבן למעשה המחריד  רונהכ״מזי

ל למחוק את מוראות האירוע, אשר כשביצע בה המערער, לא נו

שנות חייה. אך, מאידך גיסא, בידינו להגן על  לכ בוודאי ירדפוה

ליאתו של כידי -בינינו הן על ותכהמתהל ותכהילדות הר
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ידי קביעת חומרת המעשה -והן על חהכהו ברכ נותוכשמסו מי

וח. זהו המעט שבידינו כב עבריין לכ רתו שלכוהעונש הצפוי בגינו בה

הישנותם של מקרים דומים  -שניתן  לככ -די למנוע כלעשות 

 -אם חלילה תתרחש פרשה דומה  -בעתיד: ואל יימצא מי שיטען 

 ״.דא גוןכ שלא ידע מה העונש הצפוי בשל מעשה

 

אתר פורסם ב, }מדינת ישראל נ׳ סמי בן ישי 9629562( ר')י תפ״ח -ב

({ דובר בנאשם שהורשע בביצוע עבירות מין בשלוש 66.66.61) נבוהאינטרנט 

חוסות שהתגוררו בהוסטל, בו שימש אותו נאשם כמדריך. באותו עניין הורשע 

הנאשם בשלוש מערכות של עבירות המפורטות במסגרת שלושה אישומים 

ל אחת מהחוסות. לא זו אף זו, באותו עניין הורשע הנאשם גם המתייחסים לכ

( לחוק העונשין, הדן בביצוע מעשי אינוס 9)א()698 יףבעבירת אינוס לפי סע

בזמן שהקורבן הייתה שרויה בחוסר הכרה, או בזמן שהקורבן הייתה במצב 

אחר שמנע ממנה ליתן הסכמה חופשית למעשה. בעניין אשר בפני הורשע 

הלוקה בשכלה. שוני נוסף בין  אשה ( הדן באינוס8)א()698 יףפי סע-הנאשם על

 עובדות המקרה ההוא לבין זה שבפני הוא עיסוקו של הנאשם. 

 

 ({1660) 6206(, 9)1660על -, תק}פלוני נ׳ מדינת ישראל 9116560 ע״פ -ב

הורשע הנאשם בביצוע עבירות מין בקטין שפגש באקראי, בלא שהייתה 

ודמת, כלומר, לא דובר בהפרת אמון, שכן מלכתחילה לא היו ביניהם הכרות ק

 שנות מאסר. 8המשפט על הנאשם -יחסי אמון. באותו עניין גזר בית

  

, פורסם באתר ואח׳ מיאלוב }מדינת ישראל נ׳ רביבו 20098-26-68תפ״ח  -ב

שנות מאסר לריצוי  8המשפט על הנאשם -גזר בית {(62.60.22האינטרנט נבו )

ין עבירות מין. באותו עניין מדובר היה בצעירה שיצאה מקיוסק בפועל, בג

 -הנאשמים  -דהוא. חבורת צעירים שהיו במקום  ידי מאן-והותקפה על
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הרחיקו אותה מהתוקף והעמידו פנים כמי שמתכוונים לסייע לה, אולם בפועל 

ין סמוך ואנסו אותה. גם כאן מדובר בתוקפים שפגשו יהובילו אותה אל עבר בנ

הדין עולה, כי -תלוננת באקראי וביצעו בה את זממם. אמנם, מפסקבמ

המתלוננת הייתה שרויה במצב נפשי קשה ובמצוקה קשה, אולם אין מדובר 

 בצעירה הלוקה בשכלה ובעלת כושר שיפוט לקוי מאוד.

 

, פורסם באתר האינטרנט נבו }חנן גולדבלט נ׳ מדינת ישראל 26066565 ע״פ -ב

שנות מאסר לריצוי בפועל  0המשפט המחוזי על הנאשם -ת{ גזר בי(20.61.22)

ח לכל אחת "ש 18,666, וכן פיצוי בסך של תנאי-עלושנתיים מאסר 

המשפט העליון את עונש -מהמתלוננות. בערעור על הכרעת הדין הפחית בית

שנות מאסר לריצוי בפועל, וכן הורה על הפחתת סכום  0המאסר והעמידו על 

את מאחר שבאותו עניין לא הוכחה עבירת האינוס הקנס באישום השני, ז

במרמה וביצוע מעשה סדום במרמה. הנאשם לא הורשע בגין מעשים מיניים 

בנערות הלוקות בשכלן, אלא בנערות בריאות, תוך ניצול יחסי המרות בינן 

לבין הנאשם ששימש מורה למשחק של תלמידותיו, ובהן המתלוננות באותו 

 עניין.
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 :פרק א'

 כללי
 

 קובע כי: 2800-חוק העונשין, התשל"זל 690סעיף 

 

  בעילה אסורה בהסכמה. 346" 

שנים וטרם מלאו  עשרה-ארבע( הבועל קטינה שמלאו לה 2) )א(  

הבועל קטינה  שנים, והיא אינה נשואה לו, או עשרה-ששלה 

 עשרה-שמונהשנים וטרם מלאו לה  עשרה-שששמלאו לה 

שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך 

 מאסר חמש שנים; -הבטחת שווא לנישואין, דינו 

זה, יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג,  קטן-סעיף עניין( ל1)

מאלה פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד 

שנים וטרם מלאו לה  עשרה-שששבעל קטינה שמלאו לה 

שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול  עשרה-שמונה

נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי 

תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני 

 תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

שנים תוך ניצול מרות  עשרה-שמונהה שמלאו לה שי)ב( הבועל א

ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך 

 "מאסר שלוש שנים. -התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו 
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מתאר את מהותו  {2685 ,חוק העונשין - על הדין בפלילים} בספרו קדמי,י' 

 ( כלהלן:2)א()690של סעיף 

 

 שלוש חלופות: (2)א() קטן-סעיף"ב 

וטרם מלאו  עשרה-ארבעעניינה בבעילת קטינה שמלאו לה  - הרישא

 והיא אינה נשואה לבועל;  עשרה-ששלה 

וטרם  עשרה-ששעניינה בבעילת קטינה שמלאו לה  - חלופת האמצע

, בנסיבות המיוחדות המפורטות בגוף עשרה-שמונהמלאו לה 

 הסעיף;

וטרם  עשרה-ששטינה שמלאו לה עניינה בבעילת ק - וחלופת הסיפא

 "., תוך הבטחת שווא לנישואיןעשרה-שמונהמלאו לה 

 

 היסוד העובדתי של העבירה

מגדיר "בועל" כ"המחדיר  חוק העונשין)ג( ל698סעיף   -" בועל"" 

 ."ין של אישהאו חפץ לאיבר המהגוף איבר מאיברי  

 

נקבע כי  {(2800) 885 ,(1)פ"ד לא דינת ישראל,בלילי נ' מ} 568500ע"פ  -ב

 מעשה הבעילה כולל החדרה חלקית של איבר או חפץ לאיבר המין של אישה.

 

אמר כי "די לעניינה  {2682, חלק שלישי ,הדין בפלילים}בספרו  קדמיי' פרופ' 

 " עם איבר המין של אישה..."מגע" בקיומו של "החדרהשל "

 

מציין כי עסקינן בהגדרה מרחיבה לפיה "עיקרו של מעשה  י' קדמיפרופ' 

של איבר מאיברי הגוף או של חפץ כלשהו לאיבר  הבעילה הוא ב"החדרה"...

הקטינה לפיה הנאשם החדיר את מינה של אישה..." לאור האמור עדותה של 

 אצבעו לאיבר מינה מקימה את יסוד הבעילה האמור.

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20809/76&Pvol=לא
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קדמי מציין כי רכיב "ההסכמה" אינו פוטר מאחריות: "הסכמה של י' פרופ' 

אינה  -לחוק העונשין )א( 690הנבעלת לבעילתה בנסיבות הקבועות בסעיף 

ילה ב"הסכמה", פי טיבה בע-פוטרת מאחריות. הבעילה, לפי סעיף זה, הינה על

 באה בגדר אינוס..." הייתהשאחרת, 

 

הדין קדמי י' }ראה פרופ'  " הינו מאפיין של מעשה הבעילהניצולרכיב ה"

 .{2966, , חלק שלישיבפלילים

 

 היסוד הנפשי של העבירה

קדמי בספרו הנ"ל: "העבירה לפי סעיף זה הינה עבירה  י' אליבא דה פרופ'

היסוד ". בתור שכזו, מצטמצם כוונהל "מה דרישה שיהתנהגותית, שאין ע

סעיף  יה ל"מודעות" כלפי רכיבי היסוד העובדתי.הנפשי הדרוש להרשעה על פ

קובע כי "מחשבה פלילית" הינה "מודעות לטיב המעשה,  חוק העונשיןל 16

גרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי לקיום הנסיבות ולאפשרות ה

 .העבירה..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm


  



: ניצול מרות ביחסי עבודהפרק ב'  

 

 

 

729 

 

 :פרק ב'

 ניצול מרות ביחסי עבודה
 

 מורה כך: 2800-תשל"זה)ב( לחוק העונשין, 690סעיף 

 

שנים תוך ניצול מרות ביחסי  עשרה-שמונהשה שמלאו לה י"הבועל א

תוך התחזות כפנוי  עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין

 " .מאסר שלוש שנים -למרות היותו נשוי, דינו 

 

המעיין בחוק העונשין יגלה כי הנסיבה בדבר "ניצול מרות" קבועה בסעיפי חוק 

בין כנסיבה המהווה חלק מהיסוד העובדתי שבעבירה )ראו למשל  -רבים 

נה של )ה( לחוק העונשין(, ובין כנסיבה מחמירה לעניי695(, 2)א690סעיפים 

)א( לחוק העונשין(. 166)ב( לחוק העונשין, סעיף 288ענישה )ראו למשל סעיפים 

עניינם של חלק ניכר מסעיפי חוק אלו בעבירות מין. המשותף לעבירות מין 

המתבצעות בנסיבות של ניצול מרות, הוא במערכת היחסים שבין מבצע 

ים, שאינם שווים העבירה ובין קורבנה. קשר זה מאופיין ככזה לו שותפים שני

במעמדם ובסמכויותיהם, ואשר במסגרתו צד אחד נהנה מיתרונות יחסיים 

הצד השני. עם אלו יכולים להימנות יתרונות שבגיל,  על פנימשמעותיים 

השכלה, מעמד, תעסוקה, יחסי משפחה, מצב נפשי ועוד. המחוקק ביקש, 

ויהיו  -חרים , למנוע מאנשים המחזיקים בכוח וסמכות כלפי אנשים אאיפוא

הראשונים מעסיקים, מפקדים, מטפלים או אנשים המצויים בעמדת סמכות 

מלעשות שימוש לרעה בכוח סמכותם כלפי אלו הנמצאים בעמדת  -אחרת 

נחיתות לעומתם, הכפופים להם או התלויים בהם, לצורך קבלת טובות הנאה 



 לחוק העונשין 346סעיף  -שער ח': בעילה אסורה בהסכמה 

 

 

 

730 

די לעוות את של סמכות שיש בו כ הוגן-בלתימיניות. הוא ביקש למנוע ניצול 

 אוטונומית הרצון של הקורבן, ולהכפיפה למאווייו של בעל הסמכות.

 

במסגרת יסודות  -מכנה משותף נוסף לעבירות אלו, הוא היעדרה של דרישה 

הסכמה מצד הקורבן. ההנחה הברורה הגלומה במבנה זה של -לאי -העבירה 

אין לייחס נה כי בנסיבות בהן אדם כפוף למרותו של אדם אחר, יהעבירה ה

דו למעשים מיניים עם בעל המרות, ככל ימשמעות להסכמה הניתנת מצ

נה תוצאת ניצולה של המרות. לשון אחר, אפילו ניתנה הסכמה ישהסכמה זו ה

בהכירו בעמדת הנחיתות הטבועה בה  -לביצועם של המעשים המיניים, החוק 

נית" מאפשר לראותה, בנסיבות המתאימות, כהסכמה "טכ -מצוי הקורבן 

שאין לייחס לה משמעות, בהיותה תוצאתם של שימוש לרעה בכוח וניצול פערי 

 :השופטת דורנר כך-עלכוחות. עמדה 

 

לבין  יחסי מין"... יש להבחין בין קיומה של הסכמה טכנית לקיום 

תוקפה המשפטי של הסכמה זו בהקשרים שונים, ובכללם ההקשר 

)ב( 690מת הוראת סעיף הפלילי. האיסורים הפליליים במשפטנו, דוג

, הקובעת עבירה פלילית של בעילה 2800-תשל"זהלחוק העונשין, 

אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי מרות ביחסי עבודה או בשירות, 

משקפים עמדה המתמקדת באיתור מקרים שבהם הקשר המיני בין 

הצדדים היה תוצאה של ניצול אחד הצדדים את פער הכוחות בינו 

 " .לבין הצד האחר

, 899 ,(6, פ"ד נו)פלונית נ' הפרקליט הצבאי הראשי 9508562 בג"צ}

888 (1661)} 
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. יסוד עבירה זה, כהגדרתו בסעיף ניצולה של מרות במסגרת יחסי עבודה

קיומה של "מרות";  האחת,)ב( לחוק העונשין, כולל בחובו שתי דרישות: 690

 , "ניצולה" של המרות. השניה

 

נה שליטה או סמכות. מרות ביחסי יה "מרות"מונח משמעותו המילולית של ה

 -ב השופטת ביניש, שליטה של הממונה על מי שכפוף לו )איפואנה, יעבודה ה

 5בסעיף (, 1668) 180(, 2, פ"ד ס)מדינת ישראל נ' בן חיים 9086569עש"ם 

(; התפישה המונחת ביסודם של חיקוקים "בן חייםפרשת "הדין, להלן: -לפסק

נה יה -תפישה המבוססת על ניסיון החיים והשכל הישר  -)ב( 690דוגמת סעיף 

, נמנע-בלתיכי כפיפות אדם לאדם אחר במקום העבודה יוצרת, באורח טבעי ו

פנים. -יחסי תלות ביניהם. ליחסי תלות אלו היבטים מקצועיים וכלכליים רבי

כך למשל, קיומה של תלות מקצועית בין ממונה לכפוף באה לידי ביטוי 

ותו של הראשון ליתן לכפוף אישור או משוב מקצועי, להחליט בעניין בסמכ

התפקיד אותו ימלא, להמליץ על קידומו, להעניק לו הטבות, להעלות את 

שכרו, ליתן בידו המלצות וכיוצא באלו, ואילו התלות הכלכלית נובעת מהיותו 

מקור  -יה ביתה המכריעה של האוכלוסלמצער עבור מר -של מקום העבודה 

 עיקרי של הכנסה, שלאובדנו נלווית משמעות קשה.

 

המונח "מרות" פורש בפסיקה בעיקר בהתייחס להוראות החוק למניעת 

הטרדה מינית, ודברים שנאמרו ביחס אליו בהקשר זה יפים, בעיקרם, אף 

הטרדה מינית שכותרתו " 6בסעיף  לענייננו. החוק למניעת הטרדה מינית קובע

 כי: "והתנכלות

 

 הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:")א(  

( הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה 6) ... 

 בהצעות האמורות; מעונייןלמטריד כי אינו 
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התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו,  (9)

בהתייחסויות  מעונייןכאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו 

 האמורות;"

 

 בהמשך:ו

 

(, המופנות 9( או )6הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות )( 0)"

)א( עד )ה(, בנסיבות המפורטות  המשנה-פסקאותלמי מהמנויים ב

אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו  משנה-פסקאותב

 ...בהצעות או בהתייחסויות האמורות: מעוניין

 -שירות במסגרת שירות לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם ב  )ג(

 " .תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות

 

אינו מוגבל  "מרות"משפט זה כי המונח -בפרשו הוראת חוק זו, ציין בית

ליחסים של מעסיק או ממונה ישיר בלבד, אלא כולל גם השפעה, סמכות 

טאפירו נ' נציבות שירות  2888566עש"ם  -ב השופטת ביניש} ומרות עקיפה

, נקבע כי התקיימותה של זאת-עם-יחד .{(1666) 269, 218 ,(1, פ"ד נח)נההמדי

מידה אובייקטיבית, ואין די בהתרשמותו הסובייקטיבית -מרות צריכה לאמת

 (.268, שםשל הנפגע )

 

כאמור, בקיומה של מרות לבדה אין די לצורך התגבשות יסודות העבירה, 

מעותה של דרישת הניצול עמדה ונדרש כי יתקיים "ניצול" של מרות זו. על מש

, בהתייחסה לניצול מרות שבעבירת הטרדה בן חייםבפרשת  השופטת בייניש

 מינית מסוג מעשה מגונה:
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"המילה ניצול היא מילה נרדפת למילה שימוש; בהקשר בו אנו 

עוסקים מדובר למעשה ב'שימוש לרעה'... הממונה משתמש 

ידו של הכפוף למרותו, בסמכותו או בכוחו להשפיע על מעמדו או עת

להשיג את הסכמתו לביצוע המעשים המיניים בו וכדי  מנת-על

לכפות את רצונו עליו. התנהגות העולה כדי 'ניצול מרות' עשויה 

ללבוש צורות רבות ושונות. התנהגות כזו יכולה להיות מפורשת או 

מרומזת והיא יכולה להיעשות במישרין או בעקיפין. אחת הצורות 

ת של התנהגות זו תהא השמעת איום גלוי וישיר... ברוב הקיצוניו

המקרים לא יועבר האיום באופן ברור ומפורש אלא דווקא בדרך 

מרומזת יותר, הגם שאין בכך כמובן כדי להפחית מעוצמתו. 

במקרים אחרים השימוש לרעה בסמכות ילבש צורה של הבטחה 

בת מפורשת או משתמעת של הטבה בתנאי העבודה בתמורה לטו

הנאה בתחום המיני... מכל מקום, תהא הדרך בה בא יסוד 'ניצול 

המשמעות היא תמיד אחת: השגת הסכמתו של  -המרות' אשר תהא 

פי רצונו האמיתי אלא כתוצאה -הכפוף לביצוע המעשים שלא על

 " .משימוש לרעה ביחסי המרות

 הדין(-לפסק 8)סעיף 

 

ו של עובד לקיים מגע מיני ככלל, הגישה הנוהגת בבחינת השאלה האם הסכמת

לב למכלול נסיבות -עם מעביד יסודה בניצול מרות צריכה להיעשות בשים

הדין(. -לפסק 26, סעיף בן חייםהעניין וההקשר בו המעשים התבצעו )פרשת 

 :השופטת ביינישובלשונה של 

 

"ככל שפערי הכוח והפרשי הגילאים בין הממונה לכפוף לו גדולים 

יכולת השפעה ניכרת יותר על מעמדו או עתידו  יותר; ככל שלממונה

של העובד; וככל שהיוזמה לביצוע המעשים המיניים נתונה בידיו 
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של הממונה; כך עשויה להתבקש המסקנה כי המעשים המיניים היו 

בגדר ניצול יחסי המרות; כל זאת, מבלי למצות את השיקולים 

ותיו של כל השונים הרלוונטיים לעניין אשר ייבחנו בהתאם לנסיב

 " )שם(.מקרה ומקרה

 2082(, 6)1668על -תק, יוסף נוי נ' מדינת ישראל  8180569ע"פ }

 , ראה גם דיוננו לעיל בשער של "ההטרדה המינית"{(1668)

 

, כאמור, העבירה שיוחסה למעביד הייתה הטרדה מינית שם - בן חייםבפרשת 

השופטת ותירה ה -מסוג של מעשה מגונה בנסיבות של ניצול יחסי מרות 

מקום לקבוע כלל קטגורי בעניין, כגון כלל לפיו אין שאלה זו בצריך עיון.  ביניש

מצב בו העובד הוא יוזמם של יחסי המין שולל מניה וביה את התקיימותה של 

אין לראות ביוזמת העובד ככזו על פיו הנסיבה בדבר ניצול מרות או כלל הפוך, 

ילי. עניין לנו בסיטואציות מורכבות, הנוטלת מהמגע המיני את אופיו הפל

המשתנות ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, מעובד למשנהו, וממעביד 

למעביד. "כללי זיהוי" נוקשים אינם יפים להן. אמנם, לכאורה, ייתכן 

בניגוד  -שסיטואציות בהן היוזמה לקיום יחסי המין מגיעה מכיוונו של העובד 

אינה הסיטואציה  -יוזמם של המגעים המיניים  לסיטואציות בהן המעביד הוא

הרגילה אותה אנו משווים לנגד עיננו בדברנו אודות "ניצול מרות ביחסי 

עבודה". לכאורה, ביוזמה זו יש כדי להראות כי הסכמת העובד לקיום המגע 

נה פרי רצונו החופשי, ואינה הסכמה מאולצת וכפויה, תוצאת ניצולם יהמיני ה

מרות. מאידך, הייתי נמנע מלקבוע כלל גורף בעניין, נוכח כך הפסול של יחסי 

שבהחלט ניתן להעלות על הדעת מצבים בהם "יוזמה" מצד עובד לקיים יחסי 

מין עם המעביד, תהא אף היא יוזמה "טכנית" בלבד, כגון במצב דברים בו 

ברור לכלל העובדים כי הדרך היחידה להימנע מפיטורין או להתקדם במקום 

דבר הוא בבחינת נה באמצעות קיום מגע מיני עם המעביד, וכי היה ההעבוד

ממשית וקיימת. במצב כגון זה, יש  -מדוברת ובה בעת -נורמת עבודה בלתי
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כמי שמנצל את  -ביוצרו, ולמצער, בהכירו במצב זה  -לראות את המעביר 

כל לקבל טובות הנאה מיניות. בנסיבות אלו, ברי כי אין לתלות  מנת-עלמרותו 

דו של העובד. היוצא מן יחשיבות בכך שהיוזמה לקיום יחסי המין הגיעה מצ

דו של עובד לקיום מגע מיני אינה אינדיקציה יהאמור הוא, כי "יוזמה" מצ

מוחלטת בבחינת השאלה האם מגע מיני בין מעביד לעובד יסודו בניצול מרות 

)ראה דיון מפורט  הוא-פי נסיבותיו-ביחסי עבודה, וכי על כל מקרה להיבחן על

 .בשער על "הטרדה מינית"(

 

מהו אותו ניצול יחסי מרות שאותו ראה המחוקק לנכון לאסור? "ניצול משמעו 

שימוש לרעה בסמכותו או בכוחו של הממונה להשפיע על מעמדה או עתידה של 

להשיג את הסכמתה למעשים המיניים וכדי לכפות  מנת-עלהכפופה למרותו, 

אתר פורסם ב, יצחק עופר נ' מדינת ישראל 26958560ע"פ } את רצונו עליה"

 .{(29.62.26) נבוהאינטרנט 

 

לצורך הוכחת יסוד הניצול לכאורה די בהוכחת עצם היותם של יחסי תלות בין 

 התביעה יוצאת תלות,ה זיקת של התקיימותה עצם הצדדים שכן: "בהוכחת

החזקה  (.2960, שם, קדמיהניצול ) בדבר לכאורה ההוכחה חובת ידי

הסטטוטורית קובעת כי משהוכחו יחסי המרות, הרי שנתקיים יסוד הניצול 

" ((1666) 218 ,(1)נח "דפ ,טאפירו נ' נציבות שירות המדינה 2888566עש"מ )

 ." (15-10  ,שם, עופר)עניין 

 

הרציונל העומד מאחורי האיסור הקבוע בדין על קיום יחסי מין בין מעביד 

, אף אם אלו היה בהסכמה, נובע מכך מסויימותלעובדת הכפופה לו בנסיבות 

שהמחוקק שם לו למטרה להגן על העובדת במצב בו היא מצויה אל מול 

 וא בעל כוח ומרות כלפיה:המעביד שה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2010489/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%201599/03
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נה כי בנסיבות בהן י"ההנחה הברורה הגלומה במבנה זה של העבירה ה

אדם כפוף למרותו של אדם אחר, אין לייחס משמעות להסכמה 

נה ידו למעשים מיניים עם בעל המרות, ככל שהסכמה זו היהניתנת מצ

תוצאת ניצולה של המרות. לשון אחר, אפילו ניתנה הסכמה לביצועם 

בהכירו בעמדת הנחיתות הטבועה בה  - ל המעשים המיניים, החוקש

מאפשר לראותה, בנסיבות המתאימות, הסכמה  - מצוי הקורבן

"טכנית" שאין לייחס לה משמעות, בהיותה תוצאתם של שימוש לרעה 

 ".בכוח וניצול פערי כוחות

 (29, פסקה נוי)עניין 

 

מקום בו ההסכמה הושגה  נמצאנו למדים שהנחת המוצא בעבירה זו הינה, כי

בשל אותו ניצול של יחסי המרות, הרי הסכמתה של האישה היא טכנית ואין 

 -ליחס לה משמעות. אנו מצווים להביט על הדברים מנקודת מבטו של הכפוף 

העובדת הנתונה תחת אותה מרות, ואין די בכך שמי שבידו המרות והכוח יטען 

. על בסיס האמור עלינו לבחון האם דויכי ההסכמה הושגה ללא הפעלת לחץ מצ

ידי העובדת יסודה בניצול מרות, אם לאו. בחינת -ההסכמה שניתנה כביכול על

קיומו של אותו ניצול תיעשה תמיד על רקע מכלול הנסיבות, כאשר ככל שיחסי 

המרות בעלי עוצמה רבה יותר, יחסי תלות וכפיפות ישירה, אזי הדרישה 

חמירה פחות, שכן קיים קשר בין השניים. ככל להוכחת יסוד הניצול תהיה מ

 שהמרות והתלות חזקה יותר, היא חותרת תחת ההסכמה החופשית:

 

ככל שפערי הכוח והפרשי הגילאים בין הממונה לכפוף לו גדולים  ."..

יותר; ככל שלממונה יכולת השפעה ניכרת יותר על מעמדו או עתידו 

יניים נתונה בידיו של של העובד; ככל שהיוזמה לביצוע המעשים המ

הממונה, כך עשויה להתבקש המסקנה כי המעשים המיניים היו 

בגדר ניצול יחסי המרות. כל זאת בלי למצות את השיקולים השונים 
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בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה  הרלוונטיים לעניין אשר ייבחנו

  ".ומקרה

פ"ד , מדינת ישראל נ' אברהם בן חיים 9086569עש"מ  -ראה ב}

 {(1668) 180 ,(2)ס
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 :פרק א'

 כללי
 

 קובע כי: 2800-חוק העונשין, התשל"זל 690סעיף 

 

  עשה סדוםמ. 347" 

שנים  עשרה-ארבע( העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 2) )א(  

שנים, או העושה מעשה סדום  עשרה-ששוטרם מלאו לו 

-שמונהשנים וטרם מלאו לו  עשרה-ששבאדם שמלאו לו 

שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה,  עשרה

 מאסר חמש שנים; -דינו 

יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג,  זה, קטן-סעיף עניין( ל1)

פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה 

שנים וטרם  עשרה-שששעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו 

שנים, במהלך התקופה שבה ניתן  עשרה-שמונהמלאו לו 

לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך 

ול אם מעשים כאמור החלו ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תח

 לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

שנים תוך  עשרה-שמונה( העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 2)א

 מאסר שלוש שנים. -ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו 

, 698)ב( העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 

 דינו כדין אונס. בשינויים המחוייבים,
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החדרת איבר מאברי הגוף או  -סימן זה, "מעשה סדום"  עניין)ג( ל

 "חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

 

נגיעות גבר באישה, שכיבה עליה עם או בלי בגדים, נישוקה, אחיזה בישבנה 

", ומגע באיבר מינה, אין ספק שהם מעשים לשם "גירוי וסיפוק מיניים

ומשנעשו ללא הסכמה ותוך אילוצה באיומים, הם מגבשים עבירה של מעשה 

 לחוק העונשין. (2)א()698 בנסיבות סעיף (2)ב()698 + )ב(695 מגונה לפי סעיפים

 

הוא הדין לגבי החדרת איבר מין או אצבעות לאיבר מינה של המתלוננת, 

לחוק  (2)ב()698 + (2)א()698 מעשים המהווים עבירה של אינוס, לפי סעיפים

 העונשין, כיוון שנעשו ללא הסכמה ותוך אילוצה באיומים.

  

הוא הדין גם לגבי החדרה אחת של איבר המין לפיה והחדרה של מקל מטאטא 

לפי הטבעת שלה. מעשים אלה  כשהם נעשו ללא הסכמה ותוך אילוצה 

בנסיבות  )ב(690 " לפי סעיפיםמעשה סדוםבאיומים, מהווים שתי עבירות של "

 לחוק העונשין. (2)א()698 סעיף

 

 20685(, 2)1629על -תק, נאיף שרחה נ' מדינת ישראל} 8898526ע"פ  -ב

 :נפסק כי {(1629)

 

 . כידוע, ראיות על מצב נפשי קשה של קורבן עבירת מין בתקופה66" 

הרלוונטית לכתב האישום, קל וחומר מייד לאחר שהתרחשו האירועים, 

 ,שונים נ' מדינת ישראל 8000526ו )ראו למשל: ע"פ גרסתיכולות לשמש סיוע ל

פלוני נ'  8298521; ע"פ 92בפסקה  (,16.65.21פורסם באתר האינטרנט נבו )

 51בפסקה (, 26.62.29פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,מדינת ישראל

ה של המתלוננת בעדותה של גרסת, ניתן למצוא סיוע נוסף לכן-אם((. 26.62.29)

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4547407#found2
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א', שתיארה את מצבה הנפשי הקשה של אחותה בעת שזו חשפה בפניה את 

מעשיו של המערער, מיד לאחר שהמערער הוריד אותן מרכבו בביתה של א'. א' 

חה תיארה גם היא את השיחה שנערכה בינה לבין המערער והמתלוננת, שי

שבמהלכה הטיחה א' במערער כי אנס את אחותה. בתגובה לכך, כך העידה א', 

התחנן בפניה המערער כי המתלוננת לא תגיש תלונה למשטרה. אכן, כפי 

המתלוננת,  גרסתשציינתי לעיל, גם עדותה של א' אינה חופפת במלואה את 

לדידי, בעיקר בכל הנוגע לטיב היחסים בין המתלוננת לבין המערער. אולם, 

שמדובר בעדות  כך-עלעובדה זו דווקא מחזקת את מהימנות עדותה, ומצביעה 

 המתלוננת "בכל מחיר". גרסתכנה ולא ב"עדות מטעם" שנועדה לחזק את 

 

ה של המתלוננת בנוגע למצבה הנפשי לאחר גרסת. אישושים רבים נוספים ל69

וננת את שהתרחשו האירועים מושאי כתב האישום ולאופן שבו חשפה המתל

הדבר שנעשה בה, ניתן למצוא בעדויותיהם של אמה של המתלוננת ובעדותו 

של ש., בן זוגה. גם בהן ניתן לראות ראיות סיוע לעדותה של המתלוננת, ולכל 

 הפחות כראיות המחזקות אותה.

 

-בלתיהמשפט קמא שאף התרשם באופן -. לכל אלה מצטרפת העובדה שבית68

-"מתפתחת". בית גרסהו בציינו שהיא סתגרמהמערער, דחה את  אמצעי

שבחקירתו הראשונה של המערער במשטרה הוא  כך-עלהמשפט קמא הצביע 

טען שכלל אינו זוכר כי בילה עם המתלוננת ואחותה בערב האירוע, ורק בשלב 

 ו הנוכחית.גרסתמאוחר יותר בחקירה הציג את 

 

תלוננת היא ה של המגרסתדברים, אני סבורה כי ליבת -של-. בסיכומם60

המשפט קמא אין צורך בסיוע לעדותה, אך בנסיבות -אמינה. משקבע כך בית

העניין נמצאו לה כמה וכמה ראיות סיוע וראיות חיזוק חיצוניות, שאחת מהן 

מהווה אף ראיה משמעותית עצמאית לצורך הרשעה בעבירה המרכזית 
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יי לדחות שיוחסה למערער. לפיכך, כפי שציינתי בפתח הדברים, אציע לחבר

 הערעור על הכרעת הדין.

 

. ומהכרעת הדין לגזר הדין. מעשיו של המערער הם חמורים ביותר. החמורה 60

בעבירות שביצע היא כמובן עבירת מעשה הסדום, עבירת מין הפוצעת את נפשו 

אומצה בעניינה מדיניות ענישה מחמירה ביותר  כן-עלואת גופו של הקורבן, ו

(; ע"פ 1661) 196, 168 ,(0, פ"ד נו)נ' מדינת ישראלנור  886566)ראו: ע"פ 

; 95בפסקה  (,21.68.22) 2162(, 1)1622על -תק ,מדינת ישראל נ' פלוני 051568

בפסקה  (,20.68.21) 8888(, 6)1626על -תק ,פלוני 'מדינת ישראל נ 0500522ע"פ 

 (,26.61.29) 8080(, 2)1629על -תק ,מדינת ישראל נ' פלוני 1806526; ע"פ 21

((. לא בכדי העונש הקבוע לצידה של עבירה "2563713ע"פ ")להלן:  68בפסקה 

שנות מאסר )כפי שמורה סעיף  16זו בנסיבות שבהן ביצע אותה המערער הוא 

( לחוק העונשין(. בהקשר זה, יש לחזור ולהדגיש את המובן מאליו: 9)ב()698

ר, אין בכך כדי אפילו קיים המערער עם המתלוננת יחסי מין בהסכמה בעב

ע"פ  -ב השופט א' א' לוילהפיג את חומרת מעשיו. יפים גם לענייננו דבריו של 

 :0בפסקה  (,1668) 111(, 6)1668על -תק ,פלוני נ' מדינת ישראל 266569

 

"אך מיעוטם של מעשי אינוס עונים לתסריט "טיפוסי" כביכול, בו 

ת קורבנו; תוקף זר מגיח מבין הצללים ותוקף באלימות ובכוח א

מרביתם המכריע של מעשי אינוס מתרחשים דווקא בין אנשים 

בני זוג, ידידים ובני משפחה, וכפיית  -המקיימים היכרות מוקדמת 

-כי-הנההמעשה אינה מתבצעת תמיד אגב שימוש באלימות פיזית. 

, אבחנה אקסיומטית בין "טיפוסי" אונס לעניינה של ענישה לא זו כן

בו של האיסור הפלילי יל-רכים הקבועים בלבבלבד שחוטאת היא לע

חייהן של מרביתן  על אינוס, אלא נמצאת חוטאת למציאות

 ."המכריעה של קורבנות עבירה זו
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, המערער ראשית. למעשה, נמצאו בענייננו טעמים להחמיר עם המערער: 65

הורשע במעשה סדום בנסיבות מחמירות, השתמש בכוח ואף השפיל את 

, למעשה הסדום שניתכדי ביצוע המעשים והן לאחריהם.  המתלוננת הן תוך

שביצע המערער נלוו עבירות נוספות, ובהן העבירות של חטיפה ומעשים 

, כי מהערכת המסוכנות המינית שנערכה בעניינו של יצוייןמגונים. עוד 

 המערער עולה כי נשקפת ממנו מסוכנות מינית ברמה בינונית.

 

ואף חייב  המידה-על-יתרהקל עם המערער  המשפט קמא-. לשיטתנו, בית68

אותו בתשלום פיצוי נמוך במידה ניכרת מהראוי בהתייחס לעבירות שאותן 

ביצע. אכן, לא הוגש תסקיר נפגעת עבירה בעניינה של המתלוננת, אך ניסיון 

החיים והשכל הישר מלמדים כי מעשיו של המערער פגעו בה קשות, וכך עולה 

צבה הנפשי של המתלוננת לאחר האירוע מושא כתב גם מהראיות הנוגעות למ

 האישום.

 

. בנסיבות אלה, החלטנו לקבל את ערעור המדינה ולהחמיר בעונשו של 96

 המערער.

 

. בהתחשב במכלול נסיבות העניין, ומאחר שערכאת הערעור אינה נוטה 92

למצות את מלוא חומרת הדין כאשר מתקבל ערעור על קולת העונש )ראו 

(, אציע לחברי להעמיד את עונש המאסר 66, בפסקה 1806526פ למשל: ע"

שנות מאסר, וכן להגדיל את הפיצוי שהמערער  0.8בפועל שנגזר על המערער על 

 דינו-פסקבהקשר זה כי ב יצוייןשקל.  18,666חייב לשלם למתלוננת לסך של 

 28 -המשפט קמא נקבע כי המערער ישלם את הפיצוי למתלוננת ב-של בית

, וביצוע רכיב זה בגזר הדין לא 26.65.1626מים חודשיים, החל מיום תשלו

עוכב. בהתאמה, אנו מורים שהמערער ישלם את הפיצוי הנוסף שהושת עליו 

. עונש 62.69.1629שקל( בחמישה תשלומים שווים החל ביום  26,666)בסך של 
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כשהתנאי הוא  תנאי-עלשהושת על המבקש )שנתיים מאסר  תנאי-עלהמאסר 

לא יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרור מהמאסר עבירות מהסוג בו הורשע( ש

 יעמוד על כנו.

 

נדחה במלואו, והערעור שכנגד בע"פ  8898526ע"פ  -: הערעור בסוף דבר. 91

לעיל, ויתייצב לריצוי  92מתקבל. המערער ישא בעונש האמור בפסקה  8881526

. על 26:66חר מן השעה לא יאו 65.69.1629בימ"ר הדרים ביום -עונשו ב

המערער לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף 

 "אבחון ומיון של שירות בתי הסוהר.
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 :פרק ב'

 רף הענישה

 

 . כללי1

העונש ההולם לכל אירוע שביצע נאשם, נעשה בהתאם לעקרון  מיתחם

צוע העבירה, במידת הפגיעה בו, ההלימה ובהתחשב בערך החברתי שנפגע מבי

 במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה

, 25.61.29 -ן, מסלמא 8899526ע"פ ; העונשין לחוק יג96 -ו ג)א(96 ב,96 עיף}ס

 .{הדין-לפסק 29 עיףס

 

 העונש ההולם מיתחםקביעת 

שר הוא, זכותו של כל אדם, בא הערך החברתי שנפגע מביצוע עבירות מין:

להגנה מפני פגיעה בגופו ובכבודו. עבירות מין שוללות מן האדם את זכותו 

לאוטונומיה ואת הזכות להיות אדון לגופו. הערך החברתי נפגע ביתר שאת 

כאשר מדובר בעבירות מין המבוצעות בקטינים, חסרי ישע, שיש הכרח להגן 

דברו בעניין זה,  המשפט העליון אמר לא פעם את-על שלמות גופם ונפשם. בית

 וכך אמר:

 

כאשר הן מבוצעות  שכן-כל-לא"על החומרה שיש בעבירות מין, 

בקרבן קטין או קטינה, דומה כי אין צורך להכביר מילים. חילול 

כבוד האדם של הקרבן, ניצול התמימות האמון, חוסר האונים ואי 

היכולת להתנגד באופן משמעותי שמאפיינים פעמים רבות קרבנות 
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ה קטינים, ניצול החשש והפחד אצל רבים מהם מחשיפת עביר

המעשים, הצלקות הנפשיות העמוקות הנחרתות בנפשם, הפגיעה 

 בתפקודם השוטף במסגרות החיים השונות, הזוגיות, החברתיות...

כל אלה הם אך מקצת הטעמים לחומרתן היתרה של  -ואחרות 

טינים, על עבירות המין המבוצעות בקטינים. הגנה על שלומם של ק

ידי דיני -שלמות גופם ונפשם הינה אינטרס חברתי מוגן על

 העונשין..."

, וראו גם הדין-פסקל 0 סעיף, ב26.66.65, מיום פלוני 0086560}ע"פ 

 (,1626) 1582(, 1)1626על -תק ,נ' מדינת ישראל פלוני 1989522ע"פ 

 {הדין-פסקל 96 סעיףב

  

 ן:המשפט העליו-יפים הדברים הבאים של בית

 

המשפט גוזר על נאשמים צריכים לשקף את -"העונשים שבית

סלידתה של החברה מהמעשים המבחילים ולהרתיע כאמור 

עסקינן בילד רך בשנים בעת קרות  עבריינים פוטנצייאלים...

מעשיו של המערער חמורים פי כמה, שכן המערער ניצל  האירועים...

ה. המתלונן מכוח היותו מכר המשפח את היכרותם המוקדמת...

שימש עבור המערער אובייקט נוח וזמין לפרי מעלליו. הוא קיפח את 

ילדותו ועשק את נעוריו. הוא טימא את גופו וחילל את נפשו. מעשיו 

 ".מעוררים שאט נפש וסלידה

 (,1660) 6206(, 9)1660על -תק ,נ' מדינת ישראל פלוני 9116560}ע"פ 

 {הדין-פסקל 61 סעיףב
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 שה הנהוגהמדיניות העני

מדיניות הענישה הנהוגה במקרים שניתן להקיש מהם לאירוע "בודד" של 

)מיום  פלוני 1088526: ע"פ שנים 14מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 

 25 -( 66.60.26)מיום  עופר 2588526חודשי מאסר בפועל; ע"פ  98 -( 28.21.26

חודשי  21 -( 11.68.26)מיום  סולומון 6995526חודשי מאסר בפועל; רע"פ 

חודשי מאסר בפועל;  86 -( 16.68.21)מיום  פלוני 9086522מאסר בפועל; ע"פ 

 2022522שנות מאסר בפועל; ע"פ  6 -( 16.68.21)מיום  דניאל 0066522ע"פ 

)מיום  פלוני 26905568חודשי מאסר בפועל; ע"פ  16 -( 60.68.21)מיום  פלוני

 6 -( 69.62.68)מיום  פלוני 0906565"פ חודשי מאסר בפועל; ע 15 -( 20.68.26

שנות  6 -( 6.62.60)מיום  פלוני 8681560חודשי מאסר בפועל; ע"פ  9 -שנים ו

 מאסר בפועל.

  

מידת הענישה במכלול העבירות  מדיניות הענישה הנהוגה לגבי

שנות  21 -( 16.62.21)מיום  פלוני 8621565: ע"פ ולא מקרה בודד והאירועים

בכוח, אחרי  למעשה סדום בכוח, שלושה ניסיונות מעשה סדוםבפועל ) מאסר

מאסר בפועל  שנות 26 -( 19.62.22)מיום  פלוני 181526שמיעת ראיות(; ע"פ 

כולל החדרת איבר מין לפי הטבעת ומעשים מגונים בשלושה  מעשי סדום)

)מספר מאסר בפועל  שנות 8 -( 19.60.26)מיום  ליסק 8520568אחים(; ע"פ 

 26 -( 62.21.21)מיום  רוזנברג 0860-21-22)ב"ש( מעשים מגונים(; תפ"ח 

-20929-60(; תפ"ח )ת"א( מעשה סדום מאסר בפועל )גם עבירה של שנות

 מאסר בפועל )גזר דין של מותב זה(. שנות 8 -( 29.60.26)מיום  מיכאל 21

 

 :(לחוק ט96 סעיף) נסיבות הקשורות בביצוע העבירות

 

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4513906#found3
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4513906#found2
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4513906#found1
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4513906#found0
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והניצול לרעה של כוחו,  ((2ט)א()96 סעיף) התכנון שקדם לביצוע העבירות

שלו, והיה  (22ט)א()96 סעיף) מעמדו של הנאשם ושל יחסיו עם נפגעי העבירה

  לתסקיר(. 1לו טבעי לתת בו אמון )עמ' 

 

  ((:9א()ט)96 סעיף) הנזק שנגרם מביצוע העבירות

 

 :(לחוק יא96 סעיף) נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות

 

 :((2יא)96 סעיף) הפגיעה של העונש בנאשם, לרבות בשל גילו

 

)סעיף  נטילת האחריות של הנאשם על מעשיו, ומאמציו לחזור למוטב

((: מאמצי הנאשם לתיקון תוצאות העבירה ולפיצוי על הנזק שנגרם 9יא)96

 ((.0יא)96(: שיתוף הפעולה של הנאשם )סעיף (8יא)96)סעיף 

 

  (:0יא)96 סעיף) התנהגות חיובית של הנאשם

 

להן השפעה על ביצוע מעשה  הייתהנסיבות חיים קשות של הנאשם ש

 ;((5יא)96 סעיף) העבירה

 

  ;((22יא)96 סעיף) עברו הפלילי של הנאשם

 

ישית, יש הרתעה א ענייןל. (לחוק ו96 סעיף) הרתעה אישית של הנאשם

   .להתחשב בנוסף גם בעדותה של מעריכת המסוכנות
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  המשפט-פסיקת בתי .2

 11298(, 2)1629מח -תק, מדינת ישראל נ' נ'} 81052-61-21 יפו(-ת"אתפ"ח ) -ב

 :אב"ד -כב' השופטת שרה דותן  נקבע מפי {(1629)

 

עלינו  םעל פיהלחוק העונשין מונה שורה של שיקולים ועקרונות ש 226תיקון "

 לקבוע את העונש המתאים לנאשם בנסיבות העבירה.

 

 -דהיינו, מחד גיסא עלינו לשוות לנגד עינינו את נסיבות ביצוע העבירה 

העונש ההולם, ואת נסיבותיו האישיות של הנאשם, החורגות  מיתחםבקביעת 

הענישה  מיתחםבקביעת העונש האינדיבידואלי בתוך  -מנסיבות העבירה 

 ההולם.

 

פי מדרג -כבעבר, מדובר בבחינה מובנית ושיטתית של השיקולים על שלא

 בו הורגלנו בעבר. הדעת-שיקולשנקבע בחוק, וזאת בניגוד לגמישות ולמרחב 

 

מדינת  'עמאואל גברזגיי נ 2210526ע"פ  -ב ןאובר'ג 'כב' השופט סכפי שהדגיש 

 :(28.62.29, פורסם באתר האינטרנט נבו )ישראל

 

, 1621לחוק העונשין, ביולי  226קף של תיקון "עם כניסתו לתו

המשפט גוזר עונשים. תיקון זה מתווה -השתנה האופן בו בית

שלושה שלבים לקביעת עונשו של נאשם פלוני שהורשע במספר 

המשפט לקבוע האם הנאשם -, על ביתבשלב הראשוןעבירות. 

הורשע בכמה עבירות. במקרה כזה, להבדיל ממקרה בו הורשע 

המשפט לבחון האם מדובר בעבירות -בירה אחת, על ביתנאשם בע

 מיתחםהמהוות אירוע אחד או מספר אירועים, ובהתאם לקבוע 
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המשפט לקבוע -, על ביתבשלב השניענישה הולם לכל אירוע בנפרד. 

הענישה ההולם לעבירה ולאור נסיבות ביצועה. לבסוף,  מיתחםאת 

הנאשם בתוך המשפט יגזור את עונשו של -, ביתבשלב השלישי

, תוך בחינת נסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה )ראו מיתחםה

אתר האינטרנט , פורסם במדינת ישראל 'סעד נ 5092521גם: ע"פ 

 (."סולברג 'השופט נשל  דינו-פסקל 11פסקה  ,(60.65.26) נבו

 

אין חולק כי הנאשם הורשע בשתי עבירות מפליגות בחומרתן, המהוות אירוע 

ענישה הולם לאירוע כולו, תוך התחשבות  מיתחם, יש לקבוע אחד. משכך

 .מיתחםבשתי העבירות כמגבשות את ה

 

 העונש ההולם מיתחם

מידה נורמטיבית, המשקללת את -העונש ההולם הוא אמת מיתחם"

הערך החברתי שנפגע כתוצאה מן העבירה, מדיניות הענישה הנהוגה 

ת אשמו של הנאשם. ביחס לעבירה זו ונסיבות ביצועה, לרבות מיד

בשלב זה איננו מתחשבים בנסיבותיו האישיות של הנאשם, היינו 

, דוגמת (יא96נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה )ראו סעיף 

נסיבות חייו של הנאשם, הפגיעה שתיגרם לו ולמשפחתו כתוצאה 

מהעונש, מאמציו לחזור למוטב ועברו הפלילי או היעדרו. אולם אין 

וע מהצביון האינדיבידואלי שהעניק המחוקק לשלב עיצוב בכך כדי לגר

, אשר בא לידי ביטוי בהוראה להתחשב בסוג העבירה מיתחםה

שבהן היא בוצעה )למשל: קיומו של תכנון  מסויימותבנסיבות ה

מוקדם, נזק בכוח ובפועל, מידת אכזריות כלפי הקורבן וכו', ותוך 

פנינו )למשל: של מסוייםהתייחסות למידת האשם של הנאשם ה

הסיבות שהובילוהו לבצע את העבירה, חלקו היחסי בביצועה, יכולתו 
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להימנע מהמעשה, מצוקתו הנפשית עקב התעללות מצד קורבן 

 (.העבירה וכו'

 

שייקבע תלוי במורכבות העבירה הנדונה, כלומר  מיתחםרוחב ה

במידת השונות שבנסיבות ביצועה. ככל שתהיינה יותר נסיבות 

יעוצב  מיתחם, המשליכות על חומרת המעשה, הרי שהרלוונטיות

ת יותר בהתאם לנסיבות אלה. מדוייקבצורה פרטנית, קונקרטית ו

 מיתחםואולם, בהקשר זה יש לתת את הדעת לעובדה, שככל שנקבע 

צר יותר, כך יוענק משקל נמוך יותר לנסיבות שאינן קשורות בביצוע 

ברובן נסיבות המקלות עם  , שהןיא(96העבירה )המנויות כזכור בסעיף 

רחב יותר, כך תהיה לנסיבות  מיתחםהנאשם. ולהיפך: ככל שנקבע 

 ".פעה גדולה יותר על קביעת העונשאלה הש

אתר פורסם ב, מדינת ישראל 'נ 'רך חסן ואח 2616526נע"פ )

 ((68.60.26) נבוהאינטרנט 

 

נש העו מיתחםלאורן של הנחיות אלה, אבחן את השיקולים לקביעתו של 

ההולם בענייננו. סבורה אני כי לנוכח חומרתם החריגה של המעשים, אותם 

ביצע הנאשם בגופו של פעוט חסר הגנה, מן הראוי להסיט את כובד משקל 

קרון המנחה. דהיינו, היחס ההולם בין חומרת מעשה יהשיקולים לכיוון הע

 העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם )עקרון ההלימה(.

 

ג)א( לחוק העונשין מונה את שיקולי העל ביישום עקרון ההלימה 96סעיף 

שעיקרם התחשבות בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה במידת הפגיעה בו, 

במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, כמפורט 

 ט.96בסעיף 
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ת במעשיו האכזריים פגע הנאשם בערכים של שמירה על כבוד האדם ושלמו

גופו, תוך גרימת סבל קשה והחפצתו של הקורבן. חומרתה של פגיעה זו 

חודשים,  25מתעצמת עשרות מונים, לנוכח העובדה שהנפגע היה פעוט בן 

שהנאשם היה אמור לדאוג לשלומו, ובמקום להגן עליו, חדר באכזריות לגופו 

 וגרם לו לחבלות קשות.

 

הערך החברתי שנפגע ומידת  מעבר לנסיבות העבירה, סבורה אני כי בקביעת

הפגיעה בו מחובתנו לשוות לנגד עינינו את הוראות החוק, הקובע באופן פרטני 

מדרג ענישה ביחס לסוגים השונים של עבירות המין, תוך התייחסות לזהות 

והקשר בינו לבין הנפגע, גילו של הנפגע וסוג הפגיעה תוך מתן משקל  -הפוגע 

 לו )סימן ה׳ בפרק י׳ לחוק העונשין(.ייחודי לכל אחד מהנתונים הל

 

)ב( לחוק( 690)א( בנסיבות סעיף 682סעיפי האישום בהם הורשע הנאשם )

כוללים את כל האלמנטים לחומרה, כפי שהוגדו בפרק הדן בעבירות מין. כך 

 )ב( לחוק.668גם הנסיבות לחומרה שבסעיף 

 

ישע ובן משפחה. מלווה בחדירה לגופו של הקורבן, קטין חסר  הייתההעבירה 

לא בכדי העונש המירבי שנקבע לצדה של עבירה זו הינו עשרים שנות מאסר. 

שנות מאסר.  29דה ימשנלוותה לעבירה העיקרית חבלה חמורה שהעונש בצ

ענישה שהרף  מיתחםנראה שהמעשים ממקמים את העבירה ונסיבותיה ב

 העליון שלו הינו העונש המקסימלי הקבוע בחוק.

 

המשפט לבחון גם -העונש ההולם על בית מיתחםני, כי בקביעת לא נעלם מעי

את הענישה הנהוגה, תוך השוואה בין נסיבות המקרה שלפנינו לנסיבותיהם 

 של גזרי דין במקרים דומים האמורים לשמש בסיס להערכת הענישה הנהוגה.

 



 פרק ב': רף ענישה

 

 

 

755 

, יודגש כי, "מדיניות הענישה הנהוגה הינה בגדר שיקול אחד מבין זאת-עם-יחד

, וההתייחסות למדיניות מיתחםספר שיקולים שיש לשקול לשם קביעת המ

 9528526עצמו" )ע"פ  מיתחםהענישה אין בה משום תחליף הולם להגדרת ה

 .((62.62.29) נבואתר האינטרנט פורסם ב, אלעוקבי 'מדינת ישראל נ

 

למרות שלהשקפתי מדובר בעבירה שחומרתה כה קיצונית שלא בנקל ניתן 

ידי -ת את נסיבותיה לאלה שבמקרים דומים, שהוצגו לנו עליהיה להשוו

 הקושי שבדבר. אף-על, דין-פסקיהסניגור, אין מנוס אלא לבחון את אותם 

 

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל נ'פלוני  26261560ע"פ  -ב

שנים בעת שהנאשם החל בביצוע המעשים  0הנפגעת כבת  הייתה( 60.68.26)

. לא נטען ולא הוכח מכן-לאחרתלונה הוגשה מספר שנים בהם הורשע. ה

 שכתוצאה מהמעשים נגרמו למתלוננת חבלות כמו בענייננו.

 

מנגד, מדובר במספר מקרים שנמשכו תקופה לא קצרה וכן בנסיון להשפיע על 

המתלוננת לחזור בה מעדותה, ובשל כך הורשע המערער גם בשיבוש מהלכי 

שנות מאסר,  26ר שבע הטיל על הנאשם שם המשפט המחוזי בבא-משפט. בית

 גזר הדין אושר בערעור )לא הוגש ערעור על קולת העונש(.

 

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, ישראל פלוני נ' מדינת 0886522ע"פ  -ב

שנות מאסר על בן משפחה שאנס וביצע מעשה סדום בגופה  28נגזרו  (10.22.26)

 .8-0של קטינה בת 

 

וסף לפער הגילים בין הנפגעים, למרות הכאבים שגרמו בשונה מענייננו, בנ

 מעשי הנאשם, לנפגעת לא נגרמו חבלות.
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נבו אתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל נ' פלוני 1868560ע"פ  -ב

המשפט המחוזי -. בית0ביצע המערער מעשה סדום בגופו של ילד בן ( 65.69.65)

ת העונש התקבל, ומבלי שנות מאסר. ערעור המדינה על קול 0הטיל עליו 

שנות מאסר  22 -המשפט העליון את עונשו ל-למצות עמו את הדין, החמיר בית

בפועל. כמו בענייננו, נגרמו לנפגע חבלות בפי הטבעת, אולם הנפגע לא נזקק 

 לטיפול רפואי.

 

ההשוואה למקרים שפורטו לעיל, מחזקת אותי בדעתי כי מעשהו הנפשע של 

ותו בקטגוריה בפני עצמה ואינו בר השוואה למקרים הנאשם שלפנינו מעמיד א

האחרים שצוטטו, הן לנוכח גילו הרך של הנפגע והן בשל הפציעות החמורות 

 שנגרמו לו כתוצאה מן המעשים.

מן המקובץ עולה כי עסקינן באירוע חריג בחומרתו ובנסיבותיו, אשר קשה 

ות מפליגות להשוותו ל"ענישה הנהוגה" ונסיב אפשרי-בלתיולעיתים אף 

בחומרתן מחייבות קביעת מדיניות ענישה חריגה, תוך מתן משקל מיוחד 

ידי המחוקק ויפים דברים אלה בעיקר מקום בו -לעונש המקסימלי שנקבע על

 המחוקק דירג, תוך פילוח מדוייק, את נסיבותיהן השונות של עבירות המין.

 

 הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה

 מיתחםהמשפט לבחון בקביעת -ל נסיבות שעל ביתט מונה שורה ש96סעיף 

 העונש ההולם.

 

 התכנון שקדם לביצוע העבירה

העובדה שהנאשם, אשר הציע שירותיו בשמירה על הפעוט, בחר לרדת עמו 

לחדר הכושר, ללא כל צידוק סביר לבחירה זו, כפי שפורט בהרחבה בהכרעת 

שה כי לא נמצא לנאשם כל הדין, מלמדת על כוונותיו הזדוניות. אני שבה ומדגי

את זמנו של הפעוט, הן  להעביר מנת-עלהסבר מדוע בחר בחדר הכושר, 
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התאמתו של המקום לילד שיש להשגיח עליו באופן צמוד והן -מבחינת אי

 מבחינת קוצר הזמן.

 

 הנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה

ץ לפי הטבעת דעת יודע, או אמור להבין, כי החדרה אלימה של חפ-כל אדם בר

חודשים, עלולה לגרום לקורבן פגיעה אנושה מבחינה גופנית  25של פעוט בן 

 ונפשית וחזקה על הנאשם כי היה מודע לנזק הצפוי ממעשיו.

 

 הנזק שנגרם בפועל

כפי שפורט בהרחבה באישורים הרפואיים, לפלוני. נגרמו חבלות שאינן שנויות 

 במחלוקת.

די הרופאים להביא מזור לחבלות הגופניות הסניגור ציין, ובצדק, שעלה בי

שגרמו מעשיו של הנאשם, אולם בשל גילו הרך של הנפגע, אין כל דרך להעריך 

 כיום מה תהיינה התוצאות הנפשיות של הטראומה אותה חווה.

 

לא יהיה זה מרחיק לכת לקבוע כי לאירוע עלולות להיות השלכות ארוכות 

 ית מטעם הסניגוריה.טווח כפי שהעידה ד"ר שירזי, המומח

 

אני תקווה שהפעוט יזכה במתת השכחה, אולם אין להתעלם מן האפשרות 

 שאירועי אותו בוקר נורא יחזרו לרדוף את נפשו בבגרותו.

 

 האכזריות, האלימות וההתעללות של הנאשם בנפגע העבירה או ניצולו

לביצוע  הנאשם היה בן זוגה של אם הנפגע, וכפי שצויין לעיל, ניצל את מעמדו

המעשה הנפשע. האכזריות שבמעשה נשקפת מצילומי הפעוט והחבלות הקשות 

 שנגרמו לו ואין צורך להפליג בתיאורים הנשקפים מן הגוף הרך והפצוע.
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סניגורו של הנאשם טען לפנינו כי קיימת מידה פחותה של חומרה בהחדרת 

 עצם שאינו איבר מין לפי הטבעת. אין אני תמימת דעים עמו.

 

אשר, כמו בענייננו, החדרת העצם נועדה לסיפוק מיני, תוך כדי ביצוע עבירת כ

מין, אין כל משמעות לטיב העצם שבאמצעותו בוצעה החדירה, מה גם שאין 

לפנינו כל אינדיקציה לכך שחומרת הפגיעה פחתה בשל סוג העצם שבאמצעותו 

 בוצע מעשה הסדום.

 

ם לענייננו, כמו גם הוראתם של ט אינם רלבנטיי96המשנה שבסעיף -יתר סעיפי

 ה.96 -ד)ב( ו96סעיפים 

 

העונש  מיתחםלאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות כמפורט לעיל, אני סבורה ש

 שנות מאסר. 16 -ל 20ההולם בענייננו הינו בין 

 

 נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה

עונש ה מיתחםמקובלת עלי גישתו של ב"כ הנאשם לפיה בקביעת העונש בתוך 

ההולם, מחובתנו להתחשב בעברו הנקי של הנאשם, כמו גם באורח החיים 

 הנורמטיבי והחיובי שניהל עובר לאירועים נשוא כתב האישום.

 

, המשקל שיש ליתן לנסיבות אלה, אין בכוחו להטות את הכף זאת-עם-יחד

במידה רבה, לנוכח המרחק הבלתי ניתן לגישור בין האדם "הנורמטיבי" אותו 

רו לפנינו עדי ההגנה והסנגור לחייתיות שבמעשים האכזריים שבוצעו תיא

 בגופו של פעוט חסר ישע.

 

, בהתחשב בגילו של הנאשם, מיתחםעוד יש לשקול את מיקום הענישה בתוך ה

 , ופגיעת העונש בבתו הקטינה שאמה חלתה במחלה קשה.90
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שלא קיבל זה המקום להדגיש כי אין לזקוף לחובתו של הנאשם את העובדה 

עליו אחריות ולא הביע חרטה, מאחר שזכותו למצות את ההליך הפלילי ואין 

 לפגוע בזכות זו.

 

לאחר ששקלתי את מכלול הנתונים שפורטו לעיל, סבורה אני כי בנסיבותיו 

החריגות בחומרתן של המקרה שלפנינו, העונש הראוי לנאשם זה בנסיבותיו, 

 .25.61.21ום מעצרו שנות מאסר לריצוי בפועל מי 20הינו 

 

והתנאי הוא שלא יעבור בתוך שלוש שנים מיום  תנאי-עלשנתיים מאסר 

סיון לעבור עבירה ישחרורו מהמאסר עבירת מין או אלימות מסוג פשע או נ

 כאמור.

 

ישלם הנאשם לפלוני )באמצעות אפוטרופוסיו הטבעיים( פיצוי בסכום  כן-כמו

 "ש"ח. 06,666של 

 

 נבואתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראל נ' פלוני} 0528-65-22תפ"ח  -ב

פי הודאתו שניתנה במסגרת הסדר טיעון, -הנאשם הורשע, על {(28.66.29)

בנסיבות מחמירות, לפי  מעשה סדום בכתב אישום מתוקן, בעבירה של

ובמספר  ( לחוק העונשין;8) -( ו9(, )2)ב()698 בנסיבות סעיף )ב(690 סעיף

לחוק העונשין.  ג605 עבירות של התעללות בקטין או בחסר ישע, לפי סעיף

בתחילה, כפר הנאשם בכתב האישום, ורק לאחר שמיעת מספר עדויות, לרבות 

ישום עדותו של קטין נפגע העבירה, חזר בו מכפירתו והודה בעובדות כתב הא

 המתוקן.

 

 

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4523660#found3
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 המשפט קבע כי:-בית

 

 העונש ההולם מיתחם"

הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה,  מפרט את לחוק העונשין ט96 סעיף. 25...

העונש ההולם. הנסיבות העיקריות, אשר  מיתחםבהן יש להתחשב בעת קביעת 

משוות למעשים את אופיים החמור, נוגעות לנזק שהיה צפוי להיגרם ושנגרם 

((, וכן לאכזריות 9) -( ו6ט)96ל כתוצאה מביצוע המעשים )סעיפים בפוע

המשפט לא הוגשו -((. אמנם, לבית26ט)96ולאלימות שבהן התאפיינו )סעיף 

המשפט התרשם מעדותו של י', אשר כאמור -תסקירי נפגעי עבירה, אך בית

העיד לפנינו עוד בטרם חזרת הנאשם מכפירתו בכתב האישום, על המעשים 

המשפט על תחושות הסבל -שביצע בו הנאשם. בעדותו, סיפר י' לבית הקשים

 , העיד קטין נוסף אשר היה עד להתרחשויות.כן-כמווההשפלה הקשות שחווה. 

  

י' בפרט. מעבר - אין מקום רב לספק בדבר הנזק שנגרם לקורבנות בכלל, ול

יגוד לכאב הפיזי שבוודאי כרוך בהחדרת עצם גס ורחב לפי הטבעת של אדם בנ

לרצונו, עיקר הנזק הוא נפשי, הנובע כאמור מהשפלה וביטול מוחלט של 

האוטונומיה של האדם על גופו. לצד זאת, יש לציין כי הנזק שנגרם לקורבנות 

העבירה בכל שלושת האירועים הינו רק חוליה אחת בשרשרת ארוכה של 

ית של ידי אנשים שונים במסגרת המשפחת-מעשים נוראים אשר בוצעו בהם על

ד', אך אין בכך כדי להפחית מחומרת מעשיו הספציפיים של הנאשם, בגינם 

 עליו לתת את הדין.

  

הנזק לקורבנות העבירה ואופיים האכזרי של המעשים מצדיקים גזירת  .28

, עלינו להתחשב גם בנסיבות נוספות, זאת-עםעונש חמור על הנאשם. 

יבות אלו עוסקות בשאלת המפחיתות במידת מה ממידת אשמו של הנאשם. נס
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ו של הנאשם בעת ביצוע המעשים. ניתן למצוא דעת-שיקולמידת עצמאות 

לחוק העונשין, המתייחסות לכך: מידת  ט96 מספר נסיבות המנויות בסעיף

הסיבות שהביאו  ;((1ט)96ההשפעה של אחר על הנאשם בביצוע העבירה )סעיף 

תו של הנאשם להבין את ויכול (;8ט)96צע את העבירה )סעיף לב-שםאת הנא

 ((.0ט)96אשר הוא עושה )סעיף 

  

מספר גורמים שונים, בדרגות מקצועיות שונות, הביעו את דעתם כי במהלך 

שהותו אצל משפחת ד' היה הנאשם נתון להשפעתו וראה בו דמות רוחנית 

עליונה לה יש לציית. מעריך המסוכנות ושירות המבחן ציינו כי הנאשם ביצע 

-שיקולעל רקע זה, וכי הסיכון העיקרי מהנאשם נובע מחוסר את המעשים 

ו הפסיכיאטרית דעת-חוותעצמאי. פרופ' ויצטום הרחיב בנושא זה ב דעת

והעריך כי הנאשם היה נתון לשליטתו המוחלטת של ד'. מנגד, הצביע ב"כ 

לעיל, על מספר אירועים בהם התבטאה עצמאותו של  מצוייןהמאשימה, כ

ניתן להסיק כי הוא לא סר למרותו של ד' באופן מוחלט. הנאשם, ואשר מהם 

כך, ציין ב"כ המאשימה את העובדה שהנאשם חי בבית נפרד ממשפחת ד', נסע 

לבקר את אחותו בביתה שלה וגם נסע לחו"ל להלוויית סבתו. כל זאת, בניגוד 

לשאר בני המשפחה אשר היו מנותקים מהעולם החיצוני והיו נתונים להשפעתו 

בתוך בית המשפחה באופן רציף ותמידי. עוד ציין ב"כ המאשימה, כי  של ד'

 הנאשם ידע להתנגד לד' עת הלה הציע לו להתחתן עם בתו.

  

נסיבות מעורבותו של הנאשם במשפחת ד' היו שונות מאלה של יתר בני 

המשפחה. הנאשם ואשתו הצטרפו למעגל המשפחתי מבחוץ, ולא היו חלק 

, לא ניתן זאת-עםלשליטתו המוחלטת של ד'.  מהגרעין המשפחתי הנתון

להתעלם מההשפעה החזקה שהייתה לד' על הנאשם. אמנם, הנאשם נסע לבית 

אחותו, אך זו העידה לפנינו כי הפגישות ביניהם היו קשות וקצרות, במהלכן 

הנאשם התייחס אליה כאל זרה עד כי התקשתה לזהותו כאותו אדם שהכירה 
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ו, כי גם כשטס דעת-חוות. פרופ' ויצטום ציין בטרם הצטרפותו למשפחת ד'

הנאשם לארה"ב להשתתף בהלווית סבתו הוא שוחח משם בטלפון, על חשבונו, 

עם ד' במשך שעות, כך שנשמרה גם שם שליטתו המנטאלית של ד' על הנאשם. 

באשר להתנגדותו להתחתן עם בתו של ד', טען הנאשם בעדותו לפנינו כי ד' לא 

ן עם בתו, אלא אך הביע בפניו את דעתו כי מדובר באפשרות דרש ממנו להתחת

 חיובית לעתיד.

  

אין ספק כי, ככלל, הנאשם היה נתון תחת השפעה חזקה ביותר מצד ד'. אף  .16

כי איני בקי בגווני הגוונים של אותה השפעה, הייתה זו כנראה הזרמה מכוונת 

אשר ירתה שטיפת של תעמולה משפיעה, ממכרת ומכשפת, ִּכשמה וכתוכנה, 

מוח, וחינכה, כתוצאה מהתמשכותה, מספר לא מועט של אנשים, ביניהם 

ממדיות ומעוותות לחלוטין, כשהם -הנאשם, לחיות בסוג של אמיתֹות חד

שבויים בקסמם של פחדים טמירים מפני ד' ואמונות תפלות שהנחיל להם. 

י של בני אלה, עקרו מתוך הנאשם ואחרים בסביבתו את זיוום והדרם האיש

אנוש, נמלאו באכזריות, משטמה, עיוועים וחשיכה, עד שנותרו נעולים בכלוב 

 התובנות המעוותות שלהם.

  

לברר לאשורו מהו המשקל שיש לייחס להשפעה זו,  מנת-על, כן-פי-על-אף

ו דעת-שיקולכנסיבה מקלה, עלינו להבין את מידת הזיקה שבין השפעה זו לבין 

 ע את המעשים המתוארים בכתב האישום.והבנתו של הנאשם עת ביצ

  

-ביןבאירוע בו השתתף הנאשם באופן פאסיבי במעשי התעללות שבוצעו,  )א(

ידי ד' עצמו, ניתן לומר כי השפעתו של ד' על הנאשם, המשליכה -, עלהיתר

ו, הייתה רבה, ולכן היא מהווה נסיבה מקלה. ב"כ דעת-שיקולבאופן ישיר על 

 לקביעה זו.המאשימה הסכים אף הוא 
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באשר לאירוע גזיזת הפאות, טען ב"כ המאשימה כי מדובר ביוזמה פרטית   )ב(

ועצמאית של הנאשם. עובדות כתב האישום בהן הודה הנאשם מתארות את 

הנאשם כמי שביצע את המעשה לאחר שכעס על י'. בעדותו לפנינו מסר הנאשם 

בצע את המעשה. כי הוא אכן כעס על י', אך היה זה ד' אשר הורה לו ל

לחוק העונשין, העוסק בדרך הוכחת נסיבות הקשורות בביצוע  י)ד(96 סעיף

העבירה, קובע כי כתב האישום בו הודה נאשם יכלול את כל העובדות 

והנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, אך אינו גורע מהאפשרות להביא ראיות 

משקל לעדות  בעניין זה בשלב הטיעונים לעונש. לא מצאתי לנכון לייחס

 הנאשם לגבי נסיבות אירוע זה, מעבר לעובדות המתוארות בכתב האישום.

  

, בעניין האירוע החמור של החדרת מקל לפי הטבעת של י', זאת-לעומת )ג(

ו של פרופ' דעת-חוותו של הנאשם ולגרסתל מסוייםנראה כי יש לייחס משקל 

זה בוצעו תחת השפעה ויצטום בנדון. ב"כ המאשימה טען, כי המעשים באירוע 

פי עובדות כתב האישום הלה אך הורה -מינימלית מצידו של ד', שכן על

י' כרצונם", מבלי שציין באיזה אמצעי ענישה עליהם  -לנוכחים "לעשות ב

לנקוט. נלמד מכך, כך טען ב"כ המאשימה, כי הנאשם הוא היה זה שהחליט 

של פרופ' ויצטום ו דעת-חוותבאופן עצמאי על אופי וחומרת הענישה. מ

ומעדותו של הנאשם לפנינו עולה, כי ד' אכן רמז, אם כי באופן עקיף, על אופי 

להבין את האופן בו נעשתה רמיזה זו, יש  מנת-עלמעשה הענישה בו יש לנקוט. 

 להיזכר תחילה באופיו של האירוע ובאופייה של המערכת המשפחתית של ד'.

  

פחה התבססה על שכנועם הפנימי . מערכת היחסים של ד' עם בני המש12

העמוק בהיותו "צדיק", מעין "משיח" המקרין סמכות רוחנית עליונה. לפיכך, 

אמצעי הענישה וההתעללויות עליהם ניצח ד' נראו לבני המשפחה מוצדקים 

ומופנים כלפי "החוטאים", שעה שד' עשה שימוש בסמכותו הרוחנית ובידע 
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י' ביצע  -ר בכתב האישום, ד' החליט שלהצדיקם. כמתוא מנת-עלהתורני שלו 

 מעשים מיניים אסורים בבתו, וכתוצאה מכך החליט ד' כי יש להעניש את י'.

  

הנאשם העיד, כי בטרם ביצע את העבירה החמורה כלפי י', סיפר ד' . 11

, סיפור הלקוח כן-אםלנוכחים על "מעשה פינחס והאישה המדינית". לפנינו, 

עליו רמז ד' לנאשם? כפי שידיעתנו  מסוייםסיפור  אותואיפוא  מהתורה. מהו

שבעת חניית בני ישראל במדבר הם חטאו בעשיית  כך-עלמגעת, הסיפור מספר 

מעשים אסורים בעלי אופי מיני )"ויחל העם לזנות אל בנות מואב", במדבר 

כה', א'(. הסיפור מתמקד בחטאו של אדם אשר עשה מעשים אסורים בעלי 

: "והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית אופי מיני בפומבי

לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל" )שם, פסוק ו'(. או אז, קם פינחס בן 

אלעזר בן אהרון הכהן והרג את האיש החוטא ואת האישה המדיינית. מעשה 

ההריגה מתואר בסיפור באופן חיובי, כעונש מוצדק שהוטל על החוטאים. 

-לב, כי האופן בו מתואר מעשה ההריגה הוא בדקירה על-חשוב לשיםלענייננו 

ידי רומח, כאשר הדקירה בוצעה במקום בגוף הנקרא "קבה": "וידקור את 

שה אל קבתה" )שם, פסוק ח'(. אחד ישניהם את איש ישראל ואת הא

ידי החדרת הרומח לאיבר -הפירושים של פסוק זה הוא כי הדקירה נעשתה על

אל נקובתה מגזרת  -. כך, למשל, בפירוש חזקוני: "אל קבתה מינה של האישה

 ויקוב חור בדלתו" )חזקוני, במדבר כה', ח'(.

  

אכן, דברי הנאשם בנדון אמינים ומתיישבים עם אופן פעולתו של ד' בהנהגת 

משפחתו. דבריו של ד' בהחלט יכולים להוות רמיזה בדרך של הקבלה, או כפי 

נגד מידה". באמצעות הסיפור הלקוח מהתורה שתיאר זאת הנאשם: "מידה כ

ד' על העונש המתאים לביצוע המעשים המינים הפסולים אותם איפוא  רמז

רוחנית לביצוע העונש -כביכול ביצע י', ובמקביל חיזק את ההצדקה הדתית

ביחס  מסויים, כי יש לייחס לאמור משקל איפואהזה. נראה  מסוייםה
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נסיבה מקלה גם בהתחשב באירוע כה להשפעה שהייתה על הנאשם, זאת כ

חמור זה, אך לבטח אין לייחס לכך משקל מכריע. הנאשם היה כשיר מבחינה 

שהינו אחראי למעשיו.  שכן-כל-לאנפשית ומנטאלית עת ביצע את המעשים, 

עובדה זו הינה משמעותית לא רק ביחס לשאלת האחריות הפלילית, אלא היא 

משפט אינו יכול להתיר מצב בו היסחפות ה-גם רלוונטית לעניין העונש. בית

והתבטלות בפני אחר תהווה נסיבה מקלה בעלת משקל רב מדי. על כל אדם 

בריא בנפשו, המסוגל להבין את הנעשה סביבו, מוטלת החובה להימנע מביצוע 

עת מדובר במעשים כה חמורים, דוגמת  שכן-כל-לאמעשים פסולים מוסרית, 

קשייו של הנאשם עזים; אפילו התמכר לסוג  אלה שביצע הנאשם. אפילו היו

מסויט של תלות או אשלייה; אפילו היה ד' ההדק המחולל )שלא לומר המחלל( 

אין בכל אלה, כשלעצמם,  -את כל משמעות חייו של הנאשם בעת הרלבנטית 

המשפט לנקוט במדיניות הנראית הכרחית למניעת סכנה -כדי למנוע מבית

הציבורי במאבק העקר, ולעיתים חסר הסיכוי,  פוטנציאלית לקידום העניין

 כנגד מבצעי עבירות מן הסוג והתוכן בו הודה הנאשם, בנסיבות ביצוען.

  

, הארת הנושא, כשלעצמו, עיתויו, מיקומו, משכו, תוצאותיו ואופי כן-כי-הנה

לעימות בינו לבין אינטרסים  לב-שימתקורבנותיו, על כלל היבטיו השונים, תוך 

 מעיקריו של הדיון שהיבטיו השונים נפרשו לעיל. אחרים, הם

  

מסקנתי מן המקובץ הינה, כי על מתחמי העונש ההולם לשקף את חומרת  .16

בעובדה כי המעשים נעשו על רקע  מסויימתהמעשים הרבה, לצד התחשבות 

לחוק העונשין, אקבע להלן  יג)ב(96 השפעתו של ד'. בהתאם לאמור בסעיף

רד לכל אחד משלושת האירועים, ובהמשך אגזור עונש עונש הולם נפ מיתחם

 כולל אחד לשלושתם:

  

 שנות מאסר בפועל. 21 -ל 0בין  -י'  -באירוע מעשה הסדום ב)א( 
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בין חצי שנת  -ש'  -ח' וב -באירוע ההשתתפות הפאסיבית בהתעללות ב )ב(

 מאסר לשנתיים מאסר בפועל.

מאסר לשמונה חודשי מאסר בין שלושה חודשי  -באירוע גזיזת הפאות  )ג(

 "בפועל.

 

 דבר כי:-של-המשפט קבע בסיכומו-בית

  

במכלול נסיבות המקרה, כמפורט לעיל, דעתי הינה כי יש להשית על  .15"

 הנאשם בגין מעשיו בכל שלושת האירועים את העונש הכולל הבא:

  

ם ( שנות מאסר, בניכוי ימי המעצר אותם ריצה הנאשם בתיק זה )מיו0שש ) )א(

 (.62.66.21עד  62.62.21מיום  מכן-לאחרו 12.68.22עד  25.60.22

  

שנים מיום שחרורו מהמאסר  6, שלא יעבור תוך תנאי-עלשנתיים מאסר  )ב(

 עבירת התעללות כלשהי בקטין או בחסר ישע מסוג פשע.

  

ח "ש 26,666ח, פיצוי לקטינה ח' בסך של "ש 86,666פיצוי לקטין י' בסך של  )ג(

 16 -ח, שישולמו, כל אחד מהם, ב"ש 26,666לקטין ש' בסך של  ופיצוי

 .62.68.29תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 

  

 ידי-עליוגש ערעור  כן-אם-אלא, 22.68.29עונש המאסר ירוצה החל מיום 

עד מתן ההחלטה  -בלבד  -הנאשם על העונש, או אז, יעוכב ביצוע עונש המאסר 

 בערעור."

 

 25808(, 1)1629מח -תק, מדינת ישראל נ' פלוני} 90106-66-26( 'פ"ח )חית -ב

 נקבע כי: {(1629)
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-עלשוב בפנינו מקרה המעיד על "המתח" שבין הרצון לגמול לנאשם כרשעתו, "

שפגע מינית באופן חמור בקטין רך בשנים, לבין הצורך בשיקומו, שהוא  כך

חודשים בעת ביצוע  8 -ו 28 עצמו קטין, ובענייננו קטין "קטן" שהיה כבן

 חודשים. 0 -ו 20העבירות וגם כיום, בעת שנגזר דינו, הוא עדיין קטין כבן 

 

 , כדלקמן:כב' הנשיא ברקזה ציין  ענייןב

 

הקשה בתפקידי השופט הוא בגזירת עונשו של נאשם. השיקולים  .8"

אותם רשאי וחייב השופט לשקול הם רבים ומגוונים והם כוללים 

ן שיקולים כלליים והן שיקולים שהם אינדיבידואליים בחובם ה

 ,(1, פ"ד לד)פלוני נ' מדינת ישראל 121508לנאשם העומד לדין )ע"פ 

, פ"ד ליבוביץ נ' מדינת ישראל 2688582; ראו גם ע"פ (2808) 969, 912

((. במסגרת שיקולי "ליבוביץפרשת : ")להלן( 2886) 208, 200 ,(2מז)

ת חומרת העבירה ואת מהותה ואת הצורך הענישה עלינו לשקול א

בהרתעתם של אחרים מפני ביצועה. עלינו להגשים מטרות שיקומיות 

הטמונות בהליך הענישה. "שיקומו של העבריין הוא אחד השיקולים 

, בעמ' ליבוביץהחשובים במכלול דרכי הענישה ומטרותיה" )פרשת 

ים לגזור את (. יש להתחשב בנסיבותיו האישיות של העבריין שבא258

המשפט -עונשו. שיקולים אלה לרוב מוליכים לכיוונים נוגדים, ועל בית

ליתן להם משקל, ולאזן ביניהם. כמובן, כל נאשם ונסיבותיו הוא, כל 

נאשם והשיקלול של הרכיבים השונים לגביו. זהו עיקרון הענישה 

 ,(9, פ"ד מג)אטיאס נ' מדינת ישראל 966558האינדבידואלית )ע"פ 

 ((."אטיאספרשת : ")להלן (2858) 208, 206

. לצד שיקולי ענישה כלליים אלה, יש להוסיף את העובדה כי 26

המערערים שלפנינו הם נערים קטינים. לא הרי הענשתו של קטין כהרי 

הענשתו של בגיר. כך הדבר לעניין עצם ההרשעה. ההחלטה להרשיע 
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המשפט -ן ולביתקטין בעבירה אותה עבר הינה מורכבת יותר לגבי קטי

רחב לעניין זה לאחר שמצא כי הקטין ביצע  דעת-שיקוללנוער עומד 

לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(,  19את העבירה )סעיף 

(, כך הדבר לעניין דרכי הענישה. במסגרתם של אלה 2802-התשל"א

מקובל עלינו כי המימד השיקומי הוא בעל משקל כבד יותר בהליך 

פלוני נ'  9586562טינים מאשר בזה של בגירים )ע"פ הענישה של ק

, קטינות זאת-עם-יחד(. (1662) 061, 889 ,(2, פ"ד נו)מדינת ישראל

אינה יוצרת חסינות, ולעיתים שיקולים של הרתעה, מניעה ותגמול 

עולים במשקלם על השיקול השיקומי. אכן, לעיתים הצורך למנוע את 

על הצורך לשקם את העבריין. ביצוע העבירה בעתיד עולה במשקלו 

מכאן הצורך, לעיתים, שלא לקבל את המלצתו של שרות המבחן 

)המתרכז בעבריין( ולהעדיף על פניה שיקולים של הרתעה, מניעה 

ותגמול )המתרכזים בעבירה ובעבריין גם יחד(. הכל תלוי בנסיבות 

 ".העניין

        1160(, 2)1666על -, תקפלונים נ' מדינת ישראל 5209561)ע"פ 

(21.66.66)) 

 

למעשה, "המתח" הנ"ל המתלווה לענישת קטינים נעוץ בהבדלים שבין שיטת 

הענישה "הגמולנית" לבין זו "התועלתנית"; הגישה התועלתנית מעוניינת 

להשיג באמצעות הענישה "תועלת" המצוייה בתיקון העבריין והרתעת הרבים, 

הגמולנית מיועדת בראש  לטובתו ולטובת הציבור כולו, ואילו השיטה

 וראשונה, לגמול לעבריין לפי רשעתו ורוע מעלליו.

 

לחוק העונשין נוקט בשיטת ענישה המשלבת גם שיקולי  226אף שתיקון 

שיקום וגם שיקולי הרתעה, השיקול המרכזי בענישה הינו "עקרון ההלימה" 

 הכולל בחובו, בעיקר, את שיקול הגמול.
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באופן מפורש, כי שיקול ההלימה )הגמול( יחול  דא עקא, שהמחוקק גילה דעתו

המשפט רשאי -לא הוחל על קטינים, אף שבית 226רק על בגירים, שכן תיקון 

להתחשב בעקרונות והשיקולים שבתיקון, תוך התאמתם לענישת קטינים, אם 

 טו לחוק העונשין(.96סבר במקרה פלוני, שראוי להתחשב בהם )סעיף 

 

עקרונות והשיקולים המצויים בחוק הנוער )שפיטה, על ענישת קטינים חלים ה

 "(, לאמור:חוק הנוער)להלן: " 2802-ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א

 

 עקרונות כלליים .א1" 

)א( מימוש זכויות של קטין, הפעלת סמכויות ונקיטת הליכים כלפיו 

ייעשו תוך שמירה על כבודו של הקטין, ומתן משקל ראוי לשיקולים 

הטיפול בו, שילובו בחברה ותקנת השבים, וכן בהתחשב  של שיקומו,

 ."בגילו ובמידת בגרותו

 

ללמוד את כוונת המחוקק ויחסו לכליאת קטין מאחורי סורג ובריח  מנת-על

א לחוק הנוער הדן במעצרו של 26ראוי לפנות, על דרך "קל וחומר", לסעיף 

 -ובריח  שהינו מטבע הדברים תקופת כליאה קצרה מאחורי סורג -קטין 

 הקובע כדלקמן:

 

 א. מעצר קטינים כאמצעי אחרון ושיקולים למעצרו16" 

לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר 

בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק הזמן הקצר 

ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור; בקבלת החלטה על 

ן גילו והשפעות המעצר על שלומו מעצרו של קטין, יובאו בחשבו

 ."הגופני והנפשי ועל התפתחותו
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אם זאת עמדת המחוקק ביחס לכליאת קטין לתקופת מעצר קצרה, ניתן 

 להסיק כי זו עמדתו כלפי תקופת כליאה ארוכה, במאסר.

 

(, שנכנס 29למעשה, התיקון המשמעותי האחרון בחוק הנוער )תיקון מס' 

א ל"מהפכה" ביחס לענישת קטינים, בהגבירו , הבי66.60.68לתוקף ביום 

בצורה משמעותית ביותר, את היחס המיוחד כלפיהם בעת הליכי המעצר, 

 החקירה, המשפט והעונש, לכיוון מתן משקל רב יותר לשיקומו של הקטין.

 

עולה מן האמור לעיל כי כוונת המחוקק להדגיש עד מאוד את הצורך בגישה 

, אם כי, כמובן שקטינות אינה מהווה חסינות עונשית שיקומית כלפי קטינים

בפני ענישה חמורה לרבות מאסר בפועל, לעיתים ממושך, ואולם, ענישה זו 

 תינקט רק באותם המקרים בהם אין ברירה, ו"מוכרחים" לנקוט בדרך זו.

 

אתר פורסם ב, שמשונוב נ' מדינת ישראל 8686588ע"פ  -וכך נפסק ב

 (:66.22.88) נבוהאינטרנט 

 

קטינות אינה מעניקה חסינות מפני ענישה ראויה כשהמדובר במי "

שביצע פשע חמור. הצורך להגן על הציבור מפני עבריינים אלימים חל 

 ."גם במקום שמבצע הפשע הוא קטין

 

 המשפט העליון, לא אחת:-גישה זאת אומצה בפסיקת בית

 

ודו "חשוב עד מאוד כי ידעו כל נער ונערה בישראל כי אין לפגוע בכב

של אדם וכי גופם של כל ילד או ילדה אינו הפקר. ידעו הכל, כי עבריין, 

גם אם קטין הוא, הפוגע בגופם ובכבודם של ילד או ילדה ומנצל את 

כוחו לרעה כלפיהם, צפוי לשאת בתוצאות העונשיות של מעשהו". 
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פלוני נ'  9586562ע"פ  -, כתוארה אז, בכב' השופטת בייניש)דברי 

 ידי-על; דברים אלה צוטטו (1662) 060, 889 ,(2, פ"ד נו)למדינת ישרא

פורסם , פלוני נ' מדינת ישראל 9286568ע"פ  -ב כב' השופטת חיות

 ((.68.65.68) נבואתר האינטרנט ב

 

 29הדין המרכזי בנושא שיקולי ענישת קטינים, שניתן לאחר תיקון מס' -פסק

 98568תו לתוקף, הינו ע"פ חודשים לפני כניס 9 -הנ"ל לחוק הנוער, אם כי כ

(. במקרה 65.66.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל נ' פלוני ואח'

וצו מבחן על שני  תנאי-עלהמשפט המחוזי, עונשי מאסר -זה השית בית

, שביצעו שורה ארוכה של מעשים מגונים ומעשי סדום 28.0 -ו 26משיבים בני 

כב' מפי כב' השופט דנציגר ובהסכמת המשפט העליון )בעיקר -בקטינים ובית

, כנגד דעתו החולקת של כב' השופט א.א. לוי(, דחה את ערעור השופט ג'ובראן

 המדינה על קולת העונש.

 

דין זה בשאלת ענישתם של קטינים והשימוש התדיר -בשל חשיבות פסק

 שנעשה בפסיקה בדברים שנאמרו בו, ראוי להביא את עיקרם.

 

 המסגרת הנורמטיבית -קטינים  מדיניות הענישה של" 

המשפט ליתן משקל יתר לשיקולים -. ... שומה על בית0

אינדיבידואליים  לאותו הקטין ולאזן בין שיקולי השיקום לשיקולי 

 ההרתעה...

המשפט עוסק במלאכת האיזון האמורה בין שיקולי -. שעה שבית0

השיקום וההרתעה, נדרש הוא ליתן משקל רב במיוחד לנסיבותיו 

האישיות של העבריין הקטין, לגילו ולסיכויי שיקומו... הביע 

המחוקק את עמדתו לפיה ענישת קטינים תכוון, ככל הניתן, 

 לשיקומו של הקטין במטרה להחזירו לתפקוד נורמטיבי בחברה...
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המשפט לנוער בבואו -עיקר מטרתו ושאיפתו של בית -. ויודגש 5

טיפול במטרה להביא  לגזור את דינו של קטין, היא להעניק לו

המשפט לנוער "ממהר" לגזור עונש על -, אין ביתכן-עללשיקומו. 

קטין, בפרט לא עונש מאסר, אלא חוזר הוא ונוקט בדרכי טיפול 

ואינו נלאה מכך כל עוד רואה הוא שביב אור בקצה המנהרה וסיכוי 

 להחזיר את הקטין למוטב ולתפקוד נורמטיבי בחברה...

הקיים בעניינם של עבריינים קטינים הושפע  . ... רף הענישה26

מגילם ומסיכויי שיקומם )הנגזרים מגילם( וזאת גם  בצורה מכרעת 

 בעבירות מין ואלימות קשות ביותר

. ... קיים אינטרס ציבורי ראשון במעלה לפעול לשיקומו של 22

הקטין ולחזרתו למוטב. לכן, יש ליתן משקל רב לסיכויי השיקום 

ן ובפרט כאשר ישנה המלצה חיובית מטעם שירות המיוחסים לקטי

 המבחן והגורמים הטיפוליים הנוספים ...

המנחה לפיה קטינות אינה מעניקה  מידה-אמת. לא נעלמה מעיני 21

מפני ענישה ראויה כשהמדובר במי שביצע פשע חמור.  חסינות 

הצורך להגן על הציבור מפני עבריינים אלימים חל גם במקום 

הוא קטין. ברם, הרציונאל הדומיננטי בגזירת עונשם שמבצע הפשע 

המשפט ליתן מעמד -של קטינים, לפיו בראש ובראשונה על בית

קרון המנחה לפיו יבהתאם לע -בכורה לסיכויי השיקום של הקטין 

 "...עשרה-שמונה"אין זדון רשעתו כזדון רשעתו של מי שמלאו לו 

ת המוצא כליאתו של קטין והרחקתו מהקהילה הינה בבחינ

 האחרון, רק כאשר אין בנמצא אופק שיקומי כלשהו...

. כאשר מדובר בעבריינים קטינים, מדיניות הענישה מחייבת 10

המשפט להקנות משקל מכריע ודומיננטי -מלכתחילה את בית

לשיקול השיקום... יש לתת משקל יתר להמלצות אנשי המקצוע 

-אל לו לבית מהדיסציפלינה הטיפולית... בעניינים של קטינים
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המשפט לסטות מהמלצות שירות המבחן כאשר יש בנמצא אופק 

שיקומי, אלא מטעמים כבדי משקל... סבורני כי עלינו לאמץ כלל 

מנחה לפיו כל אימת שמדובר בגזירת דינם של קטינים יש לתת 

להמלצות שירות המבחן, זאת מבלי שתוגבל סמכותו  תוקף-משנה

ת בהתקיים טעמים מיוחדים המשפט לדחות את ההמלצו-של בית

 המצדיקים זאת."

 

ע"פ  -הדין ב-, ניתן פסקהנ"ל 98568ע"פ  -הדין ב-מנגד, כשנתיים לאחר פסק

(, בו 29.66.22) נבואתר האינטרנט פורסם ב, פלונים נ' מדינת ישראל 0206526

, 20 -ו 28של שני בני  עניינם, בהשופט ג'ובראןבהסכמת  השופט דנציגרפסק 

והחדירו את איברי מינם בכוח לפי הטבעת שלו, תוך גרימת  21שתפסו בן 

, היתר-ביןנזקים פיזיים ונפשיים לקורבן העבירה, והודו בביצוע העבירות. 

 :השופט דנציגרכתב 

 

"כבר הבהרתי בעבר שבעניינם של קטינים, אינטרס השיקום למרות 

לי שהינו בעל משקל מיוחד ונכבד, אינו עומד לבדו אלא קיימים שיקו

ענישה נוספים שגם להם יש ליתן משקל במלאכת האיזון המורכבת 

, פלוני נ' מדינת ישראל 9866568ראו למשל: ע"פ )של גזירת הדין 

. עצם העובדה (16(, סעיף 22.26.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב

המשפט השית על נאשם קטין עונש מאחורי סורג ובריח עדיין -שבית

חן את אפשרות שיקומו שכן אין קטינותו שלא ב כך-עלאינה מצביעה 

המשפט לגזור את -של נאשם מהווה גורם יחיד ובלעדי בבוא בית

משפט זה לא שלל את האפשרות כי קטין -עונשו. מכל מקום, בית

ראו למשל: ע"פ )ישלח למאסר כאשר נסיבות המקרה מחייבות זאת 

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, פלוני נ' מדינת ישראל 5100526

 .(י והאסמכתאות הנזכרות שםדעת-חוותל 91(, סעיף 15.61.22)
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המשפט -בנסיבות העניין סבורני כי לא דבק רבב בגזר דינו של בית

המחוזי וכי לא ניתן היה להסתפק בעונש שאינו כולל מאסר בפועל או 

שהות במעון. הטעם המרכזי לכך הוא המסוכנות של המערערים 

. לא בכדי בחרו המערערים במתלונן העולה מנסיבות ביצוע העבירה..

כמטרה להגשמת מאווייהם האפלים, שכן מדובר במתלונן צעיר מהם 

באופן משמעותי ובתור שכזה פגיע. המערערים המתינו למועד בו יוכלו 

ללכוד את המתלונן כשהוא לבדו ואז התנפלו עליו משל היה טרף קל 

להתגבר  מנת-עלבידיהם. לשם ביצוע מעשיהם נקטו המערערים בכוח 

על התנגדותו של המתלונן ולשבור את רוחו. המערערים הפגינו 

אטימות נפש לזעקותיו של המתלונן ולהפצרותיו שיחדלו ממעשיהם 

וגם לאחר שהחל לדמם הם לא חדלו ממעשיהם הנפשעים אלא 

המשיכו והעמיקו אחיזתם בו תוך דחיקתו והשפלתו כשהם מתעלמים 

ת הפנטזיות המיניות הנלוזות שלהם. מכאבו ובכיו והכל לשם הגשמ

יש לזכור כי המעשים בוצעו לאור היום ובקרבת אנשים באופן המעיד, 

 "...אף לדעת שירות המבחן, על חוסר יכולת לשלוט בדחפים מיניים

 

 המשפט כי:-עוד קובע בית

 

ו של בגיר ואין הוא מודע מספיק דעת-שיקולו של קטין כדעת-שיקולאין "

, ככל שגילו של הקטין צעיר יותר, הוא מביע חרטה על מעשיו, כן-עללמעשיו, ו

סיכוי השיקום שלו לפי המלצת שרות המבחן גבוהים יותר, חומרת מעשיו 

 אינה קיצונית והוא נעדר עבר פלילי, יועדף השיקום על פני המאסר.

 

פלוני  8901568(; ע"פ 62.21.69) פלוני נ' מדינת ישראל 028569ראו למשל: ע"פ 

(; 60.60.60) פלוני נ' מדינת ישראל 1861560(; ע"פ 20.66.60) מדינת ישראלנ' 

פלוני נ' מדינת  6028560(; ע"פ 68.65.60) פלוני נ' מדינת ישראל 2669560ע"פ 
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(; ע"פ 26.60.60) פלוני נ' מדינת ישראל 8515560(; ע"פ 68.60.60) ישראל

פלוני נ' מדינת  0858560(; ע"פ 26.60.60) פלוני נ' מדינת ישראל 2062560

(; ע"פ 25.26.60) פלוני נ' מדינת ישראל 0010560(; ע"פ 21.60.60) ישראל

פלוני נ' מדינת  1052568(; ע"פ 18.22.60) פלוני נ' מדינת ישראל 9116560

(; ע"פ 28.21.65) פלוני נ' מדינת ישראל 0226565(; ע"פ 20.62.65) ישראל

 מדינת ישראל נ' פלוני 98568(; ע"פ 22.62.68) פלוני נ' מדינת ישראל 690565

(; ע"פ 68.65.68) פלוני נ' מדינת ישראל 9286568(; ע"פ 65.66.68לעיל )

פלוני נ' מדינת  8826568(; ע"פ 20.65.68) פלוני נ' מדינת ישראל 8822560

(; ע"פ 15.61.22) פלוני נ' מדינת ישראל 5100526(; ע"פ 62.66.22) ישראל

פלוני נ' מדינת  1209526(; ע"פ 29.66.22) דינת ישראלפלוני נ' מ 0206526

(; ע"פ 61.68.21) פלוני נ' מדינת ישראל 8801521(; ע"פ 15.69.22) ישראל

פלוני  1889526(; ע"פ 68.60.26) פלוני נ' מדינת ישראל וערעור שכנגד 5056522

(; 18.62.29) פלוני נ' מדינת ישראל 0168526(; ע"פ 62.60.26) נ' מדינת ישראל

 (.68.61.29) פלוני נ' מדינת ישראל 1682526ע"פ 

 

, פלוני נ' מדינת ישראל 8812521ע"פ  -המשפט העליון ב-לאחרונה ביטל בית

חודשי מאסר בפועל בגין  29(, עונש של 16.62.29) נבואתר האינטרנט פורסם ב

עבירות חמורות בנשק, הואיל ומדובר במי שהיה קטין, קרוב לגיל הבגירות, 

מן ביצוע העבירות ובעת גזר הדין נמנה על קבוצת "הבגירים הצעירים", וכל בז

זאת כדי לא לקטוע הליך שיקומי ממושך ובשל המלצת שרות המבחן להמנע 

 מכליאתו.

 

 :כב' השופט ג'ובראןבאותו מקרה קבע 

 

. זאת ועוד, כאמור לעיל, בעת ביצוע העבירות המערער היה קטין. 11"

ר מחייב ליתן "משקל ראוי" לשיקולי שיקום א. לחוק הנוע2סעיף 



 לחוק העונשין 347סעיף  -שער ט': מעשה סדום 

 

 

 

776 

בגזירת עונשם של קטין נוכח התועלת והאפשרות לשיקום מלא, 

בלצאו נ' מדינת  5956521והעובדה "שלפניו פרוסים כל חייו" )ע"פ 

((. זאת, יחד עם 16.62.26)  נבואתר האינטרנט פורסם ב, ישראל

נורמטיבי,  ניסיונותיו המוצלחים של המערער בניהול אורח חיים

מחייבים במקרה דנא ליתן משקל ממשי לשיקולי שיקום. נראה כי 

שינוי הנסיבות מאז שנגזר דינו של המערער, כפי שפורט לעיל, מחייב 

 ."התערבות בחומרת העונש והפחתתו

 

המשפט העליון עונשי -בית ידי-עלהנ"ל אושרו  הדין-פסקינדגיש, כי בחלק מ

עבירות מין חמורות בקטינים אחרים, בעיקר מאסר בפועל על קטינים שביצעו 

 כשבוצעו עבירות רבות וחמורות במשך תקופה ממושכת.

 

אולם, באותם מקרים, הטעם לאי נקיטת הדרך השיקומית ואישור המאסר 

אלה יוצא  דין-פסקיאופק שיקומי וטיפולי ובכך מהווים  היעדרבפועל נבעו מ

 מן הכלל המעיד על הכלל.

 

העליון אף נשמעה הדעה כי שיקום הקטין מהווה מטרה  המשפט-בפסיקת בית

 בפני עצמה:

 

"קיימת אחידות בין שיטות משפט שונות בתפיסה לפיה השיקול 

השיקומי בעל משקל נכבד יותר בעת גזירת עונשו של נאשם קטין 

מאשר בגזירת דינו של בגיר. למעשה, אין מדובר בעוד שיקול אלא 

כל המסלולים החלופיים המופיעים  כך-עלבמטרה כשלעצמה. מעידים 

 בחוק הנוער..."

 ,פלוני נ' מדינת ישראל 8695568ע"פ  -ב כב' השופט נ' הנדל)דברי 

ע"פ  -(, אשר צוטטו בהסכמה ב29.61.26) נבואתר האינטרנט פורסם ב
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 נבואתר האינטרנט פורסם ב, פלוני נ' מדינת ישראל 8862526

(26.61.29)). 

 

מקרים בהם בוצעו עבירות רבות  כלל-דרךגת, בבמקרים בעלי חומרה מופל

המשפט העליון עונשי -במשך תקופה ממושכת ובמספר קטינים, אישר בית

מאסר בפועל, אולם גם כאן מדובר במקרים יוצאים מן הכלל המצביעים על 

פלוני נ'  1050522(; ע"פ 28.68.21) פלוני נ' מדינת ישראל 0821522הכלל )ע"פ 

(; 18.62.21) פלוני נ' מדינת ישראל 8900522(; ע"פ 62.68.21) מדינת ישראל

, שפורסמו באתר האינטרנט (11.60.60) פלוני נ' מדינת ישראל 26500566ע"פ 

 (.נבו

 

פלונים נ'  0168526ע"פ  -המשפט העליון ב-של בית דינו-פסקלאחרונה ניתן 

 המשנה לנשיא( מפי 18.62.29) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל

 , לפיו:השופטת נאור

 

המשפט יטה ברוב המקרים להעניק משקל רב -הכלל, בית-על דרך "...

יותר לשיקולי שיקום בעניינם של קטינים, ביחס ליתר שיקולי 

המשפט אף מביא בחשבון את גילו של הקטין ואת -הענישה. בית

נסיבותיו האישיות כטעם ממשי להקלה בעונשו )ראו למשל: ע"פ 

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, י נ' מדינת ישראלפלונ 2669560

, מדינת ישראל נ' פלוני 98568ע"פ  (;"פלוני עניין"( )להלן: 68.65.60)

, קטינות אין זאת-עם((. 65.66.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב

משמעה חסינות. כאשר מדובר במעשים קשים, ובעיקר בעבירות מין, 

המשפט, גם כאשר העבריין -ישנה חשיבות למסר המרתיע היוצא מבית

אתר פורסם ב ,פלוני נ' מדינת ישראל 9286568פ הוא קטין )ראו: ע"

(. השופטת א' חיותשל  דינה-פסקל 8פסקה  ,(68.65.68) נבוהאינטרנט 
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המשפט, עליו לתת משקל הולם -, במלאכת האיזון שמבצע ביתכן-על

ינן גם לחומרת העבירה ולשיקולי הרתעה וגמול. ככל שהעבירות ה

המשפט להעדיף את המסלול הענישתי על פני -קשות יותר, כך יטה בית

, פלוני נ' מדינת ישראל 8606521"פ ; עפלוני ענייןזה השיקומי )ראו: 

 פלוני נ' מדינת 5056522(; ע"פ 15.66.26) נבואתר האינטרנט פורסם ב

פלוני נ'  8515560"פ (; ע68.60.26) אתר האינטרנט נבופורסם , ישראל

(; והשוו גם: 26.60.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, ינת ישראלמד

 נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראל נ' פלוני 1052568"פ ע

חומרת המעשים  עניין((. דומה כי אין צורך להכביר מילים ב20.62.65)

שביצעו המערערים ובדבר הצלקות שמעשים אלו בוודאי השאירו 

הרבה של המעשים המתוארים מצדיקה  בנפשו של המתלונן. החומרה

הטלת עונשי מאסר בפועל ואין בידי לקבל את הטענה כי גילם הצעיר 

ש המאסר בפועל באמצעים של המערערים מצדיק את המרתו של עונ

 "שיקומיים.

 

 6בשל האופק החיובי לשיקום של אחד הנאשמים, הופחתו במקרה זה 

עליו בשל התעללות מינית  חודשים שנגזרה 25חודשים מתקופת המאסר בת 

 ."26בקורבן בן  28פיזית ונפשית בהיותו בן 

 

 נבואתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראל אזריאלי אורי נ'} 0066521ע"פ  -ב

 :השופט ע' פוגלמן כב'מפי  , נפסק{(22.66.29)

 

לאחר בחינת נימוקי הערעור ושקילת טיעוני הצדדים, הגענו למסקנה כי . 8"

להידחות. כידוע, ערכאת הערעור תתערב בעונש שהטילה הערכאה  דין הערעור

ברורה ממדיניות  סטיההדיונית במקרים חריגים של טעות מהותית או 

 מחמוד נ' מדינת ישראל 5528521"פ הענישה הראויה )ראו, למשל, ע
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((. לא 9.60.26) 21, פסקה פלוני נ' מדינת ישראל 2109521(; ע"פ 28.62.26)

זו. אין צורך להכביר מילים  מידה-אמתעור שלפנינו עומד במצאנו כי הער

כאשר מדובר בקטינים.  שכן-כל-לאבדבר חומרתן הרבה של עבירות מין, 

נודעת חומרה מיוחדת והן "מהקשות ומעוררות הסלידה שבספר  לעבירות אלו

פלוני נ' מדינת  1081522החוקים, ואין צורך להכביר במילים על חומרתן" )ע"פ 

, שרעבי נ' מדינת ישראל 22266565(; ראו גם ע"פ 26.21.21) 16קה , פסישראל

, 869 ,(8, פ"ד נט)ליבוביץ נ' מדינת ישראל 2588569(; ע"פ 29.68.22) 66פסקה 

ֹות מערכות האכיפה להגן מחוייב((. כאשר לפנינו קורבן שהוא קטין, 1668) 896

ל יחסי מרות בין על שלומו וכבודו ביתר שאת, ובייחוד כאשר מדובר בניצו

של סמכות או יחסי כוח עשוי לעוות  הוגן-בלתיהקטין לאחראי עליו. כך, ניצול 

את אוטונומיית הרצון של הקורבן ולהביא לביצוע מעשים שלא מתוך הסכמה 

((. 20.61.22) 88, פסקה גולדבלט נ' מדינת ישראל 26066565חופשית )ראו ע"פ 

לים לעצמם חירות לפגוע בקטינים משפט זה כי הנוט-בהתאם לכך, קבע בית

בורשטיין נ' מדינת  2152560צפויים לעונשים כבדים ומשמעותיים )ראו ע"פ 

 ((.20.69.65) 26, פסקה ישראל

  

-28מן הכלל אל הפרט: המערער ביצע במתלוננות, שהיו קטינות בגילאים  .0

צעו , מעשים קשים וחמורים אשר הסבו להן פגיעות גופניות ונפשיות, ובו21

תוך ניצול תמימותן של הקטינות ויחסי האמון והמרות ששררו בינן לבין 

התייחס לחומרת העבירות ולנסיבות ביצוען  המשפט המחוזי-המערער. בית

נשקלו  מיתחםהענישה. במסגרת קביעת העונש בתוך ה מיתחםבעת קביעת 

ובהן התקופה הארוכה  -לחומרה ולקולה  -נסיבותיו האישיות של המערער 

שעליה משתרעת המסכת הפלילית, גילן של המתלוננות, חרטת המערער 

המשפט אף -ונכונותו לעבור תהליך שיקום ומצבו המשפחתי והכלכלי. בית

שקל את המלצת שירות המבחן בעניינו של המערער, שממנו עולה כי האחרון 

הביע רצון להשתקם, וכי הוא נמצא בראשיתו של תהליך טיפולי ארוך. בעניין 
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ו המלומד, בחנו את המידע שהציג כוח-באחרון זה שמענו בקשב את טיעוני א

, המתייחס לתהליך 69.66.1629לפנינו שירות המבחן בתסקיר המשלים מיום 

טיפולי אינטנסיבי שהמערער מצוי בעיצומו, ונתנו דעתנו לחשיבות סיום 

לי הטיפול. אכן אין להקל ראש בחשיבות שיקול זה, אך יש לאזנו עם שיקו

הענישה האחרים עליהם עמדנו. לאחר בחינת מכלול השיקולים, לא מצאנו כי 

המשפט המחוזי טעה במשקל שנתן לשיקולי הענישה השונים ולא מצאנו -בית

 כי תוצאת האיזון שערך בין שיקולים אלה מגלה עילה להתערבותנו.

 

 ."כן, החלטנו לדחות את הערעור-על-אשר .0

 

 {(1629) 0609(, 1)1629על -תק, נ' מדינת ישראלפלוני } 6101529רע"פ  -ב

 :השופט א' שהם כב'נפסק מפי 

 

הבקשה שלפניי נסובה, רובה ככולה, סביב מידת העונש שהושת על  .0"

משפט זה השתרשה ההלכה, לפיה השגה על חומרת -המבקש. בפסיקתו של בית

 העונש אינה מצדיקה מתן רשות ערעור "בגלגול שלישי", למעט במקרים

חריגים בהם העונש חורג באופן קיצוני ממדיניות הענישה הראויה והמקובלת 

(; רע"פ 65.68.29) נעים נ' מדינת ישראל 6216529בעבירות דומות )רע"פ 

ליזרוביץ נ' מדינת  2020529(; רע"פ 69.66.29) לוי נ' מדינת ישראל 020529

יחסית לחומרת ((. לטעמי, העונש שהושת על המבקש הוא קל 66.66.29) ישראל

העבירות בהן הורשע, ובמסגרתו נלקחו בחשבון הנסיבות המקלות במקרה דנן, 

ידי הערכאות הקודמות. מכאן שעונשו של המבקש -כפי שפורטו והודגשו על

אינו חורג, כל עיקר, ממדיניות הענישה הראויה והמקובלת במקרים דומים 

 5085521(; ע"פ 28.65.26) פלוני נ' מדינת ישראל 5856521)ראו והשוו: ע"פ 

 פלוני נ' מדינת ישראל 2286526(; רע"פ 66.60.26) נבון נ' מדינת ישראל
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((; לפיכך, הבקשה אינה מצדיקה עריכת דיון בפני ערכאה נוספת, 26.69.26)

 ודינה להדחות.

 

. למעלה מן הצורך ייאמר, כי גם לגופו של עניין, הבקשה אינה מגלה עילה 0

. אין מחלוקת בדבר חומרתן של העבירות שביצע להתערבות בגזר הדין

המבקש. מדיניות הענישה הראויה בעבירות מין בקטינים, צריכה להדגיש את 

האינטרס הציבורי, אשר בא לידי ביטוי בהבעת סלידה מן המעשים; בהרתעה 

 אישית וכללית; ובהרחקת העבריין מן החברה. כפי שציינתי במקרה אחר:

 

רות מין בקטינים הודגשה פעמים רבות "חומרתן הרבה של עבי

משפט זה. עבירות מין המבוצעות בקטינים נעשות, -בפסיקתו של בית

ככלל, תוך ניצול תמימותם והאמון שהם רוחשים לעבריין הבוגר )ראו 

((. כפי שנקבע 25.69.26) פלוני נ' מדינת ישראל 26268568, ע"פ הלדוגמ

( "אופי היחסים 26.62.22) פלוני נ' מדינת ישראל 8980526ע"פ  -ב

הנובע מפער הגילים מקנה ליחסים אלה את אופיים הפלילי אף מקום 

(. על העונש לשקף את 0, בפסקה שםבו נעשו היחסים בהסכמה" )

סלידת החברה מהמעשים המיניים המעוותים, ולהוות גורם מרתיע, 

ת הן כלפי העבריין עצמו והן כלפי עבריינים פוטנציאליים, מפני הישנו

 מעשים כגון אלה.

בנוסף לגורם ההרתעה, הצופה פני עתיד, קיים צורך מיידי להרחיק 

מנת להגן על -את העבריין הפדופילי מהקהילה, לתקופה ממושכת, על

ציבור הקטינים, שהינו ציבור פגיע במיוחד, מהסיכון שעודו נשקף מן 

העבריין, סוטה המין. במקרים מעין אלה, יש להעדיף את שיקולי 

הגנה על הקטינים, אשר עלולים להיפגע בגופם ובנפשם, על פני ה

שיקולים אחרים, לרבות נסיבותיו האישיות של העבריין. וזאת, 

, היתר-ביןבאמצעות הטלת עונש מאסר ממושך אשר ראוי כי ינוצל, 
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לטיפול בסטיותיו המיניות החמורות של עבריין המין. יש אף להדגיש 

מובהק למנצלים את רשת האינטרנט  את הצורך בהעברת מסר עונשי

למטרות פוגעניות ולסיפוק יצרים מיניים אפלים ומעוותים" )ע"פ 

 ((.16.60.26) 29, בפסקה ברברמן נ' מדינת ישראל  0680522

 

המשפט להתחשב בנסיבותיו -. לצד האינטרס הציבורי, כמפורט לעיל, על בית5

ל זה יש ליתן משקל האישיות והמשפחתיות של הנאשם העומד בפניו, ובכל

ראוי לשיקולי שיקום. זהו הכלל, וכך נעשה גם במקרה דנן. בבקשה שלפניי 

המבקש הדגיש, באריכות ובפירוט, את השיקולים לקולה אשר מתקיימים 

בעניינו, והעלה על נס את הצלחת ההליך הטיפולי שהוא מצוי בעיצומו. 

וחדות המצדיקות בהיבטים מסויימים, עניינו של המבקש מבטא נסיבות מי

הקלה בעונשו, וזאת בפרט בשל מצבו הבריאותי הגובל בעיוורון מוחלט. 

 הדין-פסקיואולם, הערכאות הקודמות כבר נתנו את דעתן לכך במסגרת 

ידן. כאמור, הנסיבות המקלות ניכרות בבירור במידת העונש המתון  שניתנו על

פת. בשולי הדברים יחסית שהושת על המבקש, ואינני רואה מקום להקלה נוס

כוח המבקש, במסגרתה הוצגה מדיניות -יש לציין, כי הפסיקה אליה הפנה בא

ענישה מקלה יותר, איננה עוסקת בעבירות של ביצוע מעשה סדום בקטין, וברי 

כי אין בה כדי ללמד דבר וחצי דבר על מדיניות הענישה המקובלת במקרים 

המשפט המחוזי, -בריו של ביתדומים. אשר לשיקולי השיקום, מקובלים עלי ד

אכן לקח על עצמו  (המבקש)לפיהם "אנו סמוכים ובטוחים שאם המערער 

אחריות והפנים את חומרת מעשיו, הוא יחזור למסגרת הטיפולית גם לאחר 

 ריצוי מאסרו".

 

 ". לאור האמור, בקשת רשות הערעור נדחית בזאת.8
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  נבואתר האינטרנט בפורסם  ,מדינת ישראל פלוני נ'}1612526 ע"פ  -ב

 :השופט ס' ג'ובראן כב'נפסק מפי { (19.69.29)

 

אין בידינו לקבל את הערעור. אשר לטענה בדבר נסיבותיו האישיות של  .29"

המשפט המחוזי נדרש להן בגזר דינו בסקירת טענות הצדדים -המערער, בית

וכי (, 26)בפסקה  מיתחם(. נקבע כי אין הן מצדיקות חריגה מן ה9)בפסקה 

(. דברים אלה בוססו 22בנסיבות המקרה, שיקול ההרתעה גובר עליהן )בפסקה 

על חומרת נסיבות הביצוע; על הפגיעה בשלושת הקטינים כפי שעלה  היתר-בין

שהמערער לא הפנים את מעשיו ומתקשה  כך-עלגם מתסקירי נפגעי העבירה; 

רמת דחפיו שהוא מייחס אשמה לקטינים, וש כך-עללראות בהם "מיניים"; ו

ששירות המבחן לא בא  כך-עלהמיניים גבוהה עד כדי קושי בשליטה בהם; וכן 

המשפט מצא לתת משקל נמוך לנסיבותיו של -בהמלצה טיפולית. בכך שבית

המערער אין כשלעצמו פסול בנסיבות המקרה. מעבר לכך שמדובר בעבירות 

 לעיתים, בעורמה לעיתיםמין, שחומרתן ידועה, מעשיו של המערער נעשו 

קביעתו  -שלושה במספר. משכך, דומה כי גם לגופה  -באיומים, וכלפי קטינים 

המשפט המחוזי לא -המשפט המחוזי בדין יסודה. מעבר לכך, בית-של בית

ייחס משקל בלעדי לשיקולי ההרתעה והגמול בקביעת עונשו של המערער. 

במניין השיקולים  באו -בזמן מעצרו -בוובכללן הפגיעה  -נסיבותיו של המערער 

שנים העונש  0הועמדה על  מיתחםבעת קביעת העונש. בהתאם, אף שתקרת ה

שנות מאסר. יוזכר, כי העונש המירבי שביקשה  8שנגזר לריצוי בפועל הוא 

 חודשי מאסר בפועל. 01המשיבה עמד על 

 

טענתו השניה של המערער עניינה רף הענישה המקובל. גם טענה זו לא נוכל  .28

מעשה  ם. מרבית אסופת הפסיקה שהובאה לא כללה עבירה שללהלו

)שלא  למעשה סדום בקטין אלא רק עבירות של מעשה מגונה או ניסיון סדום

מדינת  2660566יפו( -ת"אכלל חדירה בפועל(. יוצא דופן מבין אלה הוא תפ"ח )

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4572029#found3
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4572029#found3
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4572029#found3
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4572029#found2
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(. באותו מקרה הורשע (1666) 066(, 9)1666מח -תק, ישראל נ' דוברובסקי

במספר קטינים, והושת עונש  ומעשה סדום נאשם בעבירות של מעשה מגונה

מאסר של שנתיים וחצי לריצוי בפועל. גם שם לא בא שירות המבחן בהמלצה 

דומה כי המקרה שם  זאת-עםוגם שם המעשים נפרשו על מספר אישומים. 

נבדל מן המקרה הנוכחי בכך שבאותו מקרה המעשים הרלבנטים נעשו 

 בהסכמה ולא באלימות.

שקורי  8659521, את ע"פ היתר-ביןד, המשיבה הציגה פסיקה מטעמה, ומנג .20

משפט -(, שם דחה בית28.68.26) נבואתר האינטרנט פורסם ב, נ' מדינת ישראל

שנות מאסר בגין עבירות במקרה בודד  0זה ערעור של נאשם שהושתו עליו 

ומעשה מגונה בכוח. לאחר העיון באסופת הפסיקה שהגישו  מעשה סדום של

שני הצדדים, לא מצאנו כי העונש שנגזר חורג מרף הענישה המקובל באופן 

 שמצדיק התערבות של ערכאת הערעור.

 

כי בנסיבות המקרה לא מצאנו ממש בטענה לפיה  יצוייןבטרם סיום  .20

פרסיביות" ולא "אינסטרומנטאליות", וכי כפועל יוצא מכך העבירות הן "אקס

ששיקולי הרתעה אינם בעלי משמעות רבה למניעת הישנות העבירה, וכי יש 

לבכר טיפול ושיקום. כאמור, טענה זו נטענה בשפה רפה, ונסמכה על שני 

מאמרים זרים, שלא קושרו לדין מצוי כלשהו. לא הובא לטענה זו בסיס 

המשפט ציין במפורש כי -קה בישראל. בנסיבות המקרה, ביתבפסיקה או בחקי

"קיימת חשיבות ממשית בהשתת עונש מרתיע ובהרחקת הנאשם מהציבור 

לתקופה ממשית", ודומה כי בכך עיקר הטעם לתקופת המאסר שנקבעה. 

בנוסף, המערער עצמו מסרב להשתתף בטיפול, ומשכך ניטל עוקצה של הטענה 

טיפול בנסיבות המקרה. זאת מבלי להביע דעה  בדבר עוצמת חיוניותו של

סוף דבר, דין     כלשהי לגבי הטענה העקרונית בדבר סוגי העבירות השונים.

 הערעור להידחות."

 

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4572029#found1
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4572029#found0
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נבו אתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראל פלוני נ'} 8865526ע"פ  -ב

 : השופט ג'ובראן כב'נפסק מפי  {(60.69.29)

 

הערעור וצרופותיו לא מצאנו לקבל את הערעור כפי לאחר שעיינו בנימוקי  .21"

 שיפורט להלן.

 

המשפט -ידי בית-הענישה ההולם על מיתחםהמערער טען לטעות בקביעת  .26

 היתר-ביןהמחוזי, שכן מעשיו מצויים ברף הנמוך של עבירות המין במשפחה. 

תן צוינו הסכמת המתלונן למעשים; היעדר כוח או כפיה; וגיל המתלונן. לא ני

המשפט -להלום טענה זו. נסיבות ביצוע עבירה אלה נבחנו בגזר דינו של בית

כי "יש להביא  צוייןהמשפט נתן להם משקל לקולה. -המחוזי במפורש ובית

-חדבחשבון, לטובת הנאשם, כי מעשה הסדום שביצע במתלונן היה כאמור 

בכפייה או  , כי המתלונן היה קרוב לגיל בגירות, וכי כל המעשים לא נעשופעמי

תוך שימוש בכוח. בנוסף ניתן להתחשב בכך שהמערער והמתלונן אינם בני 

אותה משפחה גרעינית, כך שהיחסים ביניהם אינם מהווים גילוי עריות" 

 (.26 קה)פס

 

, דומה כי נסיבות ביצוע אלה גם באו לידי ביטוי בפועל בקביעת כך-עלנוסף  .29

ה שהגישו הצדדים, דחה אותה, המשפט נדרש לפסיק-הענישה. בית מיתחם

 וסקר פסיקה שונה אשר מצַאּה כמתאימה יותר בנסיבות העניין.

 

לא  כך-עלהמערער טען כי פסיקה זו מבוססת על מקרים חמורים מעניינו.  .28

המשפט המחוזי היה ער לכך וציין כי מדובר במקרים -חולקת המשיבה. גם בית

אתר פורסם ב, נ' מדינת ישראל פלוני 2025522ע"פ  -מעט חמורים יותר. ב

בשתי  29 -( הנאשם בעל את אחייניתו בת ה60.68.22) נבוהאינטרנט 

הזדמנויות, שכתוצאה מכך הרתה ונדרשה פעולה כירורגית להפסקת ההיריון. 
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 8המשפט -גזר בית צוייןחודשי מאסר. במקרה שני ש 96 -בהתאם הוא נדון ל

. במקרה 26 -באחייניתו בת ה שנות מאסר בגין עבירה של מעשים מגונים

שנות מאסר בגין מעשה מגונה  9אושרר עונש של  2869522ע"פ  -שלישי, ב

( לחוק 1)א() -ו (2)ב()698 בנסיבות סעיפים )ב(695 )ריבוי עבירות( לפי סעיף

)ריבוי עבירות(, בעילה אסורה בהסכמה )ריבוי עבירות(,  סדוםמעשה  העונשין,

 ( לחוק.6)ג()682 -)ב( ו682ועבירות מין במשפחה )ריבוי עבירות(, לפי סעיפים 

אכן, חלק ממקרים אלה מבוסס על נסיבות חמורות יותר. במקרה הראשון  .20

 והרשעה קודמת, ובמקרה 26היריון והפסקתו, במקרה השני מתלוננת בת 

שהציג המערער הצביעו על  הדין-פסקיהשלישי עבירות רבות יותר. מנגד, 

עונשים  -חודשים במקרה נוסף  10 -עונשי מאסר של שנתיים במקרה אחד ו

 קלים מעונשו של המערער.

 

חודשי מאסר בפועל )בנוסף לעונש  60במקרה שבפנינו על המערער הושתו  .20

נש נמוך מהעונשים שבפסיקה המותנה ולפיצוי שאינם במחלוקת( שהם עו

המשפט המחוזי. הוא אמנם גבוה, לא בהרבה, מן העונשים -שנסקרה בבית

המערער, אך אין בו כדי לחרוג מרף הענישה הראוי. גם אם  כוח-באשציין 

הענישה, לא היה בכך  מיתחםייתכן שהיה מקום לקבוע רף תחתון נמוך יותר ל

, אשר גם אנו מיתחםתחתון של הכדי לשנות מן העונש עצמו שנקבע בחלקו ה

סבורים כי הוא משקף את חומרת המעשים, נסיבות ביצועם, הפגיעה במתלונן, 

 וכן את שיקומו של המערער.

 

, שנטען כי קטעה 68.68.1626כעת לטענה החלופית בעניין ההחלטה מיום  .25

באיבו את ההליך השיקומי בו נתון היה המערער. טענה זו על פניה אינה 

לת יסוד, אולם בנסיבות המקרה לא ניתן להולמה. שיקול השיקום משול

הוא שיקול  -אחד ממכלול שיקולי ענישה  - מיתחםכבסיס לחריגה מן ה

המערער אינו  כך-עלד)א( לחוק. 96שברשות, כפי שקובעת בהוראות סעיף 

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4554766#found0
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היה עליו  -המשפט על תחילת הליך שיקומי -חולק. טענתו היא כי משהורה בית

כאשר  ד)ב( הקובעת כי96ת סיומו. תמונת הראי לסעיף זה היא סעיף לאפשר א

-מעשה העבירה ומידת אשמו של הנאשם הם בעלי חומרה יתרה, לא יחרוג בית

העונש ההולם, אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן. בסעיף  מיתחםהמשפט מ

זה מצדדת באת כוח המשיבה. מקובלת עלי עמדת המערער הטוען לתחולת 

המשפט המחוזי לא קבע כי במעשים קיימת חומרה יתרה. -ד)א(. בית96 סעיף

, ההליך השיקומי כפי שמורה הסעיף הוא סמכות שברשות, ובנסיבות זאת-עם

המשפט המחוזי עשה שימוש ברשות זו והורה על קיומו. אולם -המקרה, בית

-המשפט את הערכת המסוכנות )שנותרה בינונית על-מול שיקול זה הציב בית

( ואת דברי אבי המתלונן. גם התסקיר 21בעמ'  20.62.1629י התסקיר מיום פ

המשפט -המשלים שהיה חיובי לא היה נטול הסתייגויות להן נדרש בית

המחוזי, שעיקרן התעלמות מן הפגיעה במתלונן ועובדת היותו קטין וכן מעשה 

 הפיתוי שהיה בהתנהגותו.

 

, הוא הפגיעה במתלונן. פגיעה זו נוסף, שזה המקום להרחיב לגביו עניין .28

נדחקה לשולי הדיון, וזאת מכיוון שלא נערך תסקיר נפגע העבירה. מסופקני 

אם בעבירות כבמקרה הנוכחי רצוי לדרוש תסקיר נפגע עבירה. אלמנט מרכזי 

מן הפגיעה שמסבות עבירות מין, ובפרט במשפחה, הוא בציפור נפשו של הנפגע. 

עומד בסתירה  לעיתיםחשוף פגיעה זו ולאומדה הצורך של ההליך הפלילי ל

לרצונו וכוחו של הנפגע לשוב ולהתמודד עם חוויות העבירה. במקרה הנוכחי 

לא הוגש תסקיר נפגע עבירה בשל מצבו הנפשי של הקטין, ולפיכך הוריו העידו 

במקומו. באת כוח המשיבה ציינה בדיון לפנינו כי נפגשה עם הורי הקטין אשר 

ה את הקשיים שהוא עדיין חווה ואת הטיפולים שהוא עובר. דברים גוללו בפני

-אלה אינם בבחינת עובדות חדשות והם מצאו ביטוי גם בגזר דינו של בית

המשפט המחוזי, שם פורט כי מאז גילוי הפרשה המתלונן מבלה את מרבית 

 זמנו בשינה, אינו מדבר הרבה, ובפרט לא על האירועים שחווה.
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נה הכוללת, לא מצאנו לקבל את הטענה החלופית, לפיה היה לנוכח התמו .16

 מקום לסיים את ההליך השיקומי ורק אז לגזור את הדין.

 

-כוח המערער הודעה, בה היפנה לפסק-הגיש בא 62.66.1629כי ביום  יצויין .12

שם הופחת עונשם של המערערים,  5068526ע"פ  -ו 0200526ע"פ  -הדין ב

אינם זוכים להליכי שיקום בין כותלי הכלא. בענייננו,  אסירים בטחוניים, אשר

נטען כי הואיל והמערער הוא טעון הגנה בשל היותו בעבר איש שב"ס, הוא אינו 

מקבל טיפול, ולכן יש להפחית מעונשו. אין בידינו לקבל טענה זו. אין מדובר 

המשפט המחוזי. מעבר לכך, ההשוואה שמבקש -בנתון חדש שלא עמד בפני בית

המערער לערוך בינו לבין אסירים בטחוניים, אינה מקובלת עלינו בכל  כוח-בא

הדין הנ"ל שיקולים נוספים -הקשור לתנאי המאסר. לכך יש להוסיף כי בפסק

 הובילו להפחתה בעונש, ובהם גילם הצעיר של המערערים.

 

 הערעור נדחה." סוף דבר .11
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 :פרק ג'

 הארכת מעצר
 

 {(1629) 2801(, 1)1629על -תק, מדינת ישראל נ' פלוני} 1885529בש"פ  -ב

 -לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  01קשה ראשונה לפי סעיף נדונה ב

, להארכת מעצרו של המשיב בתשעים ימים או עד 2880-מעצרים(, התשנ"ו

 המשפט המחוזי בירושלים(.-)בבית 92106-60-26ת"פ  -הדין ב-מתן פסק

 

 ט קבע כי:המשפ-בית

 

( המייחס לו עבירות מין בתוך 11.60.1629נגד המשיב הוגש כתב אישום )מיום "

פי כתב האישום נהג המשיב לפגוע -המשפחה שחומרתן מדברת בעד עצמה. על

, ובפרט 1621-1626פגיעות מיניות קשות בשתיים מבנותיו, זאת במהלך השנים 

ללות נגיעה באבריהן . פגיעות אלו כו1621אוגוסט -החל מחודשים יולי

המוצנעים של המתלוננות, מעשה סדום ומעשים מיניים נוספים. בשל מעשיו 

הואשם המשיב בעבירת מעשה מגונה )ריבוי מעשים( ובעבירות מעשה סדום 

)ריבוי מעשים( וניסיון למעשה סדום. נוסף לכך מיוחסת למשיב עבירה של 

 הדחה בחקירה.

 

בקשת להורות על מעצרו של המשיב עד יחד עם הגשת כתב האישום עתרה המ

 18.60.1626תום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו. בדיון שהתקיים ביום 

הסכים ב"כ המשיב לקיומן של ראיות לכאורה נגד המשיב, ובהסכמת הצדדים 

נתבקש תסקיר שירות המבחן. התסקיר קבע למשיב רמת סיכון גבוהה ביותר, 
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בשל החששות לפגיעה במתלוננות  היתר-ביןושלל אפשרות של חלופת מעצר, 

המשפט המחוזי -ולשיבוש מהלכי משפט. בהסכמת הצדדים, הורה בית

על מעצרו של המשיב עד תום  22.65.26( ביום כב' השופט א' רומנובבירושלים )

 ההליכים נגדו.

 

מאז נקבעו מועדים רבים לתשובת המשיב לכתב האישום ולשמיעת הוכחות, 

יות מכמה עדים. ביחס למתלוננות עצמן עלה קושי בהבאתן כולל שמיעת עדו

המשפט שאין -קבע בית 19.66.29לדוכן העדים. בדיון האחרון שהתקיים ביום 

מנוס מהוצאת צווי הבאה המלווים בסנקציות. הדיון הבא נקבע ליום 

18.69.29. 

 

. בדיון שהתנהל בפניי הבהיר ב"כ המדינה כי פרשת התביעה הסתיימה, 1

בהתאמה. הדיון קבוע  20 -ו 25 -העדתם של שתי המתלוננות, בנות כ למעט

לשמיעת ראיות במהלך חודש אפריל. הוצאו כאמור צווי הבאה נגד 

המתלוננות. היה וצווי ההבאה יבוצעו קודם למועד שנקבע, תבקש המדינה 

המשפט להקדים את מועד שמיעת עדותיהן. מנגד, הסנגור מסכים כי -מבית

נהל את התיק בקצב טוב מבחינת קביעת מועדים, אך מציין כי המשפט מ-בית

כבר נקבעו שני מועדים בהם לא העידו המתלוננות הואיל והן לא אותרו, ואין 

 כל ערובה כי המתלוננות תתייצבנה בתאריך הבא.

 

מסוכנותו של  -. שני שיקולים עומדים ביסוד ההכרעה בבקשה מעין זו 6

מתמקד באינטרס הציבורי, ואילו  הראשוןהשיקול המשיב, וקצב המשפט. 

נועד להבטיח שמירת זכויותיו של נאשם שטרם הורשע ונהנה  השיקול השני

 מחזקת החפות.
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המשפט מנהל את התיק ביעילות. -בענייננו רבה ההסכמה. אין מחלוקת כי בית

אוסיף כי אף הסנגור הסכים לבקשת המדינה למעצרו של המשיב עד לסיום 

טיים נגדו, גם על בסיס תסקיר המעצר שתיאר את המסוכנות ההליכים המשפ

לכאורה של המשיב. כן נוסיף כי העבירות חמורות הנה. המדובר בעבירות מין 

בתוך המשפחה נגד שתי קרבנות, בנותיו של המשיב. המסוכנות נגזרת הן מסוג 

פי החזקה הסטטוטורית, והן מעוצמתן בנסיבות העניין. עברו -העבירות על

ילי העשיר של המשיב תורם אף הוא למשקל של המסוכנות. נוסף על הפל

העבירות עצמן, לכאורה איים המשיב ונהג במתלוננות באלימות, ואף לאחר 

שהורחק מביתו התקשר לאחת הבנות ואיים עליה שלא תתלונן נגדו. מכאן 

שיקול נוסף העומד נגד שחרורו של המשיב, בדמות החשש לשיבוש הליכי 

 המשפט.

 

 על פניהקושי בקבלת הבקשה נובע מהקושי בהעדת המתלוננות. כמובן, 

הדברים הן עדות חשובות במשפט. השאלה העומדת לדיון היא: האם לעת 

הצלחת התביעה להביא -הזאת יש מקום להורות על שחרור המשיב עקב אי

אותן להעיד. שאלה זו אינה תיאורטית, אלא תלויה בנסיבות העניין. כאמור, 

משפט מקדם את המשפט בצורה משביעת רצון. זו בקשה ראשונה ה-בית

 להוצאת צו הבאה, והעניין בטיפול.להארכת מועד. המדינה הגישה בקשה 

 

לאחר בחינת מכלול הנסיבות, ועל רקע כל האמור, דעתי היא כי לעת הזאת 

נוטה הכף למתן הזדמנות למדינה לסיים את שלב שמיעת ראיות התביעה בלי 

משיב. תוצאה אחרת עשויה להפר את האיזון הראוי בין הצדקת שישוחרר ה

 המשך מאסרו של המשיב לבין העיכוב שנוצר בסיום פרשת התביעה.

 

יום החל  86 -, הנני נעתר לבקשה ומאריך את מעצרו של המשיב בסוף דבר. 9

-בבית 92106-60-26ת"פ  -דין ב-, או עד למתן פסק11.69.1629מתאריך 
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המשפט כי בהתאם -רושלים, לפי המוקדם. חזקה על ביתהמשפט המחוזי בי

ייקבעו  18.9.1629להשתלשלות ההליכים בדיון ההוכחות הבא בתאריך 

 "מועדים נוספים.

 

{ (1629) 9209(, 1)1629על -תק, מדינת ישראל נ' פלוני} 1020529בש"פ  -ב

 :השופט נ' הנדלכב' נפסק מפי 

 

לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות  01 . מונחת לפניי בקשה ראשונה לפי סעיף2"

, להארכת מעצר המשיב בתשעים ימים החל 2880-מעצרים(, התשנ"ו -אכיפה 

המשפט -בבית 98105-60-26תפ"ח  -הדין ב-או עד מתן פסק 16.9.1629מיום 

 המחוזי בבאר שבע.

 

. המשיב נשוי למתלוננת כעשר שנים, אולם בכשלוש השנים האחרונות 1

כתב האישום מגולל מסכת קשה של התעללות. לפי המתואר,  התגוררו בנפרד.

המשיב כלא את המתלוננת בביתו למשך כשבוע, במהלכם הכה אותה, אנס 

אותה וביצע בה מעשי סדום. כתוצאה מהתקיפות המיניות היא אף נזקקה 

, איים על המתלוננת ועל בני משפחתה ובני משפחתו אשר היו כן-כמולניתוח. 

אירועים, לבל יספרו את שאירע למשטרה. בגין מעשים אלו עדים לחלק מן ה

הוגש נגד המשיב כתב אישום המייחס לו אישומים בגין העבירות שלהלן: 

, כליאת שווא 2800-לחוק העונשין, התשל"ז 602חטיפה לשם כליאה לפי סעיף 

( לחוק 6)ב()698עבירות(, אינוס לפי סעיף  1לחוק העונשין ) 600לפי סעיף 

עבירות(, מעשה סדום לפי סעיף  1( לחוק העונשין )9)ב()698ולפי סעיף  העונשין

עבירות(,  1( לחוק העונשין )9)ב()698 -( ו6)ב()698)ב( בנסיבות סעיפים 690

עבירות(,  6( לחוק העונשין )2)ב()651תקיפה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 

ומים לפי סעיף עבירות(, אי 9)ב( לחוק העונשין )198הדחה בחקירה לפי סעיף 

 לחוק העונשין. 981לחוק העונשין והיזק בזדון לפי סעיף  281
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, עתרה המבקשת 16.60.26עם הגשת כתב האישום, בתאריך  בבד-בד .6

להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים. בדיון מיום 

 טען כי זאת-עםהמשיב הסכים לקיומן של ראיות לכאורה.  כוח-בא 2.8.1626

קיימות סתירות בעדויות המכרסמות בחומר הראיות, וביקש לשחררו לחלופת 

המשפט על מעצר -הורה בית 21.68.26מעצר. בהחלטה שניתנה בתאריך 

 המשיב עד לתום ההליכים.

 

שמיעת ההוכחות בתיק העיקרי החלה אך לאחרונה. המועד הראשון לשמיעת 

ים נקבעו בחודש הסמוך לכך. , ושני דיונים נוספ68.69.29ההוכחות נקבע ליום 

המשיב. תחילה נבעו  כוח-באהדיון בתיק נדחה מספר פעמים, לבקשת 

כוחו של המשיב, ובהמשך כיוון שטרם הועבר -הבקשות מהחלפות ייצוג באי

את  28.21.1626המשפט קבע בדיון ביום -ו מלוא חומר החקירה. ביתכוח-באל

שני מועדים מוקדמים  שלושת המועדים לשמיעת ההוכחות. תחילה הוצעו

 המשיב. כוח-באידי -יותר, במהלך חודש מרץ, אך אלו נפסלו על

 

. בבקשה שלפניי טוענת המבקשת כי המעשים המיוחסים למשיב מעידים על 9

המסוכנות הרבה הנשקפת ממנו. מסוכנות זו נלמדת גם מעברו הפלילי העשיר 

ימות ואיומים, וכן של המשיב, הכולל תשע הרשעות קודמות לרבות עבירות אל

. לטענתם, בשל מסוכנות זו לא תנאי-עלתלויים ועומדים נגדו שני מאסרים 

, טוענת המבקשת כי המעשים המיוחסים כן-כמוניתן להסתפק בחלופת מעצר. 

בעבירות של הדחה בחקירה ובעבירת איומים,  היתר-ביןלמשיב, המואשם 

המשיב טוען  כוח-באפט. מעלים חשש סביר כי שחרורו יביא לשיבוש הליכי מש

כי אמנם הוא שביקש לדחות את הדיונים בהליך העיקרי, אך הדבר נבע 

יש מקום לשחררו ממעצר בשל חלוף תשעת  כן-עלמהתנהלות המבקשת, ו

, להערכתו ההליך צפוי להימשך עוד זמן רב. עוד הוא מבקש כן-כמוהחודשים. 

לשחררו לחלופת  משפט קמא לבחון אפשרות-משפט זה יורה לבית-כי בית
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, 66.69.1629מעצר, בייחוד לאחר מתן עדות המתלוננת בדיון שקבוע ליום 

 משום שלטענתו יש בכך כדי להתמודד עם חשש המבקשת משיבוש ההליכים.

 

. בבחינת בקשה להארכת מעצרו של נאשם מעבר לתשעה חודשים יש לבחון 8

ם, והאחר הוא שני שיקולים. האחד הוא המסוכנות הנובעת לכאורה מהנאש

משקף את האינטרס הציבורי,  השיקול הראשוןקצב התקדמות המשפט. 

והשני את זכותו של נאשם המצוי במעצר שמשפטו יסתיים בהקדם. במסגרת 

עילת המעצר יש לבחון את המסוכנות הנובעת מהנאשם, ואת האפשרות כי 

ינצל את שחרורו לחלופת מעצר כדי לשבש את הליכי המשפט. באשר 

וכנות הלכאורית הנובעת מהמשיב, עסקינן בעבירות חמורות ביותר, אותן למס

ביצע תוך הפעלת אלימות קשה מאוד כלפי המתלוננת, ונגזרת מהן מסוכנות 

בעוצמה גבוהה. זאת ועוד, כאמור, למשיב תשע הרשעות קודמות, וכן תלויים 

חרת של , אחד מהם בגין תקיפת בת זוג אתנאי-עלועומדים נגדו שני מאסרים 

המשיב. בכך עולה לכאורה כי מאסריו הקודמים לא הרתיעוהו מלשוב לסורו. 

ידי המשיב באם ישתחרר, לפי המתואר -באשר לחשש לשיבוש ההליכים על

בכתב האישום מדובר בחשש ממשי. המשיב איים על המתלוננת ועל כל 

אחיו ואחיינית המתלוננת  היתר-ביןהסובבים אותו אשר נחשפו למעשיו, 

-, עלמזאת-יתרההקטינה, לבל יתערבו בנעשה או ידווחו למשטרה על שאירע. 

פי הראיות לכאורה, איים על המתלוננת בעודו אוחז סכין באירוע אחד, 

 ובאקדח או בחפץ הנחזה להיות אקדח באירוע אחר.

 

 כוח-באידי -הוא כאמור קצב התקדמות המשפט. אכן, נטען על השיקול השני

בעו מהתעכבות המבקשת בהעברת מלוא חומר החקירה המשיב כי הדחיות נ

היכולת  היעדרלידיו. אך מהצד האחר, חלק מסיבת דחיית הדיונים או למצער 

לשמוע את ראיות הצדדים קודם לכן, נבע מההגנה. גם אם קצב המשפט יכול 

היה להיות מהיר יותר, בנסיבות העניין אין די בנתון זה כדי להטות את הכף. 
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ההוכחות החל ומתקדם בקצב ראוי. יש לוודא כי קצב זה יישמר.  הליך שמיעת

 זאת בייחוד לנוכח חזקת החפות העומדת לזכות המשיב, בעודו במעצר.

 

ימים  52 -. לפיכך, דין הבקשה להתקבל. מעצרו של המשיב מוארך בזאת ב0

-בבית 98105-60-26תפ"ח  -הדין ב-או עד מתן פסק 1.8.1629החל מיום 

 "זי בבאר שבע, לפי המוקדם.המשפט המחו
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יחסי מין בין מטפל נפשי 

א לחוק 347סעיף  - למטופל

 העונשין
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 קובע:  2800-א לחוק העונשין, התשל"ז690סעיף 

 

ד, תיקונים: התשס") יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל. א347"

 ((6התשע"ב )מס' 

 :)א( בסימן זה 

אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול  -" טיפול נפשי"

שיחות, שנעשו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים, כדי 

לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה אחרת, 

 שמקורן רגשי או נפשי;

ת עצמו כעוסק, במתן מי שעוסק, או שמציג א -" מטפל נפשי"

 טיפול נפשי, כמשלח יד או מכוח תפקיד.

)ב( מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו 

שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול  עשרה-שמונהלהם 

נפשי על ידו ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול כאמור, בהסכמה 

ו, שמקורה בטיפול הנפשי שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית ב

זה  קטן-סעיף ענייןמאסר ארבע שנים; ל -שניתן להם על ידו, דינו 

ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, -יראו מעשים כאמור שנעשו על

פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה במהלך 

התקופה שבה ניתן הטיפול הנפשי כאילו נעשו תוך ניצול תלות 

שית כאמור; חזקה זו לא תחול אם המעשים החלו לפני נפשית ממ

 "תחילתו של הטיפול הנפשי.

 

או ר} בחקיקה הפלילית קיימות עבירות שונות המתייחסות למצבים של ניצול

 2082 ,(6)1668על -, תקנוי נ' מדינת ישראל 8180569ע"פ  -למשל הדיון ב

העונשין, שהוסף א לחוק 690אחת מן העבירות הללו מנויה בסעיף . {(1668)

 בשנת תשס"ד, ועניינה יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל:
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"בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות  יחסי מיןקיום  ,כן-אם ,סעיף זה עניינו

ידי המטפל -על), שמקורה בטיפול הנפשי שניתן (במטפל הנפשי)נפשית ממשית 

 דרתו בחוקמדובר בטיפול נפשי כהג ". סעיף זה מוגבל למצבים שבהם(הנפשי

 .{(1668) 1150(, 1)1668על -תק  מאיר פחימה נ' מדינת ישראל  8680560ע"פ }

 

"הצעת החוק נועדה  על תכליתו של הסעיף נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק:

ל תוך ניצו ידי מטפלים במטופליהם,-להתמודד עם ביצוע מעשים מיניים על

כשמדובר  רת ביניהם...ושל התלות הנוצמצבם של הנזקקים לטיפול נפשי... 

 אין המדובר בהסכמה של ממש מצד המטופל, ובמיוחד בטיפול נפשי, בטיפול,

באין יכולת לשקול באופן חופשי את מערכת היחסים  אלא בהסכמה פגומה,

על  קדמי }מתוך ציטוט שהובא בספרו של י' ומשמעותה ובאין בחירה אחרת"

 .{2928 ,הדין בפלילים
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של מסוג הטרדה מינית 

 שלא בהסכמה מעשים מגונים

לחוק  345-345פים סעי -

 העונשין
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 :פרק א'

 כללי
 

 קובע כדלקמן: 2885-, התשנ"חחוק למניעת הטרדה מינית( ל1)א()6סעיף  

 

 נית והתנכלות. הטרדה מי3" 

 הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:)א(  

 ... 

לחוק  698 -ו 695( מעשים מגונים כשמשמעותם בסעיפים 1)

 העונשין;..."

 

פי משמעותם -כי מעשים מגונים, עלאיפוא  קובע חוק למניעת הטרדה מיניתה

חוק ל 698 -ו 695ההפניה לסעיפים שהטרדה מינית. מאחר  הם, חוק העונשיןב

אשר נעשית במסגרת ההגדרה של הטרדה מינית, היא רלוונטית אף כ העונשין

 }עש"מ התביעה המוגשת בגין הטרדה מינית אינה פלילית, כי אם משמעתית

 {.(1666) 621 ,(1)זפ"ד נ ,מדינת ישראל נ' זקן 0060561

 

 , 2800-, התשל"זחוק העונשיןל 698 -ו 695מבין החלופות הקבועות בסעיפים 

 לחוק העונשין, וזו לשונה: )ו( -ו )ג(695וונטית  זו הקבועה בסעיף רל

 

 . מעשה מגונה345" 

)ג( העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות 

 מאסר שלוש שנים... -(, דינו 2קטנים )א(, )ב( או )ג-כאמור בסעיפים

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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י מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזו - "מעשה מגונה"בסימן זה,  )ו(

 ."מיניים

 

 , 2885-התשנ"ח ,חוק למניעת הטרדה מינית( ל1)א()6בהתבסס על סעיף 

, קובע העונשיןחוק )ו( ל695ובהתחשב בהגדרה ל"מעשה מגונה" כאמור בסעיף 

 בזו הלשון: ,( לתקשי"ר1)(ב)96.912סעיף 

 

 הטרדה מינית  43.421" 

 ... (א) 

)להלן:  2885-, התשנ"חחוק למניעת הטרדה מיניתפי ה-על. (ב)

ות, "החוק"( הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסור

 ואלה הן:

  (2 )... 

 ,חוק העונשיןל 698-ו 695  םמעשה מגונה כהגדרתו בסעיפי (1)

הוא:  חוק העונשיןמגונה ב . הגדרתו של מעשה2800-התשל"ז

 ...";מעשה לשם גירוי מיני, או החושף את עצמו בפניה

 

 קובע לאמור: 2800-לחוק העונשין, התשל"ז 695סעיף 

 

(, 9(, התש"ס )מס' 6תיקונים: התש"ן )מס' ) . מעשה מגונה345"

 ((6, התשע"ב )מס' (, התשס"ד0התשס"א )מס' 

)א( העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 

 מאסר שבע שנים. -(, בשינויים המחוייבים, דינו 8( עד )1)א()698

)ב( העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 

 מאסר עשר שנים. -(, בשינויים המחוייבים, דינו 8( עד )2)ב()698

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=228995
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=228995
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תו אך שלא בנסיבות כאמור שה מגונה באדם בלא הסכמ)ג( העושה מע

 מאסר שלוש שנים. -(, דינו 2קטנים )א(, )ב( או )ג-בסעיפים

)ג( תוך שימוש בכוח או הפעלת  קטן-סעיף( נעברה עבירה לפי 2)ג

אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי 

 נים.מאסר שבע ש -זולתו, דינו של עובר העבירה 

-ארבע( העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו 2) )ד(            

שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה,  עשרה

 מאסר ארבע שנים; -עבודה או שירות, דינו 

זה יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג,  קטן-סעיף עניין( ל1)

ד מאלה פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאח

שנים וטרם  עשרה-ארבעשעשה מעשה מגונה באדם שמלאו לו 

שנים, במהלך התקופה שבה ניתן  עשרה-שמונהמלאו לו 

לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך 

-ששניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם 

 שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי עשרה

 במסגרת קשר זוגי.

שנים מעשה  עשרה-שמונה( מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו 2)ד

 מאסר שלוש שנים. -א)ב(, דינו 690מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 

שנים תוך  עשרה-שמונה)ה( העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו 

 מאסר שנתיים. -ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו 

מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי  -" מעשה מגונה, ")ו( בסימן זה

 "מיניים.
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 9625(, 9)1621מח -תק, אסף לינג נ' מדינת ישראל} 8859-62-21ע"פ )מרכז(  -ב

 :({ נפסק1621)

 

 "מעשה"

עובדתי של עבירת מעשה המבחן המרכזי לקביעה מתי נתקיים היסוד ה. 68

 :מגונה הוא

 

מתוך השקפות  נוי שבמעשה פלוני...לגזור את הגי"...שאמורים אנו 

החברה באשר להיותו של מעשה פלוני מעשה מגונה, המבחן הוא 

פי -"מבחן אובייקטיבי, מעשה שעל פניו קיים בו אלמנט מגונה על

השקפות החברה בה מתבצע המעשה", או: "מעשה, אשר יש בו על פניו 

יות של אובייקטיב מידה-אמותפי -אלמנט של מיניות גלויה, ואשר על

מתבונן מן הצד, של האדם הממוצע, ייחשב לא הגון, לא מוסרי, לא 

 ".צנוע

, בפסקה (1669) 205 ,(6)פ"ד נח ,מדינת ישראלפלוני נ'  0188566)ע"פ 

 (:26, בפסקה שםוכן , (22

 

"היסוד העובדתי בעבירה של עשיית מעשה מגונה הוא מעשה 

מגונה, ובלבד  מהווה בעיני האדם הסביר מעשה ענייןשבנסיבות ה

 ".שנעשה הוא למטרה של גירוי, סיפוק או ביזוי מיני

 

 :עוד נקבע בפסיקה כי

 

"לצד המבחן המרכזי נדונו בפסיקה מאפיינים שונים המסייעים 

לפרשנות עבירת המעשה המגונה. כך, למשל, ניתן משקל רב למניעיו 
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של מבצע המעשה, בדגש על מניע מיני, במסגרת הבחינה העובדתית 

 "."אם מדובר במעשה שהוא "מגונהה

 נבואתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראלפלוני נ'  8066568ע"פ )

 (.26בפסקה  (,10.68.22)

 

צ' ד'( צובע את  -(:"קיומו של מניע כזה )מיני 20ובהמשך )שם, בפסקה 

התנהגות המערער באור אחר ומקנה לה את אופיה המגונה. משמע, כאשר 

המשפט לסווג את ההתנהגות -וונה מינית, ייטה ביתמבוצע המעשה מתוך כ

 כ"מעשה מגונה".

 

"מאפיין נוסף למבחן קיומו של "מעשה מגונה" הינו הערך : וכן נקבע כי .60

מקור  ש לפרש את יסודותיה...המוגן הניצב בבסיס העבירה, כשלאורו י

בצורך להגן על שלמות גופו, צנעת  -האיסור הפלילי לבצע מעשה מגונה 

 ..(.26, בפסקה שם) טיותו, וכבודו של האדם"פר

 

, שם הוצע כי 2850-התשמ"ו ,(10להבדיל מהצעת חוק העונשין )תיקון מס' . 68

"מעשה מגונה" יוגדר כך: "נגיעה מכוונת של איבר מוצנע של אדם בגופו של 

ידי חפץ, באיבר מוצנע של -זולתו, או נגיעה מכוונת כלשהי של אדם, אף על

לשם גירוי מיני או לשם ביזוי, ואחת היא אם האיבר המוצנע היה  זולתו, והכל

-של-סופוחשוף או לבוש", הרי ההגדרה של "מעשה מגונה", כפי שהתקבלה ב

, היא: "מעשה לשם גירוי, 2886-התש"ן ,(66בחוק העונשין )תיקון מס'  דבר

  סיפוק, או ביזוי מיניים".

 

בעת רכיב התנהגותי רחב ביותר על הגדרה זו נאמר בפסיקה כי "הגדרה זו קו

 610, 621 ,(1)פ"ד נז ,נ' זקן מדינת ישראל  0060561"מעשה" )עש"מ  -בהיקפו 



לחוק  345-345 סעיפים -שער י"א: הטרדה מינית מסוג של מעשים מגונים שלא בהסכמה 
 העונשין

 

 

 

808 

, (1668) 180 ,(2פ"ד ס) ,נ' בן חיים מדינת ישראל 9086569עש"מ  -ו (1666)

 (.0בפסקה 

 

ות המין בישראל: וכן ראה מאמרו של גבריאל הלוי, "היסוד העובדתי בעביר

( לפיו "ניתוחה של 005, 082 ,)התשס"ג( 20 משפט וצבא, תי"ניתוח ביקור

עבירת המעשה המגונה מצביע על כי כל מעשה באשר הוא עשוי להיות מעשה 

מגונה. הגדרת המעשה המגונה אינה מצמצמת עצמה להגדרות פיזיות 

  ספציפיות".

 

ה והתנהגות של יתה רחבה ביותר, והיא כוללת כל עשהתיבה "מעשה" משמעו

ובדתי . ה"מעשה" בדיני העונשין כולל כל פעולה גשמית בעלת היצג עאדם

( 806, (1668-התשס"ט, כרך א' )תורת דיני העונשין חיצוני )ד"ר גבריאל הלוי

-עלהפעלת שריר בגוף האדם או  ידי-עלואין הכרח כי הפעולה הגשמית תתבצע 

 (.801, שםהתכווצותו ) ידי

 

הוא בכלל "מעשה", מקום  -עשיה -נו, איהיי -הקשר זה, כי גם מחדל אזכיר ב

 )ב( לחוק העונשין(.25 סעיףשקיימת חובה לעשות )ראה 

 

אין בסיס, לא בלשון החוק ולא בתכלית החקיקה, לצמצם את משמעות . 96

התיבה "מעשה" באופן שלא תכלול התנהגויות כגון אלה שביצע המערער לפי 

עות הטלפון יכול אדם האישום הראשון והאישום החמישי, שכן, גם באמצ

  לפגוע פגיעה מינית בכבודו, בפרטיותו, ובצינעתו של הקורבן.

 

 8621565ע"פ  -ב כב' השופט נ' הנדלהשימוש בטלפון, את דברי  ענייןואצטט, ב

 (:5בפסקה (, 16.62.21) נבואתר האינטרנט פורסם ב, דינת ישראלפלוני נ' מ
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ם הנסיבות המנויות "משכוונו המעשים כלפי אדם כלשהוא, בהתקיי

בסעיף, ניתן להרשיע גם בגין "מגע וירטואלי". מגע שכזה יכול לבוא 

אם באותו מרחב פיזי ואם  -לידי ביטוי בשיחה בין שני האנשים 

בנקיטה באמצעים טכנולוגיים: טלפון, שליחת מסרונים או שימוש 

 ."במרשתת )אינטרנט(, וכיוצא באלה

 

האחד, התקשרות ודיבור בטלפון עם ה"מעשה" במקרה דנן כלל, במקרה 

, השמעת אמירות בעלות תוכן מיני, בקשת המערער ממנה כי 21קטינה כבת 

תתאר לו את בגדיה התחתונים, וכי תדמיין גברים ערומים, וכל זאת כשהוא 

של החלק הכללי  2 סעיףמנסה או מגיע לפורקן מיני תוך כדי השיחה )כך לפי 

התקשרות ודיבור בטלפון עם קטינה כבת  - של כתב האישום(, ובמקרה השני

, דרישתו ממנה מספר פעמים כי תיגע בפות, עד שלבסוף אמרה לו כי היא 0

מבצעת את דרישתו, וכל זאת כשהוא מנסה או מגיע לפורקן מיני תוך כדי 

 מכל האמור לעיל עולה בבירור כי התנהגות של החלק הכללי(. 2 סעיףהשיחה )

 ..מעשה".היא בוודאי בכלל " כזו

 

, כן-על-יתראף הפעלת מכשיר טלפון וניהול שיחת טלפון הם בגדר "מעשה". 

הנ"ל הנאשם צילם את איבריהן המוצנעים של המתלוננות ללא  8066568בע"פ 

 686565עפ"א )נצ'(  -ב .ידיעתן, ונקבע שביצע בכך עבירות של מעשה מגונה

שם  (66.66.68) נבואתר האינטרנט פורסם ב ,דינת ישראלסלאח אלדין נ' מ

הורשע המערער בעבירה של מעשה מגונה, כאשר ה"מעשה" התבטא בכך 

שהוא הסתכל על אחותו במבטים לא רגילים, תוך שהוא נוגע באיבר מינו. אם 

 בענייננו. וכמה-כמה-אחת-עלדי בכך כדי להוות "מעשה", 
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 -המבחן המנחה לקביעה אם התקיים היסוד העובדתי של מעשה מגונה הוא 

 0980522השקפות החברה באשר להיותו של אותו מעשה "מעשה מגונה" )דנ"פ 

(. 9בפסקה  (,10.61.21) נבואתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראלפלוני נ' 

"הגדרת מעשים אלה כעבירה, משמעותה שהחברה איננה מוכנה  -ולענייננו 

 8621565פי דין" )ע"פ -להשלים עם התנהגות כזו כלפי קטינים כמותרת על

 (.5בסוף פסקה  (,16.62.21) נבואתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראלפלוני נ' 

 

 "באדם"

" משמעותו, בהקשר זה, שהמעשה חייב באדםבפסיקה נקבע כי הביטוי "

לחוק  695להיות מכוון אל אותו אדם. כלומר, עבירת מעשה מגונה לפי סעיף 

)ע"פ  מסוייםלעברו של אדם  העושה ידי-עלמתייחסת למעשים מגונים שכוונו 

 (,19.68.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב, מדינת ישראלבשן נ'  66050560( יר')

(. כן אציין את ההלכה לפיה ייתכנו מקרים בהם עבירה של 16, 28 פסקאותב

מעשה מגונה לא תדרוש מגע פיזי של המבצע בקורבן. אם מתקיים אלמנט של 

לא הגונים, לא מוסריים ולא צנועים, די יהיה  מיניות גלויה, ומעשי הנאשם הם

לגבש את היסוד העובדתי  מנת-על -ללא צורך במגע פיזי  -באלמנט המיניות 

אתר פורסם ב ,מדינת ישראלפלוני נ'  8066568של עבירת מעשה מגונה )ע"פ 

 ,מדינת ישראלפלוני נ'  8621565ע"פ  ;16בפסקה  (,10.68.22) נבוהאינטרנט 

פלוני נ'  1152568ע"פ  ;5בפסקה  (,16.62.21) נבוהאינטרנט אתר פורסם ב

 (.92בפסקה  (,20.69.21) נבואתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראל

 

כאמור לעיל, התיבה "באדם" פורשה כך שהמעשה המגונה כוון לעברו של אדם 

העושה לעברו של אדם  ידי-על. מעשה מגונה יכול שיהיה מכוון מסויים

לא נוכחות פיזית של שניהם באותו מקום, וגם ללא קשר עין , גם למסויים

ביניהם. תכלית העבירה של מעשה מגונה היא הצורך להגן על שלמות גופו, 
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, 980 ,(1)הפ"ד נ ,מדינת ישראלכהן נ'  0108588פרטיותו וכבודו של האדם )ע"פ 

(. "הפרטיות והצנעה מבטאות את ההכרה שלכל אדם דל"ת האמות (1662) 860

פלוני נ'  8621565לו וכבודו שלו, שמחייבים להגן על השטח הפרטי שלו" )ע"פ ש

(. אלה עשויים 29 (,16.62.21) נבואתר האינטרנט פורסם ב ,דינת ישראלמ

להיפגע, גם אם הנאשם מבצע את מעלליו מרחוק, באמצעות הטלפון. בצדק 

צב שבו להכרעת הדין( כי אין הבדל בין מ 10קמא )בפסקה  המשפט-ביתקבע 

העבריין נוכח פיזית או לא, שכן, בשני המקרים מדובר בעבריין שמנצל קטין 

נגד רצונו, לשם סיפוק צרכיו המיניים, ובשני המקרים הקטין ירגיש שפגעו בו 

 (:26, שםהנ"ל ) 8621565ע"פ  -וניצלו אותו.ואצטט כאן שוב מ

 

"... משכוונו המעשים כלפי אדם כלשהוא, בהתקיים הנסיבות 

מנויות בסעיף, ניתן להרשיע גם בגין "מגע וירטואלי". מגע שכזה ה

אם באותו מרחב פיזי  -יכול לבוא לידי ביטוי בשיחה בין שני האנשים 

ואם בנקיטה באמצעים טכנולוגיים: טלפון, שליחת מסרונים או 

 ."שימוש במרשתת )אינטרנט(, וכיוצא באלה

 

אין  ה רחבה ביותר, ולא בכדי.לסיכום, החוק מגדיר עבירת מעשה מגונה בצור

בחוק, גם לא בפסיקה, דרישה לנוכחות פיזית באותו מקום, או לקשר עין. 

 -אדרבה, הפסיקה, שזה עתה ציטטתי, נקטה בגישה לפיה די במגע וירטואלי 

 באמצעים טכנולוגיים, כדוגמת הטלפון.  -שלא באותו מרחב פיזי 

 

 היסוד הנפשי

עבירת מעשה מגונה הוא קיומה של מטרה היסוד הנפשי הנדרש להרשעה ב

מדינת פלוני נ'  0188566להשיג גירוי מיני, או סיפוק מיני, או ביזוי מיני )ע"פ 

מדינת כהן נ'  0108588ע"פ  ;20בפסקה  (,1669) 205(, 6פ"ד נח) ,ישראל

כוונתו המינית של הנאשם יכולה  (.(1662) 861 - 862, 980 ,(1)הפ"ד נ ,ישראל
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ך של הסקת מסקנות מן העובדות שהוכחו, תוך בחינתן במאזני להילמד בדר

אתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראלפלוני נ'  589569)ע"פ  הגיוןסבירות ו

(. ניתן להסיק את התקיימותו של היסוד הנפשי 15בפסקה  (,66.66.68) נבו

 26111560מהנסיבות, מהתנהגותו של הנאשם ומראיות חיצוניות נוספות )ע"פ 

( 8בפסקה  (,68.21.60) נבואתר האינטרנט פורסם ב ,מדינת ישראל לוני נ'פ

 .(20בפסקה  הנ"ל, ,0188566)ע"פ  והוא יכול שיילמד מעצם המעשה
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 :פרק ב'

 פי-מהותה של העבירה על

 לחוק העונשין 345סעיף 
 

לחוק  695העבירה של עשיית מעשה מגונה קבועה כיום בהוראת סעיף 

 .חוק זו כוללת מעשים מגונים בחמישה סוגי מערכות שונות שין. הוראתהעונ

 

העבירה של עשיית מעשה מגונה עברה שינויי ניסוח אחדים מאז נקבעה 

 288עד  280)בסעיפים  2860בפקודת החוק הפלילי,  Indecent Actהעבירה של 

-כניסוחם בחוק העונשין במקורו, בשנת תשל"ז 680עד  689בה( ובסעיפים 

כשהיה. אמת  -בעיקרו  -. חרף שינויי נוסח אלה, הלוז שבעבירה נותר 2800

היועץ המשפטי } 628585ע"פ  -ב השופט זילברגנכון הדבר: כפי שלימדנו 

 .{(2888) 800, 808, פ"ד יג לממשלה נ' ג'בארה

 

" אינו נתון להגדרה ממצה ומדוייקת. דבר זה אין לך בו מעשה מגונההמונח "

עתו, והשקפות החברה בה מבוצע המעשה. ברוב המכריע של אלא מקומו וש

 צוי במעשה זה יסוד של יצרי מין.מ -אך לא תמיד ממש  -המקרים 

 

ואולם מתוך שתחומי פרישתו של המושג "מעשה מגונה" ייגזרו מהשקפות 

החברה בכללה או החברה הספציפית שבה מדובר  -החברה כפי שהן מעת לעת 

 חומיה עשויים להשתנות אך עיקריה יישארו יציבים.עניין לנו בעבירה שת -
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העבירה של עשיית מעשה מגונה מסווגת עצמה כ"עבירת התנהגות"; החוק  

מעשה הראוי לגינוי  -בעשייתו של "מעשה מגונה"  -רואה בהתנהגותו של אדם 

ראו: } אין תוצאה ספציפית מעבר להתנהגותולענישה, והעבירה מתגבשת אף ב

; עש"מ (1662) 861-862, 980 ,(1, פ"ד נה)הן נ' מדינת ישראלכ 0108588ע"פ 

 .{(1666) 610, 621 ,(1, פ"ד נז)מדינת ישראל נ' זקן 0060561

 

ואולם מהו "מעשה מגונה"? מהו העושה מעשה להיותו מעשה "מגונה"?  

)ו( מורה אותנו מהו אותו יסוד נפשי העושה מעשה להיותו 695הוראת סעיף 

 -מעשה הוא הנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים  -"מעשה מגונה" 

ואולם מהם היסודות העובדתיים שבמעשה העושים התנהגות מסויימת 

 להיותה התנהגות "מגונה" בעיני דין העונשין?

 

קשה להשתחרר מהתרשמות כי מושג זה של "מעשה מגונה" מושג חמקמק 

", כפי שאמר זאת-םעהוא לא מעט, ולא אך חמקמק הוא; אף חלקלק הוא. "

 051, 086 ,(2, פ"ד נב)בן אשרנ' מדינת ישראל  0026580עש"מ  -ב השופט זמיר

"...כפי שנאמר לגבי פיל, אף שקשה להגדיר אותו, כשרואים אותו, אין  (:2885)

קושי לזהות אותו." ואולם, מתוך שבדין העונשין ענייננו, לא נלאה מנסיונות 

-לא אך באינטואיציה אלא בדרך מושכלת אף -חוזרים ונשנים להבין ולהגדיר 

"מעשה מגונה" מהו. וכך, בסוף כל הסופות, דומה, התשובה לשאלה  -היא 

היא, שאמורים אנו לגזור את הְגנּות שבמעשה פלוני מאותו מקום שמושג 

המעשה המגונה בא אלינו, דהיינו, מתוך השקפות החברה באשר להיותו של 

אובייקטיבי, מעשה שעל פניו  מבחןבחן הוא "מעשה פלוני מעשה מגונה. המ

פי השקפות החברה בה מתבצע המעשה", או: -קיים בו אלמנט מגונה על

 מידה-אמותפי -"מעשה, אשר יש בו על פניו אלמנט של מיניות גלויה, ואשר על

אובייקטיביות של מתבונן מן הצד, של האדם הממוצע, ייחשב לא הגון, לא 
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, פליישמן נ' מדינת ישראל 020556ע"פ -ב ֹדב לוין השופט}מוסרי, לא צנוע":

המשפט, -במקומות אחרים מדברים בתי {(2858) 985, 980, 998 ,(2פ"ד לט)

-למשל, על מעשים "שהינם, במהותם, מגונים ואשר עשייתם לא הומרצה על

 ":ע ככשר או כמצדיק את מעשה התקיפהידי מניע הנחשב בעיני האדם הממוצ

, פ"ד עג'מי ושלום נ' היועץ המשפטי לממשלה 06585ע"פ  -השופט אגרנט ב}

אובייקטיבי",  מבחן". {, לעילזקןראו עוד: פרשת  (.2888) 969, 912יג 

כל אלה, ידענו, הם האדם הסביר של  -"השקפות החברה", "האדם הממוצע" 

 המשפט כגוף הנותן ביטוי למצוי הראוי.-ימינו, קרא: בית

 

בשאלה אם מעשים  דעות-חילוקיויים להתגלע יש סוגי אירועים שבהם עש 

בפרשת  השופטת בינישראו, למשל, דברי .}שנעשו אכן מעשים "מגונים" הם

ואולם  {פליישמןשנתגלעו בפרשת  הדעות-חילוקי; ראו עוד 610-610, שם, זקן

סוגיה זו אינה לענייננו עתה. נוסיף ונעיר אך זאת, שלהבדיל מעבירות אחרות 

העובדתי שבעבירה לבין היסוד הנפשי בה, -רורה בין היסודשיש בהן הבחנה ב

בעבירה של עשיית מעשה מגונה קשה להתעלם מכך שיש זרימה בין היסוד 

הנפשי לבין היסוד העובדתי. היסוד הנפשי והיסוד העובדתי שבעבירה אינם 

הרמטיים זה לזה. היסוד הנפשי חודר על דרך האוסמוזה אל היסוד העובדתי, 

ראו, למשל: פרשת } פי היסוד הנפשי-ובדתי עשוי לשנות ציבעו עלוהיסוד הע

 .{פליישמןבפרשת  הדעות-חילוקי; 969-966, שם, עג'מי ושלום

 

לסיכום הדברים נאמר כך: היסוד העובדתי בעבירה של עשיית מעשה מגונה 

הוא מעשה שבנסיבות העניין מהווה בעיני האדם הסביר מעשה מגונה, ובלבד 

, לעיל, זקןטרה של גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. ראו עוד: פרשת שנעשה הוא למ

(. לעניין זה ראוי לשאוב השראה מהגדרת השופטת ביניש)מפי  610-610
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שלמשפט Sexual Offences Act, 2003  -ל 05" הבא בסעיף Sexualהמושג "

 האנגלי. ואלה הם דברי ההגדרה:

"Sexual  75  

For the purposes of this Part (except section 71), penetration, 

touching or any other activity is sexual if a reasonable person would 

consider that                                                                                         - 

)a( whatever its circumstances or any person's purpose in relation to 

it, it is because of its nature sexual, or                                                   

)b( because of its nature it may be sexual and because of its 

circumstances or the purpose of any person in relation to it (or both) 

it is sexual  ."  

 כב'(, דברי 1669) 205(, 6פ"ד נח), פלוני  נ' מדינת ישראל 0188566ע"פ }

 .{השופט חשין
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 :פרק ג'

 מסגרת ההוכחה

 

 . כללי1

יסודות שיש להוכיחם במסגרת ההגדרה כפי שנראה להלן ישנם מספר 

( 1)א()6פי החלופה של מעשה מגונה שלא בהסכמה )סעיף -להטרדה מינית, על

, בצירוף סעיף לתקשי"ר( 1)(ב) 96.912וסעיף  למניעת הטרדה מינית לחוק

 . (חוק העונשיןל)ו( 695 -ו)ג( 695

 

" ייגזרו מהשקפות החברה מעשה מגונהשתחומי פרישתו של המושג " מתוך

עניין  - דובראו החברה הספציפית שבה מבכללה  החברה -כפי שהן מעת לעת 

 לנו בעבירה שתחומיה עשויים להשתנות אך עיקריה יישארו יציבים. 

  

"עבירת התנהגות"; החוק כשל עשיית מעשה מגונה מסווגת עצמה  העבירה

לגינוי  הראוימעשה  -בעשייתו של "מעשה מגונה"  -רואה בהתנהגותו של אדם 

ראו: }אין תוצאה ספציפית מעבר להתנהגות.ולענישה, והעבירה מתגבשת אף ב

; עש"מ (1662) 861-862, 980( 1"ד נה)פ ,ישראל מדינת' נ כהן 0108588"פ ע

ואולם מהו . {(1666) 610, 621 ,(1"ד נז)פ, זקן' נ ישראל מדינת 0060561

סעיף  הוראת"מעשה מגונה"? מהו העושה מעשה להיותו מעשה "מגונה"? 

אותו יסוד נפשי העושה מעשה להיותו "מעשה מגונה" )ו( מורה אותנו מהו 695

ואולם מהם היסודות  -, סיפוק או ביזוי מיניים גירוי לשםהוא הנעשה  מעשה -

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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להיותה התנהגות "מגונה"  מסויימתהעובדתיים שבמעשה העושים התנהגות 

 בעיני דין העונשין? 

  

פניו קיים בו אובייקטיבי, מעשה שעל  מבחןהוא " מבחן"מעשה מגונה" מהו. ה

פי השקפות החברה בה מתבצע המעשה", או: "מעשה, אשר -עלאלמנט מגונה 

אובייקטיביות  מידה-אמותפי -, ואשר עלגלויהיש בו על פניו אלמנט של מיניות 

 הגון, לא מוסרי, לא צנוע" לאשל מתבונן מן הצד, של האדם הממוצע, ייחשב 

, 998 ,(2"ד לט)פ, ישראל מדינת' נ פליישמן 020556ע"פ  -ב לוין ֹדב השופט}

980 ,985 (2858)}. 

 

, במהותםהמשפט, למשל, על מעשים "שהינם, -במקומות אחרים מדברים בתי

ידי מניע הנחשב בעיני האדם הממוצע -מגונים ואשר עשייתם לא הומרצה על

'מי עג 06585ע"פ  -ב השופט אגרנט}את מעשה התקיפה"  כמצדיקככשר או 

. ראו עוד: פרשת (2888) 969, 912"ד יג פ, לממשלה שפטיהמ היועץ' נ ושלום

כל  -אובייקטיבי", "השקפות החברה", "האדם הממוצע"  מבחן" .(לעיל, זקן

המשפט כגוף הנותן ביטוי -של ימינו, קרא: בית הסביראלה, ידענו, הם האדם 

 למצוי הראוי. 

 

מעשים בשאלה אם  דעות-חילוקיסוגי אירועים שבהם עשויים להתגלע  יש

 בפרשת השופטת בינישראו, למשל, דברי } שנעשו אכן מעשים "מגונים" הם

 {.פליישמןשנתגלעו בפרשת  הדעות-חילוקי; ראו עוד 610-610, שם, זקן

 

העובדתי -הבחנה ברורה בין היסוד בהןלהבדיל מעבירות אחרות שיש 

מגונה קשה  מעשהשבעבירה לבין היסוד הנפשי בה, בעבירה של עשיית 

עלם מכך שיש זרימה בין היסוד הנפשי לבין היסוד העובדתי. היסוד להת
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והיסוד העובדתי שבעבירה אינם הרמטיים זה לזה. היסוד הנפשי חודר  הנפשי

י לשנות ציבעו אל היסוד העובדתי, והיסוד העובדתי עשו האוסמוזהעל דרך 

-וקיחיל; ואולם ראו 969-966, שם, ושלום'מי עגפרשת } פי היסוד הנפשי-על

של עשיית מעשה מגונה  בעבירההיסוד העובדתי . {פליישמןבפרשת  הדעות

, ובלבד מגונההוא מעשה שבנסיבות העניין מהווה בעיני האדם הסביר מעשה 

 .שנעשה הוא למטרה של גירוי, סיפוק או ביזוי מיני

 

 כי בוצע "מעשה מגונה" ההוכח -. יסוד ראשון 2

 -יב התנהגותי רחב ביותר בהיקפו )ו( לחוק העונשין קובע רכ695סעיף 

 -"מעשה". אופיו ה"מגונה" של המעשה נובע מהמטרה הנלווית לעשייתו 

"לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". מדובר בשאיפה סובייקטיבית הנושאת 

לפיכך אין הכרח להוכיח כי  ,אופי מיני בלא שנדרשת התקיימותה של תוצאה

 וי מיניים" התממשה בפועל. המטרה של "גירוי, סיפוק או ביז

 

שאלה לעצמה היא אם ה"מעשה", שהוא היסוד ההתנהגותי, יכול שיהא מעשה 

כלשהו, אף אם הוא כשלעצמו נראה לכאורה תמים, ובלבד שמתלווית לביצועו 

או שמא בנוסף להתקיימותה של  ,מטרה של "גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים"

  .פי טיבו-צמו יישא אופי מיני פסול עלמטרה מינית כאמור נדרש כי המעשה ע

 

גם מעשה הנראה לכאורה תמים כשהוא לעצמו יקיים את  מסויימותבנסיבות 

ומכלול נסיבות העניין בו הוא בוצע שהיסוד ההתנהגותי בהגדרה, אם ההקשר 

 0026580עש"מ } התמים ופוגעים בערך המוגן באיסורשוללים את אופיו 

 {.(2885) 051 ,086(, 2פ"ד נב) ,ישראל נ' זוהר בן אשר מדינת

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%206713/96
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. במקרים ברור מן הנסיבות אם יש, או אין, להתנהגות אופי מיני ככלל

מחמאה, שיחה על נושא מיני, מגע גופני, ואפילו חיבוק או נשיקה,  מסויימים

ל תלוי בטיב היחסים שבין שני הצדדים והכ. פי מיניאו יהיו בעלילא בהכרח 

 בנסיבות. ו

 

מוטרדת )או המוטרד, לפי הוכחה כי ל  - . יסוד שני3

 העניין( לא הסכימה לעשיית המעשה המגונה

עדר הסכמתה יחוסר ההסכמה יכול לבוא לידי ביטוי במילים או בהתנהגות. ה

צעקות או בבכי, ודי חייב להתבטא בהתנגדות פיזית, ב ושל המוטרדת אינ

עדר הסכמה לביצועם. ילמשל בשלילה מילולית של המעשים כדי ללמד על ה

בהתנהגותה הפסיבית של האישה כדי אף יש  מסויימותבנסיבות  ,זאת ועוד

 ל בהתחשב במכלול נסיבות האירועועדר הסכמתה למעשים, והכיללמד על ה

 {.(2885) 086 ,(2פ"ד נב) ,מדינת ישראל נ' זוהר בן אשר 0026580עש"מ }

 

המטריד היה מודע בפועל לכך הוכחה כי  - . יסוד שלישי4

למצער, עצם  שהמוטרדת אינה מסכימה למעשיו, או 

 הסכמתה-עיניו מפני אי

המוטרדת אינה ד באופן ממשי באפשרות שוחשבמקרה כגון זה על המטריד ל

תוך כדי שהוא ממשיך מבדיקת המצב לאשורו ולהימנע  מסכימה למעשיו,

-עצימת עיניים שקולה מבחינת האנטי, העונשין חוקפי -על. כידוע, במעשיו

סעיף }ך לה ער חברתיות הגלומה בה למודעות בפועל, ולפיכך היא שוות

 .{( לחוק העונשין2)ג()16

  

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עשמ%206713/96
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm


 פרק ג': מסגרת ההוכחה

 

 

 

821 

הסכמתה של -אי עלהמטריד  לעיתים עולה השאלה כיצד נבחנת מודעותו של

 המתלוננת לביצוע מעשיו? 

 

סובייקטיבי של המטריד בעת ביצוע המעשים ה-השאלה בדבר מצבו הנפשי

המוטרדת הביעה בהם באופן שתיבחן על רקע מכלול נסיבות העניין. במקרים 

עדר הסכמתה למעשיו יאת ה -לים או בהתנהגות יבמ - משמעי-חדו ברור

לסתור המגונים של המטריד, ולא היה בהתנהגותה או ביתר נסיבות העניין כדי 

, כי אז, ככלל, שהובעה כאמורההסכמה -את המשמעות הברורה של אי

תתבקש המסקנה כי המטריד היה מודע לכך שהמוטרדת אינה מסכימה 

 ת חשד בכך, אך בחר להמשיך בביצוע המעשים.למעשיו, או לפחו

 

לכאורה הן  מוכחת בכךהסכמה מצד האישה -בהוכחת ביטוי מילולי של אי

כלל, -ההסכמה והן עובדת הבאתה למודעותו של הנאשם. בדרך הנסיבה של אי

ההסכמה  עדר ראיות חיצוניות או נסיבות שיש בהן כדי לסתור את אייבה

המשני לנאשם להראות כי חל שינוי אשר בא שהוכחה כאמור, יעבור הנטל 

לידי ביטוי במילים או במעשים מצד האישה, שיש בהם כדי לשלול את 

}ע"פ  מלכתחילה על ידהההסכמה שהובעה -המשמעות שיש לייחס לאי

 .{(1662) 506(, 6, נה)ד, פ"ניסים אזולאי נ' מדינת ישראל 8865566

 

 . נטל הוכחה8

עדר הסכמה במסגרת ההגדרה להטרדה מינית ישל ה והוכחת מודעות לקיומ

 חוק)ג( ל695בצירוף סעיף  ( לתקשי"ר1)(ב)96.912( לחוק ובסעיף 1)א()6בסעיף 

עדר יהמוטרדת הביעה בהם במילים מפורשות את הש: במקרים העונשין

ואין בהתנהגותה או ביתר נסיבות העניין כדי  הסכמתה למעשיו של המטריד,

של לשכמו הסכמתה שהובעה כאמור, כי אז יעבור הנטל המשני -לסתור את אי

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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עדר יכי אף שהאישה נתנה ביטוי מילולי מפורש להלהראות יהא עליו  ,המטריד

הסכמתה למעשיו, היא שינתה מעמדתה הראשונית ונתנה ביטוי מפורש וברור 

 י( לכך שהיא מסכימה להמשך המעשים.מילול דווקא-לאו)

אם המטריד נכשל בהוכחת האמור, כי אז תתבקש המסקנה שהוא היה מודע 

, אך בחר בכך עדר הסכמה מצד המוטרדת, או למצער חשדישל ה וקיומל

 להתעלם מכך.

 

 . יסוד נפשי6

לעניין היסוד הנפשי הנדרש בעבירות משמעתיות שרקען התנהגות פסולה 

ראוי לציין כי לא בהכרח תידרש מודעות בפועל לצורך הטלת , יבעלת אופי מינ

לחוק המשמעת. ייתכנו מקרים שבהם ישא  20אחריות משמעתית לפי סעיף 

סולה גם בהיעדר מודעות עובד מדינה באחריות משמעתית בגין התנהגותו הפ

ההסכמה מצד הנפגעת או הנפגע, אך בהתקיים מודעות בכוח לכך. -בפועל לאי

סיבות שבהן היה על עובד המדינה לדעת על היעדר ההסכמה להתנהגותו היינו נ

 האמורה.

 

פי החלופה -מכל מקום, ביצוע מעשה מיני כאמור לא יהיה הטרדה מינית על

( לחוק ולפי סעיף 1)א()6של מעשה מגונה שלא בהסכמה, לפי סעיף 

-אי סובייקטיבית לקיום הנסיבה של( לתקשי"ר, בהיעדר מודעות 1)ב()96.912

 898 ,(8פ"ד נה) ,חמני נ' נציבות שירות המדינה 1205562עש"מ } הסכמהה

 {.(2885) 086(, 2"ד נב)פ ,ישראל נ' זוהר בן  מדינת 0026580עש"מ ; (1662)
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 :פרק ד'

 היסוד העובדתי - "מעשה מגונה"
 

 . כללי1

המבחן לקביעה מתי נתקיים היסוד העובדתי של עבירת מעשה מגונה הוא 

 מבחן אובייקטיבי.

 

פי -המדובר במעשה שעל פניו קיים בו אלמנט של מיניות גלויה, ואשר על

צד או של האדם הממוצע, ייחשב אובייקטיביות של מתבונן מן ה מידה-אמות

אסף לינג נ' מדינת  8859-62-21 )מרכז( פ"עלא הגון, לא מוסרי, לא צנוע }

 {.(1621) 9625(, 9) 1621מח -תק ,ישראל

 

מאפיינים שונים המסייעים לפרשנות עבירת המעשה המגונה.  בנוסף קיימים

ע מיני, כך, למשל, ניתן משקל רב למניעיו של מבצע המעשה, בדגש על מני

קיומו של . במסגרת הבחינה העובדתית האם מדובר במעשה שהוא "מגונה"

 מניע כזה צובע את התנהגות המערער באור אחר ומקנה לה את אופיה המגונה

 {.(1622) 9680(, 6)1622על -תק ,שראלידינת פלוני נ' מ 8066568ע"פ }

 

מאפיין נוסף למבחן קיומו של "מעשה מגונה" הינו הערך המוגן הניצב בבסיס 

 מגן על יסוד זה בכך שהוא משמר את האיסור הפלילי . מהותו שלהעבירה

 צורך להגן על שלמות גופו, צנעת פרטיותו, וכבודו של האדם.ה
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 ,(66ן מס' ההגדרה של "מעשה מגונה", כפי שהתקבלה בחוק העונשין )תיקו

 , היא: "מעשה לשם גירוי, סיפוק, או ביזוי מיניים". 2886-התש"ן

 

 .  רכיב התנהגותי2

 היקף ההגדרה 2.1

 ."מעשה" -הגדרה זו קובעת רכיב התנהגותי רחב ביותר בהיקפו 

 

" משמעותה רחבה ביותר, והיא כוללת כל עשייה והתנהגות של מעשההתיבה "

ולל כל פעולה גשמית בעלת היצג עובדתי אדם. ה"מעשה" בדיני העונשין כ

הפעלת שריר בגוף  ידי-עלואין הכרח כי הפעולה הגשמית תתבצע  .חיצוני

, כרך א' תורת דיני העונשין ד"ר גבריאל הלוי} התכווצותו ידי-עלהאדם או 

     .{806, (1668-הוצאת בורסי, התשס"ט)

 

)ראה  ובה לעשותשקיימת חו וזאת במקום "מעשה",כ  הואמוגדר גם   מחדל

 (. חוק העונשין)ב( ל25 סעיף

 

כאשר המעשים של פלוני מכוונים כלפי אדם כלשהו, בהתקיים הנסיבות 

"מגע וירטואלי". מגע שכזה המנויות בסעיף, ניתן להרשיע את פלוני גם בגין 

וי בשיחה בין שני האנשים אם באותו מרחב פיזי ואם יכול לבוא לידי ביט

טלפון, שליחת מסרונים או שימוש  -, כגון בנקיטה באמצעים טכנולוגיים

(, 2)1621על -תק דינת ישראלפלוני נ' מ 8621565ע"פ } במרשתת )אינטרנט(

0868 (1621).} 

 

ל שיחת או ניהו הפעלת מכשיר טלפון , הפעלת מצלמהמכאן אנו למדים כי 

 יכולים לבוא גם הם בגדר "מעשה". טלפון
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הוא  "מעשה מגונה"המבחן המנחה לקביעה אם התקיים היסוד העובדתי של 

 0980522דנ"פ } השקפות החברה באשר להיותו של אותו מעשה "מעשה מגונה"

 ({.15.21.22) אתר האינטרנט נבוב, פורסם דינת ישראלפלוני נ' מ

 

צילום איברה המוצנע של פלונית ללא ידיעתה, מוביל לגדר עשיית מעשה מגונה 

 {.(1622) 9680(, 6)1622על -, תקפלוני נ' מדינת ישראל 8066568}ע"פ 

 

א רגילים על פלונית תוך כדי נגיעה באיבר המין, מובילים גם כך גם, מבטים ל

 סלאח אלדין נ' 686565עפ"א )נצ'(  -הם להרשעה בעבירה של מעשה מגונה }ב

 ({.66.66.68) אתר האינטרנט נבו, פורסם במדינת ישראל

 

( ר'ע"פ )יידי הטלפון }-רשיע פלוני באם ההטרדה נעשתה עלכך גם ניתן לה

 ({.10.68.69) נבובאתר האינטרנט  , פורסםדינת ישראלדניאל נ' מ 5866569

 

 עשיית מעשה באדם ודרישת נוכחותו 2.2

ידי העושה -למעשים מגונים שכוונו עלעבירת מעשה מגונה צריכה להתייחס 

 66050560( ר'ע"פ )ילחוק העונשין;  295}ראה סעיף  מסוייםאדם לעברו של 

 ({. 19.68.60) אתר האינטרנט נבובפורסם , דינת ישראלבשן נ' מ

 

מעשה מגונה לא תדרוש מגע פיזי של המבצע ייתכנו מקרים בהם עבירה של 

אם מתקיים אלמנט של מיניות גלויה, ומעשי הנאשם הם לא הגונים,  ,בקורבן

-על ,ללא צורך במגע פיזי ,המיניותיהיה באלמנט לא מוסריים ולא צנועים, די 

 פלוני נ' 8066568ע"פ מעשה מגונה }לגבש את היסוד העובדתי של עבירת  מנת

פלוני נ'  8621565ע"פ  (;10.68.22) אתר האינטרנט נבובפורסם  ,דינת ישראלמ
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פלוני נ'  1152568ע"פ , (16.62.21) אתר האינטרנט נבוב , פורסםישראל דינתמ

 ({.20.69.21) אתר האינטרנט נבוב, פורסם דינת ישראלמ

 

, גם ללא מסוייםהעושה לעברו של אדם  ידי-עלמעשה מגונה יכול שיהיה מכוון 

 נוכחות פיזית של שניהם באותו מקום, וגם ללא קשר עין ביניהם. 

 

הפרטיות והצנעה מבטאות את ההכרה שלכל אדם דל"ת האמות שלו וכבודו 

, ואלו עשויים להיפגע גם אם שלו, שמחייבים להגן על השטח הפרטי שלו

 נ' פלוני 8621565ע"פ הנאשם מבצע את מעלליו מרחוק, באמצעות הטלפון}

 ({. 10.68.22) אתר האינטרנט נבוב, פורסם דינת ישראלמ

  

אין הבדל בין מצב שבו העבריין נוכח פיזית או לא, שכן, מכאן, אנו למדים כי 

בשני המקרים מדובר בעבריין שמנצל קטין נגד רצונו, לשם סיפוק צרכיו 

יכול  . מגע שכזההמיניים, ובשני המקרים הקטין ירגיש שפגעו בו וניצלו אותו

לבוא לידי ביטוי בשיחה בין שני אנשים באותו מרחב פיזי ואם בנקיטה 

(, 2)1621על -תק, פלוני נ' מדינת ישראל 8621565ע"פ באמצעים טכנולוגיים }

0868 (1621).} 
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 :פרק ה'

 ד הנפשיהיסו - מעשה מגונה
 

היסוד הנפשי הנדרש להרשעה בעבירת מעשה מגונה הוא קיומה של מטרה 

 דינתפלוני נ' מ 0188566ע"פ } להשיג גירוי מיני, או סיפוק מיני, או ביזוי מיני

 ,(1)נהפ"ד              , דינת ישראלכהן נ' מ 0108588ע"פ ; (1669) 205(, 6פ"ד נח) ,ישראל

כוונתו המינית של הנאשם יכולה להילמד בדרך של הסקת {. (1662) 980

ע"פ } הגיוןמסקנות מן העובדות שהוכחו, תוך בחינתן במאזני סבירות ו

 ({.66.66.68) פורסם באתר האינטרנט נבו, דינת ישראלמ פלוני נ' 589569

 

 המקוריבפירושה של העבירה כנוסחה בפקודת החוק הפלילי ובחוק העונשין 

כי די  גרסה, היו שתי אסכולות חשיבה. האסכולה האחת 2800-שלשנת תשל"ז

מעשה מגונה בבחינתו האובייקטיווית ועושה המעשה יחוייב בדין   שלבעשייתו 

כי אין די בגנות  גרסהשל עשיית מעשה מגונה. האסכולה האחרת  העבירה

 מעשהוכי עד שפלוני יחוייב בעבירה של עשיית  -כשהוא לעצמו  -המעשה 

חייבת שתקנן במוחו מטרה  -מגונה חייב שיתקיים אף יסוד נפשי מיוחד 

 פליישמןכינה אותה בפרשת  שהשופט דב לוין, מטרה מיניתלסיפוק תשוקה 

 (:  906)שם,  פליישמןבפרשת  השופט בך"כוונה מגונה". וכלשונו של  (985)שם, 

גישות ביחס לאלמנט הנפשי הדרוש לביצוע עבירה לפי סעיף  שתי..קיימות ".

העבירה הזאת כאשר הנאשם עשה מעשה, אשר  נעברתפי תפיסה אחת -זה. על

ה כשרה מגונה, ואין לנאשם כוונ כמעשהנראה על פניו, לפי מבחן אובייקטיבי, 

זו אלא אם  בעבירהפי האסכולה האחרת אין אדם אשם -בעשותו, ואילו על

בפרשת  הדעות-חילוקי}" שלוידיו לשם סיפוק היצר המיני -המעשה מבוצע על
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ואילך;  988, שם, השופט ֹדב לוין; 989-986, שם, גולדברג השופט: פליישמן

צם עם בואה של אלה, דומה, באו אל קי דעות-חילוקי. 909-906, והשופט בך

 .{, זו ההגדרה השלטת כיוםמגונהההגדרה החדשה לעבירה של עשיית מעשה 

 

 :)ו( שלחוק העונשין, ולפיו695המושג "מעשה מגונה" הוגדר בהוראת סעיף 
 

 . מעשה מגונה345" 

מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי  -)ו(  בסימן זה, "מעשה מגונה"  ...

 "מיניים.

  

למעשה,  המתלווההיסוד הנפשי  מבחינתיא כפשוטם:  ה הדברים ומשמעות

 סיפוקמעשה ֵיֵרד בדרגה להיותו מעשה מגונה אם נעשה לשם גירוי מיני, לשם 

מיני או לשם ביזוי מיני. מילת המפתח היא המילה "ְלֵׁשם", והוראתה: בבחינת 

 -יהיה "מעשה מגונה"  -הנפשי שבעבירה, מעשה ייחתם בחותם הגנות  היסוד

לגירוי מיני, לסיפוק מיני או לביזוי מיני.  הייתהבמעשהו  העושהם מטרת רק א

זאת -שהאדם הסביר יראה בו מעשה מגונה, בכל -מעשה באשר הוא  -מעשה 

, אלא אם מתלווה אליו יסוד כיוםלא יהא "מעשה מגונה" כהגדרת העבירה 

פוק , למטרת סימינישהמעשה ייעשה למטרת גירוי  -נפשי של מטרה ספציפית 

 ואולםמיני או למטרת ביזוי מיני. היסוד הנפשי יכול שיילמד מעצם המעשה, 

גם בנסיבות שבהן בולט האופי המגונה של המעשה, חייבת שתהיה קביעה 

ג אחת משלוש המטרות הדין כי עושה המעשה כיֵוון להשי בהכרעתפוזיטיבית 

 . ((ת פרוקצ'יההשופט)מפי  861-862, שם, כהן פרשתראו עוד:  ) המנויות בחוק

המשותף לשלוש המטרות המנויות בהגדרת "מעשה מגונה": גירוי  המכנה

, פרטיותו כבודומיני, סיפוק מיני, ביזוי מיני, מסכם עצמו בתכלית של הגנת 

  (:860)שם,  כהןבפרשת  השופטת פרוקצ'יהוצנעתו של הקורבן. ובלשונה של 
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להגן על שלמות גופו, הפלילי לבצע מעשה מגונה בצורך  האיסור מקור"

  ... האדםצנעת פרטיותו וכבודו של 

אדם להגנה על גופו ולמניעת פגיעה בצנעת פרטיותו מוכרת  של זכותו

, ובין אדם לשלטון. היא חוצה את לאדםבמארג היחסים בין אדם 

ההגנה על  ערךתחומי המירקם האנושי בהקשרים רבים ושונים... 

ם ברקע האיסור הפלילי על ביצוע זכותו של אדם לצנעת גופו עומד ג

משקל נוכח הפגיעה הכרוכה בו -מד רביוהוא נושא מ מגונהמעשה 

 "ועל כבודו. גופובזכות יסוד של הנפגע להגנה על 

  

דרך -: תכלית העבירה הקרויה מעשה מגונה אינה אך הגנה עלונשמור נזכור

נייננו הוא צינעת פרטיותו ועל כבודו של האדם. ע עלהסתם על שלמות גופו, 

. ערכים מרוכזים וצפופים הם עליהםבערכים שעבירות המין נועדו להגן 

כך נוסיף, כי -. ועלכבדסגולי  משקלהנגזרים מכבוד האדם, ערכים הם בעלי 

של זה  ִמּנוֹ אם תכלית החוק היא להגן על הקורבן, על האדם המותקף, מה 

כוונת "ביזוי", והרי  לו הייתהכוונה "מינית" או אם  הייתהיהלוך אם לתוקף 

 כך נושא הוא בביזוי.-כך גם-גם

 

ניתן להסיק את התקיימותו של היסוד הנפשי מהנסיבות, מהתנהגותו ככלל 

פלוני  26111560ע"פ , או מעצם המעשה }של הנאשם מראיות חיצוניות נוספות

 .({68.21.60) פורסם באתר האינטרנט נבו, דינת ישראלמ נ'
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 :פרק ו'

לחוק הטרדה מינית  4יחסי הגומלין  בין סעיף 

 לחוק העונשין 345וסעיף 
 

 כללי. 1

 קובע כדלקמן: 2885-"חהתשנ ,למניעת הטרדה מינית חוקל 9סעיף 

 

 . איסור הטרדה מינית והתנכלות4" 

  ."לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו 

 

במושג "הטרדה מינית" נכללים סוגים שונים של מעשים אסורים וקיימת 

אייזנר נ'  אלון  22618561"מ עשקשת רחבה של מקרים במדרג חומרה שונה }

למניעת  חוקל 9. כאמור, סעיף ({1666) 6280(, 1)1666על -תק ,מדינת ישראל

אוסר לבצע מעשים של הטרדה מינית )והתנכלות( אולם כדי  הטרדה מינית

לחוק למניעת  )א(6מעשים אסורים יש לפנות לסעיף לדעת מה הם אותם 

הטרדה מינית, כאשר תכליתו של הסעיף היא לכסות קשת רחבה של המעשים 

 האסורים העולים כדי הטרדה מינית.

 

המונח ביסודו ניתן ועל הרציונל  למניעת הטרדה מינית חוקעל התכליות של ה

ם "החוק על פיה, מתוך דברי ההסבר שליוו את הצעת החוק היתר-ביןללמוד, 

אינו מתיימר לאכוף מוסר או להתערב ביחסים חברתיים מרצון, אלא למנוע 

מאדם לכפות את עצמו על מי שאינו מעוניין בכך, ובמיוחד כשהדבר נעשה תוך 
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, 2880-, תשנ"זלמניעת הטרדה מינית חוקשימוש לרעה בעמדת כוח" }הצעת 

 {. 959עמ' 

 

)א( לחוק אסורים הם, משום שהם עוסקים 6המעשים המוגדרים בסעיף 

בנסיבות שבהן אדם אחד כופה את רצונו על אדם אחר. בנסיבות אלה יש 

ומיה שלו על רקע מיניותו. הכבוד משום פגיעה בכבודו של האדם ובאוטונ

 חוקהערכים העיקריים עליהם בא האיפוא  והאוטונומיה של האדם הם

האם הטרדה  "איזו מין הטרדה: קמירלהגן }אורית  למניעת הטרדה מינית

 608 ,620 )תשנ"ח(, טכמשפטים  ,מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם?"

 {.600עד 

 

. הקשר הקיים בין החוק למניעת הטרדה מינית לבין 2

 חוק העונשין

קובע שהעבירות  למניעת הטרדה מינית חוק( ל1)א()6ניתן לראות כי סעיף 

, מהוות הטרדה מינית. במילים העונשין חוקל 698 -ו 695המפורטות בסעיפים 

למניעת הטרדה  חוק( ל1)א()6להרשיע בעבירה לפי סעיף  מנת-עלאחרות, 

יש לנהוג משל מדובר בהרשעה לפי אחת מן העבירות המפורטות  מינית

"מ עששכן, מבחינת דיני העונשין, מדובר באותה עבירה } 698-ו 695בסעיפים 

 {.(1666) 621 ,(1פ"ד נז)  ,ישראל נ' זקן מדינת 0060561

 

)ו( לחוק העונשין, וכוללים "מעשה לשם 695מעשים מגונים מוגדרים בסעיף 

 גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים".

 

( לחוק למניעת 1)א()6כאשר המדובר בעובד מדינה העובר עבירה לפי סעיף 

וא לעמוד לדין משמעתי, להבדיל מדין פלילי, שהרי הטרדה מינית יכול ה
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 96.912העבירה המיוחסת לו בהתבסס על חוק העונשין היא עבירה לפי סעיף 

 ( לחוק המשמעת.1)20לתקנון שירות המדינה בצירוף סעיף 
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 :פרק ז'

 לחוק העונשין )ה(345עבירה לפי סעיף 
 

 . כללי1

-שמונה)ה(  לחוק העונשין העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו 695 לפי סעיף

 מאסר שנתיים." -שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו  עשרה

 

בעבירות אלו מבקש המחוקק למנוע מאנשים המחזיקים בכוח ובסמכות כלפי 

אחרים מלעשות שימוש לרעה בכוח המרות ובסמכותם כלפי אלו הנמצאים 

עמדת נחיתות לעומתם, הכפופים להם או התלויים בהם, לצורך קבלת טובות ב

 הנאה מיניות. 

 

במקרים אלו יש לבחון האם התקיים "מעשה מגונה", כהגדרתו בחוק העונשין, 

והאם נעשה המעשה "תוך ניצול מרות ביחסי עבודה". השאלה האם בוצע 

בית שנלוותה לעשיית מעשה מגונה תלויה בעיקר במטרה או בכוונה הסובייקטי

 {. (1666) 621 ,(1), פ"ד נזזקן נ' נחוםמדינת ישראל  0060561עש"מ המעשה }

 

שקיומם של יחסי מין מלאים אינם נזכרים באופן מפורש  אף-עלבנוסף 

 נכללים בו. בהגדרת החוק, הרי שברור שהם 

 

, יש להוכיח כי הממונה היה מודע בפועל, חוק העונשין)ה( ל695בהתאם לסעיף 

או למצער חשד באופן מהותי, כי הכפוף לו הסכים לביצוע המעשים המיניים 

תשס   
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פשי סובייקטיבי של המטריד בו משום מרותו עליו. שאלה זו שעניינה מצבו הנ

 9086569בעת ביצוע המעשים, תיבחן על רקע מכלול נסיבות העניין }עש"מ 

 {.(1669) 180 ,(2פ"ד ס) ,מדינת ישראל נ' אברהם בן חיים

 

)ה( לחוק 695, השאלה האם בוצעו "מעשים מגונים", לפי סעיף זאת-עם-יחד

ניצול יחסי מרות, אם העונשין, תהא תלויה בקביעה, האם נעשו המעשים תוך 

 לאו.

 

 . היסודות העובדתיים2

חמישה יסודות עובדתיים: "העושה";  העונשין חוק)ה( ל695בעבירה לפי סעיף 

שנים"; "תוך ניצול מרות  עשרה-שמונה"מעשה מגונה"; "באדם"; "שמלאו לו 

ה או בשירות". מבין חמשת יסודות אלה יש לבחון את שאלת ביחסי עבוד

"מעשה מגונה" ו"תוך ניצול מרות ביחסי עבודה  -התקיימותם של שניים בלבד 

   {.(1668) 180( 2ס) , פ"דמדינת ישראל נ' בן חיים 9086569או בשירות" }עש"מ 

 

ם )ו( לחוק העונשין מגדיר "מעשה מגונה" כמעשה שנעשה "...לש695סעיף 

גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". ההגדרה של המושג "מעשה מגונה" קובעת 

רכיב התנהגותי רחב ביותר בהיקפו והשאלה אם אכן בוצע "מעשה מגונה" 

תלויה בעיקר במטרה או בכוונה הסובייקטיבית שנלוותה לעשיית המעשה 

 {.(1666) 621 ,(1נז) ,  פ"דמדינת ישראל נ' זקן 0060561"מ עש}

 

לב כי הגדרתו הרחבה של "מעשה מגונה" כוללת -, יש לשיםזאת-עם-יחד

 מעשים מיניים שאינם עולים כדי בעילה וחומרתם פחותה.

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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)ב( לחוק העונשין מסדיר את המקרים בהם מדובר ביחסי מין מלאים 690סעיף 

יחסי מרות בעבודה, תחת כותרת נפרדת "בעילה אסורה בהסכמה", תוך ניצול 

 וזו לשונה:

  

 . בעילה אסורה בהסכמה346" 

 ... 

שנים תוך ניצול מרות  עשרה-שמונהשה שמלאו לה י)ב( הבועל א

 ".מאסר שלוש שנים -ביחסי עבודה או בשירות... דינו 

 

מינית המנויות  עבירה לפי סעיף הנ"ל אינה מוזכרת בגדר החלופות להטרדה

, ניתן להניח כי הטעם לכך כן-על, ולמניעת הטרדה מינית חוק( ל1)א()6בסעיף 

נעוץ ברצונו של המחוקק לשמור על ייחודם של מעשים פליליים שחומרתם 

 .העונשין חוקמצדיקה אכיפה פלילית של הוראות 

 

אינו מאזכר את  למניעת הטרדה מינית חוקדוגמה בולטת לכך היא, כי ה

 עבירת האינוס. 

 

יתן להרשיע את בעניין "בעילה אסורה בהסכמה" מתעוררת השאלה האם נ

, כאשר באותו עניין העונשין חוק)ה( ל695המשיב במעשה מגונה לפי סעיף 

פי -מהווה עבירה על , וזולמניעת הטרדה מינית חוקקיימת חלופה הנזכרת ב

 ( לחוק למניעת הטרדה מינית?1)א()6חוק העונשין אך אינה נזכרת בסעיף 

 

 חוקפי -לשאלה זו יש להשיב בחיוב. אין ספק כי מעשה של בעילה אסורה על

המגונה. עבירה לפי סעיף  כולל בתוכו את כל רכיביו של המעשה העונשין

)ה( לחוק 695נכללת בעבירה של מעשה מגונה לפי סעיף  העונשין חוק)ב( ל690
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העונשין, ומכאן שהיא כלולה גם בעבירת ההטרדה המינית, אף שהיא איננה 

 נזכרת מפורשות בהגדרה הסטטוטורית.

 

להשיג ממי שכפוף לו הסכמה  מנת-על, ממונה המנצל את מרותו כן-כי-הנה

לכאורה לביצוע מעשים מיניים בו, עושה שימוש לרעה בכוחו תוך פגיעה קשה 

בכבוד האדם של המוטרד ובאוטונומיית הרצון שלו. במעשים אלה מתייחס 

פים, הממונה לעובד או לעובדת כאל אובייקט מיני גרידא, מכשיר לסיפוק דח

 ורומס הוא את כבודו ואת רצונו החופשי של המוטרד. 

 

אין ספק שכפופים הסרים למרותו של ממונה המשתמש לרעה בסמכותו 

כלפיהם כדי להפיק מהם טובות הנאה מיניות, נקלעים לסיטואציה קשה 

"פ עזה } אפשרי-בלתיוקיים צורך חיוני להגן עליהם בהיותם נתונים במצב 

 {. (2886) 180(, 1)86על -תק  ,פלוני נ' מדינת ישראל 1088586

 

במצבים בהם הכפוף לא מביע התנגדות למעשים המיניים שהממונה ביצע בו, 

אין בכך כדי לסייע להגנתו של הנאשם. פערי הכוחות הקיימים בין הממונה 

העבודה, מונע לא פעם מהמוטרד את היכולת להביע את  לכפוף לו במקום

 אברהם טאפירו נ' 2888566היעדר הסכמתו למעשים מיניים כאמור}עש"ם 

 {. (1666) 218 ,(1נח) , פ"דנציבות שירות המדינה

 

ידי המטריד מקימים -קיומם של יחסי מרות בין המטריד והמוטרד וניצולם על

לאה וחופשית להתנהגותו של המטריד לא נתן הסכמה מ לפיה המוטרדשהנחה 

 חמני נ' נציבות 1205562עש"מ } התנהגות זול הסכמתו-איגם בלי שהראה את 

 .{(1662) 898 ,(8פ"ד נה) ,שירות המדינה
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בהם שמונה את המצבים  חוק למניעת הטרדה מינית( ל0)א()6הוראת סעיף 

המחוקק קבע כהנחה שמתקיימים יחסים בלתי שוויוניים בין המטריד 

למוטרד באופן שקיים חשש טבוע כי המוטרד יירתע מלהביע התנגדות 

פ"ד  ,חמני נ' נציבות שירות המדינה 1205562}עש"מ  להתנהגות המטרידה

 {. (1662) 898 ,(8נה)

 

 האם היא הכרחית?  דרישת הוכחה,

 חוק)ה( ל695בעבירה של הטרדה מינית מסוג של מעשה מגונה לפי סעיף 

, אין הכרח להוכיח כי העובד או העובדת חששו מפני הממונה עליהם העונשין

ם העבודה. אמנם הוכחה כי הכפוף חשש מהממונה עליו ולפיכך הסכים במקו

לביצוע המעשים המיניים בו עשויה להיות אינדיקציה משמעותית לכך 

אין מדובר בדרישה  זאת-עםשהמעשים בוצעו תוך ניצול יחסי המרות, 

 הכרחית.

 

כך למשל, ייתכן כי המוטרד הסכים לכאורה לביצוע המעשים המיניים בו 

תחושה של חוסר אפשרות להתנגד למעשיו של הממונה עליו המצוי  מתוך

בעמדת כוח והשפעה במקום העבודה, אף אם תחושה זו לא הגיעה כדי פחד של 

ממש. גם בנסיבות אלה, מורה המחוקק כי ההסכמה שניתנה פגומה, באשר 

 היא תוצר של ניצול יחסי המרות. 

 

ה בסמכותו לשם השגת מכל מקום, השאלה אם עשה הממונה שימוש לרע

ההסכמה למעשים המיניים אם לאו תיבחן תמיד על רקע מכלול נסיבות העניין 

חמני נ' נציבות  1205562"מ עשוההקשר שבו בוצעו המעשים בכל מקרה }

שחר  מדינת ישראל נ'  0226561עש"מ ; (1662) 898 ,(8פ"ד נה) ,שירות המדינה

  פ"ד ,פלונית נ' ראש המטה הכללי 2159588 צבג";  (1666) 520 ,(6פ"ד נז) ,לוי

 {.(2888) 01 ,(1נג)

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
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 יסוד נפשי -)ה( 345. עבירה לפי סעיף 3

 חוק)ה( ל695אשר ליסוד הנפשי הנדרש בעבירה של מעשה מגונה לפי סעיף 

, וכן בעבירה לפי הדין המשמעתי, נדרש להוכיח כי הנאשם היה מודע העונשין

"ניצול המרות" או למצער עצם את עיניו מפני אפשרות זו.  בפועל ליסוד של

לשון אחר, יש להוכיח כי הממונה היה מודע בפועל, או למצער חשד באופן 

 מהותי, כי הכפוף לו הסכים לביצוע המעשים המיניים בו משום מרותו עליו. 

סובייקטיבי של המטריד בעת ביצוע  -שאלה זו שעניינה במצבו הנפשי 

 בחן גם היא, על רקע מכלול נסיבות העניין. המעשים תי
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 :פרק ח'

לחוק  345סעיף  -מעשה מגונה בפומבי 

 העונשין
 

 קובע כי: 2800-, התשל"זלחוק העונשין 698סעיף 

 

  . מעשה מגונה בפומבי345" 

ה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או ונמגה מעש שהעוה ()א

מור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, העושה מעשה כא

 שנה.  סרמא -מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו 

, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו שהעוה ()ב

 "שלוש שנים. סרמא -שנים, דינו  עשרה-ששלו 

 

 ,השניהעשיית המעשה המגונה בפומבי;  ,האחתשתי חלופות.  (א) קטן-סעיףל

 המעשה בכל מקום תוך ניצול יחסי תלות וכיוצא באלה. עשיית

 

. נחזור על לחוק העונשין )ו(695עשה מגונה" חולשת הגדרת סעיף על הגדרת "מ

 המשפט למונח זה.-בתי התייחסות

 

 נאמר({ 1622) 9680(, 6)1622על -תק, פלוני נ' מדינת ישראל} 8066568ע"פ  -ב

 כי:
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 )ו( לחוק העונשין, כדלקמן:695 " מוגדר בסעיףמעשה מגונה""

 

 מעשה מגונה .345" 

מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי  -" מעשה מגונה)ו( בסימן זה, " 

 ."מיניים

 

יועץ המשפטי } 628585ע"פ  -ב השופט זילברג" קבע מעשה מגונהעל הגדרת "

 , כי:({2888) 800, 808, פ"ד יג נ' ג'בארה

 

להגדרה ממצה ומדוייקת. דבר זה אין  "המונח 'מעשה מגונה' אינו נתון

לך בו אלא מקומו ושעתו, והשקפות החברה בה מבוצע המעשה. ברוב 

מצוי במעשה זה יסוד של  -אך לא תמיד ממש  -המכריע של המקרים 

 יצרי מין..."

 

מהווה  מסויימתמשפט זה, כי השאלה האם התנהגות -ידי בית-כבר נפסק על

נקודת מבט מוסרית ו"אובייקטיבית": "מעשה מגונה" אם לאו, תיבחן כ

"באשר ליסוד העובדתי של העבירה דומה שאמורים לגזור את הגנות שבמעשה 

פלוני מתוך השקפות החברה באשר להיותו של מעשה פלוני מעשה מגונה. 

פי -המבחן הוא אובייקטיבי: מעשה שעל פניו קיים בו אלמנט מגונה על

עשה שיש בו על פניו אלמנט של השקפות החברה שבה מתבצע המעשה, או מ

מידה אובייקטיביות של מתבונן מן הצד, של -פי אמות-מיניות גלויה, ואשר על

פלוני נ'  0188566ע"פ } "יחשב לא הגון, לא מוסרי, לא צנועהאדם הממוצע, י

 020556; ראו גם ע"פ 26פסקה (, 1669), 205 ,(6, פ"ד נח)מדינת ישראל

 {.(2858) 980, 998 ,(2ד לט), פ"פליישמן נ' מדינת ישראל
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בהקשר זה עוד נקבע, כי: "היסוד העובדתי בעבירה של עשיית מעשה מגונה 

הוא מעשה שבנסיבות העניין הוא בעיני האדם הסביר מעשה מגונה, ובלבד 

פלוני  0188566שנעשה למטרה של גירוי מיני, סיפוק מיני או ביזוי מיני" )ע"פ 

(. עוד נפסק, כי השיפוט 26פסקה  (,1669) 205 ,(6, פ"ד נח)נ' מדינת ישראל

המשפט, וכי: -ידי בית-נורמטיבי במסגרת המבחן האמור ייעשה על-המוסרי

כל אלה, ידענו,  -"מבחן אובייקטיבי", "השקפות החברה", "האדם הממוצע" 

 המשפט כגוף הנותן ביטוי למצוי הראוי-הם האדם הסביר של ימינו, קרא בית

 {.(1669) 200, 205 ,(6, פ"ד נח)י נ' מדינת ישראלפלונ 0188566"פ }ע

 

לצד המבחן המרכזי, נדונו בפסיקה מאפיינים שונים, המסייעים לפרשנות 

עבירת המעשה המגונה. כך למשל, ניתן משקל רב למניעיו של מבצע המעשה, 

בדגש על מניע מיני, במסגרת הבחינה העובדתית האם מדובר במעשה שהוא 

 "מגונה". 

 

, (1669) 205 ,(6, פ"ד נח)פלוני נ' מדינת ישראל} 0188566ע"פ  -מר בכך נא

: "להבדיל מעבירות אחרות שיש בהן הבחנה ברורה בין היסוד {21פסקה 

העובדתי שבעבירה לבין היסוד הנפשי בה, בעבירה של עשיית מעשה מגונה 

 קשה להתעלם מכך שיש זרימה בין היסוד הנפשי לבין היסוד העובדתי. היסוד

הנפשי והיסוד העובדתי שבעבירה אינם הרמטיים זה לזה. היסוד הנפשי חודר 

-על דרך האוסמוזה אל היסוד העובדתי, והיסוד העובדתי עשוי לשנות צבעו על

, עג'מי נ' היועץ המשפטי לממשלה 06585ראו למשל ע"פ }פי היסוד הנפשי"

 .{(2888) 968-969, 912 ,(2פ"ד יג)

 

יקה למעשה מגונה הינו שם, כי אפשר שהמעשים מאפיין נוסף שנקבע בפס

הנראים על פניהם "תמימים", יסווגו כ"מגונים" בשל המטרה אשר הניעה את 

מבצעם ומכלול נסיבות העניין. לפי ההלכה, גם מעשים שאינם מלווים במניע 
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ראו ע"פ } טעם כשר לביצועם היעדרשכזה, עשויים להיחשב כ"מגונים" ב

. אלא, שכאשר מבוצע {(1662) 980 ,(1, פ"ד נה)נת ישראלפלוני נ' מדי 0108588

המשפט לסווג את ההתנהגות כ"מעשה -המעשה מתוך כוונה מינית, ייטה בית

מגונה". בנסיבות אלה, ניתן לעמוד על חשיבותו של המניע המיני גם ממקרה בו 

זוכה מורה, אשר שפשף את כפות הידיים של תלמידה ונגע במצחה. זיכויו 

ראו ע"פ } בסיס הקביעה, כי קיים ספק באשר לכוונתו המינית נעשה על

 .{(2806) 928, 920, פ"ד יז בן ציון נוריאלי נ' היועץ המשפטי לממשלה 682501

 

עש"מ  -ב השופטת )כתוארה דאז( ד' ביניש כב'יפים לעניין זה דבריה של 

  :{(1666) 626, 621 ,(1)פ"ד נז ,מדינת ישראל נ' נחום זקן}0060561

 

"ההגדרה המצויה בחוק העונשין קובעת רכיב התנהגותי רחב ביותר 

"מעשה". אופיו ה"מגונה" של המעשה נובע מהמטרה  -בהיקפו 

"לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". מדובר  -הנלווית לעשייתו 

בשאיפה סובייקטיבית הנושאת אופי מיני בלא שנדרשת התקיימותה 

וכיח כי המטרה של "גירוי, סיפוק או של תוצאה, לפיכך אין הכרח לה

גם מעשה הנראה  מסויימותביזוי מיניים" התממשה בפועל. בנסיבות 

לכאורה תמים, כשהוא לעצמו, יקיים את היסוד ההתנהגותי בהגדרה, 

אם ההקשר שבו הוא בוצע ומכלול נסיבות העניין שוללים את אופיו 

 התמים ופוגעים בערך המוגן באיסור."

 

ף למבחן קיומו של "מעשה מגונה" הינו הערך המוגן, הניצב בבסיס מאפיין נוס

 0108588ע"פ  -העבירה, כשלאורו יש לפרש את יסודותיה. כך למשל נקבע ב

כי: "מקור האיסור  {21, פסקה (1662) 980 ,(1, פ"ד נה)פלוני נ' מדינת ישראל}

ו וכבודו הפלילי לבצע מעשה מגונה בצורך להגן על שלמות גופו, צנעת פרטיות
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של האדם. זכותו של אדם באשר הוא להגנה מפני פגיעה בגופו ובכבודו כמו גם 

זכותו לפרטיות ולצנעת חייו הוכרו כזכויות יסוד... ערך ההגנה על זכותו של 

מעשה מגונה והוא  אדם לצנעת גופו עומד גם ברקע האיסור הפלילי כל ביצוע

יסוד של הנפגע להגנה -זכותמשקל נוכח הפגיעה הכרוכה בו ב-נושא מימד רב

 על גופו וכבודו".

 

היסוד הנפשי בהגדרת עבירת המעשה המגונה כולל  -אשר ליסוד הנפשי 

גירוי מיני, סיפוק מיני או ביזוי  -שאיפה להשגת שלוש מטרות חלופיות שהינן 

מיני. משמע, שמעשי הנאשם נעשו "לשם" השגת המטרה. די בהשגת מטרה 

ת לומר כי התקיים היסוד הנפשי בעבירה. למעשה, מנ-אחת מבין השלוש על

תכלית ההגנה של עבירה זו פורשת כנפיה על הגנת הכבוד, הפרטיות והצנעה 

ע"פ  -ב השופטת א' פרוקצ'יהשל הקורבן. כך תיארה זאת חברתי 

 :{(1662) 860, 980 ,(1, פ"ד נה)כהן נ' מדינת ישראל}0108588

 

ונה בצורך להגן על שלמות גופו, "מקור האיסור הפלילי לבצע מעשה מג

צנעת פרטיותו וכבודו של האדם... זכותו של אדם להגנה על גופו 

ולמניעת פגיעה בצנעת פרטיותו מוכרת במארג היחסים בין אדם 

לאדם ובין אדם לשלטון. היא חוצה את תחומי המרקם האנושי 

בהקשרים רבים ושונים... ערך ההגנה על זכותו של אדם לצנעת גופו 

עומד גם ברקע האיסור הפלילי על ביצוע מעשה מגונה והוא נושא 

משקל נוכח הפגיעה הכרוכה בו בזכות יסוד של הנפגע להגנה -מד רבימ

 על גופו ועל כבודו.

נזכור ונשמור: תכלית העבירה הקרויה מעשה מגונה אינה אך הגנה 

 דרך הסתם על שלמות גופו, על צנעת פרטיותו ועל כבודו של האדם.-על

ענייננו הוא בערכים שעבירות המין נועדו להגן עליהם. ערכים מרוכזים 

וצפופים הם הנגזרים מכבוד האדם, ערכים הם בעלי משקל סגולי 
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נוסיף כי אם תכלית החוק היא להגן על הקורבן, על  כך-עלכבד. ו

האדם המותקף, מה ִמּנֹו של זה יהלוך אם לתוקף הייתה כוונה 

כך נושא הוא -כך גם-לו כוונת 'ביזוי', והרי גם'מינית', או אם הייתה 

 בביזוי."

 

-תק, פרקליטות מחוז ת"א -מדינת ישראל } 82860-60-22יפו( -ת"אתפ"ח ) -ב

 :כב' השופט גלעד נויטל, אב"ד, נפסק מפי {(1621) 20811(, 6)1621מח 

 

במהלך התקופה שבה המתלוננת גרה עם הנאשם בדירה, במועדים שונים, "

שם בפני המתלוננת מעשים מגונים, בכך שדחף את אצבעו לפי ביצע הנא

הטבעת שלו לעיני המתלוננת. בנוסף, הנאשם נהג לצפות בסרטים פורנוגרפיים 

ולאונן לעיני המתלוננת, לעיתים תוך שהוא מאלצה לאונן אותו, עד אשר הוא 

הגיע לסיפוקו, וכל אלה שלא בהסכמת המתלוננת, ותוך ניצול יחסי התלות 

יו למתלוננת בנאשם, ולשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. היסוד הפיזי שה

)א( לחוק קובע 698סעיף  -העבירה של מעשה מגונה בפומבי  בעבירה זו, מולא:

לאמור: "העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או 

 -ינו העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות...ד

מעשה לשם גירוי,  -)ו( לחוק קובע "... "מעשה מגונה" 695מאסר שנה." סעיף 

הסכמה של האחר איננו רכיב בחלופה  היעדרסיפוק או ביזוי מיניים. אמנם 

)א( לחוק, ואולם בענייננו, המתלוננת גם לא הסכימה 698שבסיפא של סעיף 

ות של המתלוננת למעשיו המגונים של הנאשם, וגם ארע ניצול של יחסי תל

הוא השתמש ביתרון שמעניקה לו "זיקת התלות" שבינו לבין  -בנאשם 

זקוקה נואשות לקורת גג מעל ראשה, וביצע  הייתההמתלוננת חסרת הדיור, ש

על הדין הסכמתה )ראו בסוגיה: י' קדמי -אי אף-עלאת מעשיו המגונים )גם( 

לצה איפוא להישאר (. המתלוננת נא2966, 6, חלק (1660) 6חלק  ,בפלילים
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 -בדירת הנאשם, היכן שהוא ביצע, כפי שהעיד, לנגד עיניה את מעשיו המגונים 

בכך שדחף את אצבעו לפי הטבעת שלו, צפה בסרטים פורנוגרפיים ואונן לעיניה 

ו5או לעיתים תוך שהוא מאלץ את המתלוננת לאונן אותו, עד אשר הוא הגיע 

לוננת נחשפה והיא "שותפה" ללא לסיפוקו. מכוח זיקת התלות דלעיל המת

הסכמתה למעשיו המגונים של הנאשם. היסוד הנפשי מולא אף הוא 

, 6חלק  על הדין בפליליםכשהעבירה הינה התנהגותית מטרתית )י' קדמי 

 -אם לא למעלה ממנו  -(, ולכל הפחות היסוד הנפשי הזה 2969-2968(, 1660)

-עלהנאשם, כמפורט לעיל.  ידי-עלהוכח מיניה וביה מנסיבות ביצוע העבירות 

: לפי הראיות ולאור האמור לעיל, אני קובע איפוא שהוכחה מעבר לספק כן

סביר העבירה של מעשה מגונה בפומבי )ריבוי מקרים( שביצע הנאשם, לפי 

 ")א( לחוק.698סעיף 
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 :פרק א'

 הדין
 

 קובע כי: 2800-, התשל"זלחוק העונשין 682סעיף 

 

 עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע .381" 

)א( או של מעשה סדום לפי 698עבירה של אינוס לפי סעיף  ברעוה ()א

א בן משפחתו או באדם שהוא )ב( באדם שהוא קטין, והו690סעיף 

 עשרים שנים. סרמא -חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו 

 להו לאם מוטר שנים עשרה-ארבעאישה שמלאו לה  עלבוה ()ב

-ארבעעשרים ואחת שנים או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 

, םשנים וטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים, והוא בן משפחת עשרה

 שנים.  עשרה-שש סרמא -ו נדי

ו א מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו שהעוה ()ג

  :באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו

 עשר שנים; סרמא -)א( 695ה לפי סעיף ירעבב (2)  

 שנים; עשרה-חמש סרמא -)ב( 695י סעיף לפעבירה ב (1)  

 סרמא -( 1) -( ו2) פסקאותקרה שאינו בין המנויים במ כלב (6)

 חמש שנים.

פני אדם שהוא קטין, בכל מקום שהוא, ב מעשה מגונה שהעוה ()ד

 ארבע שנים. סרמא -והוא בן משפחתו, דינו 

)א( בחסר 698אחראי על חסר ישע העובר עבירה לפי סעיף  (2)ד

 מאסר שנתיים; -הישע, דינו 
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  סעיף זה: ענייןל ()ה 

 אחד מאלה: -" אומן" 

 שאישר משרד הרווחה; אב או אם במשפחת אומנה( 2)  

אחראי על קטין ( להגדרה "6אחראי על קטין לפי פסקה )( 1)

 א;605" בסעיף או חסר ישע

 בן או בת של בן זוג של הורה; -" אח או אחות חורגים" 

כהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע"  -" אחראי על חסר ישע"

 א;605בסעיף 

  ":פחהמשן ב" 

ב או סלו;  ף אם אינו נשויבן זוגו של הורה אה; ורה (2)

 סבתא;

או  חשנים והוא אחד מאלה: א עשרה-חמשלאו לו שמי מ (1)

ה. גיסאו  אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס

)ב( או  קטן-סעיףעבירה של בעילה אסורה לפי  ענייןם לולוא

( שנעשו במי שמלאו לו 6)ג() קטן-סעיףשל מעשה מגונה לפי 

דוד או דודה, גיס או גיסה  לוייכל ים, לאנש עשרה-שש

 ";בן משפחהבהגדרת "

אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו ( 6)

 של אומן;

שנים והוא אחד מאלה: בנו או  עשרה-חמשמי שמלאו לו ( 9)

בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של 

עבירה של  ענייןאולם לאומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; ו

)ב( או של מעשה מגונה לפי  קטן-סעיףבעילה אסורה לפי 

שנים, לא  עשרה-שש( שנעשו במי שמלאו לו 6)ג() קטן-סעיף

ייכלל בן זוג של בנו או בתו של אומן, אחיו או אחותו של אומן 

 ";בן משפחהובן זוגו של כל אחד מאלה בהגדרה "
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 "א.605כהגדרתו בסעיף  -" חסר ישע" 

 

 כדלקמן: יםקובע 2800-תשל"זלחוק העונשין, ה ד605 -ב605סעיף 

 

, 2858-( תש"ן10)תיקון מס'  תקיפת קטין או חסר ישע. ב365"

 (1626-( תשע"א265)תיקון מס'  ,1660-( תשס"ז89)תיקון מס' 

מאסר  -התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו  )א(

 -על הקטין או על חסר הישע, דינו  חמש שנים; היה התוקף אחראי

 מאסר שבע שנים.

)א( ונגרמה לקטין או לחסר הישע  קטן-סעיףנעברה עבירה לפי   )ב(

מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף  -חבלה חמורה, דינו של התוקף 

 מאסר תשע שנים. -אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו 

 בין נפשית.בין גופנית  -" חבלהסעיף זה, " ענייןל )ג( 

 

 )תיקון התש"ן( התעללות בקטין אן בחסר ישע ג.365 

העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או 

שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או תסר ישע,   -ו מינית, דינ

 מאסר תשע שנים. -דינו 

 

התשס"ז תש"ס, התשנ"א, ה )תיקונים: התש"ן, חובת דיווח ד.365

   (, התשע"א(9)מס' 

היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין  )א(

 כך-עלאו בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח 

בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; 

 דשים.ומאסר שלושה ח -העובר על הוראה זו, דינו 
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בד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, רופא, אחות, עו  )ב(

רפואי, וכן -שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה

 -מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע 

שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב 

חובה  -עליו  כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי

בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי  כך-עלעליהם לדווח 

 דשים.ושה חימאסר ש -חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו 

היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי אחראי    )ג(

 כך-עלאחר על קטין או חסר ישע עבר בו עבירה, חובה עליו לדווח 

שרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; בהקדם האפ

 שה חדשים. ימאסר ש -העובר על הוראה זו, דינו 

היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה בקטין או  (2)ג

, בידי בן 682-ו 695, 690עד  698בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים 

 ךכ-עלשנים, חובה על האדם לדווח  25משפחה שטרם מלאו לו 

בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; 

בן מאסר שלושה חודשים; בסעיף זה, " -העובר על הוראה זו, דינו 

אחראי על קטין או ( להגדרה "1כמשמעותו בפסקה ) -" משפחה

 א.605" בסעיף חסר ישע

)ב(, שעקב עיסוקו במקצועו  קטן-סעיףבעל מקצוע מהמנויים ב (1)ג

היה לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר  או בתפקידו

, בידי בן משפחה 682 -ו 695, 690עד  698ישע עבירת מין לפי סעיפים 

בהקדם האפשרי  כך-עלשנים, חובה עליו לדווח  25שטרם מלאו לו 

לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, 

 מאסר שישה חודשים. -דינו 

יה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי נעברה ה (6)ג

 -ו 695, 690עד  698בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים 
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-עלשנים, חובה עליו לדווח  25, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו 682

בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה;  כך

 ר שישה חודשים.מאס -העובר על הוראה זו, דינו 

נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון, במוסד או במסגרת   )ד(

, או 695עד  698חינוכית או טיפולית אחרת, עבירת מין לפי סעיפים 

ב)ב( או עבירת 605עבירה של גרימת חבלה חמורה לפי סעיף 

ג, חובה על מנהל או איש צוות במקום 605התעללות לפי סעיף 

בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי  כך-עלכאמור, לדווח 

 דשים.ומאסר שישה ח -חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו 

 ".חובת דיווח לפי סעיף זה לא תחול על קטין  )ה(            

 

קובע חובה  היתר-ביןהחוק מגדיר עבירות אשר ביצוען מהווה עבירה פלילית, ו

ערכות השונות לדווח למשטרה ו5או לפקיד על הציבור הרחב ועל המטפלים במ

סעד כאשר עבירות מסויימות מתבצעות כלפי קטין או חסר ישע, בידי אדם 

 האחראי עליו.

 

התיקונים שבסעיף לחוק העונשין מחייבים גם לדווח על פגיעה בקטינים 

וחסרי ישע השוהים במסגרת אומנה וכן לדווח על פגיעה מינית בקטין או 

ידי קטין אחר, כאשר הפגיעה מתרחשת בתוך -עת עלבחסר ישע המתבצ

 המשפחה.

 

 

 

 

 

 



  



 פרק ב': עבירה מינית בחסרי ישע

 

 

 

857 

 

 :פרק ב'

 עבירה מינית בחסרי ישע
 

 . כללי1

ככלל, השיקולים בקביעת העונש כנגד עבירות מין בחסרי ישע מתבססים על 

אופי העבירה, חולשותיו של חסר הישע, הציפיה מן בעל התפקיד לפי תפקידו 

טפל בחסר הישע, רמת מסוכנתו המינית וכן הסכנה שנשקפת בעבודתו כמ

 ממנו לטווך הארוך.

 

המשפט -מקום שבו המתלוננת בעבירת מין סובלת מ"הפרעה נפשית" על בית

לבחון את עדותה מנקודת מוצא זו ולהעריך את מהימנותה באמצעות 

המבחנים הבאים:  התרשמות מהעד ומאופי עדותו; בחינה הגיונה של העדות 

מתוכה פנימה ועמידה על סימני האמת העולים ממנה; סימנים חיצוניים 

פורסם , פלוני נ' מדינת ישראל 6260522המאמתים את עדות המתלוננת }ע"פ 

 ({.66.68.26באתר האינטרנט נבו )

 

במקרים מעין אלו כאשר הקורבנות בעבירות מין מוגבלים בשכלם, והמדובר 

כלל, את שיקולי הגמול וההרתעה על פני חמורות יש להעדיף, כבעבירות מין 

ראל יש 8681521ין }ע"פ שיקולים אחרים, לרבות צורכי שיקומו של העברי

 ({. 62.26.26פורסם באתר האינטרנט נבו ), ישראליגודאב נ' מדינת 
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פורסם באתר האינטרנט נבו , פלוני נ' מדינת ישראל} 5250522ע"פ  -ב

עבודתו כמטפל סיעודי בהוסטל, ניצל הוכח שהנאשם במסגרת   {(28.65.26)

עם חוסה המוגבלת בשכלה. עם  יחסי מיןאת נגישותו למטופלים וקיים 

הוכחתן של העדויות שנשמעו מעובדי ההוסטל, נתגבשו יסודות העבירה של 

שנים ושמונה  21אינוס תוך ניצול של לקויה בנפשה, והושת עליו עונש של 

}ראה  ח"ש 06,666, וכן פיצוי בסך נאית-עלחודשים מאסר בפועל, שנת מאסר 

 .גם דיוננו בשערים קודמים{

 

 . קטינים2

פי החוק כמי שאינו יודע לדאוג לצרכיו ובכך נחשב גם -קטין גם הוא מוגדר על

 הוא כחסר ישע.

  

כאשר הן מבוצעות בקרבן קטין או  שכן-כל-לאעל החומרה שיש בעבירות מין, 

מילים. חילול כבוד האדם של הקורבן, קטינה, דומה כי אין צורך להכביר 

ניצול התמימות האמון, חוסר האמון ואי היכולת להתנגד באופן משמעותי 

שמאפיינים פעמים רבות קרבנות עבירה קטינים, ניצול החשש והפחד אצל 

רבים מהם מחשיפת המעשים, הצלקות הנפשיות העמוקות הנחרתות בנפשם, 

ם השונות, הזוגיות, החברתיות, הפגיעה בתפקודם השוטף במסגרות החיי

כל אלה הם מקצת הטעמים לחומרתן היתרה של עבירות  -האישיות ואחרות 

 המין המבוצעות בקטינים.

 

הגנה על שלומם של קטינים, על שלמות גופם ונפשם הינה אינטרס חברתי מוגן 

ידי דיני העונשין. על העונש הנגזר במקרים אלו לשקף את ההגנה על -על

ופם ונפשם של קטינים וקטינות ולהרחיק מן הציבור את אלו מהם כבודם, ג

נשקף להם סיכון. על העונש לשקף את הסלידה מן המעשים, את הוקעתם 



 פרק ב': עבירה מינית בחסרי ישע

 

 

 

859 

ע"פ ולשלוח מסר מרתיע לעבריין שעניינו נידון ולציבור העבריינים בכוח }

 .({69.60.60) פורסם באתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל 062560

 

של עבירות מין, ובמיוחד אלה  משפט זה מכבר על חומרתן הרבה-בית

 ששומה עלינו להוקיען כך-עלהמבוצעות כלפי קטינים בתוך התא המשפחתי, ו

 , פורסם באתר האינטרנט נבופלוני נ' מדינת ישראל 6095569ראו: ע"פ }

ידי השתת עונשים חמורים על -על היתר-בין, {הדין-לפסק 29(, עמוד 28.68.68)

, פורסם באתר פלוני נ' מדינת ישראל 1508521ראו למשל: ע"פ } מבצעיהן

שקורי נ'  8659521הדין; ע"פ -לפסק 21(, פסקה 20.26.26) האינטרנט נבו

-לפסק 16(, פסקה 28.68.26) , פורסם באתר האינטרנט נבומדינת ישראל

. עוד נפסק כי שעה שבעבירות מסוג זה עסקינן תינתן הבכורה לשיקולי {הדין

, פורסם באתר פלוני נ' מדינת ישראל 1680568ראו: ע"פ } הגמול וההרתעה

ע"פ  ;השופט ס' ג'ובראןו של דעת-חוותל 18(, פסקה 10.68.68) האינטרנט נבו

 .{(1629) 26928(, 2)1629על -תק  ,פלוני נ' מדינת ישראל 8666521

 

מעשים קלים באופיים הנושאים אופי מיני נחשבים גם הם כמעשה מגונה 

 בקטין.

 

של -תק, }מדינת ישראל נ' פלוני 18281-60-26( ת"את"פ ) -כך למשל, ב

, 29{ הורשע הנאשם במעשה מגונה בקטין מתחת לגיל (1629) 1156(, 1)1629

ספר לו פרטים על גוף בעודו מסיע את הקטין ברכבו לכיוון חורשה מבודדת ומ

 האדם. 

 

במקרים מעין אלו בהם פלוני לא נגע באיברים מוצנעים של קטין, אף לא 

באיבריו שלו, ובהתחשב בטיב היחסים שבין הצדדים באותו אירוע יכולה 

מטרה תוך בילד, ת כי הנאשם ביצע מעשה מגונה משמעי-חדלעלות מסקנה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20701/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20701/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20701/06
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ק אין זה מעלה או מוריד אם מבחינת החו -לגירוי או סיפוק מיני. שהרי 

 מומשה המטרה, אם לאו.

 

המשפט נוטים לקבל את עדות המתלוננים כל עוד -בעבירות מין בקטינים בתי

בעדותם של המתלוננים  דיוקים-איהיא עיקבית, יציבה ואמינה. סתירות ו

אשר אינם מהווים פגמים היורדים לשורשו של עניין אין בהם להפחית 

חקירה ננים, שכן ניתן לייחסן לאי זכירה או בלבול בעת מהימנותם של המתלו

פורסם , פלוני נ' מדינת ישראל 5656522ע"פ נגדית מתישה או חלוף זמן }

 ({. 62.21.26באתר האינטרנט נבו )

 

המשפט מתבססים -יוער, כי בנוסף למהימנות המתלוננים בעבירות מין בתי

עדות קרובי המתלוננים בהחלטתם על תוספות ראייתיות שונות, כמו למשל 

לגבי מצבם הנפשי בסמוך לאחר האירוע, הסימנים שבהם מבחינים על גופם, 

 או ממצאים בזירת האירוע, כפי שיהיו.

 

 והראיות, מין עבירות וב שביצע כמי ןהקטי ידי-עלנאשם ה זיהוי זאת-עם-יחד

 ראייתית מסכת מהווים, לו שיוחסו למעשים אותו שקושרות הנוספות

פורסם באתר , פלוני נ' מדינת ישראל 9819522}ע"פ הנאשם  להרשעת

({. אולם,  מקום שהמתלונן לא זיהה את הנאשם 20.60.26האינטרנט נבו )

 משפט ניתן להסיק מכך על זיכויו.-במסדר חי, בתמונות או בבית

 

 -עבירות של אינוס ושל מעשה סדום  -עבירות המין, ובראשן החמורות שבהן 

, ובפרט כאשר חוק העונשיןהמכוערות והחמורות המנויות ב הן בין העבירות

 כן-עלאלו נוגעות לקטינים. עבירות אלו פוצעות את הקורבנות בגוף ונפש, ו

, פורסם פלוני נ' מדינת ישראל 8298521ע"פ הולם אותן עונש מאסר ממושך }

http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%205149/12
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, מדינת ישראל נ' גרמסיון 009521ע"פ (; 26.62.29) באתר האינטרנט נבו

 ({. 16.60.26 ) פורסם באתר האינטרנט נבו

 

 . עבירות מין בקטינים בתוך המשפחה3

ירות מין במשפחה הן מן החמורות בקשת העבירות, ובמיוחד כך, כאשר הן עב

מתבצעות כלפי קטין חסר ישע ולאורך תקופה ארוכה של שנים. הנזק הכבד 

תיקון, מחייב החמרה בדין כאמצעי גמול והרתעה -לקורבן, שלרוב אינו בר

 .({1662) 825 ,(1), פ"ד נהפלוני נ' מדינת ישראל 1958566ע"פ }

 

בן משפחה שנתן אמונו וביטחונו  -החומרה היתרה נגזרת ממיהותו של הקרבן 

באדם הקרוב לו ביותר. ככלל, כעולה מתסקיר קורבן עבירה, מצטיירת תמונה 

ה קשיים בריכוז, קשה באשר לשינויים שחלים בו בעקבות המעשים. הוא חוו

ומוטרד רבות, באופן שגורם לנסיגה בהישגיו הלימודיים והחברתיים. עקב 

חשיפת האירועים, ומשבר כלכלי ומשפחתי שאליו נקלעת משפחתו, לעיתים 

קורבן העבירה יאלץ לשנות את מקום לימודיו, ועקב כך לחוות משבר רגשי 

 וחוסר ביטחון שמלווה אותו עד היום.

 

פורסם באתר האינטרנט , מדינת ישראל נ' פלוני} 10901-65-26 (חי')תפ"ח  -ב

פי הודאתו, בביצוע מעשה אינוס וריבוי מעשי -({ הורשע פלוני, על25.61.29נבו )

 שנים מאסר בפועל. 26המשפט גזר את דינו בעונש של -מין בביתו הקטנה.  בית

 

אשר מעשה אינוס מהווה עבירה חמורה ביותר, וחמורה היא שבעתיים כ

המדובר באונס של קטינה. אולם כשאותה קטינה היא גם בתו של הנאשם, 

אשר הינה חסרת אונים כלפיו, ואין לה לרוב כתובת בפניה תוכל להתלונן 

וממנה תוכל לבקש מגן מפני מעשים כאלה, הרי מחייב הדבר סנקציה מכאיבה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20764/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202485/00&Pvol=נה
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אתר פורסם ב, מדינת ישראל נ' פלוני 1900582ר }ע"פ ומרתיעה עוד יות

 ({.22.66.86האינטרנט נבו )

 

בין אם הדבר נובע מדחפים פתולוגים ובין אם נובע הוא מתוך נורמות וערכים 

מעוותים, יש להעניש עושי מעשים אלה בכל חומר הדין. מקומם של מעשים 

כאלה לא יכירם בחברה מתוקנת המושתתת על ערכים של כבוד האדם 

טינים הגדלים בתוכה, הזכאים וחירותו ועל דאגה וחרדה לרווחתם של ק

לילדות תקינה ללא פגיעות גופניות ונפשיות מאף אדם, ובודאי לא מבני 

 משפחה קרובים המופקדים על חינוכם, גידולם ורווחתם.

 

הנפש הטובה סולדת מהמעשים שעשה האב בבתו הקטינה שלא עמדו לו 

דתי  למכשול, לא תפקידו כאב, לא מעמדו כראש המשפחה ולא היותו אדם

שערכיו אמורים להרתיע אותו הרתעת יתר מהתנהגות כזו. אין ספק שעל האב 

לא אחת את  והביעהמשפט -בצורה הולמת ומחמירה. בתילהיענש על מעשיו 

לא אחת  וכלפי מקרים מסוג זה, אותם יש לעקור מן השורש, ופסק םעמדת

, נת ישראלפלונים נ' מדי 2050,2008586}ע"פ  עונשים חמורים לעבריינים אלה

  ({.69.26.89) פורסם באתר האינטרנט נבו
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 ידי חוקר ילדים-. העדת קטין בעבירת מין על4

-)א( לחוק לתקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, תשט"ו1הכלל הקבוע בסעיף 

 , מורה כדלקמן:2888

 

 . העדת ילד2" 

אין מעידים ילד על עבירה המנויה בתוספת, שנעשתה בגופו או  )א(

בנוכחותו או שהוא חשוד בעשייתה ואין מקבלים כראיה הודעתו של 

 ."ילד על עבירה כאמור, אלא ברשות חוקר ילדים

 

הכלל הוא שבעבירות מין, יעיד ילד רק אם אישר זאת חוקר הילדים. על 

החלטה זו של חוקר ילדים אין ערעור. במקרים רבים, נאסרת העדת הקטין, 

הילדים, כמעין שופר לנבכי הקטין, ואף מביע ובמקומו מתייצב לעדות חוקר 

 הקטין ומהימנותה.  גרסתעמדתו ביחס ל

 

ו על דעת-חוותזהו חריג בדיני ראיות. עד אינו יכול להעיד, או ליתר דיוק, ל

אמיתות דבריו של פלוני. כלל זה נוצר בשל המצב שלעיתים הקטין אינו מסוגל 

חוקר ילדים, שהוא בעל מעמד ו נמסרת לפני גרסתהמשפט, ו-להעיד בפני בית

 והכשרה מיוחדת.

 

 -ויות מחוייבתפקידו של חוקר הילדים אינו תפקיד קל. הוא נמצא בצומת של 

כלפי הקטין שהוא חוקר, מן ההיבט של שמירה על שלומו ועל חוסנו הנפשי, 

כלפי הנאשם, אשר תלוי בחקירה זו בכל הנוגע לעימותו של הקטין עם 

וכח חוסר האפשרות לחקור אותו חקירה נגדית, וכן השאלות המתבקשות, לנ

כלפי הציבור בכללותו, מהיבטו של האינטרס הציבורי באכיפת הדין הפלילי 

פגיעות  - "חוקר הילדים בצומת של איזונים"ובבירור האמת }מאיר חובב 
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)מאיר חובב עורך,  25-20, 26 המשפט-מיניות בילדים: החוק, החוקר ובית

2886.}) 

 

המשפט, אלא בפני חוקר -זה, כאשר המתלונן עצמו לא מעיד בביתבעניין 

לערכאה הדיונית אין יתרון בכל הנוגע להערכת עדותו על פני ערכאת  -הילדים 

 נבופורסם באתר האינטרנט , פלוני נ' מדינת ישראל 0286560ע"פ הערעור }

({. במצבים מעין אלו, תתרשם ערכאת הערעור ממהימנות המתלונן 10.60.65)

 באופן עצמאי וחסר לקונות.

 

עדותו של ילד  סמך-עללחוק הגנת ילדים קובע כי אין להרשיע נאשם  22סעיף 

מדינת  990561ע"פ לפני חוקר ילדים, אלא אם נמצא לה סיוע בראיה אחרת }

 ({. 1661) 008, (6), פ"ד נזישראל נ' קובי

 

לראיית הסיוע שלושה תנאים מצטברים: על הראיה לבוא ממקור נפרד 

ועצמאי ביחס לעדות הטעונה סיוע; על הראיה לסבך, או לפחות, להיות נוטה 

ו; ועל הראיה גרסתבת עם לסבך, את הנאשם, במובן זה שהיא אינה מתייש

להתייחס לנקודה ממשית ביריעת המחלוקת שבין התביעה לבין הנאשם. 

בנוסף, המשקל הראייתי של הסיוע עשוי להשתנות בהתאם לטיבה ולמשקלה 

פלוני  0865526ע"פ הראייתי של העדות הטעונה סיוע, בבחינת כלים שלובים }

 ({.10.65.21) פורסם באתר האינטרנט נבו, נ' מדינת ישראל

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , פלוני נ' מדינת ישראל} 1989522ע"פ  -ב

המשפט ראיות סיוע ששימשו כתוספת ראייתית לעדותן -({ מצא בית12.69.26)

המהימנות של  עדויותיהןשל הקטינות בפני חוקרת הילדים, כמו למשל 

העידו מספר כפי שמצבן הנפשי של המתלוננות  ,המסייעות זו לזו קטינותה

 עדים וכן נוכח עדותו המגמתית של הנאשם.

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207150/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20446/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20446/02&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%207508/10
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אינם מורידים מהמימנות. מהימנות בעדות  דיוקים-אי -לעניין עדותן 

 מעל לספק סביר הכמכלול ומאפשרת מסקנה בדבר אשמהמתלוננת נבחנת 

פורסם באתר האינטרנט נבו , נ' מדינת ישראל פלוני 8658526}ע"פ 

(69.21.26.}) 

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , פלוני נ' מדינת ישראל} 8298521ע"פ  -ב

המשפט בקביעותיו על  תוספות ראייתיות, שבינהם: -({ הסתמך בית26.62.29)

מצבו הנפשי של המתלונן כפי שמצטייר מחקירתו אצל חוקר הילדים בסמוך 

עשים, בדיקות רפואיות, ידיעת פרטים מיוחדים המסבכים את לקרות המ

דוד נ' מדינת  000559ע"פ הנאשם ואי התייצבות הנאשם לחקירה במשטרה }

 ({ .2850) 66 ,(9), פ"ד מאישראל

 

קורבן בסמוך לאחר ביצוע העבירה הלכה פסוקה היא כי מצבו הנפשי של 

שבוצעה בו או בשעה שהוא נדרש להתייחס לאירוע הקשור למעשה וכך 

להעלות מחדש בתודעתו את האירוע הטראומטי יכולים לשמש כראיה 

פלוני נ' מדינת  2212580ע"פ בה כדי לסייע לעדותו } אובייקטיבית שיש

 ({.2880) 686 ,(6)פ"ד נ ,ישראל

 

ככל שהסיוע הוא משמעותי יותר, כך יש בידו להתגבר על חולשה בחקירתו של 

 ({. 2888) 988, 995 ,(9), פ"ד נגשהין נ' מדינת ישראל 2062588ע"פ הקטין }

 

חוק הגנת ילדים מוגדר תיעוד חקירת קטין בעבירות מין )ואלימות( עליהן חל 

ונשאר בעינהו  2888בנובמבר  8לחוק, אשר התקבל בכנסת ביום  0 בתיקון מס'

)א( לחוק המקורי. סעיף זה 8, הוא בהוספת סעיף 5גם לאחר תיקון מספר 

מצעות וידאו את חקירתו של מטיל מטיל חובה על חוקר הילדים לתעד בא

הילד כברירת מחדל, למעט במקרים סבורים המנויים בחוק בהם ייעשה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20677/84&Pvol=מא
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20677/84&Pvol=מא
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 לחוק העונשין 365 -ו 381סעיף  -די אחראי על חסר ישע שער י"ב: עבירות מין במשפחה ובי

 

 

 

866 

שמע? עדויות יהזכות לה"התיעוד בהקלטה ולחילופי חילופין בכתב  }דנה פונץ' 

 '{.מו, חוברת אהפרקליט  ",ילדים בהליך הפלילי

 

 .  העדת הקטין בעצמו8

אזי עובר כובד  -המשפט -לפני ביתמטבע הדברים, כאשר מעיד הקטין בעצמו 

-בלתיו של חוקר הילדים, להתרשמותו הישירה והדעת-חוותהמשקל מ

על -תק, ישראל פלוני נ' מדינת 6106568ע"פ המשפט מהעד }-ת של ביתאמצעי

1626(9 ,)6086 (1626) .} 

 

וקר הילדים ממהימנות הקטין נחשבת לעדות קבילה ורלבנטית התרשמות ח

המשפט במלאכה -שהיא בבחינת כלי עזר נוסף שיש בו כדי לסייע לבית

המורכבת של הערכת עדות קטין, מלאכה הטעונה מיומנות ומקצועיות 

 ({.2858) 188, 198 ,(9), פ"ד מדנינו נ' מדינת ישראל 089556פ ע"ייחודית }

 

, להתרשמות חוקר הילדים ממהימנות הקטין יש משקל המשתנה זאת-עם-יחד

על -תק, ישראל פלוני נ' מדינת 6106568ע"פ מתיק לתיק בהתאם לנסיבותיו }

 686 ,(6), פ"ד נפלוני נ' מדינת ישראל 2212580ע"פ ; (1626) 6086(, 9)1626

(2880) .} 

 

 ענישת קטינים בעבירות מין. 6

-בגזירת דינו של קטין שהורשע בפלילים בכלל, ובעבירות מין בפרט, מקנה בית

המשפט משקל יתר לנסיבותיו האישיות של הקטין ולסיכוייו להשתקם. 

, גילו הצעיר של האחדמדיניות זו מושתתת על שלושה טעמים עיקריים: 

הקטין, הגורם לכך שהתנהגותו העבריינית עלולה להיות תוצאה של חוסר 

, הרצון להגן השניבגרות, בשלות והבנה של חומרת המעשים והשלכותיהם; 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203273/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20694/83&Pvol=מ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%203273/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201121/96&Pvol=נ
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ים מפני תנאי כליאה קשים ומהיחשפות לדפוסי התנהגות עבריינית על קטינ

בבית הסוהר שעלולה להיטמע בקטינים ולפגוע בסיכוייהם להשתקם; 

ושלישית, השאיפה לשקם קטינים שחייהם בתחילת דרכם לפני שתוחמץ 

פורסם באתר האינטרנט , מדינת ישראל נ' פלוני 98568 פ"עההזדמנות לכך }

 ({.65.66.68) נבו

 

, יש לזכור כי קטינות אינה מהווה מגן או מקנה חסינות מפני זאת-עם-יחד

ענישה פלילית, ולצד משקל היתר שניתן לנסיבות האינדיבידואליות ולשיקולי 

בהתחשב עה והגמול השיקום, יש להקנות משקל הולם גם לשיקולי ההרת

פורסם באתר , פלוני נ' מדינת ישראל 2669560 פ"ע}בנסיבות העבירה 

 ({.68.65.60) האינטרנט נבו

 

גזירת עונשו של קטין מצריכה איזון בין השיקולים הבאים שחלקם קשורים 

יבותיה; )ב( גילו של הקטין בעת ביצוע זה בזה: )א( חומרת העבירה ונס

המשפט להעדיף הפעלה של -ככל שהקטין צעיר יותר, כך יטה בית -העבירה 

אמצעים שיקומיים על פני אמצעים עונשיים; )ג( הבעת חרטה כנה ונטילת 

בהקשר זה  -אחריות למעשים מהווה שיקול לקולה; )ד( סיכויי השיקום 

שהקטין עבר עד לשלב גזירת העונש כפי  מוקנה משקל ניכר לתהליכי השיקום

שהוא עולה מעמדתם של הגורמים הטיפוליים והמקצועיים כעולה בתסקיר 

עבר פלילי הוא שיקול לחומרה  -שירות המבחן; )ה( עברו הפלילי של הקטין 

 והיעדרו הוא שיקול לקולה.

 

 הנוער חוקקובע כי על ענישת קטין יחולו הוראות  העונשין חוק)טו( ל92סעיף 

המשפט רשאי -, וכי בית2802-, התשל"א(טיפול ודרכי ענישה, שפיטה)

ונשין, לפרק ו' לחוק הע 2להתחשב בעקרונות ובשיקולים המנויים בסימן א'

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2049/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%201004/06
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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השיפוטי בענישה, כפי שחוקק בחוק העונשין  הדעת-שיקולהעוסק בהבניית 

 . 1621-(, התשע"ב226)תיקון מס' 

 

המשפט -אינו חל במישרין על ענישת קטינים, אך בית העונשין חוקל 226תיקון 

 ים ובעקרונות שנקבעו בו בבואו לגזור את עונשם. רשאי להתחשב בשיקול

 

פורסם באתר האינטרנט , מדינת ישראל נ' פלוני} 1816526 6166526ע"פ  -ב

({ הוחמר עונשו של קטין בביצוע עבירות מין בקטין אחר, נוכח 16.22.26נבו )

היעדר אפיק שיקומי בעניינו כעולה מתסקיר שירות המבחן, סירובו ליטול 

 ל מעשיו ולהביע חרטה כנה, וכן נוכח גילו בעת ביצוע העבירה.אחריות ע

 

כידוע, לעבירות מסוג זה נודעת חומרה מיוחדת והן מהקשות ומעוררות 

 פ"עהסלידה שבספר החוקים, ואין צורך להכביר במילים על חומרתן }

({. 26.21.21) פורסם באתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל 1081522

ות מערכות האכיפה מחוייבחסר ישע,  כן-עלכאשר לפנינו קורבן שהוא קטין ו

 להגן על שלומו וכבודו ביתר שאת.

 

 {(1626) 22681(, 2)1626על -תק, פלוני נ' מדינת ישראל} 1608526בש"פ  -ב

 כי: עמיתכב' השופט י' מפי המשפט -את הערר קובע ביתבדחותו 

 

המקרה שבפנינו חושף את הצד האפל של הרשת. המסוכנות של פעם שינתה "

סטרילי -את פניה ולפנינו מסוכנות מסוג חדש. האינטרנט אינו מרחב וירטואלי

כלל וכלל. האינטרנט חודר לחיים האמיתיים, ומציב סכנות של ממש בתחומים 

ם מגונים של פעם, שהיו כרוכים במגע פיזי ובדרכים לא שיערו ראשונים. מעשי

רחוק. החסות -עם נפגע העבירה, נתחלפו להם בסוגים שונים של מעשים בשלט

דו השני של המחשב, ישל האנונימיות הלכאורית והריחוק מהיושב בצ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202652/11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202652/11
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משחררים חסמים ועכבות, ואנשים נורמטיביים כלפי חוץ, שולחים ידם 

לם שמחוץ למרחב האינטרנטי. מגע במעשים שלא היו מעיזים לעשות בעו

אינטימי של -וחדירה פיזית נתחלפו בחדירה אל תוך המרחב האינטרנטי הפרטי

הגולש בצד השני. מגע שנותר בין שניים בחדר סגור נתחלף לו בחשש לחשיפה 

טיוב, מה שעשוי להעצים את הפגיעה בנפגע -ולפרסום פומבי בפייסבוק וביו

מסתובבת ביער שורץ זאבים, היא משוטטת  העבירה. כפה אדומה כבר אינה

במרחב האינטרנטי, שם אורבים לה ציידים וטורפים מסוג אחר. בעבר, יכול 

היה ההורה לשמור על ילדו שלא יסתובב במקומות מסוכנים או בשעות 

מסוכנות. לא כך ההורה של היום, המתקשה להגן על ילדיו מהסיבה הפשוטה 

, מאחורי הדלת הסגורה. אלו הסכנות שלו-שהסכנה אורבת לקטין בחדרו

התרבות -להתאים עצמו להתמודד עם תתאיפוא  החדשות, והמשפט צריך

העבריינית של הרשת. זאת, מבלי לשכוח את היתרונות והצדדים החיוביים 

 יתר.-שברשת, ומבלי לגלוש ל"פאניקה מוסרית" ולהרתעת

 

גמישה כדי לקלוט כאשר בדיני מעצרים עסקינן, עילת המסוכנות היא רחבה ו

לתוכה גם תופעות של עבריינות ברשת, על סוגיה השונים. ואכן, העורר לא 

חלק על התקיימותה של עילת המסוכנות. השאלה היחידה העומדת בפנינו היא 

אם ועד כמה ניתן "להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי 

( לחוק 2)ב()12ות סעיף שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם, פחותה" כמצו

 .2880-מעצרים(, תשנ"ו -סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

 

אין חולק על הנגישות והזמינות לרשת האינטרנט, במיוחד דהאידנא, הגישה 

אל הרשת יכול ותיעשה באמצעות הרשת הסלולרית. שיקול זה הוא כבד 

עות הדבר , אין משמזאת-עםהמשפט לשקול חלופת מעצר. -משקל בבוא בית

כי חלופת מעצר לא תסכון בכל מקרה בו העבירה נעשתה באמצעות המחשב. 

 כל מקרה צריך להיבחן לגופו, על רקע המעשה והעושה.
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 . ומהתם להכא.8

 

, רווק, מתגורר בדירה בקיבוץ שבו חיים גם אמו וחלק מאחיו 96העורר הוא בן 

העורר שיתף פעולה עם ואחיותיו. לעורר אין עבר פלילי, וזהו מעצרו הראשון. 

המשטרה לאחר שנעצר, וחשף בפניה את כל מעלליו, ולטענת הסניגור, אף יותר 

ממה שהיה ידוע למשטרה באותה עת. שירות המבחן העריך כי קיים סיכון 

גבוה להישנות התנהגות דומה, למרות שהעורר הביע רצון כן לעבור -בינוני

ם מטפל מוכר בתחום המיני. בני הליך לטיפולי ובני משפחתו כבר יצרו קשר ע

משפחתו הגרעינית וחבר נוסף הציעו עצמם כמפקחים, ושירות המבחן התרשם 

מהם לחיוב בקובעו כי הם מגויסים למשימת הפיקוח ויכולים להוות דמות 

סמכותית כלפי העורר. בשורה התחתונה העריך שירות המבחן כי חלופת 

וח שירות המבחן יאפשרו המעצר המוצעת בצירוף הטיפול המוצע ופיק

 להתמודד עם הסיכון הפוטנציאלי הטמון בהתנהגותו של העורר.

 

משפט קמא דחה את המלצת שירות המבחן, ואף אני סבור כי חלופת -. בית0

-להלכה לפיה בית}המער אינה אפקטיבית דיה נוכח מסוכנותו של העורר 

גמה, בש"פ להמלצת תסקיר שירות המבחן, ראו, לדו מחוייבהמשפט אינו 

 .{(61.22.26באתר האינטרנט נבו ) פורסם, פלוני נ' מדינת ישראל 0595526

 

-העבירות המיוחסות לעורר מעוררות שאט נפש. העורר עקב אחר בני משפחתו

שלו, והטמין מצלמה בחדר המקלחת בבית אמו כדי לצלם את אחייניתו. 

חסי המין העורר קיים יחסי מין עם בגירה בדירתו, כשהוא מתעד את י

במצלמה נסתרת לא הסכמתה וללא ידיעתה. עבירה בזויה וחמורה במיוחד 

, לפיו התקשר המשיב באמצעות צ'ט לקטינה 21היא זו המפורטת באישום מס' 

ופיתה אותה לשלוח לו תמונות חושפניות שלה. בהמשך, סחט המשיב את 

חששה  הקטינה באיום שיפיץ את תמונותיה באתרי אינטרנט שונים. הקטינה
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מכך והסכימה לקיים עם המשיב שיחות וידיאו כשהיא מתקלחת ונוגעת 

באיבריה המוצנעים, בעוד הוא מאונן בפניה. בכתב אישום זה מיוחסת למשיב 

גם עבירה של סחיטה באיומים. בדומה, מפרט כתב האישום מקרים נוספים 

 .בהם איים העורר ולחץ על קטינות לעשות כמצוותו, אם כי ללא הצלחה

 

לצד החומרה והמסוכנות האינהרנטית הנובעת ממעשיו של העורר כלפי ציבור 

הקטינים שהוא ציבור פגיע במיוחד; לצד הפגיעה בקטינות שחלקן נקלעו 

גבוה -למצב נפשי קשה; לצד הערכת שירות המבחן כי קיים סיכון בינוני

ווה להישנות התנהגות דומה; ולצד הנגישות והזמינות לרשת האינטרנט המה

-הנהמכפיל" מסוכנות, יש נתון נוסף המטה את הכף לדחיית הערר. -"מקדם

, מתברר כי העורר נתפס לפני שנים בקלקלתו כשהוא מציץ למקלחות כן-כי

ולחדרי שירותים. הקיבוץ נמנע מלהגיש תלונה כנגד העורר ובלבד שיעבור 

הועיל.  טיפול. ואכן, העורר היה בטיפול פסיכולוגי משך כשנתיים, אך ללא

למרות שהעורר היה מודע לפסול במעשיו, הוא המשיך לעסוק באופן 

אינטנסיבי ואובססיבי במין ללא הצבת גבולות בתחום ההתנהגות המינית, מה 

 שמעיד לכאורה על דחף מיני לא נשלט.

 

. הצטברות נתונים אלה, מביאה אותי למסקנה כי למרות המלצת שירות 0

ם המוצעים, ולמרות שגם אחותו של העורר המבחן שהתרשם לחיוב מהמפקחי

שפגע בבתה אותה צילם בהסתר במקלחת, ספק  אף-עלהתגייסה לפקח עליו 

 אם יש בחלופה המוצעת כדי לאיין את מסוכנותו של העורר.

 

ודוק: לא נעלם מעיני כי העורר מעוניין בטיפול וזקוק לטיפול בתחום המיני, 

לכיוון שחרורו, בהיקש להלכה לגבי אך אין בשיקול זה כדי להטות את הכף 

שחרורו של נאשם לחלופת מעצר לצורך טיפול גמילה מסמים. כך נפסק, אך 
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 0506521בש"פ }ידי השופט שהם במקרה דומה לזה שבפנינו -לאחרונה, על

 ".{(16.22.21) , פורסם באתר האינטרנט נבופלוני נ' מדינת ישראל
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 :פרק א'

 כללי
 

תופעה של פגיעה מינית, תוך שימוש ברשת האינטרנט, לרבות הטרדת קטינים, 

 הינה תופעה אשר פשתה ואף גברה בחברה הישראלית. 

 

פעולתו של פלוני, שנעדרה מגע פיזי, אינה מפחיתה כשלעצמה את חומרת 

ביצוע הטרדה מינית בתקשורת ההמונית ובין ביצועה העבירה. אין להבחין בין 

טריטוריאלי במרחב האינטרנטי -באמצעי תקשורת אחר. אין ליצור שטח אקס

פורסם באתר האינטרנט נבו , קטיעי נ' מדינת ישראל 2162521}רע"פ 

(68.62.29).}   

 

פורסם באתר האינטרנט נבו , פלוני נ' מדינת ישראל} 8621565ע"פ  -ב

המשפט דין שווה על התנהגויות פליליות שבוצעו -({ החיל בית16.62.21)

האפשרות שהיסוד העובדתי  צויינהבאמצעי הטכנולוגיה המודרנית. כך למשל, 

 בעבירת מעשה מגונה "באדם" יכול להיעשות במגע וירטואלי.

 

מדיניות ענישה בעבירות מין המבוצעות כלפי קטינים מורה, כי מי שתוקף 

מר אם הוא מנצל אותו לצורך סיפוק מיני, דינו כליאה קטין, ומקל וחו

  פורסם באתר האינטרנט נבו, פלוני נ' מדינת ישראל 166560ע"פ ממושכת }

 פורסם באתר האינטרנט נבו, פדלון נ' מדינת ישראל 1956568ע"פ   (;18.21.60)

(26.66.65)}. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20233/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%202480/09
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עבירות מין המבוצעות בקטינים באתרי אינטרנט נעשות, ככלל, תוך ניצול 

פלוני נ'  26268568 ע"פתמימותם והאמון שהם רוחשים לעבריין הבוגר }

, אופי זאת-עם-יחד({. 25.69.26) פורסם באתר האינטרנט נבוישראל, מדינת 

היחסים הנובע מפער הגילאים מקנה ליחסים אלה את אופיים הפלילי אף 

מקום בו נעשו היחסים בהסכמה. על העונש לשקף את סלידת החברה 

פי העבריין עצמו מהמעשים המיניים המעוותים, ולהוות גורם מרתיע, הן כל

 והן כלפי עבריינים פוטנציאליים, מפני הישנות מעשים כגון אלה. 

 

בנוסף לגורם ההרתעה, קיים צורך מיידי להרחיק את העבריין הפדופילי 

מנת להגן על ציבור הקטינים, שהינו ציבור -מהקהילה, לתקופה ממושכת, על

מין. במקרים מעין פגיע במיוחד, מהסיכון שעודו נשקף מן העבריין, סוטה ה

אלה, יש להעדיף את שיקולי ההגנה על הקטינים, אשר עלולים להיפגע בגופם 

ובנפשם, על פני שיקולים אחרים, לרבות נסיבותיו האישיות של העבריין. 

, היתר-ביןוזאת, באמצעות הטלת עונש מאסר ממושך אשר ראוי כי ינוצל, 

 מין.לטיפול בסטיותיו המיניות החמורות של עבריין ה

 

הדגשת הצורך בהעברת מסר עונשי מובהק למנצלים את רשת האינטרנט 

למטרות פוגעניות ולסיפוק יצרים מיניים אפלים ומעוותים, יפים גם לעניין 

, פורסם אלפלוני נ' מדינת ישר} 1608526בש"פ  -ב השופט י' עמיתדברי 

 :{(11.66.26)  באתר האינטרנט נבו

 

"המקרה שבפנינו חושף את הצד האפל של הרשת. המסוכנות של פעם 

האינטרנט חודר  (...)שינתה את פניה ולפנינו מסוכנות מסוג חדש. 

לחיים האמיתיים, ומציב סכנות של ממש בתחומים ובדרכים שלא 

כרוכים במגע פיזי עם שיערו ראשונים. מעשים מגונים של פעם, שהיו 

רחוק. -נפגע העבירה, נתחלפו להם בסוגים שונים של מעשים בשלט

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%2010139/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשפ%202065/13
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מגע וחדירה פיזית נתחלפו בחדירה אל תוך המרחב האינטרנטי  (...)

פה אדומה כבר אינה יכ (...)אינטימי של הגולש בצד השני. -הפרטי

מסתובבת ביער שורץ זאבים, היא משוטטת במרחב האינטרנטי, שם 

אלו הסכנות החדשות,  (...)ים לה ציידים וטורפים מסוג אחר. אורב

התרבות -להתאים עצמו להתמודד עם תתאיפוא  והמשפט צריך

 ."העבריינית של הרשת

 

המשפט, השוקל את עונשו של עבריין מין, לקחת בחשבון אף את הנזק, -על בית

בלנק נ'  056569ע"פ הנפשי, הרגשי והגופני, שביצוע העבירה הותיר בקורבן }

({. שם אושר עונש 28.68.68) אתר האינטרנט נבופורסם ב, מדינת ישראל

 שנים. 29מאסר לריצוי בפועל לתקופה של 

 

חומרתן הרבה של עבירות מין בקטינים הודגשה פעמים רבות בפסיקתו של 

רות מין המבוצעות בקטינים נעשות, ככלל, תוך ניצול משפט זה. עבי-בית

 26268568, ע"פ הראו לדוגמ}תמימותם והאמון שהם רוחשים לעבריין הבוגר 

פלוני נ' } 8980526 ע"פ  -. כפי שנקבע ב{(25.69.26) פלוני נ' מדינת ישראל

"אופי היחסים הנובע מפער הגילים מקנה ליחסים  {(26.62.22) מדינת ישראל

, בפסקה שם}ת אופיים הפלילי אף מקום בו נעשו היחסים בהסכמה" אלה א

. על העונש לשקף את סלידת החברה מהמעשים המיניים המעוותים, ולהוות {0

גורם מרתיע, הן כלפי העבריין עצמו והן כלפי עבריינים פוטנציאליים, מפני 

 הישנות מעשים כגון אלה.

 

ם צורך מיידי להרחיק את בנוסף לגורם ההרתעה, הצופה פני עתיד, קיי

מנת להגן על ציבור -העבריין הפדופילי מהקהילה, לתקופה ממושכת, על

הקטינים, שהינו ציבור פגיע במיוחד, מהסיכון שעודו נשקף מן העבריין, סוטה 

המין. במקרים מעין אלה, יש להעדיף את שיקולי ההגנה על הקטינים, אשר 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20783/04
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יקולים אחרים, לרבות נסיבותיו עלולים להיפגע בגופם ובנפשם, על פני ש

האישיות של העבריין. וזאת, באמצעות הטלת עונש מאסר ממושך אשר ראוי 

, לטיפול בסטיותיו המיניות החמורות של עבריין המין. יש היתר-ביןכי ינוצל, 

אף להדגיש את הצורך בהעברת מסר עונשי מובהק למנצלים את רשת 

רים מיניים אפלים ומעוותים, ויפים האינטרנט למטרות פוגעניות ולסיפוק יצ

 "שצוטטו לעיל. 1608526בש"פ  -ב השופט י' עמיתלעניין זה, דברי 

 

(, 1)1629מח -תק, מדינת ישראל נ' בנימין ֹזהר} 92086-61-29( 'תפ"ח )יר -ב

 העלה הנאשם שתי טענות מקדמיות: {(1629) 29500

 

רה והתחקירן חרגו מהטעם שפעולות אנשי המשטטענת הגנה מן הצדק  האחת,

מהכללים שנקבעו בפסיקה לעניין אופן הפעלת סוכנים ברשת, ומעבר לכך, אלו 

צע עבירות פליליות חמורות יותר מהעבירות שביצע לב-שםהדיחו את הנא

לכאורה במהלך ההתכתבות בין הצדדים באמצעות האינטרנט. הגנה מן הצדק 

רונות הצדק וההגינות קמה, כנטען, בנסיבות העומדות בסתירה מהותית לעק

 היתר-ביןאף ללא התנהלות נפסדת של הרשות, כך גם אין נפקות לתולדתן 

 מהתנהלותו של אזרח.

 

עובדות כתב האישום אינן מגבשות את יסודות עבירת ניסיון אונס, כי  השניה,

, עבירת האינוס יכולה להתבצע רק כלפי אישה האחדמהטעמים הבאים: 

, מעשיו בשלב ההכנה הבלתי השניאינטרנט. במובחן מדמות פיקטיבית ב

ענישה וטרם הבשילו לכדי מעשה. השלישי, אין בעובדות כתב האישום כדי 

שנים. המעשים  29להוכיח כוונה לבצע מעשה בעילה בקטינה מתחת לגיל 

המתוארים בכתב האישום אינם אלא חוליה רחוקה בשרשרת אירועים 

 שבסופה מעשה בעילה.
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הכרעת  )באשר הראשונה נדחתה להכרעה במסגרת השניה בדחותו את הטענה

 המשפט כי:-הדין( קובע בית

 

, קטיעי נ' מדינת ישראל יוסף 2162521רע"פ  -המשפט העליון נדרש ב-בית"

לפרשה בנסיבות דומות להפליא  (68.62.29פורסם באתר האינטרנט נבו )

מעשה מגונה לענייננו. במקרה זה הורשע הנאשם בעבירה של ניסיון לביצוע 

בקטינה שהכיר באמצעות האינטרנט והגיע לביתה, קטינה שהתבררה להיות 

המשפט העליון העמיק לדון בממשק של המשפט -. בית26תחקירנית של ערוץ 

הפלילי עם האינטרנט ובפרט בשלושת הסוגיות שהונחו על שולחננו בבקשה 

אדם בגיר , משמעות העובדה כי העבירה בוצעה כלפי האחתדנא, כדלקמן: 

שהתחזה לקטינה. האם בכך יש כדי למלא אחר רכיב ה"אישה" ביסוד 

האם יש  - , היסוד העובדתי בעבירת הניסיוןהשניההעובדתי של עבירת המין? 

במפגש עם קטינה לאחר התכתבות ברורה כדי להוות מעשה לקראת השלמת 

, האם הוכחה כוונה השלישיתעבירת המין, מעשה היוצא מגדר ההכנה? 

לביצוע עבירת מין בקטינה. שתי הסוגיות הראשונות מעמידות שאלות 

משפטיות מהותיות החורגות מגדרו של המקרה הקונקרטי, הסוגיה השנייה 

 את נסיבותיו הקונקרטיות של כל מקרה. בבד-בדמקפלת 

 

לחוק העונשין, אין נפקא מינה  10נקבע כי "בהתאם לסעיף  בסוגיה הראשונה

ניסיון אם עשיית העבירה לא הייתה אפשרית היות לשם הרשעה בעבירת 

שמבחינה אובייקטיבית השחקנית לא הייתה קטינה, כיוון שהמבקש לא היה 

מדינת  2260560; ראה גם תפ"ח )ת"א( 62, עמ' 2162521רע"פ }מודע לכך" 

. על דרך של {(12.26.68)נבו אתר האינטרנט פורסם ב, ישראל נ' גיא אלדד

נו אין חולק כי הנאשם קבע את הפגישה עם הקטינה מתוך גזירה שווה, בעניי

אין בעובדה כי במציאות היו  כן-עלשנים ו 26מודעות להיותה )לכאורה( בת 

אלו אנשי משטרה ותחקירן שהתחזו לקטינה כדי להוות אבן נגף בהרשעתו. 
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מבצעי עוקף ללכידת עברייני מין ברשת האינטרנט מקובלים ברחבי העולם 

אקוטי במאבק בכסות המודרנית של תופעת עבריינות המין  ומהווים כלי

 ובפרט כלפי קטינים.

 

המשפט העליון כי "לא נפלה טעות בקביעה כי הגעת -קבע בית בסוגיה השניה

המבקש למפגש עם התחקירנית מהווה חוליה ראשונה בשרשרת המעשים 

(. הוא שםהמתבצעים לקראת השלמת עבירת המעשה המגונה המושלמת" )

-ך קבע ביתין במרבית המדינות בארצות הברית ובערכאות הפדרליות, כהד

פי כתב האישום, מעשיו של -(. על61-62, שם) המשפט העליון בפרשה זו

ח אל והנאשם לא נותרו בגדר מעשי הכנה כי אם תחילת הוצאת הכוונה מהכ

הפועל. כוונתו של הנאשם לקיים יחסי מין מלאים נלמדת בבירור מכתב 

כך למשל לאחר שבדק הנאשם אם יש לקטינה ניסיון, הצהיר כי  האישום;

ברצונו לחבק ולנשק "וסקס כמובן", כתב לה שהיא צריכה "לתת לי להנות כדי 

שאת תהני גם ולחדור לך לכל חור שתהני מתוקה" ואף בדק אם קיימה יחסי 

מין אנאליים. הנאשם מודע לגילה הקטין הצהיר בפני הקטינה כי "אני אוהב 

, ואף הרגיעה שלא יכאב לה כי 21ערה בגילך", שבאמת "עשה את זה" עם בת נ

באישום  9הוא נוהג להשתמש בשמן. כך עולה מעובדות כתב האישום )סעיף 

ת מעין זו משמעי-חדהראשון(. ככלל, התנהגות חיצונית המלווה בכוונה 

נת קובקוב נ' מדי 8822562; ע"פ 2162521רע"פ }מגבשת את עבירת הניסיון 

. הנאשם קבע פגישה עם הקטינה, הגיע לפתח ({1661) 088(, 1), פ"ד נוישראל

ביתה לאחר שטרח ונסע מרחק לא מבוטל, מבית שמש ליבנה, כשבידו בקבוק 

לקיים  מנת-עלשמן. מקל וחומר, ההגעה למקום המפגש המרוחק עם הקטינה 

ראשון יחסי מין, בפרט נוכח ההצטיידות בקבוק השמן, מהווה את הצעד ה

בדרך לעבירה המושלמת. רוצה לומר: הגעתו של הנאשם אינה אך התנהגות 

חיצונית המצויה בפריפריה של יסודותיה העובדתיים של העבירה המושלמת, 

כי אם מעשה אקטיבי ברור המתחיל רצף אירועים מכוון מטרה, בבחינת 
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ת תחילת הוצאת הכוונה לפועל. בצירוף הדברים, כתב האישום הניח תשתי

עובדתית שיש בה כדי לגבש לכאורה את יסודות העבירה של ניסיון אונס 

 .29קטינה מתחת לגיל 

 

כוונת הנאשם. עבירת הניסיון טומנת בחובה יסוד נפשי  - הסוגיה השלישית

שאיפה לקיים יחסי מין  -של כוונה לבצע את העבירה המושלמת ובענייננו

ון בשאלת היסוד הנפשי כרוך שנים. הדי 29מלאים עם קטינה שטרם מלאו לה 

בבחינת "כלים שלובים" בדיון ביסוד העובדתי של עבירת הניסיון, קרי: מעשה 

שחרג בגדרו מהכנה. להלכה נפסק, כי ניתן ללמוד על כוונת הנאשם מעצם 

(. כוונתו של הנאשם הובעה באופן 2162521מעשיו והתנהגותו ולהיפך )רע"פ 

-הנהשנוכחנו לעיל ואין להכביר במילים. בהתכתבות ביניהם, כפי  משמעי-חד

פי כתב האישום קיים לכאורה יסוד נפשי הנדרש להוכחת עבירת -, עלכן-כי

ניסיון, לפיכך על הנאשם להתגונן מפני עבירה זו. החלטה זו הינה במסגרת 

 "טענות מקדמיות ואין בה לשלול כל טענת הגנה בעניין שתעלה בהמשך.

 

נדון  {(1621) 8800(, 9)1621על -תק, ' מדינת ישראלפלוני נ} 0506521בש"פ  -ב

המשפט -את הערר קובע בית ערר של חשוד בעבירות מין באינטרנט. בדחותו

 כי: השופט שוהם כב'מפי 

 

לאחר עיון בחומר שהונח לפניי והקשבה לטיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה כי "

 דין הערר להידחות.

 

( לחוק המעצרים היא לבחון 2)ב()12 כן, מצוות המחוקק כעולה מסעיף. א29

את האפשרות "להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי 

שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם, פחותה". מטרות המעצר, הינן כידוע, 

מניעת סיכון לבטחונו של אדם, בטחון הציבור או בטחון המדינה )סעיף 
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שיבוש הליכי משפט )בהתאם לסעיף )ב( לחוק( וכן סיכול האפשרות ל2)א(12

 )ב( לחוק(.2)א(12

 

ואולם, הלכה פסוקה היא כי שקילת האפשרות לשחרור הנאשם לחלופת 

המשפט לבחון אם חלופת -ת. ראשית, על ביתשלבי-דומעצר, טעונה בחינה 

מעצר כלשהי עשויה, ברמה העקרונית, לאיין את מסוכנותו של הנאשם. במידה 

המשפט לבחון את מידת ההתאמה של -חובה על בית שהתשובה לכך חיובית,

 6661560חלופות מעצר קונקרטיות לנסיבות שלפניו )ראו, לעניין זה, בש"פ 

ג'בארין נ'  0081521(; בש"פ 20.69.60)לא פורסם,  סעאידה נ' מדינת ישראל

 טאייב נ' מדינת ישראל 0911560(; בש"פ 2.22.21)לא פורסם, מדינת ישראל 

)לא פורסם,  בביקר נ' מדינת ישראל 8012521(; בש"פ 20.65.60)לא פורסם, 

המשפט סבור כי לא יַמצא מזור -((. לאור זאת, במקום שבו בית29.65.21

למסוכנות הנאשם באמצעות חלופת מעצר, אין גם כל טעם בעריכת תסקיר 

 0025521מעצר בעניינו לצורך בחינת היתכנותה של חלופה כלשהי )בש"פ 

כנעאנה נ'  5000526(; בש"פ 62.26.21)לא פורסם,  ינת ישראלפסיסי נ' מד

 חלאדי נ' מדינת ישראל 0886526(; בש"פ 29.21.26)לא פורסם,  מדינת ישראל

((; לנסיבות בהן ראוי להזמין תסקיר מעצר ראו חיה 69.22.26)לא פורסם, 

 ((.1665) 288יג  המשפטזנדברג "תסקיר מעצר" 

 

המשפט לבחון אפשרות לחלופת מעצר -חלטת ביתזאת ועוד, שיקול מרכזי בה

 -בנסיבות שלפניו, הינו מידת אמונו בנאשם. לעניין זה יפים הדברים שהובאו 

 (:1666) 682, 658( 2, פ"ד נד)מזרחי נ' מדינת ישראל 860566בש"פ 

 

המשפט -"חלופת מעצר, לרבות מעצר בית, מתבססת על אמון שבית

עצר אלא אם יש עילת מעצר, ואין רוחש לנאשם. שהרי, אין חלופת מ

עילת מעצר אלא אם יש יסוד סביר לחשש בדבר מסוכנות הנאשם, 
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כן, -פי-על-בדבר הימלטות מן הדין או שיבוש הליכי משפט. אם, אף

המשפט מסתפק בחלופת מעצר, אין זאת אלא משום שהוא סומך -בית

על הנאשם שלא ינצל את השחרור מן המעצר כדי לעבור עבירה, 

תחמק מן הדין או לשבש את הליכי המשפט. התנאים המגבילים של לה

חלופת המעצר, יהיה זה מעצר בית ותהיה זו ערבות כספית, לעולם 

אינם מסלקים את החשש במידה מספקת, אלא אם הם מתאספים 

לאמון שהנאשם יקיים את תנאי השחרור, המפורשים והמשתמעים. 

 0228526ראו גם בש"פ }" .אם נשמט האמון, מתמוטטת גם החלופה

אורמן  1820568(; בש"פ 66.65.26)לא פורסם,  נאסר נ' מדינת ישראל

 .{(26.69.68סם, )לא פור נ' מדינת ישראל

 

המשפט להניח כי הוא -אמון בנאשם, יתקשה בית היעדרבמילים אחרות, ב

לא יהא מנוס מהמסקנה כי אין בחלופת  כן-עליעמוד בתנאי שחרורו ממעצר, ו

 די להגשים את תכליות המעצר.המעצר כ

 

 מן הכלל אל הפרט

. בנסיבות דנן, עילת מעצרו של העורר הינה מסוכנותו הרבה, מפאת החשש 28

כי ישוב ויבצע עבירות דומות לאלו שיוחסו לו בכתב האישום. על מסוכנות זו 

  "המשפט המחוזי, ודעתי בעניין זה, כדעתו.-עמד בהרחבה בית
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  :פרק ב'

 הדחה או שידול למעשה עברייני
 

פורסם באתר , ליוסף קטיעי ואח' נ' מדינת ישרא} 2162521רע"פ  -ב

({ עלתה השאלה האם תחקיר עיתונאי שנערך 68.62.29האינטרנט נבו )

ידי תחקירנית שהציגה את עצמה כקטינה ובעקבותיו הוגש כתב -באינטרנט על

 ינים, מקים לנאשם טענת הגנה מן הצדק?אישום בניסיון לעבירות מין בקט

 

 :השופט נ' הנדלכב' נפסק מפי 

 

בכל הנוגע לשאלת ההדחה, הדין הנוהג בשיטת משפטנו ברור ועקבי. . 0"

ההלכה היא כי אין ההדחה או השידול למעשה עברייני פוטרים את העבריין 

א ידי זיכוי מאשמה, אלא עשויים להבי-מאחריות פלילית הרובצת עליו על

מחאמרה נ' מדינת  0566565בעונשו של נאשם )ע"פ  מסויימתלהקלה 

(; 2805) 09 ,(6, פ"ד לב)ביבס נ' מדינת ישראל 28505(; ע"פ 29.21.65) ישראל

-(. בצדק ציין בית168, 115 (,2פ"ד לה) ,מדינת ישראל נ' אפנג'ר 606556ע"פ 

ל כנה גם משפט זה ונותרה ע-ידי בית-המשפט המחוזי שהלכה זו נבחנה על

ויקטור דיין נ'  0680585)ע"פ  חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לאחר חקיקת

((. באותו עניין נקבע "בפנינו "דייןעניין " )להלן: (19.60.88) מדינת ישראל

ידי סוכן משטרתי במלוא מובן המילה... ממש שידול דבר עבירה, -הדחה על

כי  דיין הודגש בעניין שידול אשר בלעדיו לא הייתה העבירה נעשית כלל."

ידי סוכן משטרתי אינו שולל את האחריות הפלילית של אדם, גם -"שידול על

אם המשודל היה אדם תמים, שומר חוק, שסוכן היה זה שעורר בו את הרצון 
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מקומה נותר בגזר הדין ולא  -לעבור את העבירה". השפעת התנהגות המדיח 

 בהכרעת הדין.

  

, נוכח יוזמתו האחתשתי נקודות עובדתיות שונות. המקרה שלפנינו מתאפיין ב

הברורה של המבקש בשיחות עם התחקירנית ותשובותיה הלקוניות 

לעיל מבחינה עובדתית הדחה או  מצוייןוהמינימאליסטיות, לא התגבשו כ

נוגעת לזהות הגוף המעורב לטענת המבקש בביצוע  הנקודה השניהשידול. 

לא תחקירנית ערוץ טלוויזיה. זאת לא סוכן מטעם המשטרה א -העבירה 

לב שעירוב המשטרה בתחקיר נעשה רק בשלב האחרון לפני קיום -בשים

לא נכנס לנעליה  26המפגש בין התחקירנית למבקש. המדינה טוענת כי ערוץ 

של רשות האכיפה היות שלא ניהל חקירה פלילית, אלא רק יצר סיטואציה 

 .מסויימתעובדתית 

  

מופנית כלפי פעולת גוף פרטי להבדיל מסוכן משטרתי  העובדה שטענת ההדחה

מינין נ'  8105569מציגה זווית נוספת בטענת המבקש בענייננו )השוו: ע"פ 

((. טענת ההדחה נולדה עקב השימוש שעושות רשויות 60.22.68) מדינת ישראל

המשטרה בסוכנים סמויים כאמצעי להביא עבריינים לדין. הגם שהפעלת 

תפסת כ"רע הכרחי" ואינה מקימה מניעה להעמדה לדין של סוכני משטרה נ

המשפט עמדו על הפסול -מבצע העבירה, הפסיקה הציבה לה גבולות. בתי

דרך לבצע דבר עבירה שלא היה מבצע אלמלא -בהכשלתו של אזרח ישר

ידי סוכן משטרתי. נאמר כי אל למשטרה להצמיד סוכן מדיח -ההדחה על

מקדים ואמין בעל יסוד סביר להאמין כי אותו לאדם אלא אם יש בידיה מידע 

, פ"ד משה מורי נ' מדינת ישראל 906556אדם מעורב בפעילות עבריינית )ע"פ 

((. כן נקבע כי על סוכן סמוי להימנע מלהפעיל "מוריעניין " )להלן: 8, 2( 2לט)

יפת נ'  1826589אמצעי לחץ מוגזמים כדי לשכנע חשוד לבצע עבירה )ע"פ 

((. יתכן והמדיח "יפת עניין" )להלן: 608-609, 112 ,(1, פ"ד נ)למדינת ישרא
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הפרטי, בדומה לאיש משטרה או אכיפה, ביצע מעשה אשר שידל אחר לבצע 

פי הדין )בהקשר זה ראו: ע"פ -דבר עבירה; אך בשונה ממנו, הוא אינו מוגן על

 2119560ע"פ (; 18.21.86) יאסין בן עלי דהאר נ' מדינת ישראל 9695582

, 'ג תורת דיני העונשין (; גבריאל הלוי26.61.26) אברהם בלדב נ' מדינת ישראל

לחוק העונשין(. עקרון יסוד בדיני עונשין  יג69 -ו 66 וכן סעיפים 806, (1626)

, ווגר נ' היועמ"ש 190505הוא כי האחריות בפלילים היא אחריות אישית )ע"פ 

המשפטית של התקיימות  (. כך גם ביחס למודח. הבחינה900 ,(1פ"ד כב)

יסודות העבירה בהליך הפלילי מתמקדת בנאשם. לפי הגישה הישראלית 

פי ראיות קבילות היסוד הנפשי והעובדתי אצל -כמתואר, כאשר הוכח על

 הנאשם, אין פעילותם של אחרים כשלעצמה, יהיו אשר יהיו, גורעת מאשמו.

  

משפט השלום, -תשל בי דינו-פסקגישת המשפט האמריקאי, שהוצגה גם ב

 -יכולה להאיר בשאלה זו. במדינות ארצות הברית נאשם יכול לטעון להגנת ה

Entrapment   מפני אחריות פלילית. משמעותה היא כי תהא זו הגנה מוחלטת

לנאשם שהוכיח כי הרעיון הפלילי לבצע את העבירה נולד רק בעקבות שידולו 

שתי גישות של ההגנה. של הסוכן המשטרתי. התפתחו בפסיקה האמריקאית 

המשפט -לפי הגישה הסובייקטיבית, המיושמת במרבית המדינות, על בית

להתמקד בבחינת התנהגות הנאשם ומחשבותיו; אם הנאשם נטה לבצע את 

 Sorrells v. U.S., 287 U.S. 435, 451 העבירה גם ללא השידול, ההגנה לא תקום לו

וחנת את התנהגותה של הרשות ב זאת-לעומתהגישה האובייקטיבית  (.((1932)

בנפרד מהנאשם. הרציונאל בבסיס גישה זו הוא שאין למחול להתנהגותה 

 (.Sorrells, at 458-59הפסולה של הרשות בגלל נטייתו הפלילית של הנאשם )

  

כך או כך, לפי שתי הגישות נאשם במדינות ארצות הברית יכול להעלות את 

-ידי סוכן ממשלתי. בתי-ה עלטענת ההדחה רק כאשר הטמנת הפח נעשת



 שער י"ג: עבירות מין דרך האינטרנט

 

 

 

888 

המשפט חזרו ועמדו על כי הדחה בידי אזרח פרטי שאין לו כל זיקה לממשלה 

 .U.S. v. Layeni, 90 F.3d 514, 517 (D.C. Cirאיננה מהווה הטמנת "פח יקוש" )

1996); U.S. v. Sarmiento, 786 F.2d 665, 667 (5th Cir. 1986); אחת ההצדקות .)

שהדחה פרטית היא למעשה שידול, והנאשם שנענה לו  לשלילת ההגנה היא

 .U.S. v. Manzella, 791 F.2d 1263, 1269 (7th Cirבאמת אשם בביצוע העבירה )

. הצדקה נוספת שהועלתה בפסיקה האמריקנית מקורה במטרת הגנת ( (1986

ה"פח היקוש" המכוונת למנוע מהממשלה לעודד ביצוע עבירות פליליות בעוד 

 ;State v. Taylor, 599 P.2d 496, 500 (Utah 1979)ה על הסדר הציבורי )שהיא אמונ

Sherman v. U.S., 356 U.S.369, 372 (1958).)  מטרה זו אינה תקפה כלפי אדם

משפט במחוז השביעי הפדראלי דומה במידה -פרטי. מקרה אחד שנידון בבית

לענייננו. אישה בוגרת התכתבה באמצעות  מסויימת

עם אדם לאחר שזה יצר קשר עם ביתה הקטינה,  MySpace האינטרנט אתר

U.S v. Morris, 549 F.3d, 552 (7    שנים 28תוך שהתחזתה להיות נערה בת 
th

 Cir. 

מין והנאשם שלח לאם  לאחר שהשניים קבעו להיפגש כדי לקיים יחסי (.((2008

( התערבה ונכנסה במקום FBIכרטיס אוטובוס, לשכת החקירות הפדראלית )

המשפט הפדראלי ציין כי הגם שהיה זהיר ושקול -האם למנוי שלה באתר. בית

יותר אילו האימא הייתה מדווחת לרשויות כאשר נודע לה שהנאשם יצר קשר 

-ה ומדת לנאשם הגנתעם ביתה במקום לבצע בעצמה חקירה, עדיין לא ע

Entrapment  מול מעשיה הפרטיים. מסקירה זו עולה כי אף אימוץ הגנת

 "פי המודל האמריקני לא היה מסייע בידי המבקש.-ההדחה על

 

 :וקובע השופט הנדל כב'ממשיך 

 

על דעתו ולא כשלוח של המשטרה. לא  26ידי ערוץ -כאן, התחקיר בוצע על .26"

פי החוק. טענת -אסורות על 26חקיר של ערוץ נטען לפנינו כי פעולות הת

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found55
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שהדיחו אותו לביצוע העבירה  26המבקש היא כי התנהלות התחקירנית וערוץ 

 בעלת השפעה על הרשעתו עקב הפגיעה בזכותו להליך הוגן.

  

כללית ופרטנית. השאלה הכללית היא  -מהטיעון האמור עולות שתי שאלות 

ידי כלי -פעולות חקירה המבוצעות עלהאם ניתן לטעון להגנה מן הצדק בשל 

כגוף  26תקשורת. השאלה הפרטנית בענייננו היא האם בכוחן של פעולות ערוץ 

 פרטי בנסיבות העניין להקים למבקש הגנה מן הצדק?

  

התשובות לשתי השאלות יינתנו בהתאם להתפתחות דוקטרינת ההגנה מן 

שאלה הכללית בהתאם הצדק בדין הישראלי. אילו היינו נדרשים לענות על ה

יפת,  הראשונה להענקת ההגנה מן הצדק שנקבעה בעניין מידה -אמתל

, במבחן זה הדגש הושם על ראשיתהתשובה הייתה בשלילה משני טעמים. 

יזם את  26התביעה והתנהגות הרשות. במקרה שלנו, ערוץ  דעת-שיקול

בהיעדר  התחקיר כלפי המבקש לא כגוף חוקר ולא בשיתוף פעולה עימו. לכן,

פגם או התרשלות בהתנהגות הרשות נראה שלא הייתה מתקבלת טענת הגנה 

 -ידי גוף פרטי. מסקנה זו מתיישבת עם הגנת ה-מן הצדק רק בשל הדחה על

Entrapment  .הטעם השניהאמריקנית המצומצמת למקרי הדחה בידי סוכן 

ת פי מבחן ה"התנהגו-הינו רף הפגיעה הגבוה שנדרש לתחולת ההגנה על

. נתקשה לומר כי הגשת כתב יפת נסבלת של הרשות" שנקבע בעניין-הבלתי

והשיחות שערכה התחקירנית  26האישום נגד המבקש בהינתן מעורבות ערוץ 

 מטעמו עם המבקש הייתה בדרגת חומרה כה גבוהה.

  

לחוק סדר הדין  (26)298 פי סעיף-האם תשתנה התשובה לשאלה הכללית על

בעו בפסיקה המאוחרת? התשובה מורכבת. הרף שנקבע והמבחנים שנק הפלילי

בהלכה הפסוקה נע ממבחן של "התנהגות שערורייתית של הרשות" למבחן 
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המתמקד בהבטחת הליך פלילי הוגן וצודק לנאשם. שינוי זה מאפשר להתחשב 

בפעולות שלא נבעו ממעשי הרשות אך עדיין פגעו בתחושת הצדק וההגינות 

ן ברוב המקרים תהא סוגיית ההגנה מן הצדק קשורה בהליך. אף שנראה שעדיי

להתנהגות הרשות, כבר נפסק שאין לשלול אפשרות שהפגיעה בתחושת הצדק 

עיקר אך המחייבות את -וההגינות תיוחס לנסיבות שאינן תלויות ברשויות כל

המסקנה כי לא יהיה ניתן להבטיח לנאשם קיום משפט הוגן )עניין בורוביץ, 

לחוק סדר הדין הפלילי, לפיו מוקד  (26)298 משתלבת עם סעיף(. עמדה זו 560

הבדיקה מושם על שאלת הצדק וההגינות שבניהול ההליך הפלילי 

(. לשון הסעיף אינה מחייבת כי הרשות תהא 228 קה, פסטגר עניין )השוו:

הגורם שפגע בהליך ואף אינה מעניקה משקל לזהות הגוף הפוגע. נוסח החוק 

דת חוקה, חוק ומשפט מנחה אותנו לעמוד על קיומה של ידי וע-שנבחר על

לעקרונות הצדק וההגינות עקב קיומו של ההליך הפלילי"  "סתירה מהותית

 (.265)הגנה מן הצדק(,  (82)תיקון מס'  חוק סדר הדין הפלילי )ראו: הצעת

  

, ההגנה מן הצדק שזכתה להכרת המחוקק היא עודנה רקמה פתוחה כן-כי-הנה

חוק סדר הדין  רשנות )זאב סגל ואבי זמיר "הגנה מן הצדק באורשמחייבת פ

על משפט פלילי ספר דיויד וינר:  סדר חדש של הגינות משפטית" - הפלילי

( היא: "הגשת כתב 26)298(. יוזכר כי לשון הטענה בסעיף 162, (1668) ואתיקה

ק האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צד

והגינות משפטית". ברי, התביעה היא הגורם אשר אמון על הגשת כתבי אישום 

, הבחינה האם זאת-לעומתנגד נאשמים והיא המנהלת את ההליכים נגדם. 

המצב המשפטי עומד בסתירה לעקרונות של צדק והגינות משפטית מופנית לא 

 רק כלפי התנהלות התביעה אלא גם רשויות אחרות, ואף גורמים אחרים

המשפיעים על ההליך הפלילי. התביעה החלה את ההליך הפלילי עם הגשת 

כתב האישום ולכן ברור מדוע פעמים רבות התנהגותה תעמוד במוקד הטענה; 

המשפט. ראייתו רחבה -אך הכרעה בטענת הגנה מן הצדק נתונה לבית
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היא סתירה  מידה-אמתומתבוננת על כל הנסיבות העוטפות את שלבי ההליך. 

ת לעקרונות של צדק והגינות בראי המשפט הפלילי. אין בכך לסטות מהותי

מהתפיסה כי יהיה מקום לקבל הטענה המקדמית של הגנה מן הצדק רק 

במקרים חריגים. התנהגות לא נאותה של גורם תקשורתי, ככל שקיימת, אינה 

מובילה בהכרח למסקנה שלא ניתן לנהל משפט צודק והוגן, תוך מתן משקל 

תנהגות האמורה. זו המורכבות בתשובה: התנהגותו של גורם שאינו מתאים לה

ההכרעה נבחנית אל  דבר-של-סופוהרשות עשויה להשפיע על התשובה. אך ב

 מול החלטת התביעה להגיש כתב אישום נגד נאשם ולנהל את משפטו.

  

על בסיס התפתחות חקיקתית זו ועליית משקלה של טענת ההגנה מן הצדק 

הוציא מכלל אפשרות שבמקרים מתאימים מעורבותו של גוף בפסיקה, אין ל

ידי כלי תקשורת עשויים -פרטי בהליך הפלילי ובפרט ניהול חקירה יזומה על

לפגוע באופן ממשי בתחושת הצדק וההגינות של ההליך עד כדי החלת ההגנה 

 מן הצדק.

  

רת האם בניהול ההליך נגד המבקש נוצ -עתה שבים אנו לשאלה הפרטנית  .22

סתירה מהותית לעקרונות צדק והגינות? לכך יש להשיב בשלילה. נבחן את 

, מהותו של הפגם הנטען. בענייננו, ראשיתעניינו של המבקש בשלושה היבטים. 

. למעשה זהו 26המבקש טוען לפגם בהליך עקב התנהלות התחקירנית וערוץ 

מבקש אשר הבסיס לטענת ההגנה מן הצדק. ברם, הפן העובדתי בעניינו של ה

לוקה בהוכחת קיומה של הדחה, גם אינו מצדיק את החלת ההגנה מן הצדק 

באופן שתשפיע על הרשעתו. כפי שנקבע לעיל, התחקירנית לא פנתה בעצמה 

למבקש באתר "גילוי עריות". התחקירנית לא שידלה את המבקש לבצע את 

ם החליט הקפיד על התנהלות עובדיו, ובחלק מהמקרי 26העבירה. אגב, ערוץ 

פי בדיקת רישומי השיחות. -להפסיק תחקירים בשל חשש להדחת הפונים על
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כמובן, מבקרה זו לא ניתן להסיק לגבי מקרים אחרים בהם המשיך התחקיר. 

 והתחקירנית מטעמו פעלו באופן לא חוקי. 26יוזכר עוד שלא נטען כי ערוץ 

  

התכנים , מעשי המבקש. הוא אשר יזם את שיחות הצ'אט באתר. שנית

המיניים בשיחות עם סיוון הועלו מרצונו ובעצמו. המבקש הכתיב את נרטיב 

היחסים המיני מול התחקירנית. ההצעות המיניות הן פרי יוזמתו. בראיה זו 

יזם את השרשרת העובדתית; אך מן השלב בו המבקש החליט  26אמנם ערוץ 

אלה שהובילו  לפנות לתחקירנית באתר, התנהגות הערוץ והתחקירנית לא היו

 להתקיימות רכיבי העבירה. המבקש אחראי להמשך השתלשלות האירועים.

  

בוחן את קיום ההליך הפלילי נגד המבקש על רקע שני  ההיבט השלישי

על שיזם מלכתחילה  26ההיבטים הראשונים. אף אם ניתן לבקר את ערוץ 

לבד עד  תחקיר ביחס אליו כאשר לא היה חשוד בפלילים ועל שהמשיך בתחקיר

אז שותפה המשטרה, לא די בכך. הלך  -לפני המפגש בין התחקירנית למבקש 

"החקירה הפרטית" ואופן התנהלותה לא פגעו באחריות האישית של המבקש 

לביצוע העבירות. המבקש ביצע את מעשיו במודעות ומבחירה חופשית. 

ש. מרכיבים אלה הם הדומיננטיים בתמונת ההתנהגות העבריינית של המבק

במקרה זה לסתור את אלה. במצב זה החלטת המדינה  26אין במעורבות ערוץ 

לקיים את ההליך אינה כרוכה בפגיעה בזכויות היסוד של המבקש. מנקודת 

, מסופקני אם הפגמים בדרך בורוביץמבטם של המבחנים שאוזכרו בעניין 

ניהול התחקיר העיתונאי הינם בעוצמה המצדיקה את ביטול ההליך נגד 

חומרת  -המבקש. זאת ביתר שאת אם ניקח בחשבון את השיקולים מנגד 

העבירה בה מואשם המבקש, שבוצעה כלפי קטינה לפי ידיעתו, והצורך למגר 

עבריינות זו. הגשת כתב אישום נגד המבקש בנסיבות אלו אינה נמנית עם 

המקרים החריגים שדורשים את ביטולו מטעמי צדק והגינות. גם בהתחשב 

 -, ובמידה שקיים, על המבקש וזכויותיו 26ה של הפגם במעורבות ערוץ בהשלכ
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ניהול המשפט נגד המבקש אינו בלתי ראוי. המסקנה הינה שאין בקיום ההליך 

( והוא אף 560  ,בורוביץמשום "פגיעה חמורה בתחושת הצדק וההגינות" )עניין 

 "סד"פ.לח (26)298 אינו עומד בסתירה מהותית לעקרונות אלו לפי סעיף

  

 עוד קובע בית המשפט כי:

 

ולדון בה כאילו  2162521רע"פ  -החלטנו ליתן רשות ערעור בבקשה במור כא"

פי הרשות שניתנה גם בשאלת המודעות לקיום יסודות העבירה -הוגש ערעור על

אצל אדם המשתמש בתקשורת מקוונת ואנונימית. השאלה שלפנינו בעלת 

טה, וניתן לשער כי הרלוונטיות שלה תגבר חשיבות משפטית וציבורית לא מוע

יחד עם ההתפתחויות הטכנולוגיות. היא נושקת לסוגיה רחבה יותר שחורגת 

האם  - האינטרנט מגדרי הענף הפלילי ומהותה ההתמודדות של המשפט עם

צריכות להיות מוסדרות כחלק מהמרחב המשפטי  האינטרנט שתפעולות בר

הפיזי או שמא הן מהוות מרחב משפטי נפרד שזכאי להסדרה עצמאית )לגישה 

 .Joseph H. Sommer, Against Cyberlaw, 15 BERKELEY TECHאחת ראו:

L.J 1145 (2000) לדעה ההפוכה: יובל קרניאל וחיים ויסמונסקי "חופש ;

 Lawrence (;1660)כג  מחקרי משפט "באינטרנט הביטוי, פורנוגראפיה וקהילה

Lessig, The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach, 113 HARV. L. 

REV. 501, 502 (1999).)  סוגיה זו נגזרת ממאפייניה המיוחדים של

מקשה על הפעלת  האינטרנט . כך למשל, האופי הגלובלי שלהאינטרנט רשת

סמכות שיפוט מקומית ובינלאומית על מעשים מקוונים שעשויים להיות בעלי 

רעות אלקטרוניקה  1592566השפעה במספר אזורים )ראו למשל: בש"א 

 AHAVA 6260569( ר'((; ה"פ )י29.21.66) ורכיבים בע"מ נ' מראות אימאג'

(USA) '(. בנוסף, האנונימיות המתאפשרת בתקשורת 26.26.69) ג'.דבלין.ג'י. נ)

האינטרנטית אף היא תורמת את חלקה ליצירת סוגיות משפטיות מגוונות 

החברה  (2888)מור נ' ברק אי.טי.סי  9990560שלא היו נפוצות קודם לכן )רע"א 

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found48
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found47
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found46
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found45
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found44
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א'  נשיאההמשנה לו של דעת-חוותל 26 קהלשירותי בזק בינלאומיים, פס

 ((.18.66.26) ריבלין

  

למשפט באים לידי ביטוי גם בתחום  האינטרנט האתגרים השונים שמציב

המשפט הפלילי על שלושת ענפיו: הדין המהותי, דיני הראיות וסדר הדין 

עולות באשר לאופן היישום של החקיקה הפלילית  הפלילי. שאלות רבות

הקיימת על פעולות חדשות שמתאפשרות עקב ההתפתחות הטכנולוגית או על 

)לניתוח מרחיב ראו: באינטרנט התנהגויות פוגעניות מוכרות שנפוצות יותר

((. הערכאות השונות דנו זה מכבר במעשים 1626) הפשע המקוון ף הרדוףאס

פי האיסורים הקיימים בדיני העונשין. למשל, הימורים מקוונים -מקוונים על

מדינת ישראל נ' אלירן  0558522)ע"פ  לחוק העונשין 118 נידונו לפי סעיף

גון אויב (( והעברת חומר רגיש באמצעות תוכנה מוצפנת לאר29.68.21) עובד

((. 62.62.22 מדינת ישראל נ' פלוני 6920526)ע"פ  לחוק העונשין 222נידונה לפי 

בנוסף, המחוקק יצר הסדרים חדשים וייעודיים שמטרתם לתת מענה 

שמגדיר עבירות  2888-חוק המחשבים, התשנ"ה למציאות החדשה, כדוגמת

, נערכו התאמות בחוקים הקיימים כן-כמומחשב חדשות. 

לחוק הגנה על  6א( לתיקון מס' 0)א()25 )ראו למשל: סעיף באינטרנט לשימוש

שמאפשר לחדור לחומר מחשב  1660-תשס"ו, העבירות מין הציבור מפני ביצוע

הנמצא באחזקתו של עבריין המין וגם במחשב במקום עבודתו בהסכמת 

 המעסיק(.

  

באמרותיו הברורות של  היתר-ביןשהוכח כנדרש,  אף-עלבמקרה דנא, . 29

המבקש עת נחקר במשטרה כפי שיוצג, כי היה מודע לגיל המוצג של בת שיחו, 

משפט השלום הציפו את הדיון בדבר התאמת -בביתטענותיו והדיון שנערך 

היסוד הנפשי של המחשבה הפלילית לתקשורת אינטרנטית אנונימית. עמדתי 

המשפט המחוזי כאשר קבע שאין להבחין בין ביצוע הטרדה -היא כי צדק בית

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found43
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found42
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found41
http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found40
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מינית בתקשורת האנונימית ובין ביצועה באמצעי תקשורת אחר. אין ליצור 

מרחב האינטרנטי בו מתירים לצד אחד לטעון שאינו טריטוריאלי ב-שטח אקס

יכול לדעת מבחינה משפטית מה גילו של שותפו לתקשורת. מסקנה זו אינה 

נובעת רק מההכרח אלא מן המציאות. גם אם מציאות זו עשויה לעורר קשיים 

 בהוכחה, די בכלים המשפטיים הקיימים כדי להתגבר על המשוכה. מסויימים

  

 מים לעמדתי.אציין שלושה טע

  

כקיומה של  לחוק העונשין )א(16 , המחשבה הפלילית מוגדרת בסעיףהאחד

"מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות 

המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה". המודעות מהווה מצב נפשי של הנאשם 

 -ובייקטיבי ביחס לנתונים עובדתיים המוצבים לפניו. המודעות נבחנת באופן ס

נדרשת מודעות בפועל של עושה העבירה לטיב התנהגותו ולקיום הנסיבות )ע"פ 

(. גם בביצוע פעילות מקוונת 169, 286( 9, פ"ד נד)גיל נ' מדינת ישראל 6220588

הדגש במחשבה הפלילית מושם על מודעותו של הגולש הקונקרטי ברשת ולא 

, או יכולתו של גולש כללי מסויימתעל מודעותו של הגולש הסביר לנסיבה 

יהא  מסוייםלהיות מודע לנסיבה. אין לשלול מראש את האפשרות לפיה גולש 

 חסר מודעות לנסיבות עבירה כלשהי עקב העמימות בהתקשרות אינטרנטית.

  

משפט -במקרה שלפנינו, עולה מחומר הראיות ואף מהכרעת הדין של בית

התחקירנית: המבקש העיד  השלום דבר ידיעתו של המבקש אודות גילה של

, וכי הבין שסביר להניח שכינוייה של 26שהתחקירנית הציגה עצמה כילדה בת 

" משקף את גילה. המבקש היה מודע לגילה 26 התחקירנית בשם: "סיוונוש

כאשר באחת מההתכתבויות אמר לסיוונוש כי לא רצוי שתיכנס להיריון עקב 

טרה המבקש אישר שהתחקירנית . בחקירתו במש28-29קיום יחסי מין בגיל 
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, 26, אלא שהיא נשמעת בוגרת יותר: "למרות שהיא בת 26אמרה שהיא בת 

 (.80בשטח זה נראה אחרת והיא הפגינה בגרות והבנה של הדברים" )ת5

  

המשפט לערעורים בלוס אנג'לס שבארצות -נציין כי טענה דומה נטענה בבית

בשם  28שהתחזה לילדה בת  הברית. נאשם שניהל שיחות מקוונות עם סוכן

לורי הואשם בביצוע מעשה מגונה בקטין באמצעות תקשורת אינטרנטית 

(State v.Yates, 15 So.3d 1260, 1264 (La. Ct. App. (2009) הנאשם .)

למרות  25טען להגנה לפיה הוא האמין באופן סביר שלורי הייתה מעל גיל 

חדר הצ'אט נועד למשחקי הצהרותיה אחרת. זאת בין השאר כיוון שלגישתו 

"( ולכן הניח שלורי היא למעשה fantasy role-playingתפקידים פנטזיונרים )"

המשפט לערעורים דחה את טענתו, -מבוגרת המשחקת תפקיד של ילדה. בית

 28והתמקד בראיות והצהרות הנאשם שהוכיחו כי הוא האמין שלורי אכן בת 

 (.2100שנים )שם, בעמ' 

  

מדרישת המחשבה הפלילית ביחס למעשים מקוונים  סטיהש הוא הטעם השני

קובע כי "אדם  לחוק העונשין 28 חוק העונשין. סעיף אינה עולה עם הוראות

מבצע עבירה רק אם עשאה במחשבה פלילית". זאת למעט אם מדובר בעבירה 

הדורשת ביסודה הנפשי רשלנות, או העבירה היא מסוג של אחריות קפידה. 

ת היא נקודת המוצא לדרישת היסוד הנפשי בכל העבירות. כל המחשבה הפלילי

כרך  אימת שהמחוקק חפץ לסטות מדרישה זו עליו לעשות כן מפורשות )הלוי,

(. בהתאם, דרישת המחשבה הפלילית תקפה גם ביחס להתקשרות 01, ב'

ידי הוראות הדין הפלילי. באופן דומה, -אינטרנטית שהרי זו לא הוחרגה על

החיל דין שווה על התנהגויות פליליות שבוצעו באמצעי  משפט זה-בית

האפשרות שהיסוד העובדתי בעבירת  צויינההטכנולוגיה המודרנית. כך למשל 

פלוני נ'  8621565מעשה מגונה "באדם" יכול להיעשות במגע וירטואלי )ע"פ 
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פלוני נ' מדינת  0018522(; ע"פ 16.62.21) הדעת-חוותל 5פסקה  מדינת ישראל

((. בענייננו, 19.62.26) ארז-השופטת ד' ברקה של דעת-חוות ,לישרא

חל על עבירות לפי החוק  -דרישת המחשבה הפלילית  - לחוק העונשין 28 סעיף

מכוח  חוק העונשין כמו יתר הוראות החלק הכללי של למניעת הטרדה מינית

המשפט המחוזי, בהצעת החוק -לחוק העונשין. כפי שציין בית כג69 סעיף

( )הטרדה מינית של קטין שטרם מלאו לו 9)תיקון מס'  יעת הטרדה מיניתלמנ

נאמר כי מטרתה "להרחיב את ההגנה הקבועה כיום  1660-שנים(, התשס"ז 29

ובהם  שנים מפני הטרדות מיניות... 29בחוק על קטינים שטרם מלאו להם 

". בעת שתוקן החוק יש יסוד להניח כי המחוקק האינטרנט תקשורת באמצעות

, לא נקבעה דרישת כן-פי-על-אףהיה מודע לאפשרות התקשורת האנונימית. 

 , אין מקום למסקנה אחרת.כן-עליסוד נפשי אחרת עבור מעשים אנונימיים. 

  

צדקה עקרונית להחריג לדחיית טענת המבקש הוא שאין ה הטעם השלישי

תקשורת אנונימית מדרישת המחשבה הפלילית. אמנם תקשורת אנונימית 

. אחד מסויימיםברשת, כמו גם כל תקשורת אנונימית אחרת, מעוררת קשיים 

בעילום שם  האינטרנט מהם הוא כי אדם יכול לפרסם דבר מה או לפעול ברשת

 סמך-עלללא קושי ממשי. ישנם המנצלים את האנונימיות כדי לעבור על החוק 

ו דעת-חוותל 28 קהפס פלונית נ' פלוני 5118521הנחה שלא ניתן לזהותם )ע"פ 

נמצא שקשיים אלה מצריכים כי  לעיתים((. 19.61.26) ע' פוגלמן השופטשל 

ניתן להתמודד עימם באמצעות הדין  לעיתיםם חדשים והמחוקק יצור הסדרי

 The football 8256568הקיים )לדיון בעניין זה ראו: ע"א 

Association Premier League (. טענת המבקש היא כי 26.68.26) נ' פלוני)

חותר תחת היכולת להיות מודע  באינטרנט אופיה האנונימי של ההתקשרות

ן שכל העת מפעמת במתקשר המחשבה וידי בן שיחו כיו-לעובדות המוצגות על

שבן שיחו עשוי להתחזות לאחר. טענה זו לא ניתן להלום. ברי 

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found39
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מקל על התחזות. אך גם בהתקשרויות אחרות עשויים להתקיים  האינטרנט כי

פערי מידע שבגינם יטען אדם שאין ביכולתו להיות מודע לנסיבות המציאות. 

ראייתי בהתקשרות שאינה  אינו הראשון שמציף קושי האינטרנט במובן זה

חזיתית. קדמו לו הטלפון, וקודם לכן המכתב. אף בעולם הפיזי יכול אדם 

יפת )ראו ילשקר לאחר ביחס לגילו ואף לגבות שקר זה עם תעודת זיהוי מזו

לויגזלץ נ' מדינת  160521ע"פ  -ידי המערער ב-טענה דומה שנטענה על

במצב כזה, מודעותו של נאשם ((. 66.60.21הדין )-)א( לפסק28 קהפס ישראל

פי אמרותיו של האחרון או ראיות -ביחס לגילו של המתחזה תיבחן על מסויים

, ברי כי אין להסיק מהתחזות זו שבכל מקרה לא ניתן זאת-עםנסיבתיות. 

 להיות מודע לגילו של אדם.

  

, 2800-לחוק העונשין, התשל"ז (2)ג()16 נשכח כי לעניין מודעות נקבע בסעיף-בל

כי רואים כמודעות גם חשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום 

, כאשר מתעורר חשד אצל אדם, לרבות כן-עלהנסיבות והימנעות מבירורן. 

המתקשר בהתקשרות אנונימית, בדבר התקיימות נסיבה שעשויה להקים 

התנהגות פלילית, החוק מורה לו לברר את אמיתות חשדו. בענייננו, לנוכח 

ת לפיהן המבקש היה מודע מבחינה סובייקטיבית לגילה המוצג של הראיו

( לחוק. שאלה 2)ג()16סיוון, אין צורך להידרש לכלל של עצימת עיניים בסעיף 

יפה, שלא התעוררה כאן, היא טיב הקשר בין דרישת הבירור בסעיף זה ובין 

 המדיה האינטרנטית.

  

ה הפלילית חלה על פי הדין הקיים דרישת המחשב-דבר, על-של-סיכומו

, ובהתאם לחומר הראיות, המבקש כן-עלהמתקשר באמצעי מקוון ואנונימי. 

היה מודע לגילה של סיוון. הרשעתו בעבירת הניסיון להטרדה  2162521ברע"פ 

 "מינית נעשתה כדין.

   

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found36
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 :השופט י' דנציגר 'כבנפסק מפי  

 

 ערות שלהלן.בכפוף לה הנדל "מצטרף אני להנמקה ולתוצאה של חברי השופט

  

בקשות שלפנינו נחשפנו לדוגמאות נוספות לפשיעה המתבצעת במרחב ב .2

האינטרנטי בעידן המודרני. מרחב זה הפך לכר פורה לפשיעה בתחומים שונים 

 כמו במקרים דנן. עבירות מין , הלבנת הון ואףחוקיים-בלתיכגון הימורים 

  

ידי -התפתחות הפשיעה במרחב האינטרנטי מחייבת התאמת הדין הן על

המשפט. בשל הקצב -ידי פרשנות החוק בפסיקתם של בתי-המחוקק והן על

ה החקיקה להדביק את  המואץ של ההתפתחויות הטכנולוגיות, לעיתים מתקשָּ

הראשונים להתמודד עם אתגר זה.  המשפט להיות-ים בתימחוייבהפער ומשכך 

חשוב כי התאמת הדין תעשה תוך הקפדה על עקרונות המשפט הפלילי באופן 

שיעלה בקנה אחד עם עקרונות הצדק וההגינות העומדים ביסוד דוקטרינות 

 "הזכות להליך הוגן".-"ההגנה מן הצדק" ו

  

היא מהו "מיקומה  הנדל . אחת השאלות עמן התמודד חברי השופט1

(. קרי, האם מדובר Entrapmentגיאומטרי" של הגנת "הפח היקוש" )ה

בדוקטרינה שיש בכוחה להביא לביטול כתב האישום או לזיכוי הנאשם או 

שמא כוחה יפה אך לצורך הקלה בעונש בשלב גזירת הדין. למיטב הבנתי 

ו בתלם שהתוותה ההלכה הפסוקה, אף לאחר דעת-חוותצעד ב הנדל השופט

סוד: כבוד האדם וחירותו, לפיו "אין ההדחה או השידול למעשה חוק י חקיקת

ידי זיכוי -עברייני פוטרים את העבריין מאחריות פלילית הרובצת עליו על

בעונשו של נאשם" )שם, פסקה  מסויימתמאשמה, אלא עשויים להביא להקלה 

מעלה כי עסקינן  הנדל (. אלא שעיון באסמכתאות אליהן הפנה השופט0

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found1
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משפט זה שקדמו לאימוצה של דוקטרינת הפסלות -של בית דין-פסקיב

יששכרוב נ' התובע הצבאי  8212585ע"פ  -הדין ב-הפסיקתית בפסק

ושניתנו בטרם  (("יששכרובעניין " ( )להלן:69.68.60)לא פורסם,  הראשי

הדין -ההתפתחות הפסיקתית המשמעותית שחלה בהקשר זה לאחר פסק

המנוח אלזם ז"ל נ' מדינת  עזבון 2662560פ ראו והשוו: ע") יששכרוב בעניין

(; ע"פ 62.65.26) פרחי נ' מדינת ישראל 9855565(; ע"פ 11.60.68) ישראל

 .((16.65.21) אבו עצא נ' מדינת ישראל 26698565

  

אכן, בבקשות דנן עלתה שאלת החלתה של הגנת "הפח היקוש" בגדרי 

ו כי קיים דעת-חוותין במצי דוקטרינת "ההגנה מן הצדק"' אך גם השופטהנדל

בסיס משותף לדוקטרינה זו ולדוקטרינת הפסלות הפסיקתית שעוגנה 

לב לאמור לעיל, דומני כי -עקרונות ההגינות והצדק. בשים -ביששכרו בעניין

בשלה העת לדון מחדש בשאלה האם יש מקום להחלת הגנת "הפח היקוש" לא 

ים ונסיבותיהן של רק בשלב גזירת הדין. ברם, לאור הממצאים העובדתי

ו, נדמה כי הפרשה דנן דעת-חוותב הנדל הבקשות דנן, כפי שעמד עליהם השופט

אינה מהווה את המסד הראוי לדיון בשאלה משפטית נכבדה זו ויש להותירה 

 לעת מצוא.

  

ו כי אין להוציא מכלל דעת-חוותסיפא ל 26מציין בפסקה  הנדל שופטה .6

סגרת ההגנה מן הצדק, תעמוד לנאשם אפשרות כי הגנת "הפח היקוש", במ

ביחס לפעילותו של גוף פרטי במקרים מתאימים. בעניין זה אבקש להעיר כי 

, הכפוף לכללי האתיקה 26בפרשה דנן מדובר בגוף שהוא כלי תקשורת, ערוץ 

לרגולציה  26נתון ערוץ  כן-כמוהעיתונאיים וכן למרותה של מועצת העיתונות. 

חוק הרשות  השנייה לטלוויזיה ורדיו, בעיקר מכוח ולפיקוח של מועצת הרשות

ותקנות וכללי הרשות השניה  2886-השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אתיקה בשידורי  ובפרט) ורדיו לטלויזיה
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שהותקנו על יסוד החוק האמור. ודוק, לא ניתן  (2889-טלויזיה ורדיו(, התשנ"ד

ל"מדרון חלקלק" בהתייחס לגורמים פרטיים שאינם נתונים  להתעלם מהחשש

לפיקוח, רגולציה ונורמות אתיות, שעלולים לנקוט אף הם בפעולות בילוש 

וחקירה שעשויות לחצות את הגבול בין האסור למותר תוך פגיעה בצנעת הפרט 

ובזכויות אדם נוספות. יש להיזהר מהסכנות הטמונות בפעילותם של גופים 

שאינם נתונים למגבלות ופיקוח כלשהם. לצורך התמודדות עם סכנות פרטיים 

כי בנסיבות המצדיקות זאת ייקבע כי יש  סביר-בלתיאלה והשלכותיהן, אין זה 

מקום להחלת הגנת "הפח היקוש" אף ביחס לגופים פרטיים באופן שייצור 

תמריץ נאות לרשויות המוסמכות לנקוט בפעולות פיקוח ובקרה ביחס לאותם 

 גופים.

 

זאת ועוד, כשם שלא נשללה האפשרות להחיל את דוקטרינת הפסלות 

-גופים דו הפסיקתית באשר לגופים שאינם שלטוניים במובהק, כדוגמת

הסף את הרחבת תחולתה של דוקטרינת ההגנה מן -מהותיים, אין לשלול על

הצדק ודוקטרינת הפסלות הפסיקתית, במקרים המתאימים, אף ביחס 

 26בסיפא לפסקה  הנדל של גופים פרטיים, כפי שציין השופטלפעולותיהם 

לעניין החלת דוקטרינת הפסלות הפסיקתית על גופים שאינם )ו דעת-חוותב

 -ב א' רובינשטיין השופטו של דעת-חוותשלטוניים באופן מובהק ראו והשוו: 

מדינת  8581526 דנ"פ -( וב11.60.26) שמש נ' מדינת ישראל 582568רע"פ 

העובדה שבדיון הנוסף  אף-על(. יצויין כי 68.62.21) נ' שמשישראל 

ואנוכי נותרנו בדעת מיעוט, לא נשללה לטעמי בדעת הרוב  רובינשטיין השופט

 .(מהותיים-אפשרות החלת דוקטרינת הפסלות הפסיקתית בנוגע לגופים דו

  

ברם, סבורני כי נסיבותיה של פרשה זו אינן מצדיקות דיון בשאלות כבדות 

לב לנסיבות העובדתיות הפרטניות לאורן לא ניתן לבסס -קל אלה בשיםמש

 פגעה בזכות להליך הוגן." 26טענה כי פעילותו של ערוץ 
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 :השופט ס' ג'ובראן 'כבנפסק מפי  

 

. כפי שציין, נ' הנדל השופטהיסודי של חברי  דינו-פסקאני מצטרף ל .2"

 מתן רשות ערעור. לפרשה מספר מאפיינים ייחודיים וחדשניים המצדיקים

  

, בנוגע להחלת הגנת "פח י' דנציגר -ו נ' הנדל השופטיםבמחלוקת בין  .1

נ'  השופטהיקוש" ומיקומה הגיאומטרי הראוי בדין הפלילי, דעתי כדעת 

כשיקול לקולה, אין מניעה  גזר הדין . שני חברי מסכימים כי במסגרתהנדל

חבריי מסכימים כי אין  הכרעת הדין, דומה כי מלהתחשב בהגנה זו. לגבי

הגנה מן הצדק. המחלוקת ביניהם,  מניעה שדוקטרינה זו תיבחן במסגרת

 לפטור מאחריות פלילית. להבנתי, סבה על תחולת ההגנה כעילה

  

לחוק  2. פרק ה'נ' הנדל השופטבמחלוקת זו, מקובלת עליי עמדתו של  .6

נת פח היקוש אינה קובע סייגים לאחריות פלילית. הג 2800-העונשין, התשל"ז

 2מצויה בפרק זה. אין בפסיקה עמדה ברור האם הסייגים הקבועים בפרק ה'

 018עד  010 דיני עונשין הם בגדר רשימה סגורה )ראו: יורם רבין ויניב ואקי

 ,(9, פ"ד נג)רוזוב נ' מדינת ישראל 9008580(; ע"פ "רבין וואקי" ( )להלן:1626)

(. דומה כי אופייה של הגנת פח ד' ביניש של השופטת דינה-פסק, (2888) 660

, אינו מצדיק מתן פטור לנאשם נ' הנדל היקוש, כפי שעמד עליה בהרחבה חברי

מבירור אחריותו הפלילית. הסייגים השונים לאחריות הפלילית הקבועים 

כשרות לעמוד לדין )למשל -פוטרים נאשם מאחריות בגין אי בחוק העונשין

שפיות( או כאשר ההעמדה לדין אינה משרתת את  היעדרמחמת גיל צעיר או 

רבין  מטרות דיני העונשין )למשל העבירה בוצעה מתוך הגנה עצמית( )ראו:

(. הדחה לביצוע העבירה היא יצירת תשתית שהובילה אדם 010-016, וואקי

הגנה מן  לבצע עבירה, שבלעדיה הוא לא היה מבצעה )ראו: ישגב נקדימון

נ'  השופטו של דעת-חוותל 0(; פסקה "נקדימון" :( )להלן1668) 168 הצדק
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כשרות -(. לשיטתי, לא ראוי שהדחה לביצוע עבירה, אשר אין עניינה איהנדל

של מבצע העבירה לעמוד לדין או חוסר ברירה מצידו שהוביל לביצועה, תבוא 

 בגדר סייגים אלה.

  

האפשרות הגנה מן הצדק, דעתי כדעת שני חבריי.  לעניין תחולתה במסגרת .9

לעשות שימוש בהגנת "פח היקוש" במסגרת הגנה מן הצדק לנאשם כבר 

מדינת ישראל נ'  2119560ע"פ  -משפט זה ב-הועלתה בפסיקת בית

(, שם נקבע כי "אין להוציא מכלל "בלדבעניין " ( )להלן:26.61.26) בלדב

אפשרות כי תתכנה נסיבות חריגות, שבהן תרומתו של סוכן מדיח מטעם 

לביצוע עבירה פלילית תהיה כה מהותית, עד כי יהיה בה כדי להקים הרשות 

לנאשם טענת 'הגנה מן הצדק' אשר בהתקבלה, עשויה היא להביא לביטול 

. ראו א' פרוקצ'יה השופטתה של דעת-חוותל 01האישום נגדו" )שם, פסקה 

של  דינה-פסקל 18פסקה  ,אלהיב נ' מדינת ישראל 6680568גם: ע"פ 

(. כפי שסקר חברי, לשונו 118-110, נקדימון (;68.68.22) רבלע' א השופטת

-, התשמ"ב(נוסח משולב)לחוק סדר הדין הפלילי  (26)298 הברורה של סעיף

משפט זה, מובילה -, יחד עם התפתחות הדוקטרינה בפסיקת בית2851

למסקנה כי דוקטרינת ההגנה מן הצדק מהווה "אכסניה" הולמת להגנת פח 

 בכפוף כמובן למבחנים שבדין.היקוש. כל זאת 

  

במסגרת טענת הגנה מן  החלת הגנת פח היקוש על פעולת גוף פרטי לעניין .8

. האופן בו פעל במקרה י' דנציגר השופטהצדק, מסכים אני עם הדגש של חברי 

היא  26ראשית, פעולתו של ערוץ  מעורר קשיים לא פשוטים. 26דנא ערוץ 

יטור לידי גורם פרטי. זאת, ללא כל אפשרות העברת סמכויות ש מסוייםבמובן 

דין על הפעלת סמכויות אלה. אופן -פי-פיקוח ממשית של הגורם המופקד על

משפט זה. -פעולתם של סוכנים מדיחים מטעם הרשות הוגבל בפסיקת בית

 , קבעה לעניין זה:בלדב , בענייןא' פרוקצ'יה השופטת
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ה מידע אמין "אל למשטרה לשגר סוכן מדיח לאדם אלא אם ביד

המחשידו כמי שנוהג לבצע פשעים חמורים מן הסוג המהווה נושא 

לחקירה, וכאשר השימוש בסוכן הכרחי לצורך קידומה. כן מקובל 

הכלל כי אל לו לסוכן סמוי להפעיל אמצעי לחץ ושכנוע מוגזמים כדי 

 ".לשכנע חשוד לבצע עבירה

 (00, בפסקה שם)

  

פי חוק למשטרה, אין הוא פועל -המסורות עלכאשר גוף פרטי נוטל סמכויות  .0

תחת המגבלות החוקיות החלות עליה ובכללן על סוכנים מדיחים מטעם 

הרשות, כגון החובה ליידע חשוד בדבר זכויותיו. לפיכך, תחקירים המתבצעים 

ידי גופים פרטיים, אשר כרוכה בהם יצירת מצב עובדתי שאלמלא -על

ברה לא הייתה נעברת ומסתיימים התקיימותו העבירה הקונקרטית שנע

 בהעמדה לדין, יוצרים פוטנציאל לפגיעה בזכות החוקתית להליך הוגן.

  

ו לעניין הפרטת בתי דעת-חוות, התייחס בנ' הנדל השופטשנית, חברי  .0

משפט זה מהאצלת סמכויות -הסוהר, בתור דוגמה להסתייגות שהביע בית

י הטעם המרכזי שהוביל לביטול שלטוניות לגוף פרטי. בהקשר זה, אזכיר, כ

הסוהר היה החשש מן הפוטנציאל לפגיעה בזכויות -התיקון לפקודת בתי

אסירים, כאשר אלו המפקחים עליהם, ובעלי סמכות להפעיל כנגדם כוח, 

ד'  הנשיאהדעה של -לחוות 89לים כלכליים )ראו: פסקה מּוַנִעים משיקו

יפים גם לענייננו, כאשר גוף י באותה הפרשה(. טעמים אלו דעת-חוות; ביניש

פרטי תורם או מדיח באופן אקטיבי אדם לביצוע עבירה פלילית, מתוך 

שיקולים עסקיים )להרחבה בנוגע לסוגיה זו, ראו: אסף הרדוף "הקלות 

 ((.1626) 29-22, 206 הסניגור "26המטרידה של הפיתוי: בעקבות פרשת ערוץ 
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לערוך תחקיר  26ה של ערוץ ביוזמ יוזכר, כי תחילת פרשה זו היא .5

נ'  השופטלמען שידורו בערוץ מסחרי. מצטרף אני לתהייתו של חברי  הנעשה

לצורך להגדיר את הגבול הראוי בין "עיתונות חוקרת" לבין  דינו-פסקב הנדל

, עמדתי היא כעמדתו כי זאת-עםו(. דעת-חוותל 8"עיתונות שוטרת" )פסקה 

ש לסוגיה זו לעומקה. זאת, בייחוד נוכח דין זה המקום הראוי להידר-אין פסק

הממצא שנקבע כי התחקירנית לא הדיחה את המבקש לבצע את העבירות בהן 

 הורשע.

  

הדין, מצטרף אני להנמקתו של חברי -פרסום פסק גם לעניין סוגיית .8

. המציאות העכשווית מורכבת בהקשר זה. כיום, פועלים נ' הנדל השופט

מידע משפטיים מקוונים, דוגמת נבו, פדאור,  בישראל מספר רב של מאגרי

ועוד. מאגרים אלה הביאו לזמינות ונגישות מלאים של החלטות שיפוטיות. 

של שם אדם שהיה בעבר צד  Google כיום, חיפוש פשוט במנוע חיפוש דוגמת

להתדיינות שיפוטית, יכולה להביא לחשיפה מיידית של מידע זה. אמנם, גם 

מידע בנוגע לצד מתדיין בהליך שיפוטי, בין באמצעות  בעבר היה ניתן לגלות

המשפט, ובין באמצעות פרסומו בתקשורת. -בקשה אקטיבית לעיון בתיק לבית

אולם, אז, לפגיעה בפרטיות הייתה "תאריך תפוגה", בעוד שהיום, המידע נצרב 

לעד במרחב הווירטואלי. במצב דברים זה, כאשר פוטנציאל הפגיעה בזכות 

דול יותר כמעט בכל מקרה ומקרה, ייתכן שיש טעם של ממש לפרטיות ג

בהוספת מנגנונים חלופיים או באיזון שונה בין זכות זו לעיקרון הפומביות. 

, ההסדר החוקי הקיים נ' הנדל השופטשל חברי  דינו-פסק, כאמור בזאת-עם

הפרסום הוא הכלל, ואיסורו הוא החריג, על פיו  המשפט-הקבוע בחוק בתי

ינו מאפשר איזון אחר. בנסיבות המקרה, קיים אינטרס ציבורי נראה שא

, באינטרנט מרשיעים, ובכללם במאגרי המידע והחיפוש הדין-פסקיבפרסום 

 שעה שהמבקשים ניצלו פלטפורמה זו ממש באופן פסול."

http://www.takdin.co.il/Search/Document/Text/4435560#found0
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 :פרק ג'

 עונש הולם מיתחםקביעת 

 בעבירות מין דרך האינטרנט
 

)תיקון  2800-)י"א( לחוק העונשין, תשל"ז96 -)ט( ו 96)ג(, 96בהתאם לסעיף 

העונש ההולם" הוא  מיתחםהעיקרון המנחה בקביעת "(, 1621תשע"ב  226

ת המעשה, פי עיקרון זה יש לקיים יחס הולם בין חומר-"עיקרון ההלימה". על

, ובין סוג ומידת העונש מחד גיסאבנסיבותיו, ומידת אשמו של הנאשם, 

המשפט -העונש ההולם, על בית מיתחם. בקביעת מאידך גיסא, והמוטל עלי

להתחשב במידת הפגיעה בערך החברתי שנפגע כתוצאה מביצוע העבירה, 

 ם.ידי הנאש-במידת הענישה הנהוגה בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה על

 

, פורטו שיקולים שונים, שאינם מהווים רשימה חוק העונשיןל (ט)96בסעיף 

המשפט סבור שהם -המשפט להתחשב בהם, ככל שבית-סגורה, שעל בית

 אשמו של הנאשם. משפיעים על חומרת המעשה ועל 

 

הענישה בעבירות מין צריכה לבטא את סלידת החברה הנורמטיבית מפגיעה 

מינית בכלל, ובמיוחד הסלידה מעבירות המבוצעות כלפי קטינים וקטינות 

החשופים למעשים מיניים והטרדות ברשת האינטרנט. העובדה, כי בין 

הם מגע פיזי, אינה העבריין ובין הקורבן קיים "ריחוק טכנולוגי", ואין ביני

פורסם  ,ניסים כהן נ' מדינת ישראל 0066526ע"פ }מפחיתה מחומרת המעשים 

 {.(20.62.29באתר האינטרנט נבו )

http://www.nevo.co.il/law/70301/40i
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206703/13
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הערך החברתי שנפגע ממעשיו של הנאשם, הוא הצורך להגן על שלומם ונפשם 

ם וקטינות, ובמיוחד מפני עבירות מין והטרדות באמצעות השימוש של קטיני

ברשת האינטרנט, שהינו שדה פרוץ וקשה לאכיפה. יש אנשים המנצלים את 

האנונימיות שהגלישה ברשת האינטרנט מקנה להם כדי לעבור על החוק, מתוך 

אתר פורסם  ב, פלונית נ' פלוני 5118521ע"פ }הנחה שלא ניתן לזהותם 

 .{(19.61.26) האינטרנט נבו

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו , ניסים כהן נ' מדינת ישראל} 0066526ע"פ  -ב

ות, תוך הצגת עצמו בזהות בדויה של המערער התקשר עם קטינ {(20.62.29)

נער צעיר, שלח לקטינות מסרים מיניים בעלי אופי בוטה, וביקש מהן לשלוח לו 

תמונות עירום, ואף ביקש באחד המקרים מקטינה לבצע מעשים בעלי אופי 

מיני בגופה. לאחר הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום במסגרת 

 26חודשי מאסר בפועל,  28זר על המערער המשפט קמא ג-הסדר טיעון, בית

 וכן פיצוי למתלוננות.  הערעור על חומרת העונש נדחה. תנאי-עלחודשי מאסר 

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 1080526ע"פ  -ב

במספר אתרים  25המערער, אדם נשוי ואב, התחזה לחיילת בת {, 12.62.29)

טינות תוך ניהול התכתבויות בעלות אופי מיני,  באינטרנט, יצר קשר עם ק

 צילם אותן בעירום חלקי ואף ביקש מהן לבצע מעשים בגופן.

 

כשהקטינות סירבו לבקשותיו איים לחשוף את התמונות ובמקרה אחד אף 

חשף תמונה. המערער הורשע לאחר הודאתו בכתב אישום מתוקן בריבוי 

רך רשת האינטרנט וכן בסחיטה עבירות מין כלפי קטינות איתן יצר קשר ד

באיומים, הטרדה מינית ופרסום והצגת תועבה. על המערער נגזרו שנתיים 

כל עבירת  יעבור-בלמשך שלוש שנים  תנאי-עלמאסר בפועל, שנתיים מאסר 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%208225/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%206703/13
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מין מסוג פשע או עבירה של סחיטה באיומים או בכוח, וכן הוטל עליו פיצוי 

 נדחה. למתלוננות. הערעור על חומרת העונש 

 

פורסם באתר האינטרנט , מדינת ישראל נ' נחום} 19855-26-22עפ"ג )ת"א(  -ב

אישומים שעניינם  22 -הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון ב {(68.62.21) נבו

ברמות שונות. הרקע הוא פעילות אינטרנטית שבה נכנס הנאשם  עבירות מין

לאתר המשמש כרשת חברתית וכ"חצר משחקים וירטואלי" לילדים ולבני 

. הנאשם ניהל  תכתובות בעלות אופי מיני עם 20נוער, תוך הצגת עצמו כנער בן 

קטינות, כאשר המעשים הסלימו לכלל מעשים מיניים ממש, כאשר המשיב 

חודשי  99משפט קמא גזר את עונשו -ת וביצע בהן מעשי סדום. ביתבעל קטינו

לתקופות משתנות, בהתאם לעבירות  תנאי-עלמאסר בפועל  ועונשי מאסר 

שמדובר בהן וכן פיצוי למתלוננות. ערעור המדינה התקבל ועונש המאסר 

 שנות מאסר. 8 -הוחמר  ל

 

המשפט רשאי -נשין בית( לחוק העו6)יד()9 -)ז( ו96)ה( עד 96בהתאם לסעיפים 

שנקבע, מקום בו קיים סיכוי לשיקומו העונש ההולם  מיתחםלחרוג לקולא מ

, מקום בו מעשה העבירה ומידת אשמו של הנאשם הם זאת-עםשל הנאשם. 

 עם העונש ההולם, אפילו מיתחםבעלי חומרה יתרה, אין לחרוג לקולא מ

 השתקם הנאשם או שיש סיכוי של ממש שישתקם.

 

( לחוק העונשין ניתן להתייחס 1)יד()96 -)יא( ו96)ג()ב(, 96סעיפים בהתאם ל

לזכות הנאשם יש לזקוף לנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה. כמו למשל, 

יש להביא  כן-כמובראש ובראשונה את הודאתו מיד עם תחילת ההליכים. 

 את מצבו הבריאותי, ואת נזקקותו לטיפול רפואי.  בחשבון

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=עפג&NEWPARTA=24588&NEWPARTB=10&NEWPARTC=11
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 :פרק א'

 משפט השלוםה-פסיקת בית
 

)פורסם באתר  מדינת ישראל נ' ראובן ריבליס} 61826-65-22ת"פ  -ב

  -פי הודאתו, בשני כתבי אישום -{ הורשע הנאשם על(68.60.26) האינטרנט נבו

לושה אישומים בעבירות שעניינן מעשה מגונה לפי סעיף האחד מייחס לו ש

 608תקיפה לפי סעיף  -, והשני מייחס לו שני אישומים חוק העונשין)ג( ל695

. חוק למניעת הטרדה מינית( ל8)א()6לחוק העונשין והטרדה מינית לפי סעיף 

, חוק הגנת הפרטיותל   8+  1בנוסף הואשם בפגיעה בפרטיות, עבירה לפי סעיף 

המשפט -ית)א( לחוק העונשין. ב150ועבירה של הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 

בהתחשב בחומרת העבירות אל מול נסיבותיו האישיות של הנאשם )הודאתו( 

חודשים מאסר בפועל וכן פיצוי לארבע המתלוננות )לכל אחת(  20השית עליו: 

, למעט מתלוננת נוספת שהעבירות כלפיה היו יותר חמורות, ח"ש 1,666בסך 

 .ח"ש 6,666ולטובתה ניתן פיצוי בסך 

 

של -, תקמדינת ישראל נ' אברהם פנחס אבאייב} 86208-61-26ת"פ )פ"ת(  -ב

 מעשה של בעבירה הודאתו פי-על({ הורשע הנאשם 1629) 60262(, 1)1629

בגזירת (. עבירות ריבוי) העונשין חוקל רישא )א(698סעיף  לפי בפומבי מגונה

המשפט התחשב -לחוק העונשין בית 226העונש ההולם בהתאם לתיקון 

בנסיבות הבאות: הפגיעה של העונש בנאשם, גילו, מאמציו של הנאשם לחזור 

-עלחודשי מאסר  0למוטב, חלוף הזמן והיעדר עבר פלילי. נוכח אלו נגזר עליו: 

 לפרק י'וש שנים כל עבירה לפי סעיף ה' הנאשם במשך של יעבור-בלל תנאי

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law/70301/349.a
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/70301/jC
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וכן  ,לחוק 681סעיף , שכותרתו "עבירות מין", למעט עבירה לפי חוק העונשיןב

 ימי מאסר תחתיו. 66או  ח"ש 6,666קנס כספי בסך 

 

פורסם באתר , }מדינת ישראל נ' אהרון עובדיה 21865-60-21ת"פ )פ"ת(  -ב

פי הודייתו בביצוע מעשה מגונה -({ הורשע הנאשם על26.69.29האינטרנט נבו )

הסדר הטיעון  -המשפט מצא כי בנסיבותיו הייחודיות של תיק זה -בפומבי. בית

ידי הצדדים, על כל רכיביו אינו חורג מהמתווה שנקבע בפסיקה. -הוצע עלש

חודשים בעבודות שירות, הפעלת מאסר  0 -לפיו הושת על הנאשם: מאסר ל

משפט השלום, בחופף לעונש -חודשים שנגזר על הנאשם בבית 0 -מותנה ל

 8חודשים בעבודות שירות,  0כך שהנאשם ירצה בכולל  -המאסר בהליך זה 

, איסור מלהחזיק רישיון נהיגה ברכב דו גלגלי למשך תנאי-עלדשים מאסר חו

וכן צו מבחן של שירות המבחן  ח"ש 8,666שנתיים, פיצוי למתלוננת בסך 

 חודשים. 25לתקופה של 

 

פורסם באתר , }מדינת ישראל נ' רן אילני 20558-69-26ת"פ )עכו(  -ב

ייתו בביצוע עבירה של ({ הורשע הנאשם על הוד68.69.29האינטרנט נבו )

חוק ל (6)א()698סעיף בנסיבות  )א(695סעיף עבירה לפי  -מעשה מגונה בקטין 

המשפט קבע כי אינטרס הציבור, המגלם בחובו את אינטרס -. ביתןהעונשי

הקטין חסר הישע גובר על אינטרס הנאשם ועל נסיבותיו האישיות ודורש 

בתיק זה את הרחקת הנאשם מהחברה לתקופה משמעותית, וכן בתקווה 

 28שיהא בכך בכדי להרתיעו. נוכח זאת השית עליו: מאסר בפועל לתמשך 

 . ח"ש 28,666וכן תשלום פיצוי למתלונן בסך  תנאי-לעחודשים, מאסר 

 

פורסם באתר האינטרנט  , מדינת ישראל נ' ש.ק.} 80908-61-26( 'ת"פ )נת -ב

במסגרת הסדר טיעון, בעבירה  ,פי הודאתו-על({ הורשע הנאשם 66.69.29נבו )

בנסיבות  )א(695עבירה על סעיף  29של מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 
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פיקוח לפי בשל מעשיו ביקה המדינה להטיל צו  .חוק העונשיןל (6)א()698סעיף 

המשפט -. בנסיבות העניין ביתחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

הורה על מתן צו פיקוח הנ"ל בתנאים מגבילים, כגון: חובת שיתוף פעולה עם 

קצין הפיקוח, איסור ליצור קשר עם קטינים וכן איסור לעבוד במשרה שבאה 

 במגע עם קטינים.

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' ראובן יונה 6858-68-21צ( "ת"פ )רשל -ב

 אישום ראשון({ הורשע הנאשם בשלושה אישומים, 10.66.29) האינטרנט נבו

חס לנאשם שתי עבירות: ניסיון למעשה מגונה וניסון להטרדה מינית של יי

חס לנאשם עבירה של החזקת פרסום יאישום שני י ,28קטין מתחת לגיל 

-בית טין בריבוי עבירות וכך גם באישום השלישי.תועבה ובו דמות של ק

לא תצמח כל תועלת ותכלית  קבע כיהמלצת שירות המבחן המשפט בהתאם ל

בגזירת מאסר בפועל על הנאשם, עונש שיהא בו אך כדי לסכל ההליך השיקומי 

המחוקק כי יש בשיקום כדי  תעיקבעל  המשפט הסתמך-. ביתבו מצוי הנאשם

שהרי האינטרס הציבורי שבהליך הפלילי בא  ,חמירהלסלק אל הצד ענישה מ

נוכח דברים אלו נגזר  אל סיפוקו עת ישוקם אדם  בעקבות ההליך השיקומי.

, צו פיקוח תנאי-עלחודשים מאסר  8בעבודות שירות,  חודשי מאסר  0עליו: 

למשך שנה, וכן לנוכח נסיבות כלכליות שבהן מצויה המשפחה הנאשם נדרש 

שלא לעבור אחת מהעבירות בהן הורשע  ח"ש 8,666בות בסך לחתום על התחיי

 שנים.  6למשך 

 

פורסם באתר , מדינת ישראל נ' יצחק איפריימוב} 1988521ת"פ )עכו(  -ב

פי הודאתו בביצוע מעשים -({ הורשע הנאשם על19.66.29האינטרנט נבו )

. חוק העונשיןל 698סעיף מגונים בפומבי בחמש הזדמנויות שונות, עבירה לפי 

המשפט שקל את נסיבותיו האישיות -לחוק העונשין בית 226בהתאם לתיקון 

)העובדה כי מדובר בבחור צעיר, נעדר עבר עבר פלילי, הודה במעשיו והביע 
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ו והישנות מעשיו בעתיד, והשית עליו )בהתאם להמלצת חרטה( לצד מסוכנות

, צו פיקוח למשך שנתיים וכן פיצוי למתלוננות תנאי-עלשירות מבחן(: מאסר 

 )לכל אחת(. ח"ש 2,866בסך 

 

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,}מדינת ישראל נ' פלוני 561526ת"פ )פ"ת(  -ב

הטרדה מינית של קטינה פי הודייתו בניסיון ל-על({ הורשע הנאשם 10.61.29)

חוק למניעת הטרדה ל ()א(0)+  (6)א()6סעיפים , עבירה לפי 28שטרם מלאו לה 

סוג העבירה אותה ביצע התייחס ל המשפט-בית .חוק העונשיןל 18וסעיף  מינית

 וציין צורךהנאשם, פוטנציאל הנזק הטמון בה וחומרת נסיבות ביצועה, 

טבעת חותם פלילי על מבצעה ומטים בדבר גנותה וה משמעי-חדהעברת מסר ב

המשפט -התחשב בית זאת-עם-יחד את הכף לעבר האינטרס הציבורי.

נסיבותיו האישיות של הנאשם, לרבות גילו, מצבו המשפחתי, היותו אב ב

אמור בתסקיר ל כן-כמולקטינים הסמוכים על שולחנו ומצבו התעסוקתי. 

  יך הפלילי על הנאשםבאשר להפנמת הפסול, להשפעה המרתיעה שהייתה להל

הערכת שירות המבחן באשר למידת המסוכנות הפחותה, הנשקפת ממנו ו

המשפט החליט לכבד -. נוכח מכלול השיקולים שלעיל ביתלהישנות המעשים

ופיצוי למתלוננת  תנאי-עלחודשים מאסר  0את הסדר הטיעון לפיו יגזר עליו: 

 ימי מאסר. 66בלעדיהם יושת עליו  ,ח"ש 6,866בסך 

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' אליהו חלילי 20680-68-21ת"פ )יר'(  -ב

פי הודאתו בהסדר טיעון כי בעת -({ הורשע הנאשם על10.61.29האינטרנט נבו )

המשפט התחשב בגילו -שנסע באוטובוס עשה מעשה מגונה במתלוננת. בית

סתיר הצעיר בעת ביצוע העבירה, הודאתו, חרטתו והעובדה כי הנאשם לא ה

את מעשיו ואף חשף אותם בפני בני משפחתו ובת זוגו בכדי לטפל מן השורש 

מינית,  סטיהבבעיה, וזאת גם כאשר דו"ח המסוכנות לא העלה כי הוא סובל מ

המשפט -הוא הסכים לעבור טיפול ומתמיד בו. בנסיבות מיוחדות אלו בית
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שעות  666אימץ את המלצת שירות המבחן וגזר את דינו בעונשים הבאים: 

 .ח"ש 9,666שירוצו בעבודות שירות, אזהרה ותשלום למתלוננת בסך 

 

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,}מדינת ישראל נ' רום 9666-60ת"פ )יר'(  -ב

 לגבי ומעקבחודשים  96למשך  פיקוח צו למתן העתר דינההמ({ 21.61.29)

 ם מגבילים. הנאשםבתנאינאשם, אשר שוחרר לאחרונה ממאסר ממושך ה

, קטינה של בהסכמה אסורה בעילה של עבירות בשתי הודאתו פי-על הורשע

 של ועבירה חוקית הוראה הפרת של עבירות עשר, מגונה מעשה של עבירה

 מאסר שנות 0 נאשםה על נגזרו נוכח מעשיו .תפקידו במילוי לשוטר הפרעה

ניין בנסיבות הע .למתלוננת כספי פיצוי עליו הוטל וכן תנאי-על מאסר, בפועל

 מידתיים, הולמים, בבקשה המופיעים התנאים מכלול את מצאהמשפט -בית

לבקשה לצו פיקוח  נעתר, ולפיכך, ובטחונו הציבור על הגנה לשם ונדרשים

 חודשים. 60למשך 

 

פורסם  ,מדינת ישראל נ' שמואל נחימובסקי} 91962-69-26ת"פ )ב"ש(  -ב

עבירות של מעשה מגונה ב({ הורשע הנאשם 25.61.29באתר האינטרנט נבו )

 (8()9()6)א()6לסעיף , הטרדה מינית בניגוד חוק העונשיןל )ג(695לסעיף בניגוד 

פקודת ל (6)01לסעיף ונהיגה בשכרות בניגוד , חוק למניעת הטרדה מיניתל

בות לקולא )מעליותיו של המשפט שקל את כלל הנסי-לאחר שבית. התעבורה

הנאשם כפי שבאו לידי ביטוי בהעדת עדי האופי( ולחומרא )היעדר חרטה 

 6למשך  תנאי-עלולקיחת אחריות, וכן פגיעת הקורבן( והשית עליו: מאסר 

או  ח"ש 1,666קנס כספי בסך  ,ח"ש 5,666פיצוי כספי למתלונן בסך שנים, 

שה ישלהחזיק רישיון נהיגה ושבועיים מאסר תמורתו, פסילה בפועל מלקבל5

 לתקופה של שלוש שנים. תנאי-עלחודשים פסילה 
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פורסם באתר האינטרנט  ,}מדינת ישראל נ' מ' מ' 89089-22-21ת"פ )יר'(  -ב

פי הודאתו בשלושה אישומים של מעשה -({ הורשע הנאשם על68.61.29נבו )

בפנימיה , עת שימש איש צוות 1621מגונה בקטין, אותם ביצע בסוף שנת 

המתלומן )קטין(. באיזון הכולל שבין השיקולים  1622תורנית, בה שהה משנת 

כן -המשפט קבע כי הכף נוטה בבירור לצד החומרה, ועל-לחומרה ולקולה בית

ופיצוי למתלונן בסך  תנאי-עלמאסר  , מאסר בפועל השית עליו: שנתיים וחצי

 .ח"ש 66,666

 

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,' עווד טלאל}מ' ח' נ 89856-60-21ת"א )חי'(  -ב

({ הורשע הנאשם )אסיר( בגין תקיפה מינית באסיר אחר בתוך 66.62.29)

 266,666המשפט פסק סעד כספי לנפגע העבירה בסך -בית הסוהר. בית מיתחם

)נזק לא ממוני( ודחה את התביעה בכל הנוגע לראשי נזק אחרים, לרבות  ח"ש

 ית לקרות האירוע.  התביעה כנגד המדינה כאחרא

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' פלוני )עציר( 962-68-26ת"פ )רמ'(  -ב

פי הודאתו בביצוע העבירות -({ הורשע הנאשם על12.62.29) האינטרנט נבו

)א( בנסיבות המנויות בסעיף 695הבאות: מעשה מגונה בקטינה לפי סעיף 

משפט שקל את השיקולים ה-(  לחוק העונשין )מספר עבירות(. בית6)א()698

לקולא )הודאתו בשלב מוקדם( לצד שיקולים לחומרא )עברו הפלילי בתחום(. 

הודאתו של הנאשם בעבירות המיוחסות לו זיכה אותו בהפחתה של חודשיים 

כי לא קיבל הפחתה נוספת בשל עברו  יצוייןמעונש המאסר, ובמאמר מוסגר 

 תנאי-עלודשים מאסר בפועל, מאסר ח 16הפלילי.  נוכח נסיבות אלו נגזר עליו: 

 פיצוי למתלוננת. "חש 26,666 -ו

 

פורסם באתר  ,פלונית נ' שלמה זלמן וואלעס} 26985-66-26ת"א )ת"א(  -ב

({ ביקשה המתלוננת לתקן את כתב התביעה בו 16.62.29האינטרנט נבו )
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לפי ( תוך כדי ניצול יחסי מרות ריבוי עבירות)בהטרדה מינית הורשע נאשם 

כתוצאה  לחוק למניעת הטרדה מינית. )א(8ביחד עם סעיף ()ג( 0()א)6סעיף 

. ח"ש 26,666ממעשיו נגזר עליו לפי הסדר טיעון תשלום פיצוי למתלוננת בסך 

המשפט מחק את בקשתה לתיקון כתב התביעה בשל הימנעות למסור -בית

 פרטים נוספים.

 

פורסם באתר  ,נקל קובלמדינת ישראל נ' אקוב} 69150-65-26צ( "ת"פ )רשל -ב

פי הודייתו בהסדר טיעון -({ הורשע הנאשם על28.62.29האינטרנט נבו )

)א( לחוק העונשין. לפי הסדר 698בעבירה של מעשה מגונה בפומבי לפי סעיף 

או שבוע  ח"ש 266וכן קנס בסך  תנאי-עלחודשי מאסר  9הטיעון הושת עליו: 

 מאסר

 

פורסם  ,ישראל נ' מיכאל יזראלשוילי}מדינת  66508-65-22ת"פ )ת"א(  -ב

 6פי הודייתו בביצוע -({ הורשע הנאשם על21.62.29באתר האינטרנט נבו )

עבירות של מעשה מגונה, אותן ביצע, באותה שיטת פעולה בשלושה מועדים 

המשפט שקל את מכלול השיקולים -שונים בתוך זמן קצר של פחות משנה. בית

לחוק  226שיקומו של הנאשם בהתאם לתיקון לחומרא ולקולא, וכן את סיכויי 

העונשין, אולם באין נתונים המצביעים על סיכוי ממשי לשיקומו הושת עליו:  

שקל כל  2,566ופיצוי למתלוננות בסך  תנאי-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר  16

 . ח"ש 1,966אחת( ולמתלוננת אחרת 

 

פורסם  ,פאן )עציר(מדינת ישראל נ' סאאד שד} 29658-61-26ג( "ת"פ )ק -ב

({ הורשע הנאשם  בשתי עבירות  של מעשה 68.68.26)באתר האינטרנט נבו 

)ג( לחוק העונשין. בשקילת 695מגונה ללא הסכמה  בקטינה בניגוד לסעיף 

מהות העבירה ונסיבותיה והאינטרס הציבורי מול נסיבותיו האישיות של 
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, תנאי-על, מאסר חודשים 5מאסר בפועל לתקופה של  :נגזר עליו ועברו םהנאש

 .ח"ש 866וכן פיצוי למתלוננות בסך 

 

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' מוחמד אבו מרחיה} 1091521ת"פ )יר'(  -ב

פי הודייתו במעשה מגונה עבירה -({ הורשע הנאשם על60.68.26האינטרנט נבו )

הושת פי הסדר טיעון שהגיעו אליו הצדדים -)ג( לחוק העונשין. על695לפי סעיף 

 2,666למשך שנה וכן פיצוי בסך   תנאי-עלימי מאסר בפועל, מאסר  66עליו: 

 .ח"ש

 

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' גיא בן דוד} 85886-22-26ת"פ )יר'(  -ב

({ הורשע הנאשם בארבע אישומים, כאשר באישום 21.60.26האינטרנט נבו )

סיבות המנויות  )א( בנ695הראשון הואשם בביצוע מעשה מגונה לפי סעיף 

לחוק העונשין, ובאישום שני בגין מעשה מגונה במרמה  900 -( ו1)א()698בסעיף 

לחוק העונשין. באישום  990( וסעיף  1)א()698)א( בנסיבות סעיף 695לפי סעיף 

-באישום שני. בית מצוייניםפי סעיפי החוק כפי ש-שלישי ורביעי הורשע על

המגונים, אולם זיכה אותו מעבירות המשפט הרשיע את הנאשם בגין המעשים 

 של הסגת גבול.

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' מהדי חנאי 95890-61-21צ( "ת"פ )רשל -ב

-({ הורשע הנאשם )עובד בחנות להלבשה תחתונה( על60.60.26האינטרנט נבו )

עבירה לפי סעיף  -פי הודאתו בעבירה של מעשה מגונה באדם שלא בהסכמתו 

המשפט הניח כי בנסיבות המקרה יש להטיל על -. ביתחוק העונשין)ג( ל695

הנאשם עונש מאסר אשר ירוצה בדרך של עבודות שירות. הקלה מעבר לכך, 

לעונש מאסר מותנה, תחטא לעקרון ההלימה ולשיקולים הנוגעים לערך המוגן 

, הכבדה מעבר לכך, קרי השתת עונש זאת-לעומתביצוע העבירה.  ולנסיבות

לב -מאסר מאחורי סורג ובריח תחטא לעקרון הענישה האינדבידואלית בשים
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עבר פלילי ומסוכנות מינית נמוכה. לאור הנסיבות  היעדרלגילו של הנאשם, 

-עלחודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר  0הושת עליו: 

 ימי מאסר. 16או  ח"ש 1,666וכן פיצוי למתלוננת בסך  איתנ

 

, BERHANE  TEFATSIONמדינת ישראל נ' } 12689-65-21צ( "ת"פ )רשל -ב

פי הודאתו, -({ הורשע הנאשם על10.68.21פורסם באתר האינטרנט נבו )

טיעון, בעבירות של מעשה מגונה תוך שימוש בכח  עבירה לפי -במסגרת הסדר

, ותקיפה הגורמת חבלה של ממש  עבירה לפי סעיף חוק העונשיןל (2)ג695סעיף 

המשפט סיווג את  עבירות הנאשם ברף הגבוה של -לחוק העונשין.  בית 656

החומרה, אשר בוצעו תוך כדי הפעלת אלימות קשה, בברוטליות, ובהשפלת 

ננת. עוד לחומרה נזקפים תכנון העבירה, דרכי העורמה בהן נקט המתלו

הנאשם, הפגיעה המשמעותית ביותר בקורבן העבירה והשפעות המעשה 

אופק טיפולי. לצד אלו שקל  היעדרהעברייני על נפשה, מסוכנותו של הנאשם ו

בית במשפט את הודיית הנאשם שאלמלא היא ראוי היה לגזור את דינו של 

ן שחורג משמעותית מהרף העליון שהציעה התביעה בנסיבות הנאשם באופ

וכן פיצוי  תנאי-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר  95אלו. נוכח זאת נגזר עליו: 

 .ח"ש 8,666למתלוננת בסך 

 

פורסם  ,מדינת ישראל פמ"ד נ' דניאל קהאריף} 86800-21-21ת"פ )ב"ש(  -ב

, במסגרת פי הודייתו-({ הורשע הנאשם על20.60.26באתר האינטרנט נבו )

מעשה מגונה בפומבי והפרת צו פיקוח, עבירות של ביצוע עבירות בהסדר טיעון 

לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע )א( 11וסעיף  לחוק העונשין )ב(698לפי סעיף 

אי לקיחת אחריות, ריבוי  -בהתחשב בשקילת השיקולים לחומרא  עבירות מין.

היעדר עבר  -מורות, וכן בשיקולים לקולא עבירות ובחלקן מדובר בעבירות ח

ופיצוי למתלוננים  תנאי-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר  28פלילי, הושת עליו: 

 )לכל אחד(. ח"ש 2,666בסך 
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פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' ניב אלמוג} 8058-68-22ת"פ )ת"א(  -ב

. ({ הורשע הנאשם בעבירה של מעשה מגונה בכוח69.60.26האינטרנט נבו )

המשפט שקל את חומרת העבירה כלפי המתלוננת מול עברו הנקי של -בית

הנאשם, ניהול חייו הנורמטיבי )עתיד להתחתן( והערכת מסוכנתו בהתאם 

בעבודות  צוחודשים שירו 6דעת של המרכז שהינה נמוכה והשית עליו: -לחוות

 .ח"ש 5,666ופיצוי למתלוננת בסך של  תנאי-עלשירות, מאסר 

 

 ,פלילי נ' אריאל גוז -}מ.י. פרקליטות מחוז ת"א  6890-65צ( "רשלת"פ ) -ב

({ הורשע הנאשם )שאובחן כמתפקד 66.60.26) פורסם באתר האינטרנט נבו

בפיגור קל( לפי הודייתו בעבירות של מעשה מגונה בקטינה, עבירה על סעיף 

ומעשה מגונה בכוח, עבירה על סעיף  חוק העונשין( ב6)א()698)א( בנסיבות 695

המשפט קבע כי בנסיבות העניין הסדר הטיעון -( בחוק העונשין. בית2)ג695

שהוסכם בין הצדדים משקף את מידת העונש ההולם בעניינו של הנאשם. לפיו 

די המוסד וועדת י-שנים בתנאים שנקבעוו על 9הושת עליו: שהות במעון למשך 

 שנים בפיקוח שירות מבחן. 6אבחון וכן צו פיקוח למשך 

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' ראובן ריבליס 61826-65-22ת"פ )חי'(  -ב

 -פי הודאתו בשני כתבי אישום -({ הורשע הנאשם על68.60.26) האינטרנט נבו

המייחס לו בשלושה אישומים עבירות שעניינן מעשה מגונה,  61826-65-22פ "ת

-6866פ "ת, וכן בכתב אישום )מתוקן( חוק העונשין)ג( ל695עבירה לפי סעיף 

לחוק והטרדה  608תקיפה, עבירה לפי סעיף  -, המייחס לו שני אישומים 22-22

, ואישום שעניינו חוק למניעת הטרדה מינית( ל8)א()6מינית, עבירה לפי סעיף 

ועבירה של הפרת  חוק הגנת הפרטיותל 8+  1פגיעה בפרטיות, עבירה לפי סעיף 

)א( לחוק. בהתחשב בחומרת העבירות ומסוכנות 150הוראה חוקית לפי סעיף 

אל מול הודייתו בעבירות והיעדר עבר פלילי )קולא( הושת הנאשם )חומרא( 

חודשי מאסר בפועל וכן פיצוי לארבע מתלוננות: שלוש מתוכן בסך  20עליו: 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=תפ&NEWPARTA=32913&NEWPARTB=08&NEWPARTC=11
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=תפ&NEWPARTA=3503&NEWPARTB=11&NEWPARTC=11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=תפ&NEWPARTA=3503&NEWPARTB=11&NEWPARTC=11
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm


המשפט השלום-פרק א': פסיקת בית  

 

 

 

923 

 6,666)כל אחת( ולרביעית שהעבירות כלפיה יותר חמורות בסך  ח"ש 1,666

 .ח"ש 966בקנס כספי בסך  חוייבהנאשם  כן-כמו. ח"ש

 

פורסם  ,.י. שלוחת תביעות  כפר סבא נ' רועי יצחק}מ 2898568ת"פ )כ"ס(   -ב

פי הודאתו, -({ הורשע הנאשם )מעסה רפואי( על65.60.26) באתר האינטרנט נבו

במסגרת הסדר טיעון בשני אישומים של עבירות במעשה מגונה לפי סעיף 

. בנסיבות העניין חלף זמן עד להגשת התביעה. אינטרס ונשיןחוק הע)ג( ל695

בנסיבות בהן חלף זמן ניכר מאז ביצוע המעשים  תוקף-משנההשיקום מקבל 

שנים( במהלכן עבר הנאשם כברת דרך במישור  0 -ועד היום )חלוף זמן של כ

האישי ובמישור התעסוקתי, פתח עסק עצמאי ומנהל אותו ואף מתעתד 

-ם בית. בנסיבות אלו לא זו בלבד שגובר האלמנט השיקומילהתחתן ולהקי

טיפולי על פני אינטרסים אחרים, אלא שיש בו כדי לקיים את האינטרס 

שיקום הנאשם והבראתו, תוך שילובו  -הציבורי הראשון במעלה שעניינו 

בחברה כגורם נורמטיבי, יצרני, שאינו מהווה סיכון לביטחונו של הציבור 

בעבודות שירות, עיכוב  צוחודשי מאסר שירו 0הושת עליו:   ולשלומו. לפיכך

להבטיח את  מנת-על ח"ש 2,666יציאתו מן הארץ, ערבות עצמית וצד ג' בסך 

 .ח"ש 8,666ופיצוי למתלוננת בסך  תנאי-עלריצוי מאסרו, מאסר 

 

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' חליל קאסם} 66060-68-26ת"פ )כ"ס(  -ב

({ הורשע הנאשם )ראש עיריית טירה( בעבירה של 65.60.26) האינטרנט נבו

עוזרתו של עוזרו של הנאשם(, לפי  הייתהמעשה מגונה כלפי המתלוננת )מי ש

המשפט הסתמך על עדותה של המלוננת לאחר -. ביתהעונשין חוק)ג( ל695סעיף 

בגזר  י היא מהימנה והרשיע את הנאשם בעבירה של מעשה מגונה.שמצא כ

ידי -נסיבות ביצוע העבירה עלהמשפט קבע כי -( בית18.21.26הדין )שניתן ביום 

עונש הולם של מספר חודשי מאסר בפועל  מיתחםהנאשם מצדיקות קביעת 

אותם ניתן לרצות, במקרה מתאים בו למשל מדובר בעבירה יחידה, בעבודות 
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מכאן והנאשם עבר עבירות נוספות מלבד לעבירה זו הושת עליו עונש  ות.שיר

או שמונה  ח"ש 116,666, קנס בסך תנאי-עלשנים מאסר בפועל, מאסר  8כולל: 

 לנגע עבירה )בעניין שדינו שוחד(. 96,666חודשי מאסר ופיצוי בסך 

 

באתר  פורסם ,מדינת ישראל נ' רוצ'יל סדיקוב} 12882-61-21ת"פ )פ"ת(   -ב

, אישומים בשני להודאתו בהתאם({ הורשע הנאשם 65.60.26) האינטרנט נבו

 בפני מגונה מעשה של בעבירה הנאשם הורשע האישומים מן אחד בכל כאשר

. שיןחוק העונל( ב)698 סעיף לפי עבירה, שנים 20 לו מלאו שטרם אדם

בהתחשב בשיקולי הערכת המסוכנות הבינונית והיעדר טיפול נוכחי או טיפול 

וחצי  6עתידי )חומרא( למול גילו של הנאשם והיעדר עבר פלילי הושת עליו: 

ימי  66או  ח"ש 2,666, קנס כספי בסך תנאי-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר 

 .ח"ש 1,666מאסר וכן פיצוי למתלוננות )כל אחת( בסך 

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' נאור מזרחי 6000-68-21צ( "ת"פ )רשל -ב

({ הורשע הנאשם בשתי עבירות: ניסיון למעשה מגונה 29.60.26) האינטרנט נבו

המשפט התחשב -וניסיון להטרדה מינית. בית 20בפני קטין מתחת לגיל 

רת בחומרת העבירות אל מול העובדה כי הנאשם בחור צעיר, נורמטיבי, שי

שירות מצטיין בצה"ל, נעדר עבר פלילי ואף הודה בביצוע העבירות והשית 

 6,666וקנס בסך  תנאי-עלבעבודות שירות, מאסר  צוחודשי מאסר שירו 0עליו: 

 או חודש מאסר תמורתו. ח"ש

 

פורסם באתר האינטרנט  ,מדינת ישראל נ' פלוני} 1606-68-22ת"פ )ת"א(  -ב

פי הודייתו בריבוי עבירות של מעשה מגונה -ם על({ הורשע הנאש29.60.26) נבו

הענישה את העובדה שמדובר  מיתחםהמשפט שקל בתוך -בבן משפחה. בית

בפעם ראשונה שהנאשם עומד לדין בגין עבירות אלה, אף שאין זו הפעם 

הראשונה שהוא עומד לדין בעבירת אלימות. זאת ועוד נשקלת לקולא הודאתו 
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תו את הצורך להעיד ואת החסכון בזמן של הנאשם והעובדה שחסך מב

של המרכז  הדעת-חוותלחומרה תסקירי המבחן ו ח"שהשיפוטי, ומצד אחר נ

 22להערכת מסוכנות מינית. נוכח זאת הושת עליו: מאסר בפועל למשך 

 .ח"ש 26,666ופיצוי בסך  תנאי-עלחודשים, מאסר 

 

 תר האינטרנט נבופורסם בא ,פלונית נ' אמנון אגסי} 91966568ת"א )ת"א(  -ב

({ הורשע הנאשם בגין שורה של עבירות מין שביצע הנאשם 22.60.26)

במתלוננת למשך זמן רב. בהתחשב לנזק והכאב הרב שחוותה המתלוננת 

 . ח"ש 266,666לאורך שנים נפסק לה פיצוי בגין ראש נזק לא ממוני בסך 

 

פורסם  ,רמדינת ישראל נ' עומר אבו טחיש} 29518-65-26מ"ת )פ"ת(  -ב

({ המדינה הגישה בקשה למעצר עד תום 20.65.26) באתר האינטרנט נבו

ההליכים כנגד המשיב המורשע בעבירות התפרצות לבית מגורים ביצוע עבירה 

בנסיבות  698ף , מעשה מגונה באדם לפי סעי חוק העונשין)ב( ל960לפי סעיף 

המשפט -לחוק העונשין. בית 659)ג( לחוק העונשין וגניבה לפי סעיף 695סעיף 

בחן את נסיבות הבקשה והתייחס לעובדה כי הנאשם הפר ברגל גסה את 

המשפט העניק לו כאשר השית עליו מאסר בריצוי עבודות -האמון שבית

לו ולכן  שירות. עת ביצוע עבודות השירות ביצע את הנאשם את המיוחס

בהיעדר חלופת מעצר שיכולה לאיין את מסוכנתו הוטל צו מעצר כנגד הנאשם 

 עד  לתום ההליך.

 

פורסם באתר  ,אלמונית פלונית נ' פלוני} 28808-60-22ת"א )ת"א(  -ב

({ הגישה המתוננת תביע נזיקין בגין נזקי גוף שנגרמו 26.65.26) האינטרנט נבו

המשפט שקל לטובת -בחינת הנסיבות בית לה בעבירות מין מצד הנאשם. לאחר

וכן פיצוי  ח"ש 216,666המתלוננת פיצוי בעד נזק לא ממוני )כאב וסבל( בסך 

 .ח"ש 28,666בסך  ,מיוחד )עלות טיפולים נפשיים(
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פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' ניב שני 5986-65-22ת"פ )ת"א(  -ב

מעשה מגונה בקטינה ת: ({ הורשע הנאשם בשני עבירו65.65.26) האינטרנט נבו

 (6)א()698ביחד עם סעיף   )א(695שנים, עבירה לפי סעיף  22שטרם מלאו לה 

החזקת חומר תועבה ובו דמות של קטין, עבירה לפי סעיף , וכן בלחוק העונשין

העונש ההולם בעבירות  מיתחםהעונשין. בהתחשב בנסיבות וב לחוק (6)ב()129

ופיצוי למתלוננת  תנאי-עלר בפועל, מאסר חודשי מאס 21מסוג זה הושת עליו: 

 .ח"ש 5,666בסך 

 

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' עלי אל רדאידה} 90066-68-26ת"פ )יר'(  -ב

פי הודאתו -({ הורשע הנאשם )אינו תושב ישראל( על11.26.26) האינטרנט נבו

המשפט בבואו לגזור את העונש ההולם -בעבירה של מעשה מגונה בכוח. בית

שב בשיקולים לקולא )הודייתו, חרטתו, שיתוף עולה עם הרשויות, רצונו התח

לפצות את המתלוננת ולעבור טיפול( למול השיקולים לחומרא )מסוכנותו של 

 תנאי-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר  8הנאשם ושיקולי הרתעה( והשית עליו: 

 .ח"ש 26,666ופיצוי למתלוננת בסך 

 

פורסם באתר  ,ינת ישראל נ' זאב בוידקמד} 0618-68-21ת"פ )ת"א(  -ב

פי הודייתו והורשע בביצוע -({ הורשע הנאשם על16.26.26) האינטרנט נבו

( 6)א()698)א( בנסיבות סעיף 695עבירות אלו: ניסיון למעשה מגונה לפי סעיף 

()א( 0)א()6, ניסיון להטרדה מינית לפי סעיפים עונשיןחוק הל 18יחד עם סעיף 

חוק ל 18, יחד עם סעיף חוק למניעת הטרדה מינית)א( ל8יחד עם סעיף 

()א( יחד 0)א()6לפי סעיפים  28טרדה מינית של קטינה מתחת לגיל וה ן,העונשי

המשפט בחן את מכלול -. ביתחוק למניעת הטרדה מינית)א( ל8עם סעיף 

הנסיבות הן לחומרה )ריבויים של המעשים, חזרה, התמדה, תכנון, פגיעה 

אחד וניסיון פגיעה בקורבן שני, מהלך הפיתוי, הפעולה "המקצוענית"  בקורבן

שבהנחיה להסתיר ולהשמיד כל ראיה מקשרת לנאשם, התכנים הבוטים 
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והקשים, ולבסוף הנכונות לבצע בפועל את זממו( כאשר אלו מחייבים ענישה 

קשה  הייתהממשית, שאלמלא שיקולי הקולא )עבר נקי והודייתו במיוחס לו( 

 תנאי-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר  8ה יותר. נוכח זאת הושתו עליו: הרב

 .ח"ש 1,666ופיצוי בסך 

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,מדינת ישראל נ' פלוני} 6020560ת"פ )יר'(  -ב

({ ביקשה המדינה להאריך צו פיקוח כנגד המשיב, וזאת לפי סעיף 20.26.26)

עבירות מין. צו הפיקוח התבקש כנגד  )ב( לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע29

)א( 695נאשם שהורשע בעבירה של עשיית מעשה מגונה בקטינה לפי סעיף 

. בהתאם להמלצת יחידת הפיקוח חוק העונשין( ל6)א()698בנסיבות של סעיף 

ה להארכת צו הפיקוח נוכח מסוכנת המשפט קיבל את בקשת המדינ-בית

 הנאשם. 

 

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' מחמוד נאסר} 21200-68-21ת"פ )פ"ת(  -ב

({ הורשע הנאשם בעבירות של מעשים מגונים  21.22.26) האינטרנט נבו

ומעשים מגונים בפומבי וכן בעבירה של הטרדה מינית.  כל העבירות נעשו כלפי 

-ד את הסדר הטיעון שהוסכם על הצדדים מכאן שעלהמשפט כיב-קטינה. בית

פי הענישה הנוגת במקרים אלו הינו מתון ביותר ומעגן את השיקולים לקולא 

 תנאי-עלחודשים מאסר בפועל, מאסר  עשר-שניםולחומרא. לפיו הושת עליו: 

 . ח"ש 28,666ופיצוי בסך 

 

תר האינטרנט פורסם בא ,}מדינת ישראל נ' ב.כ. 90080-26-22ת"פ )ת"א(  -ב

פי הודאתו בארבעה עבירות של איומים על -({ הורשע הנאשם על68.22.26) נבו

בת זוגו במהלך הליכי הגירושין ובמעשה מגונה כלפי אותה מתלוננת לאחר 

. בבואו של ח"ש 1,666שהאחרונה סרבה להצעתו לקיים איתה יחסי מין בעבור 

קל את חומרת מעשיו המשפט ש-ענישה הולם בית מיתחםהמשפט לקבוע -בית
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של הנאשם וכן את העובדה כי מאז ביצוע העבירות נפרדו בני הזוג, אין ביניהם 

כל קשר היום, לנאשם אין הרשעות קודמות או הסתבכויות פליליות אחרות, 

וכן הוא עובד לפרנסתו אף כי אינו עומד בתשלום המזונות כנדרש כפי שעולה 

מי, כפי שעולה מתסקיר שירות אופק שיקו היעדרמהתסקיר. זאת ועוד ב

ופיצוי  תנאי-עלבעבודות שירות, מאסר  שירוצוחודשים  6המבחן, הושת עליו: 

 .ח"ש 1,866בסך 

 

פורסם באתר האינטרנט  ,}מדינת ישראל נ' ג' ו' 86955-60-26ת"פ )ת"א(  -ב

({ הורשע הנאשם על יסוד הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, 22.21.26) נבו

. חוק העונשין( ל2)ג695ה מגונה בקטינה לפי הוראות סעיף בעבירה של מעש

פי העונש ההולם -המשפט לגזור את דינו של הנאשם על-בבואו של בית

בנסיבות העניין נשקלו נסיבותיו האישיות )הודאתו, עברו הנקי ומצבו הנפשי( 

 .תנאי-עלחודשים מאסר בפועל ומאסר  21ליו: והושת ע

 

פורסם באתר האינטרנט  ,אביטל קוכנוביץ נ' יוסף גוהר} 12068-66-26ת"א  -ב

({ הגישה המתלוננת כתב תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לה 68.21.26) נבו

כתוצאה ממעשה מגונה שהנתבע ביצע בה. בגין אותו מעשה, הוגש כתב אישום 

חודשי מאסר. בקשתה  20בע הורשע לפי הודאתו, ונגזרו עליו נגד הנתבע, הנת

 המשפט.-ידי בית-נדחתה על

 

פורסם באתר האינטרנט  ,מדינת ישראל נ' פלוני} 68612-61-26ת"פ )יר'(  -ב

פי הודאתו שניתנה במסגרת הסדר טיעון -({ הורשע הנאשם על62.21.26) נבו

המשפט -. ביתחוק העונשיןל )ג(695סעיף בשלוש עבירות של מעשה מגונה לפי 

שעות בביצוע עבודות שירות )בהתאם  296השית על הנאשם נוכח מעשיו: 

 .ח"ש 1,666ופיצוי בסך  תנאי-עלדעת שירות המבחן(, מאסר -לחוות
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פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' חוסאם קנדיל} 92006-60-26)ת"א(  ת"פ -ב

({ הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בעבירה של מעשה 62.21.26) האינטרנט נבו

ובעבירה של כניסה שלא  חוק העונשיןל (2)ג695סעיף מגונה בכוח, לפי הוראות 

. בגזירת דין חוק הכניסה לישראלל 21סעיף כחוק לישראל, לפי הוראות 

יתו ונטילת אחריות, המשפט עמד על השיקולים הרלוונטים )הודי-הנאשם בית

נפשות  28עבירות קודמות בכניסה לארץ ישראל והיותו בן למשפחה בת  9

כאשר הוא המפרנס העיקרי בבית. נוכח זאת שעבירות הכניסה לארץ ישראל 

אינן עומדות לבדן ונלוות אליהן עבירה של מעשה מגונה בכוח )שאין היא 

פועל, מאסר ל תנאי, חודשי מאסר ב 20קשורה למצב הכלכלי( הושת עליו: 

 .ח"ש 1,666ופיצוי בסך  ח"ש 866קנס בסך 

 

פורסם באתר האינטרנט  ,'א '}מדינת ישראל נ' נ 6860-65-22ת"פ )אילת(  -ב

({ הורשע הנאשם )עובד משק במלון באילת( בביצוע שתי עבירות 16.21.26) נבו

סעיף של מעשה מגונה בכוח במתלוננת )עובדת במשק במלון באילת( לפי 

סעיף יחד עם  )א()ג(6סעיף , ועבירת הטרדה מינית, לפי חוק העונשיןל (2)ג695

המשפט בחן את השיקולים לקולא -. ביתחוק למניעת הטרדה מיניתל )א(8

)עבר נקי, נורמטיביות, בעל משפחה ועובד חרוץ(  מול השיקולים לחומרא 

, פיצוי תנאי-עלסר חודשים מאסר בפועל, מא 0)חומרת העבירות( והשית עליו: 

יבות שלא יעבור אחת מעבירות אלו יוהתח ח"ש 866, קנס בסך ח"ש 6,866בסך 

 .ח"ש 28,666בסך 

 

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' מ' ז' ש'} 28261-61-21ת"פ )ת"א(  -ב

פי הודאתו בעבירה של מעשה -({ הורשע הנאשם על20.26.26) האינטרנט נבו

( 6)א()698)א( בנסיבות סעיף 695שנה לפי סעיף  29 -מגונה בקטינה בת למטה מ

)א( בנסיבות סעיף 695לחוק העונשין, וניסיון לבצע מעשה מגונה לפי סעיף 

המשפט שקל -לחוק העונשין. בעת מתן העונש בית 18( יחד עם סעיף 6)א()698

http://www.nevo.co.il/law/70301/348.c1
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/90721/12
http://www.nevo.co.il/law/90721
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.c1
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.c1
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.c1
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/72507/3.a.c
http://www.nevo.co.il/law/72507/5.a
http://www.nevo.co.il/law/72507/5.a
http://www.nevo.co.il/law/72507/5.a
http://www.nevo.co.il/law/72507


 המשפט לכל ערכאותיהם-ענישה בבתי -: ההלכה הפסוקה ד"ישער 

 

 

 

930 

את נסיבותיו האישיות של הנאשם )עברו הנקי, הודאתו ונסיבותיו חייו כמי 

חודשים מאסר  21עשים אלו( לצד חומרת העבירות והשית עליו: שחווה כילד מ

 .ח"ש 6,666ופיצוי לקורבן בסך  תנאי-עלבפועל, מאסר 

 

פורסם באתר האינטרנט  ,}מדינת ישראל נ' מ' י' 98580-66-26ת"פ )פ"ת(  -ב

פי הודאתו בעבירה של -({ הורשע הנאשם )אזרח בולגריה( על20.26.26) נבו

המשפט שם דגש על הצורך -זירת דינו של הנאשם ביתמעשה מגונה. בעת ג

בהגנה על שלומה, גופה וכבודה של המתלוננת, וכן לעובדה כי לנאשם עבר נקי, 

חודשי מאסר בפועל, מאסר  19הודה במיוחס לו ואף הביע חרטה והשית עליו: 

 .ח"ש 8,666ופיצוי בסך  תנאי-על

 

פורסם באתר  ,ם גברהוורה}מדינת ישראל נ' אדהנא 90-61-26ת"פ )יר'(  -ב

({ הורשע הנאשם בעבירת התפרצות למקום מגורים 29.26.26) האינטרנט נבו

, ובעבירת תקיפה כדי למנוע לכידה כדין לפי חוק העונשין)ב( ל960לפי סעיף 

כי הנאשם זוכה מעבירת ניסיון למעשה  יצויין. חוק העונשין( ל6)א()652סעיף 

מגונה אשר יוחסה לו בכתב האישום, זאת מאחר שלא הוכח שתקיפת 

 המתלוננת בעת התפרצות לבית נעשתה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. 

 

פורסם באתר  ,ינת ישראל נ' ד' א' כ'}מד 10086-60-22ת"פ )פ"ת(  -ב

מעשה מגונה בקטין ({ הורשע הנאשם בעבירה של 65.26.26) האינטרנט נבו

-העונש ההולם בית מיתחםתוך קביעת  שנים. עשרה-ארבעשטרם מלאו לו 

לקולא( לצד נסיבות העבירה  - המשפט התחשב בנסיבות האישיות )עבר נקי

י שעולה מתסקיר שירות המבחן פניית נטילת אחריות על מעשיו, וכן כפ-)אי

הנאשם לטיפול קוימה מהחשש להליך משפטי ולא מתוך רצון אמיתי לטפל 

ופיצוי בסך  תנאי-עלחודשי מאסר לפועל, מאסר  21לכך הושת עליו: -בו(. אי

 .ח"ש 8,666
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פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' שי קיטאיט 80908-61-26ת"פ )נת'(  -ב

פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון -({הורשע הנאשם על66.68.26) האינטרנט נבו

, כי לנאשם יצוייןשנים.  29בעבירה של מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 

של המרכז להערכת מסוכנות עולה תמונה  הדעת-חוותאין הרשעות קודמות ומ

מורכבת, של אדם המתפקד ברמה גבולית מבחינה קוגנטיבית ונזקק אף 

-אות הנפש אשר מיטיב עימו. מכאן ולנאשם עבר נקי ביתלטיפול בתחום ברי

פי הסדר זה -כוחם של הצדדים. על-המשפט כיבד את ההסדר אליו הגיעו באי

למשך שנתיים ופיצוי  ח"ש 8,666, התחייבות בסך תנאי-עלהושת עליו: מאסר 

 .ח"ש 9,666בסך 

 

באתר פורסם  ,}מדינת ישראל נ' רוסטיסל זץ 95688-62-26ת"פ )ת"א(  -ב

({ הורשע הנאשם על יסוד הודאתו במסגרת הסדר 66.68.26) האינטרנט נבו

עבירות של מעשה מגונה  9 -אישומים ב 1טיעון, בכתב אישום מתוקן המונה 

מילוי תפקידו , והפרעה לשוטר בשעת חוק העונשין)א( ל698בפומבי לפי סעיף 

המשפט שקל -לחוק העונשין. בעת גזירת דינו של הנאשם בית 108לפי סעיף 

את את מכלול השיקולים )שתי השרעות קודמות וביצוע מעשיו חרף העובדה 

לחומרא( וכן את השיקולים לקולא  - תנאי-עלכי הוא נתון לעונש מאסר 

חודשי מאסר  5יו: )הודאתו, קבלת אחריות ומצב נפשי קשה(. אי לכך הושת על

-עלחודשים בגין הרשעות קודמות, מאסר  5בן  תנאי-עלבפועל, הפעלת מאסר 

 וצו כללי. תנאי

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' יוסף טייך 22890-22-21ת"פ )ת"א(  -ב

פי הודאתו בהסדר טיעון -({ הורשע הנאשם על18.68.26) האינטרנט נבו

-קטין. בבוא לגזור את דין הנאשם בית בעבירה של מעשה מגונה בפומבי בפני

שנים(, עברו הנקי, הודאתו ולקיחת  90המשפט שקל את גיל הנאשם )כבן 

-האחריות. נוכח שיקולים אלו הנוטים לקולא בגזירת העונש ההולם בית
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-עלהמשפט כיבד את ההסדר שאליו הגיעו הצדדים ולפיו הושת עליו: מאסר 

 לעבור עבירה הנ"ל. שלא ח"ש 9,666והתחייבות בסך  תנאי

 

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' אילן בדיחי} 10261-66-21ת"פ )נת'(  -ב

במסגרת הסדר טיעון בעבירות של  הנאשם הורשע({ 28.68.26) האינטרנט נבו

במסגרת גזירת דינו  פגיעה בפרטיות, מעשה מגונה והטרדה מינית והתנכלות.

לעובדה כי הוא נמצא  המשפט נתן משקל להודאתו וכן-של הנאשם בית

המשפט -במסגרת טיפולית, וזאת לצד חומרת העבירות. בנסיבות אלו בית

ופיצוי למתלוננת בסך  תנאי-עלחודשים מאסר בפועל, מאסר  25השית עליו: 

 )לאישום שני(.  ח"ש 2,866 -)לאישום ראשון( ו ח"ש 8,666

 

רסם באתר פו ,מדינת ישראל נ' שמעון כהן חדד} 5885-65ת"פ )יר'(  -ב

({ ביקשה המדינה להאריך מגבלה אשר הוטלה על 66.68.26) האינטרנט נבו

, 69.26.22מיום  רן-השופט ליהנאשם במסגרת צו פיקוח שניתן בהחלטת 

בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. צו זה התבקש כנגד 

קטינים.  הנאשם שהורשע בשלושה אישומים שעניינם מעשים מגונים בשלושה

המשפט נעתר באופן -נוכח רמת המסוכנות הגבוהה ויתר נסיבות העניין, בית

מלא לבקשת המדינה להארכת ההגבלה לפיה הנאשם יוכל לשהות עם קטינים 

שהינם בני משפחה מהמעגל הקרוב, רק בנוכחות בגיר נוסף המודע לעבירה 

 ולמגבלה.

 

ות מחוז ת"א נ' יוסף נוי פרקליט -}מדינת ישראל  1568568( צ"רשלת"פ ) -ב

פי -({ הורשע הנאשם על62.68.26) פורסם באתר האינטרנט נבו ,נויבוים

, לפי סעיף 29הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירת מעשה מגונה בקטינה בת 

ת הנסיבות לחומרא )חומרת המשפט שקל א-. ביתחוק העונשין)ג( ל695

העבירות ביודעין כי המתלוננת קטינה, גישה מזלזלת לנשים ככלל( לצד 
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חודשי  0הנסיבות לקולא )הודייתו, נטילת אחריות ועבר נקי( והשית עליו: 

 26,666ופיצוי למתלוננת בסך  תנאי-עלמאסר שירוצו בעבודות שירות, מאסר 

 .ח"ש

 

פורסם באתר האינטרנט  ,נת ישראל נ' א' ס'}מדי 98802-68-21ת"פ )פ"ת(  -ב

פי -({ ביקשה המדינה להטיל צו פיקוח על הנאשם שהורשע על16.21.26) נבו

הודאתו בהטרדה מינית ובמעשה מגונה בשתי מתלוננות. על הנאשם נגזר עונש 

המשפט קיבל את הבקשה, -שנות מאסר בפועל אותם סיים לרצות. בית 29של 

ם, להבדיל מארבע שנים כפי שביקשה המדינה. נוכח אולם לתקופה של שנתיי

מבוכנותו של הנאשם הצו מחייב את הנאשם לשתף עולה עם קצין המבחן 

 שיעריך את מסוכנותו המינית.

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' מרדכי אלון 9500-22-22ת"פ )יר'(  -ב

י עבירות לאחר ניהול הוכחות בשת ע הנאשםהורש({ 25.21.26)  האינטרנט נבו

-( לחוק העונשין. בית2)ג695סעיף  שימוש בכח לפי �ךשל מעשה מגונה תו

המשפט התייחס לעובדה כי הנאשם לא הודה במיוחס לו ואינו הכיר בצורך 

לטיפול, וכן בעובדה כי העבירות שיוחסו לו אינן נמצאות ברף הגבוה בעבירות 

 תנאי-עלת שירות, מאסר בעבודו צוחודשי מאסר שירו 0כן נגזר עליו: -מין, ועל

 .ח"ש 26,666ופיצוי בסך 

 

פורסם באתר האינטרנט  ,}מדינת ישראל נ' פלוני 26080-60-21ת"פ )ת"א(  -ב

 לפי סדום מעשה של בעבירה הודאתו פי-על({ הורשע הנאשם 20.21.26) נבו

 להעדיף יש המשפט קבע כי-בית דנא במקרה. העונשין חוקל( 2()א)690 סעיף

 פני על, בקטינים זממם מלבצע והרבים הנאשם בהרתעת הציבור אינטרס את

חודשים  26נוכח מעשיו הושת עליו:  .הנאשם של, המשפחתי, האישי האינטרס
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. יש לציין כי לא הושת פיצוי לקורבן העבירה תנאי-עלמאסר בפועל, מאסר 

 עוניה של המשפחה.נוכח 

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' עמינדב קריספין 1155-66-68ת"פ )חי'(  -ב

הרב הראשי בעיר , המשפט זיכה את הנאשם-בית({ 28.21.26) האינטרנט נבו

ת ביאליק, מעבירות הטרדה מינית ומעשים מגונים. נפסק, כי התארגנות יקרי

עם מקורבי  שא ומתןלשם ניהול מ עדי התביעה יחדיו, ומינוי אדם בעל אינטרס

הנאשם, הביאה לזיהום הראיות בתיק, ובחינת מרקם הראיות בתיק העלה 

 לפחות ספק סביר בכל הראיות.

 

פורסם באתר האינטרנט  ,'ג 'מדינת ישראל נ' ל} 86919-65-26ת"פ )יר'(  -ב

, בהסדר טיעוןפי הודאתו -({ הורשע הנאשם )מורה בבית ספר( על10.22.26) נבו

שנים, עבירה  29בביצוע מספר עבירות של מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 

בעת גזירת דין  .חוק העונשין( ל6)א()698)א( בנסיבות סעיף 695לפי סעיף 

ם פגע המשפט התחשב מחד בחומרת העבירות, בעובדה שהנאש-הנאשם בית

בקטיני קטינים, ניצל את האמון שנתנו בו הקטינים כמורה, ואת הפגיעה 

הקשה בקטינים כתוצאה ממעשיו של הנאשם. מאידך הנאשם לקח אחריות על 

מעשיו, זו מעידתו היחידה בפלילים, הביע חרטה, עבר טיפול ממושך, איבד את 

ים, לרבות מקור פרנסתו ולא יוכל לשמש כמורה, שהה בתנאים מגבילים קש

מעצר בית ואזוק אלקטרוני במשך שנים, נסיבותיו האישיות הלא פשוטות 

ובהתחשב כי רמת המסוכנות של הנאשם  זאת-עםוהפגיעה בבני משפחתו. 

חודשי מאסר  0שהיא אינה במדרג גבוה, כובד הסדר הטיעון והושת עליו: 

אסר וכן ימי מ 66או  ח"ש 6,666, קנס בסך תנאי-עלבעבודות שירות, מאסר 

  .ח"ש 8,866פיצוי למתלוננים בסך 
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 :פרק ב'

 המשפט המחוזי-פסיקת בית
 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' פלוני )קטין( 90106-66-26תפ"ח )חי'(  -ב

({ הורשע הנאשם )קטין( בביצוע שתי עבירות של 29.68.29) האינטרנט נבו

ב( בנסיבות סעיפים )690מעשה סדום כלפי המתלונן )בן דודו( לפי סעיף 

( לחוק העונשין. בהתחשב בחומרת העבירות אל מול 6)ב()698 -(  ו6)א()698

שיקול המצביע על ראיית הצורך  -העובדה שמבצע העבירות הינו קטין 

 תנאי-עלבשיקומו וטובתו של הקטין הושתו עליו העונשים הבאים: מאסר 

ות או מין מסוג פשע; שנים כל עבירת אלימ 6למשך שנתיים, לבל יבצע במשך 

 25חודשים; צו מבחן בתנאי מגורים למשך  5נוסף למשך  תנאי-עלמאסר 

 26,666חודשים בהוסטל; התחייבות להמנע מעבירת מין או אלימות בסכום 

 .ח"ש 16,666וכן פיצוי למתלונן בסכום של  ח"ש

 

נט פורסם באתר האינטר ,}מדינת ישראל נ' פלוני 68158-60-26תפ"ח )חי'(  -ב

עבירות של מעשה סדום בנסיבות  6({ הורשע הנאשם בביצוע 18.69.29) נבו

 עבירות של מעשים מגונים בנסיבות מחמירות לפי סעיפים   6 -מחמירות ו

עבירות של מעשים מגונים  6 -, והעונשין חוקל (2)א()698+  (8)ב()698+  )ב(690

לחוק העונשין.  (2)א()698+  (8)ב()698+  )ב(695סעיפים בנסיבות מחמירות, לפי 

בהתחשב בחומרת העבירות אל מול השיקולים לקולא )גילו של הנאשם, מצב 

-עלות מאסר בפועל, שני מאסרים וחצי שנ 8בריאותו והודאתו( הושתו עליו: 

 . ח"ש 06,666ופיצוי למתלוננת בסך  תנאי
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פורסם באתר האינטרנט  ,מדינת ישראל נ' י.ב} 15202-65-26תפ"ח )ב"ש(    -ב

({ הנאשם )סב הקטינות( הורשע בביצוע מספר עבירות מין 10.69.29) נבו

)א( בנסיבות 682בנכדותיו, כאשר האחת מבין כולן היא עבירת אינוס לפי סעיף 

( לחוק העונשין, וכן במעשים מגונים 2)א()698( בנסיבות סעיף 2)ב()698סעיף 

(, בנסיבות סעיף 2)ב()698)ב( + 695( בנסיבות סעיף 1)ג()682לפי סעיפים 

ג סיפא 605( לחוק העונשין, וכן בהתעללות מינית בקטין לפי סעיף 2)א()698

 199שיבוש מהלכי משפט לפי סעיף , ו281לחוק העונשין, איומים לפי סעיף 

המשפט התחשב בחומרת העבירות אל מול נסיבותיו -לחוק העונשין. בית

וחצי שנות  0, מצבו הבריאותי ועבר נקי( והשית עליו: 89האישיות )גילו כבן 

 . ח"ש 86,666חודשים וכן פיצוי בסך  21למשך  תנאי-עלמאסר בפועל, מאסר 

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,ואח'( נ' )אסיר(}קטין ) 90268-68-21ת"א   -ב

({ הורשע הנאשם )סב הקטינות( בביצוע מעשים מגונים בנכדותיו. 26.69.29)

בהתחשב בחומרת העבירות והנזק שנגרם הן לקטינות והן להוריהם השית 

המשפט את העונשים הבאים: פיצויים בגין כאב וסבל ובגין הפסדי שכר -בית

)לכל  ח"ש 666,666נות כניזוק משני( וכן פיצויים בסך לעתיד )לזכות אב הקטי

אחת( בשל כאב וסבל, הפסדי שכר צפויים בעתיד, הפסדי זכויות סוציאליות 

ופנסיה, הוצאות ועזרת הזולת )לזכות שתי המתלוננות כניזוקות ישירות( וכן 

בשל כאב וסבל והוצאות )לזכות מתלוננת נוספת  ח"ש 166,666פיצויים בסך 

 קה ישירה(.כניזו

 

פורסם  ,מדינת ישראל נ' ברהאנה אטקלטה} 92986-60-26תפ"ח )ת"א(   -ב

({ הורשע הנאשם בשני אישומים של עבירות 68.69.29) באתר האינטרנט נבו

 בהתפרצות הנאשם הורשע, שבהם והקשה הראשון האישום נשוא באירועמין. 

 (ב)960 סעיף ילפ עבירה - פשע לבצע בכוונה מתלוננתה של המגורים לבית

 - מחמירות בנסיבות קר נשק באיומי סדום ובמעשה באונס, העונשין חוקל
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 בנסיבות (ב)690-ו (ג()ב)698 סעיפים בנסיבות (2()א)698 סעיפים לפי עבירות

 בנסיבות מגונה מעשה בביצוע רשעהו כן. העונשין לחוק (1()ב)698 סעיף

 ובשוד, העונשין לחוק (1()ב)698 סעיף בנסיבות (ב)695 סעיפים לפי - מחמירות

, העונשין לחוק (ב)961 סעיף לפי עבירה - באלימות שימוש תוך  המתלוננת

 - מחמירות בנסיבות הדחה - נגדו להתלונן ממנה למנוע בניסיון הורשע ובנוסף

שים, תכיפותם, בשל חומרתם של המע. העונשין לחוק (ב)198 סעיף לפי עבירה

שנים מאסר בפועל,  28דימיונם ומידת פגיעותן של המתלוננות הושת עליו: 

 .ח"ש 6,666ופיצוי למתלוננת בסך  תנאי-עלמאסר 

 

{ (1629) ,(1)1622מח -תק ,מדינת ישראל נ' פלוני} 6012-65-26תפ"ח )חי'(  -ב

יף )ב( בנסיבות סע695הורשע הנאשם בביצוע מעשים מגונים לפי סעיפים 

המשפט שקל את כלל -( לחוק העונשין. לאחר שבית2)ב()698 -( ו2)א()698

חשיבות של המתלוננות ומשפחותיהן בעצם  -השיקולים לחומרא ולקולא 

ההרשעה, הודאתו, חרטתו של הנאשם והסכנה הבינונית שטמונה בו. לאור 

-עלשים מאסר בפועל, מאסרים דחו 26אלו כובד הסדר הטיעון והושת עליו: 

 . ח"ש 26,666ולשניה  ח"ש 66,666, וכן פיצוי למתלוננות, לאחת תנאי

 

 8616(, 9) 66526מח -תק ,}מדינת ישראל נ' ד' כ' 66526-68-21תפ"ח )ב"ש(  -ב

פי הודאתו בהסדר טיעון בשני אישומים של -({ הורשע הנאשם על1626)

 -)ג( ו695 (,2)))א698עבירות אינוס, מעשים מגונים ותקיפת שוטר לפי סעיפים 

לחוק  8 ( +6)1לחוק העונשין, וכן עבירה של פגיעה בפרטיות לפי סעיף  106

המשפט שקל לקולא את נסיבותיו האישיות )ניהול אורח -הגנת הפרטיות. בית

חיים נורמטיבי, עבד לפרנסתו לאורח שנים, שירת שירות צבאי מלא ונעדר 

-עלחודשים מאסר  21 חודשים מאסר בפועל, 16רישום פלילי( והשית עליו: 

 .ח"ש 18,666וכן פיצוי למתלוננת בסך  תנאי

http://www.nevo.co.il/law/70301/345.a.1
http://www.nevo.co.il/law/70301/345.b.c
http://www.nevo.co.il/law/70301/347.b
http://www.nevo.co.il/law/70301/345.b.2
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.b
http://www.nevo.co.il/law/70301/345.b.2
http://www.nevo.co.il/law/70301/402.b
http://www.nevo.co.il/law/70301/245.b
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 0582(, 9)85601מח -תק ,מדינת ישראל נ' פלוני}85601-21-21תפ"ח )נצ'(  -ב

אינוס בנסיבות מחמירות  פי הודאתו בניסיון-({ הורשע הנאשם על1626)

 לחוק 18 + (2)א()698 + )א(682)במשפחה( )מספר מקרים( עבירה לפי סעיף 

 (1)ג()682ובעבירות של מעשים מגונים בנסיבות מחמירות, לפי סעיף , העונשין

המשפט -בית .העונשין ( לחוק2)א()698 ( +2)ב()698)ב( בנסיבות סעיף 695 +

שקל את נסיבותיו האישיות )הודאתו, חרטתו והעובדה כי המעשים נפסקו 

וכן פיצוי  תנאי-עלוחצי שנות מאסר בפועל, מאסר  5לפני שנים( והשית עליו: 

 ימי מאסר במקומם. 66או  1,666+ קנס כספי בסך   ח"ש 08,666בסך 

 

({ 1626) 8886(, 9)1626על -תק ,}פלוני נ' מדינת ישראל 8898526ע"פ  -ב

( 9)ב()698)ב( בנסיבות סעיף 690הורשע הנאשם בביצוע מעשה סדום לפי סעיף 

( לחוק 2)ג695לפי סעיף  לחוק העונשין, מעשה מגונה )ריבוי עבירות( עבירה

לחוק העונשין, וכן הדחה בחקירה לפי  608העונשין, חטיפה עבירה לפי סעיף 

המשפט -)ב( לחוק העונשין. בהתחשב בחומרת מעשי הנאשם בית198סעיף 

שנים  6תנאי למשך -שנות מאסר בפועל; שנתיים מאסר על 8השית עליו: 

 נדרש כן ,וג בהן הורשע()כאשר התנאי הוא שהמבקש לא יעבור עבירות מהס

   .ח"ש 28,666לשלם למתלוננת פיצוי בסך 

 

 1506(, 9)1622מח -תק ,מדינת ישראל נ' ד.א} 0098-65-22תפ"ח )יר'(  -ב

({ בהליך זה הורשעו הנאשמים בשורה של אישומים כאשר חלקם 1622)

מעשים מגונים מעשי אינוס; עוסקים בעבירות מין בתוך המשפחה, כגון: 

מגונה בנסיבות מחמירות; מעשה סדום בנסיבות מחמירות ובתקיפה מעשה ו

במספר ; בנסיבות מחמירות; במעשים מגונים כלפי קטין )מספר עבירות(

 2הנאשם  ועוד. עבירות של כליאת שווא ומספר עבירות של התעללות בקטינים

מספר  :הורשע בשלושה אישומיםש 1משני עבירות שיוחסו לו, והנאשם  זוכה

במספר ו של מעשים מגונים בנסיבות מחמירות; ביצוע מעשה מגונה מקרים
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עבירות של אינוס, מספר עבירות של מעשה סדום ושל מעשים מגונים בנסיבות 

משפט התייחס -בית מהעבירות שיוחסו לו באישום השני. זוכה מחמירות

למסכת העבירות היוצאת דופן וקבע כי זו מצדיקה ענישה קשה ומחמירה. 

וכן  תנאי-עלשנים מאסר בפועל, מאסר  10 - 2מור הושת: על נאשם לאור הא

שנים מאסר בפועל  0 - 1לארבעה מתלוננים. על נאשם  ח"ש 266,666פיצוי בסך 

 . תנאי-עלומאסר 

 

מח -תק ,מדינת ישראל נ' מרואן ג'בארין} 99656-66-26ת"פ  )ת"א(  -ב

הודאתו בריבוי עבירות  פי-( על28({ הורשע הנאשם )בן 1626) 65955(, 9)1626

ללא הסכמת הקטין לפי סעיף שנים  20של מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 

 ( של חוק העונשין.2)א()698( ונסיבות סעיף 2)ב()698)ב( בנסיבות סעיף 695

דעת קצין המבחן כי לנאשם יש תקנה אם יעבור -המשפט התחשב בחוות-בית

יבותיו ניתן לשבצו בעבודות שירות  הליך שיקומי טיפולי מתאים וכי לאור נס

 0חודשי מאסר, כאשר  28כן נגזר עליו עונש: -הוחלט למתן את עונשו, ועל

, צו מבחן למשך תנאי-עלכעונש  צוירושמתוכם ירוצו בעבודות שירות והיתר 

 .ח"ש 8,666שנתיים בכפוף לתוכנית טיפולית וכן פיצוי למתלונן בסך 

 

(, 9)1626מח -תק ,}מדינת ישראל נ' עוזי זילחה 10005-69-26תפ"ח )מרכז(  -ב

על יסוד הודייתו של הנאשם  אישומים 22 -הורשע הנאשם ב({ 1626) 9280

 29מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  -בעובדות כתב האישום. אישום ראשון 

 29מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  -אישום שני  שנים )ריבוי עבירות(.

שנים, ומעשה  29מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  -י אישום שליש שנים.

מעשה סדום בנסיבות  -אישום רביעי  שנים. 29סדום בקטין שטרם מלאו לו 

מחמירות; ניסיון למעשה סדום בנסיבות מחמירות; מעשה מגונה בקטין 

מעשה סדום בקטין שטרם  -אישום חמישי  שנים; איומים. 29שטרם מלאו לו 

ניסיון למעשה סדום בקטין שטרם מלאו לו  -אישום שישי  שנים. 29מלאו לו 
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מעשה  -אישום שביעי  שנים. 29שנים; מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  29

ניסיון למעשה סדום  -אישום שמיני  שנים. 29סדום בקטין שטרם מלאו לו 

שנים )ריבוי עבירות(; מעשה מגונה בקטין שטרם  29בקטין שטרם מלאו לו 

מעשה סדום בקטין שטרם  -אישום תשיעי  שנים )ריבוי עבירות(. 29מלאו לו 

אישום עשירי  שנים. 29שנים; מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  29מלאו לו 

איומים  - רעש-אישום אחד שנים. 29מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  -

אן הנאשם ביקש לחזור בו מהודייתו, אולם בקשתו נדחתה מכ)ריבוי עבירות(. 

והודיית הנאשם היא הודיית אמת  אשר ניתנה מרצון חופשי, לאחר שהבין 

היטב את תוכן הדברים ואישררם, כל זאת באופן שקול, רגעי וחטוף ללא לחץ, 

 וכשהוא מיוצג.

 

 1081(, 9)1622מח -תק ,מדינת ישראל נ' משה} 98008-60-22תפ"ח )ב"ש(  -ב

( לחוק העונשין 2)א()698יף בעבירת אינוס לפי סע({ הורשע הנאשם 1626)

. בהתחשב )א( לחוק העונשין198רה של הדחה בחקירה, לפי סעיף וזוכה מעבי

בנסיבותיו האישיות של הנאשם )מגבלותו וקושי נפשי( אל מול  הנסיבות 

החיצוניות )חומרת העבירה והעובדה שהנאשם לא הביע כל אמפתיה למעשיו( 

ופיצוי  תנאי-עלבפועל, מאסר  חודשים מאסר 20המשפט השית עליו: -בית

 .ח"ש 96,666למתלוננת בסך 

 

(, 6)1621מח -תק ,מדינת ישראל נ' ניסים כהן} 65866-66-21ת"פ )חי'(  -ב

בשלוש עבירות של קבלת דבר פי הודאתו -({ הורשע הנאשם על1621) 28808

-סיפא לחוק העונשין, התשל"ז 928לפי סעיף  -במרמה בנסיבות מחמירות 

)ב( 695לפי סעיף  - במתלוננות לן: חוק העונשין(; ניסיון למעשה מגונה)לה 2800

לחוק העונשין, וריבוי עבירות  686+  18( + 1)א()698( + 2)ב()698בנסיבות של 

-לאחר שבית ( לחוק העונשין.6)ב()129לפי סעיף  -של החזקת פרסומי תועבה 

את הסדר  המשפט שקל את מכלול השיקולים לקולא ולחומרא הוחלט לכבד
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חודשים,  28מאסר בפועל למשך הטיעון שאליו הגיעו הצדדים והושת עליו: 

למתלוננת מ.פ. בגין הכאב, הסבל  ח"ש 96,666פיצוי בסך , וכן תנאי-עלמאסר 

מה היה בקשר משך למעלה ילש.פ., ע ח"ש 26,666והנזק שגרם לה, פיצוי בסך 

 נ.ב. -ל ח"ש 8,666משנתיים ואשר אף העידה במשפטו, ופיצוי בסך 

 

מח -תק ,היועץ המשפטי לממשלה נ' פלוני} 20016-68-26ע"ו )חי'(  -ב

בשתי עבירות: ({ הורשע הנאשם )הסובל מפיגור שכלי( 1626) 16216(, 6)1626

( בנסיבות של סעיף 2)ב()698אינוס בנסיבות מחמירות, עבירות על סעיף 

עבירות על  -בות מחמירות ( לחוק העונשין, וכן מעשים מגונים בנסי6()2)א()698

נשוא  הערעור נסב   ( של חוק העונשין.2)ב()698)ב( בנסיבות של סעיף 695סעיף 

הורתה לסיים את אשפוזו בכפיה של על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית ש

)א( 28בבית החולים, מכוחו של צו אשפוז שניתן לפי הוראת סעיף  הנאשם

ט כי המידתיות בעניינו של הנאשם המשפט החלי-. ביתלחוק טיפול בחולי נפש

מצדיקה את סיומו של האשפוז הפלילי מכוח הצו, וזאת אם לא  תעמוד כלפיו 

 אסמכתא חוקית אחרת להמשך החזקתו בכפיה בבית החולים.

 

(, 6)1626מח -תק ,ואח' מדינת ישראל נ' פלוני} 65898-22-21תפ"ח )ב"ש(  -ב

מעשים  -בעבירות מין במשפחה ו פי הודיית-({ הורשע הנאשם על1626) 28605

מגונים וניסיון למעשה מגונה שבוצעו בשתי אחיותיו המתלוננות שהינן 

בהתחשב  הורשע  בעבירה של הדחה בחקירה והפרעה לשוטר. כן-כמוקטינות. 

המשפט החליט לכבד את הסדר הטיעון אליו הגיעו -במכלול השיקולים בית

 .תנאי-עלבפועל ומאסר  וחצי שנות מאסר 8הצדדים והושת עליו:  

 

מח -תק ,מדינת ישראל נ' מוחמד הליס} 92580-22-21תפ"ח )מרכז(  -ב

פי הודייתו בהסדר טיעון בעבירות -({ הורשע הנאשם על1626) 9196(, 6)1626

( לחוק 2)א()698)ב( בנסיבות סעיף 690מעשה סדום, לפי סעיף הבאות: 
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ת, לפי סעיף חוקי-בלתיושהיה )ג( לחוק; 695פי סעיף למעשה מגונה  ן,העונשי

 המשפט השית עליו:-נוכח עבירות אלו בית ( לחוק הכניסה לישראל.2)21

 וכן פיצוי תנאי-עלמאסר שה חודשים, ושנים ושל 8מאסר בפועל לתקופה של 

 . ח"ש 16,666למתלוננת בסך 

 

 8655(, 6)1622מח -תק ,מדינת ישראל נ' רנל} 8102-22-22תפ"ח )מרכז(  -ב

( 1)א()666אתו בעבירות של רצח לפי סעיף פי הוד-על{ הורשע הנאשם (1622)

-בית עבירות(. 1) העונשין ( לחוק2)א()698ואונס לפי סעיף  ,לחוק העונשין

המשפט שקל את נסיבותיו האישיות של הנאשם )הודאתו, מצבו הרפואי 

: והיותו עובד זר( לצד שיקולים לחומרא )אינוס ורציחת המנוחה( והשית עליו

שנים  26 -מקרים(  1בגין עבירות האינוס ), מאסר עולם - בגין עבירת הרצח

 נקבע מתוך תקופת המאסר בפועל בגין עבירות האינוס, זאת-עםעל. מאסר בפו

 בחופף.  - ירצה שנתיים במצטבר לעונש מאסר העולם והיתרכי הנאשם 

 

 ({1626) 12209(, 6)1626מח -תק ,'ש 'מדינת ישראל נ' נ} 1808-60-22תפ"ח  -ב

פי סעיף -)ב( על690לפי סעיף  - מעשה סדום הורשע הנאשם בעבירות של

( לחוק העונשין, חטיפה 2)ג לפי סעיף  מעשים מגונים ( לחוק העונשין,9)ב()698

)ב( לחוק העונשין. 198לחוק העונשין והדחה בחקירה לפי סעיף  608לפי סעיף 

והתייחס לעובדה כי מדובר  המשפט שקל את הנסיבות לחומרא ולקולא,-בית

באירוע אחד, דהיינו, החל מחטיפת המתלוננת, עובר לביצוע המעשים המגונים 

. נוכח זאת, ובהתאם מכן-לאחרומעשה סדום, וכלה בהדחה בחקירה בסמוך 

עונש הולם כולל לכל העבירות  מיתחםיג)א( לחוק העונשין נקבע 96לסעיף 

וכן פיצוי  תנאי-עלפועל, מאסר שנות מאסר ב 8באותו האירוע, כדלקמן: 

 .ח"ש 28,666למתלוננת בסך 
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(, 6)1621מח -תק מדינת ישראל נ' רפי רגב} 91219-26-21תפ"ח )מרכז(  -ב

פי הודאתו בביצוע מעשים מגונים בקטינה -על({ הורשע הנאשם 1621) 16881

בהתחשב בנסיבות המעשים והשיקולים לחומרא ולקולא  .20שלא מלאו לה 

חודשי מאסר בפועל,  26פט כיבד את הסדר הטיעון והושת עליו: המש-בית

 . ח"ש 86,666וכן פיצוי בסכום של  תנאי-עלמאסר 

 

פורסם באתר האינטרנט  ,מדינת ישראל נ' פלוני} 16086-26-21תפ"ח )יר'(  -ב

עבירה לפי  -פי הודאתו, באינוס בן משפחה -על הנאשם הורשע ({26.60.26) נבו

)מאות  חוק העונשין( ל6)א()698יבות האמורות בסעיף )א( בנס682סעיף 

)א( בנסיבות 682עבירה לפי סעיף  -מעשה סדום בבן משפחה  ,עבירות(

)מספר רב של  העונשין ( לחוק6)א()698)ב( ובזיקה לסעיף 690האמורות בסעיף 

)א( בנסיבות האמורות 682עבירה לפי סעיף  -יון אינוס בן משפחה ניס ,עבירות(

עבירה לפי  -מעשה מגונה בבן משפחה  ,לחוק 18( בצירוף סעיף 6)א()698בסעיף 

 ( לחוק2)ג()682( לחוק ובצירוף סעיף 6)א()698)א( ובזיקה לסעיף 695סעיף 

בירה לפי ע -הפרת הוראה חוקית בנסיבות מחמירות ו)מאות עבירות(  העונשין

בהתחשב בשיקולים לקולא  )מספר רב של עבירות(. העונשין )ב( לחוק150סעיף 

המשפט השית עליו: -)עבר נקי, הודייתו, חרטתו ונכונות לקבל טיפול( בית

 .ח"ש 86,666ופיצוי למתלוננת בסך  תנאי-עלשנים, מאסר  15מאסר למשך 

 

פורסם באתר האינטרנט  ,מדינת ישראל נ' פלוני} 1988-60-21תפ"ח )חי'(  -ב

({ הורשע הנאשם בביצוע שתי עבירות של אינוס כלפי אשתו לפי 26.60.26) נבו

לחוק העונשין  281( לחוק העונשין, בעבירת איומים לפי סעיף 2)א()698סעיף 

המשפט גזר עונש -לחוק העונשין.  בית 600ובעבירה של כליאת שווא לפי סעיף 

שבות במספר עבירות ובתדירותן והשית כולל אחד לכל האירועים תוך התח

 .תנאי-עלעליו: שש שנות מאסר בפועל, שנתיים ומאסר 
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פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' עותמאן חאמד} 2828-69-22ת"פ )ב"ש(  -ב

פי הודאתו בעבירת מעשה מגונה -({ הורשע הנאשם על61.60.26) האינטרנט נבו

)ב( 695ופשית לפי סעיף שנה, שלא בהסכמתו הח 20בקטין שטרם מלאו לו 

( לחוק 2)א()698 -( ו2)ב()698לחוק העונשין, אשר בוצעה בנסיבות של סעיפים 

המשפט התחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם )חרטתו, חלוף -העונשין.  בית

ימי מאסר בפועל,  98זמן, הערכת מסוכנות כבינונית ומצב כלכלי( והשית עליו: 

 .ח"ש  5,666צוי למתלונן בסך וכן פי תנאי-עלחודשי מאסר  9

 

פורסם באתר  ,מדינת ישראל נ' יעקב נויעוז} 29610-61-22ת"פ )יר'(  -ב

( הורשע הנאשם במספר רב של מעשים מגונים כלפי 68.60.26) האינטרנט נבו

( לחוק העונשין. בהתאם 1)א()698 -( ו2)ב( )695ארבע מתלמידיו לפי סעיף 

משפט התחשב במדיניות הענישה הנהוגה ה-לחוק העונשין בית 226לתיקון 

וכן פיצוי  תנאי-עלשנים מאסר בפועל, מאסר  0במקרים אלו והשית עליו: 

וליתר המתלוננים  ח"ש 0,866, לשני ח"ש 26,666למתלוננים: למתלונן אחד 

 )כל אחד(. ח"ש 8,666

 

פורסם  ,מדינת ישראל נ' יעקב ישראל מאיה} 82585-61-26ת"פ )יר'(  -ב

פי הודאתו בעבירה של -({ הורשע הנאשם על68.60.26) אינטרנט נבובאתר ה

שנים שלא בהסכמתו  עשרה-ששמעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 

( לחוק העונשין.  2()א()2)ב()698)ב( בנסיבות סעיף 695החופשית, לפי סעיף 

המשפט התחשב בעובדה כי המעשה המגונה שביצע הנאשם בקטין אינו -בית

הגבוה של עבירות מין )לקולא( אל מול הנסיבות לחומרא שהן עומד במדרג 

חובות ומשמעותיות, זאת גם לאור העובדה כי הנאשם סובל מפדופיליה והשית 

, וכן תנאי-עלמהם יבוצעו בפועל והיתר  5חודשים מאסר, כאשר  66עליו: 

 .ח"ש 1,866תשלום פיצוי למתלונן בסך 
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 ,שראל נ' ז'וסף מרדכי אטלן ואח'מדינת י} 26989-61-22תפ"ח )ב"ש(  -ב

בעבירות של אינוס ({ הורשעו הנאשמים 65.60.26) פורסם באתר האינטרנט נבו

( לחוק 9)א()698 -( ו6)ב()698(, סעיף 8)ב()698 פיםבנסיבות מחמירות לפי סעי

( וסעיף 8)ב()698 )ב( בנסיבות סעיף690העונשין, ומעשה סדום לפי סעיף 

המשפט התחשב -( לחוק העונשין. בית9)א()698 ( יחד עם סעיף6)ב()698

דעת של בעלי מקצוע כי הנאשמים אינם -בנסיבות האישיות )עבר נקי, חוות

מונעים מסטיות כאלו ואחרות וניהול חיים שאינו נורמטיבי( והשית עליהם: 

 26.8(, מאסר בפועל לתקופה של 2שנים )לנאשם  26מאסר בפועל לתקופה של 

וכן פיצוי למתלוננת  תנאי-עלה שותף למעשים(, מאסר שהי 1שנים )לנאשם 

 )כל אחד(. ח"ש 86,666בסך 

 

פורסם באתר  ,רחמים עופרי נ' מדינת ישראל} 12580-26-21עפ"ג )מרכז(  -ב

({ הורשע הנאשם בביצוע מעשה מגונה בנוסעת 66.60.26) האינטרנט נבו

חודשי  5 -בפועל, לחודשי מאסר לריצוי  5 -שנסעה במונית שאותה נהג ונידון ל

. נאשם ערער ח"ש 8,666ותשלום פיצוי למתלוננת בסכום של  תנאי-עלמאסר 

דעת -המשפט קיבל את ערעורו. לאור האמור בחוות-על חומרת העונש, ובית

משפט קמא, ומאחר שהתנהגותו -בפני בית הייתההערכת מסוכנות שלא 

י שהוא ברף הנמוך המינית של המערער כלפי המתלוננת הייתה בגדר מעשה מינ

של עבירות המין ובכל הקשור למעשים דומים, הוקל עונשו ונקבע כי חלף עונש 

 חודשי מאסר בעבודות שירות. 0חודשים, ירצה המערער  5מאסר של 

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' אחמד 98186-68-21תפ"ח )ת"א(  -ב

ינוס תוך התעללות ({ הורשע הנאשם בביצוע עבירות א18.60.26) האינטרנט נבו

( לחוק העונשין, ניסיון 9( + )ב()2)א()698)ריבוי מקרים( עבירה לפי סעיף 

( 9( + )ב()2)א()698לאינוס באמצעות אדם אחר תוך התעללות עבירה לפי סעיף 

לחוק העונשין, מעשה סדום תוך התעללות  עבירה  18וסעיף  686יחד עם סעיף 
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( לחוק העונשין,  מעשה סדום 9( + )ב()2)א()698בנסיבות סעיף  690לפי סעיף 

בנסיבות סעיף   690באמצעות אדם אחר תוך התעללות עבירה לפי סעיף  

לחוק  העונשין, ניסיון למעשה סדום תוך  686ד עם סעיף ח( בי9( + )ב()2)א()698

( ביחד עם סעיף 9( + )ב()2)א()698נסיבות סעיף  690התעללות עבירה לפי סעיף  

לחוק העונשין ומעשה מגונה תוך  659שין, גניבה עבירה לפי סעיף לחוק העונ 18

( לחוק 9)ב()698בנסיבות  סעיף  695התעללות )ריבוי מקרים( עבירה לפי סעיף  

העונשין. נוכח מעשיו הכה מחמירים של הנאשם שלא נמצא לו אח בפסיקה 

 185,666וכן פיצוי בסך  תנאי-עלשנות מאסר בפועל, מאסר  66הושת עליו: 

  )לכל אחד(. ח"ש

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' גיל גורן 28566-60-21תפ"ח )מרכז(  -ב

פי הודאתו בשני אישומים -({ הורשע הנאשם על16.60.26) האינטרנט נבו

שנים, מעשה מגונה בקטין  29בעבירות של מעשה סדום בקטין שטרם מלאו לו 

ה סדום בקטין שטרם מלאו שנים )ריבוי מקרים(  וכן מעש 29שטרם מלאו לו 

המשפט כיבד את -שנים )מספר מקרים(. בהתחשב בחומרת המעשים בית 29לו 

 מיתחםהסדר הטיעון בטענה כי הינו משקף נכונה את מכלול השיקלים ומצוי ב

וכן  תנאי-עלשנים מאסר בפועל, מאסר  0כן הושת עליו: -העונש ההולם, ועל

 . ח"ש 0,866פיצוי לכל אחד מהמתלוננים בסך 

 

פורסם באתר האינטרנט  ,מדינת ישראל נ' שריף} 29660-21-22תפ"ח )יר'(  -ב

במספר רב של עבירות מין אותן ביצע בארבע ({ הורשע הנאשם 25.60.26) נבו

מנתלרכוש ממתקים: מעשה אינוס, -קטינות שונות שהגיעו למועדון בו עבד, על

מעשים ן, לחוק העונשי( 2())א698 בנסיבות המנויות בסעיף (2)ב()698סעיף  לפי

 העונשין לחוק (2)ב()698בנסיבות המנויות בסעיף )ב( 695מגונים, לפי סעיף 

בנסיבות  העונשין לחוק )א(695מעשים מגונים לפי סעיף  (,שתי עבירות)

( לחוק העונשין )מספר עבירות( ובעבירה של ניסיון 6)א()698המנויות בסעיף 
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( 6)א()698לחוק בנסיבות  המנויות בסעיף  )א( 695למעשה מגונה, לפי סעיף 

לחוק העונשין. בהתחשב בגילו המתקדם של  18לחוק העונשין, בצירוף סעיף 

שנות מאסר בפועל,  21המשפט את העונשים הבאים: -הנאשם השית בית

 .ח"ש 66,666 -ו ח"ש 16,666וכן פיצוי למתלוננות  תנאי-עלמאסר 

 

פורסם באתר  ,ישראל נ' סחר אלקרינימדינת } 65686-68-21ת"פ )ב"ש(  -ב

עבירת הפרעה בפי הודאתו -על({ הורשע הנאשם 10.68.26) האינטרנט נבו

( וכן עבירת מעשה מגונה חוק העונשיןל 108לשוטר במילוי תפקידו )לפי סעיף 

 -( ו2)ב()698שין, אשר בוצעה בנסיבות של סעיפים )ב( לחוק העונ695לפי סעיף 

שנה,  20משמע, מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  העונשין. ( לחוק2)א()698

המשפט שקל את העובדה כי הנאשם נעדר עבר -ביתשלא בהסכמתו החופשית. 

פלילי בעבירות מין אך התייחס גם לעובדה כי לנאשם עבר פלילי בעבירות 

רת המין ביצע במהלך החודשיי שבהם היה משוחרר. נוכח אלימות ואת עבי

חודשים מאסר בפועל,  66המשפט השית עליו: -מעשיו ונסיבותיו האישיות בית

וכן פיצוי למתלונן  תנאי-עלחודש, מאסר  21למשך  תנאי-עלהפעלת מאסר 

 .ח"ש 6,666בסך 

 

אתר פורסם ב ,מדינת ישראל נ' ישראל בשארי} 10205-22-22ת"פ )ב"ש  -ב

פי הודאתו בשלוש עבירות של -({ הורשע הנאשם על16.68.26) האינטרנט נבו

)ב( לחוק העונשין בנסיבות המנויות בסעיף 695מעשה מגונה בקטינה לפי סעיף 

( לחוק העונשין. הסדר 2)א()698( יחד עם הנסיבות המנויות בסעיף 2)ב()698

שתו: שנתיים מאסר המשפט ולפיו הו-ידי בית-הטיעון שבין הצדדים כובד על

 .ח"ש 26,666וכן פיצוי למתלוננת בסך  תנאי-עללריצוי בפועל, מאסר 

 

פורסם באתר  ,}מדינת ישראל נ' בנימין סץ 8268-22-26תפ"ח )יר'(  -ב

({ הורשע הנאשם במעשה סדום בקטין לפי סעיף 26.68.26) האינטרנט נבו

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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בירה של מעשה מגונה ( לחוק העונשין, וכן בע2)ב()698)ב( בנסיבות סעיף 690

, זוכה הנאשם מעבירה של זאת-עם-יחד)ב( לחוק העונשין. 695בקטין לפי סעיף 

באותו אישום. בנוסף הורשע  מעשה סדום בקטין ומעשים מגונים שיוחסו לו

)ב( בנסיבות סעיף 690 בעבירה  של מעשה סדום בקטין אחר  לפי סעיף

רה של מעשה סדום בקטין לפי ( לחוק העונשין )מספר עבירות( ובעבי2)ב()698

עוד הורשע  העונשין )עבירה אחת(. לחוק (2)ב()698בנסיבות סעיף )ב( 690סעיף 

)ב( לחוק העונשין כלפי שני 695בעבירה של מעשה מגונה בקטין, לפי סעיף 

בעבירה של הדחה בחקירה קטינים אחרים שנכחו בביתו )מספר עבירות(, 

עבירה של לחוק העונשין )עבירה אחת( וב )ב(198בדרך של איומים, לפי סעיף 

שנות  28נוכח מעשיו הושת עליו:  .קטיןהדחה בחקירה בדרך של איומים כלפי 

 .תנאי-עלמאסר בפועל ומאסר 

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,מדינת ישראל נ' פלוני} 96068-62-21 -ב

או  ({ הורשע הנאשם  בעבירת מעשה מגונה בידי אחראי  על קטין21.68.26)

חוק ל( 1()ג)682 + (2()א)698 + (2()ב)698 + (ב)695חסר ישע לפי סעיפים 

. בעניינו של הנאשם לא הוכח מעל לספק סביר כי הוא ביצע את העונשין

 כן הוחלט לזכותו.-המעשים שיוחסו לו בכתב באישום, ועל

 

(, 1)1626מח -, תקמדינת ישראל נ' יעקב וימר} 5869-65-22פ"ח )ת"א( ת -ב

מעשה סדום  אות:בעבירות הבפי הודאתו -{ הורשע הנאשם על(1626) 20800

יחד עם סעיף  )ב(690עבירה לפי סעיף  - (ריבוי מקרים)בנסיבות אינוס 

לחוק העונשין, ניסיון למעשה סדום  (6)א()698ויחד עם סעיף  (6)א()698

יחד עם סעיף )ב( 690 עבירה לפי סעיף - (ריבוי מקרים)בנסיבות אינוס 

לחוק, ומעשה מגונה  18בצירוף סעיף  (6)א()698יחד עם סעיף  (2)א()698

יחד עם סעיף  )א( 695עבירה לפי סעיף  - (ריבוי מקרים)בנסיבות אינוס 

תיה נוכח מעשיו ושקילת השפעו .עונשין )כולם כפי קטין( לחוק (6)א()698

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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שנים מאסר בפועל, מאסר  26ותוצאותיה של העבירה על הקורבן הושת עליו: 

 . ח"ש 266,666ופיצוי למתלונן בסך  ח"ש 8,666, קנס בסך תנאי-על

 

 5696(, 1)1626על -, תק}ניסים פינס זאדה נ' מדינת ישראל 6286526ע"פ  -ב

שון נגע פי הודאתו בשני אישומים: האישום הרא-{ הורשע הנאשם על(1626)

שנה שלא בהסכמתה החופשית,  29לעבירות של אינוס קטינה  שטרם מלאו לה 

תוך ניצול מצבה וגרימת חבלה גופנית, ומעשה סדום בקטינה בנסיבות זהות. 

שנה  29האישום השני עניינו עבירה של מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 

חשב לחומרתן שלא בהסכמתה החופשית, והחזקת נכסים שהושגו בפשע. בהת

הרבה של העבירות שביצע הנאשם ועל הנזק הרב שנגרם מהן, אשר נלמד 

מתסקירי נפגעות העבירה בצד נשקלו השיקולים לקולה, ובהם הודאת הנאשם 

בביצוע המעשים שיוחסו לו ונסיבות חייו הקשות. בהינתן כל אלה, נגזרו על 

נתיים ושישה של ש תנאי-עלשנות מאסר בפועל, עונשי מאסר  28המבקש: 

 06,666נפסקו פיצויים בסך  2חודשים, ופיצויים למתלוננות: לטובת מתלוננת 

נפסק פיצוי בסך  1תשלומים חודשיים, ולטובת מתלוננת  16 -, לתשלום בח"ש

בתנאים זהים. במקביל להגשת ערעור הנאשם על חומרת העונש  ח"ש 66,666

המשפט העליון דחה את -תהוגשה גם בקשה לעיכוב ביצוע רכיב הפיצויים. בי

בקשתו תוך דגש על תכליותיו הבולטות של סעד הפיצוי שהוא מתן סעד כספי 

המערער לא עמד בתנאים  כן-כמולקורבן העבירה בטווח זמנים קצר. 

 המצטברים לעיכוב ביצוע פיצוי.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 1196526בש"פ  -ב

ע הנאשם בשבעה אישומים בגין אירועים שונים שאירעו ({ הורש68.68.26)

. בכל האישומים מיוחסות לנאשם עבירות של 1621-1669לכאורה בין השנים 

בנסיבות המנויות  חוק העונשין)ב( ל695מעשה מגונה בנסיבות אינוס לפי סעיף 

( לחוק העונשין. כל האישומים עוסקים במעשים שנעשו, 2)ב()698בסעיף 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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לארצות הברית,  1626, הנאשם שנסע בשנת כן-כמולכאורה, כלפי קטינות. 

חודשים,  22הורשע שם בביצוע עבירת מין כלפי קטינה ונידון לעונש מאסר בן 

המשפט -שלאחר ריצויו גורש מארצות הברית ושב לארץ. נוכח מעשיו בית

-יתלב - שםי דחה את בקשת הנאשם לשחררו לחלופת מעצר. ערר הנאהמחוז

המשפט העליון נדחה גם הוא, וזאת בהיעדר חלופת מעצר הצפויה להשיג 

 בוודאות גבוהה את מטרת המעצר בטווח הצפוי לניהול משפטו של הנאשם.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 1816526ע"פ  -ב

הורשע הנאשם בשני אישומים עת היה קטין. בגדרו של אישום  ({61.68.26)

 -)ב( ו690ראשון הואשם הנאשם בעבירה של מעשה סדום, לפי סעיפים 

, ובאישום השני הואשם בעבירות של מעשה סדום ושל חוק העונשין( ל2)א()698

. הנאשם הודה במעשיו, אולם חוק העונשין)ב( ל198ירה לפי סעיף הדחה בחק

חודשי  25משפט קמא גזר עליו: -טען שנעשו בהסכמה. בהתחשב במעשיו בית

-בללמשך שלוש שנים מיום שחרורו, ל תנאי-עלחודשי מאסר  66מאסר בפועל, 

. הנאשם הגיש ח"ש 26,666עבירת מין מסוג פשע וכן פיצוי למתלונן בסך  בוריע

בקשה לעיכוב ביצוע העונש עד למתן החלטה בערעור שהוגש על ידו. ערכאת 

הערעור עמדה על מעשיו החמורים של המערער, אולם קבעה גם כי נסיבות 

ל העניין מחייבים לבחון התקיימותם של התנאים הבאים: גילו הצעיר ש

הנאשם, תקופת המאסר הקצרה שהושתה עליו, העובדה שערעורו הוגש גם 

כנגד הכרעת הדין ועמידתו עד כה בתנאי השחרור שנקבעו לו. כל אלה 

 לב למכלול הנסיבות, היענות לבקשה.-מצדיקים, בשים

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 0662521ע"פ  -ב

סעיף ם בעבירת מעשים מגונים )שלושה מקרים( לפי ({ הורשע הנאש21.68.26)

ים מגונים )שני מקרים( , עבירת ניסיון למעשחוק העונשיןל (2)ב()698+  )ב(695

לחוק העונשין, וכן עבירת הטרדה מינית  18סעיף פי הסעיפים הנ"ל בצירוף -על

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.b
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.b
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.b
http://www.nevo.co.il/law/70301/345.b.1
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/70301/25
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. נוכח חוק מניעת הטרדה מיניתל )א(8+  (8)א()6סעיף )חמישה מקרים( לפי 

-בלחודש ל 21חודשי מאסר בפועל וכן מאסר מותנה של  21מעשיו נגזרו עליו 

עבירת מין או אלימות מסוג פשע או עבירה של הטרדה מינית בתוך  יעבור

-ביתשנתיים מיום שחרורו. הנאשם ערער על הכרעת הדין והן על גזר הדין. 

המשפט העליון זיכה את הנאשם מעבירת הטרדה מינית לפי החוק למניעת 

הטרדה מינית, וזאת בשל כך שהמעשים המגונים כלפי המתלוננות נעשו 

באמצעות מגע קצר בזמן, מעל הבגדים, ובלא שהוכחה כוונה של סיפוק או 

 הנאה מינית אלא "רק" כוונה לביזוי מיני. גם המשפטים אותם אמר המערער

למתלוננות בעניינן הורשע בהטרדות מיניות לא לוו במעשה או בנגיעה כלשהי 

 דו, ויכולים היו להיתפס כאמירות תמימות בהקשרים אחרים.ימצ
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 :פרק ג'

 המשפט העליון-פסיקת בית
 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}פלוני נ' מדינת ישראל 6101529רע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בביצוע שש עבירות מין בקטינים )באמצעות 21.68.29)

 (6()א)6 פיםסעיאיי.סי.קיו(, ובמפגשים עימם לפי  -תוכנות סקייפ, מסנג'ר, ו

, וכן שתי עבירות מינית הטרדה למניעת חוקסיפא( ל א()0()א)6 סעיףבצירוף 

, שלוש ונשיןהע חוקל 18 סעיףשל ניסיון להטרדה כזו, לפי סעיפים אלו בצירוף 

עשרה שנים וטרם מלאו לו -עבירות של מעשה סדום בקטין שמלאו לו ארבע

ירוף בצ (2()א)690 סעיףמעשה, לפי -לחוק  (2()א)690 סעיףעשרה שנים, לפי -שש

לחוק העונשין. בהתחשב בחומרת העבירות אל מול נסיבות חייו  686 סעיף

משפט השלום -הקשות והחריגות של הנאשם )מצבו הבריאותי( השית עליו בית

 תנאי-עלחודשי מאסר  0חודשי מאסר בפועל;  21את ההעונשים הבאים: 

עבירות לפי חוק הטרדה מינית בהן הורשע או  יעבור-בלש שנים, ללמשך שלו

-בללמשך שלוש שנים, ל תנאי-עלחודשי מאסר  26עבירת מין מסוג עוון וכן 

משפט -עבירת מין מסוג פשע. הנאשם ערער על חומרת העונש, אולם בית יעבור

המשפט העליון התקבלה -המחוזי דחה את ערעורו. בקשה לרשות ערעור לבית

ם היא, אך ערעורו נדחה מהנימוק כי מידת העונש שהושת על המערער הינו ג

 מתון ואינו מצריך הקלה נוספת.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}פלוני נ' מדינת ישראל 08529ע"פ  -ב

({ הורשעו הנאשמים בביצוע עבירות של מעשה מגונה ובעילה אסורה 60.68.29)

בביצוע מעשה מגונה, גרם של בעילה  בהסכמה. הנאשם הראשון )קטין( הורשע

http://www.nevo.co.il/law/72507/3.a.3
http://www.nevo.co.il/law/72507/3.a.6.a
http://www.nevo.co.il/law/72507
http://www.nevo.co.il/law/70301/25
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/70301/347.a.1
http://www.nevo.co.il/law/70301/347.a.1
http://www.nevo.co.il/law/70301/350
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כן הושת עליו -אסורה בהסכמה )ריבוי עבירות(, תקיפת שוטר ואיומים, ועל

ופיצוי למתלוננת. על הנאשם  תנאי-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר  25עונש: 

 8השני )בגיר( אשר הורשע במספר עבירות של בעילה אסורה בהסכמה הושתו: 

ופיצוי למתלוננת. הנאשמים ערערו על  תנאי-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר 

חומרת העונש. בנסיבות עניינו של הקטין הוחלט כי יש לתת עדיפות לאינטרס 

הציבורי על פני שיקולי השיקום, ולכן ערעורו נדחה. אולם בעניינו של הנאשם 

הבגיר נקבע, כי אין הצדקה לפער המשמעותי בין ענישתו לבין יתר הנאשמים 

ל הצורך בהבאת המשקל לעקרון אחידות הענישה ולשיקולי הבגירים. בש

חודשים מאסר שירוצו בעבודות  0 -השיקום הומר עונש מאסרו בפועל ל

 שירות.

  

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}דוד איבגי נ' מדינת ישראל 1106529רע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם )נהג ברכב הסעות( בביצוע מעשה מגונה בקטינה 15.69.29)

. לאור העונשין חוקל (2()ד)695 סעיףתוך ניצול יחסי שירות לפי  29או לה שמל

משפט השלום השית על הנאשם את העונשים הבאים: חודש -העבירות בית

, למשך תנאי-עלחודשי מאסר  0של עבודות שירות;  בדרך צומאסר בפועל שירו

. הנאשם ערער על חומרת העונש. ח"ש 1,666שלוש שנים ופיצוי למתלוננת בסך 

חודשי מאסר  6הענישה הראוי נע בין  מיתחםמשפט המחוזי קבע כי -בית

חודשי מאסר שירוצו  8חודשים, והשית עליו  8לריצוי בעבודות שירות לבין 

המשפט העליון התקבלה, -בקשת הנאשם לרשות ערעור לבית בעבודות שירות.

 אולם ערעורו נדחה.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 1595529ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בעבירות של אינוס, התחזות לאדם אחר והפרעה 10.69.29)

מאסר נות ש 0המשפט המחוזי השית על הנאשם: -לשוטר במילוי תפקידו. בית

-ופיצוי למתלוננת. הנאשם הגיש בקשה לבית תנאי-עלבפועל, שנת מאסר 

http://www.nevo.co.il/law/70301/348.d.1
http://www.nevo.co.il/law/70301
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המשפט העליון לעיכוב ביצוע גזר הדין, אולם בקשתו נדחתה בשל נסיבות 

 הרשעתו ועברו הפלילי.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 1612526ע"פ  -ב

ר טיעון בביצוע עבירות מין פי הודאתו בהסד-({ הורשע הנאשם על19.69.29)

חודשי  21שנות מאסר בפועל,  8המשפט המחוזי השית עליו: -בקטינים. בית

ש"ח. הנאשם  18,666ופיצוי לשלושת המתלוננים בסך כולל של  תנאי-עלמאסר 

משפט העליון קבע כי אין פסול במתן משקל נמוך -ערער על חומרת העונש. בית

כאן שהעונש אינו חורג מרף הענישה לנסיבותיו האישיות של המערער ומ

 המקובל נדחה ערעורו.

 

({ 1626) 6068(, 9)1626על -תק ,יוסף טפגאי נ' מדינת ישראל} 8026522ע"פ  -ב

הורשע הנאשם בביצוע תקיפה וניסיונות תקיפה מינית כלפי המתלוננות )חלקן 

ף ( לחוק העונשין, סעי2)א()698)ב( בנסיבות סעיף 690קטינות( לפי סעיף 

)ב( 690לחוק העונשין, סעיף  18( בנסיבות סעיף 2)ב()698(, סעיף 2)ג695

)א( בנסיבות 695( לחוק העונשין וסעיף 2)א()698( וסעיף 2)ב()698בנסיבות 

משפט קמא שקל לקולא את -לחוק העונשין. בית 18( יחד עם סעיף 2)א()698

-עלועל, מאסר שנים מאסר בפ 16גילו הצעיר, עבר נקי והודאתו והשית עליו: 

 96,666לבין  ח"ש 18,666ופיצוי למתלוננות )כל אחת מהן( בסך הנע בין  תנאי

המשפט העליון דחה את הערעור -. הנאשם ערער על חומרת העונש. ביתח"ש

לב למספר -הסבירות הראוי, בשים מיתחםאינו חורג מבנימוק כי העונש 

הן האישיות של לגילן ונסיבותית, לריבוי המעשים והקורבנו העבירות,

 הקורבנות ולאופיים האכזרי של המעשים.

 

({ 1626) 28286(, 9)1626על -תק ,פלוני נ' מדינת ישראל} 0689526בש"פ  -ב

הורשע הנאשם בחשד לביצוע עבירות מין בבת משפחתו. כנגד הנאשם הוצא צו 
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המשפט העליון דחה את -מעצר. הנאשם ערער על הוצאת הצו, אולם בית

 ערעורו.

 

({ 1621) 1256( 9)1621על -תק ,ערן טובול נ' מדינת ישראל} 8860521ע"פ  -ב

 -)א( ו695הורשע הנאשם בביצוע מעשים מגונים בקטינים לפי סעיפים 

-)ב( לחוק העונשין. בית698( לחוק העונשין ומעשה מגונה לפי סעיף 6)א()698

וכן  ,תנאי-עלחודשים מאסר  5משפט קמא השית עליו:  שנת מאסר בפועל, 

. נאשם ערער על חומרת העונש, אולם ערעורו נדחה ח"ש 28,666פיצוי בסך 

מכאן והנו הולם את מכלול השיקולים הצריכים לעניין, לרבות מהות 

העבירות, נסיבות ביצוען, העונש הקבוע בצידן, הנזק שנגרם ונסיבותיו 

 האישיות של הנאשם.

 

({ 1626) 2505(, 9)1626 על-תק ,פלוני נ' מדינת ישראל} 1508521ע"פ  -ב

כמפורט להלן: אישומים ראשון פי הודאתו בהסדר טיעון -הורשע הנאשם על

)א( 682עבירות מין במשפחה )מעשה סדום בנסיבות אינוס(, לפי סעיף  -ושני 

 -אישום שלישי  .( לחוק העונשין6)א()698)ב( בנסיבות סעיף 690ביחד עם סעיף 

ה )מעשה מגונה בנסיבות אינוס(, לפי סעיף , עבירות מין במשפח1662עד לשנת 

( לחוק העונשין )ריבוי 6)א()698)א( בנסיבות סעיף 695( ביחד עם סעיף 2)ג()682

, עבירות מין במשפחה )מעשה סדום בנסיבות 1662לאחר שנת  .עבירות(

( 6) + (2)א()698)ב( בנסיבות סעיף 690)א( ביחד עם סעיף 682אינוס(, לפי סעיף 

עבירות מין במשפחה )מעשה מגונה בנסיבות אינוס(, לפי סעיף  ,יןלחוק העונש

( לחוק 2)א()698)ב( וסעיף 698)ב( בנסיבות סעיף 695( ביחד עם סעיף 1)ג()682

שתי עבירות מין במשפחה )מעשה  -אישום רביעי  .העונשין )ריבוי עבירות(

יבות סעיף )ב( בנס690)א( ביחד עם סעיף 682סדום בנסיבות אינוס(, לפי סעיף 

לחוק העונשין; עבירות מין במשפחה )מעשה מגונה בנסיבות  6 + (2)א()698

)ב( וסעיף 698)ב( בנסיבות סעיף 695( ביחד עם סעיף 1)ג()682אינוס(, לפי סעיף 
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עבירות מין במשפחה  -אישום חמישי  .( לחוק העונשין )ריבוי עבירות(2)א()698

)ב( 695( ביחד עם סעיף 1)ג()682 )מעשה מגונה בנסיבות אינוס(, לפי סעיף

משפט קמא -בית ( לחוק העונשין.2)א()698( וסעיף 2)ב()698בנסיבות סעיף 

. הנאשם ערער על חומרת תנאי-עלשנות מאסר בפועל ומאסר  21השית עליו: 

המשפט העליון שקל את מכלול השיקולים הצריכים לעניין לקולא  -העונש. בית

חשף את המעשים, הבעת חרטה ותחינת בנותיו )הודאתו, העובדה שהוא עצמו 

להקל בעונש( ולחומרא )חומרת העבירות( ודחה את ערעורו בנימוק כי העונש 

 שהושת על המערער הינו ראוי ומאוזן.

 

({ 1626) 2980(, 9)1626על -תק ,}מדינת ישראל נ' פלוני 0508526בש"פ  -ב

וצעו באחייניותיו הורשע הנאשם בעבירות איומים ועבירות מין חמורות שב

משפט קמא אישר את הבקשה  להארכת מעצר עד למתן גזר -הקטינות. בית

משפט העליון דחה -הדין בענייינו. הנאשם ערער על החלטה זו, אולם בית

 חמורות ביותר ומעידות על רמת מסוכנות גבוהה. ערעור זה מכאן ועבירות אלו 

 

 2998(, 9)1626על -תק ,שלום עוזאני נ' מדינת ישראל} 0081526רע"פ  -ב

עבירה שעניינה מעשה מגונה באדם ללא הסכמתו, ({ הורשע הנאשם ב1626)

 8משפט השלום השית את העונש הבא: -בית )ג( לחוק העונשין.695לפי סעיף 

 נאשםה יעבור-בל, לתנאי-עלחודשי מאסר  0 -חודשי מאסר לריצוי בפועל ו

לשלם  יון. בנוסף, הוטל עלעבירת מין, במשך שנתיים, מיום מתן גזר הדי

הנאשם  , בהתאמה.ח"ש  2,666 -ו ח"ש 0,666ת פיצויים, בסכום של ולמתלוננ

המשפט המחוזי דחה -הדין ולעיכוב ביצוע העונש, אולם בית-ערער לביטול פסק

המשפט העליון נדחתה גם היא נוכח  -את ערעורו. בקשתו לרשות ערעור לבית

 ניינו במסגרת ערכאה נוספת.זאת כי לא נמצאה הצדקה  לדון בע
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({ 1626) 2526(, 9)1626על -תק ,פלוני נ' מדינת ישראל} 0001526ע"פ  -ב

משפט -. בית20הורשע הנאשם בעבירת אינוס ומעשה סדום בקטינה בת 

וכן פיצוי למתלוננת  תנאי-עלשנות מאסר בפועל, מאסר  8המחוזי השית עליו: 

יכוב ביצוע גזר הדין עד למתן . הנאשם הגיש בקשה לעח"ש 266,666בסך 

חומרת משפט העליון דחה את בקשתו מכאן ו-משפט העליון. בית-הכרעה בבית

המעשים המיוחסים לו וסיכויי הערעור, מטים את הכף לטובת דחיית הבקשה 

עברו הנקי והתנהלותו  אף-עלזאת, וואכיפה מיידית של עונש המאסר. 

 , שכןשחרורו בתנאים מגביליםבמהלך המשפט ובמסגרת  נאשםהחיובית של ה

מהכלל של אכיפה  סטיהשיקולים אלו אינם יכולים לבדם להוות הצדקה ל

נקבע כי ניתן לעכב את תשלום  חוייב. אולם לעניין הפיצוי בו מיידית של הדין

נושא מאפיינים אזרחיים  מחצית סכום הפיצוי, בעוד ועונש מסוג פיצוי כספי

 מובהקים.

 

 0086(, 9)1626על -תק ,סים כהן נ' מדינת ישראלני} 0066526ע"פ  -ב

פי הודאתו בעבירות של קבלת דבר מה במרמה -({הורשע הנאשם  על1626)

בנסיבות מחמירות, ניסיון למעשה מגונה בקטינה והחזקת פרסומי תועבה. 

, תנאי-עלחודשים מאסר בפועל, מאסר  28המשפט המחוזי השית עליו: -בית

משפט העליון -. הנאשם הגיש בקשה לביתח"ש 88,666וכן פיצוי בסך כולל של 

המשפט העליון התייחס לכיעור הרב שבעבירות -לעיכוב ביצוע גזר הדין. בית

ובחומרתן  אל מול נסיבות מיוחדות ושיקולים שמנגד המטים את הכף לטובת 

הבקשה )עד למועד הערעור הנאשם עשוי לסיים חלק משמעותי ממעצרו כך 

טרם יוכרע, הנאשם היה מצוי במעצר בית ולאחריו לא הפר שייתייר הערעור ב

 00את תנאי שחרורו, שיתף פעולה ונוכח מצבו הבריאותי של הנאשם )כבן 

שנים( אשר סובל ממחלות שמצריכות טיפול רפואי(. נוכח שיקולי הנאשם 

 עוכב ביצוע העונש עד לדיון בערעור. 
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({ 1626) 508(, 9)1626על -תק ,פלוני נ' מדינת ישראל} 6168526בש"פ  -ב

הורשע הנאשם בביצוע שני מעשים מגונים, תקיפה והפרת הוראה חוקית. בגין 

-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר  16המשפט המחוזי: -עבירות אלו גזר עליו בית

-. הנאשם ערער על החלטת ביתח"ש 28,666ופיצוי לכל מתלונן בסך  תנאי

פרסם את שמו במסגרת גזר המשפט המחוזי שדחתה את בקשתו לאסור ל

המשפט העליון נקבע כי צו הנ"ל האוסר לפרסם את -פי החלטת בית-הדין. על

 שמו או כל פרט מזהה אחר יעמוד בתוקפו עד למועד שחרורו ממאסר. 

 

({ 1626) 260(, 9)1626על -תק ,עדוואן פרחאן נ' מדינת ישראל} 0869526ע"פ  -ב

( לחוק העונשין, שתי 1)א()666עיף בשלוש עבירות רצח לפי סהורשע הנאשם 

לחוק העונשין, ועבירה של אינוס  601עבירות של חטיפה לשם רצח לפי סעיף 

המשפט המחוזי עמד -בית .העונשין לחוק 608 -( ו1)ב()698וחטיפה לפי סעיפים 

, ובפרט על הפגיעה המשולשת נאשםעל חומרתן של העבירות בהן הורשע ה

הסבל שחוו משפחותיהן של המנוחות בשמען את על ובערך קדושת חיי האדם, 

שלושה מאסרי עולם נאשם והשית עליו: מעשי הזוועה בהם הורשע ה

מצטברים בגין מעשי הרצח, וכן שתים עשרה שנות מאסר נוספות בגין מעשה 

-הנאשם ערער על החלטת בית האונס, שתרוצינה במצטבר למאסרי העולם.

לחוק  666כשהוא מסתמך על סעיף הם על גזר הדין יהמשפט המחוזי ובינ

משפט העליון -המשפט סמכות לענישה מופחתת. בית-העונשין המעניק לבית

כן לא -ציין כי במקרים מעין אלו תחושת הצדק מחייבת כליאה רבת שנים, ועל

 מחמת הספק בלבד. -נעתר לערעורו, למעט זיכוי ממאסר עולם אחד 

 

 68(, 9)1626על -תק ,ת ישראלישראל יגודאב נ' מדינ} 8681521ע"פ  -ב 

בעבירה של אינוס תוך ניצול ליקוי שכלי פי הודאתו -({ הורשע הנאשם על1626)

. נוכח מעשים אלו הושתו עליו ( לחוק העונשין8)א()698ונפשי, לפי סעיף 

 תנאי-עלחודשי מאסר  21חודשי מאסר לריצוי בפועל,  19הבאים: העונשים 
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הנאשם ערער  .ח"ש 18,666לוננת בשיעור של כן חוייב בתשלום פיצויים למתו

וחרף  יו של המערערבנסיבותהמשפט העליון קבע כי -על חומרת העונש. בית

השתלבותו בתהליך שיקומי שעל פניו נראה בעל סיכויי הצלחה טובים, יש 

ליתן את משקל הבכורה לחומרת העבירה ולהשלכותיה הקשות על המתלוננת, 

הולמת, את סלידתה של החברה מהמעשה, וכן וכן לבטא, באמצעות ענישה 

להרתיע את המערער ועבריינים פוטנציאליים שכמותו, מפני ביצוע מעשים 

 כן נדחה ערעורו.-, ועלדומים

 

 8888(, 6)1626על -תק ,ואח' מדינת ישראל נ' עובדיה מסרי} 0500522ע"פ  -ב

, לפי בעבירות הבאות: מעשה סדוםפי הודאתו -({ הורשע הנאשם על1626)

( לחוק העונשין ואיומים לפי סעיף 6) -( ו1)ב()698)ב( בנסיבות סעיף 690סעיף 

שנות מאסר לריצוי בפועל,  0בשל הרשעתו הושת עליו:  לחוק העונשין. 281

לפצות  חוייבכן ו, נוספים תנאי-עלחודשי מאסר  0, תנאי-עלשתי שנות מאסר 

ה על קולת העונש. ערעור המדינה ערער .ח"ש 96,666את המתלוננת בסכום של 

שנות מאסר בפועל, יתר מרכיבי גזר  5 -המדינה התקבל ועונש מאסרו הועלה ל

 הדין נותרו על כנם.

 

({ הורשע 1626) 8668(, 6)1626על -תק ,נ ש נ' מדינת ישראל} 8659521ע"פ  -ב

)ב( יחד 690בביצוע עבירה של מעשה סדום בנסיבות אינוס לפי סעיף הנאשם 

)ג( 695( לחוק העונשין, ועבירה של מעשה מגונה לפי סעיף 2)א()698עם סעיף 

 תנאי-עלמאסרים  ,שבע שנות מאסר בפועלהמשפט השית עליו: -ביתלחוק. 

הנאשם ערער על חומרת העונש, אולם  .ח"ש 06,666וכן פיצוי למתלוננת בסך 

חרטה ולקיחת אחריות -לאחר שנשקלו מכלול השיקולים )חומרת העבירות, אי

השיקולים הרבים לחומרה עולים על השיקולים לקולא מעשיו( נקבע, כי ב

 באופן המצדיק את אי קבלת הערעור. 
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({ 1626) 2806(, 6)1626על -תק ,פלוני נ' מדינת ישראל} 9088526ע"פ  -ב

( לחוק העונשין וכן ריבוי 2)א()698עבירה של אינוס לפי סעיף הורשע הנאשם ב

נוכח עבירות אלו  )ג( לחוק העונשין.695פי סעיף עבירות של מעשים מגונים ל

כן תשלום פיצוי ו תנאי-על רמאס ,שנתיים מאסר לריצוי בפועלהושתו עליו: 

הדין ולצד זאת הגיש -נאשם ערער על פסק .ח"ש 26,666למתלוננת בסך של 

בקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין, אולם בקשתו נדחתה. בהתחשב בנימוקי 

ישיות והמשפחתיות של המערער ניתן לו פרק זמן קטן הבקשה ובנסיבותיו הא

 לצורך התארגנותו לביצוע עונש.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,מדינת ישראל נ' פלוני} 1590522ע"פ  -ב

-שש({ הורשעו הנאשמים בעבירה של אינוס קטינה שטרם מלאו לה 22.60.26)

 (2)ב()698סעיף פי -שלא בהסכמתה החופשית )ריבוי מקרים(, על עשרה

לחוק העונשין, ועבירה של אינוס תוך גרימת הריון  (2)א()698סעיף בנסיבות 

המשפט המחוזי גזר על שני הנאשמים -לחוק העונשין. בית (6)ב()698 סעיףלפי 

וכן  תנאי-על)כל אחד מהם לחוד(: עונש של שמונה שנות מאסר בפועל, מאסר 

. הנאשמים ערערו על חומרת העונש. ביחס ח"ש 18,666פיצוי למתלוננת בסך 

י נקבע, כי עונשו סוטה מרמת הענישה המקובלת עבור שני מקר 2למערער 

כן הוחמר -אונס שבוצעו בקטינה )לקולא( בהיותו דודה של אם המתלוננת, ועל

)אשר הודה במעשיו( נקבע,  1שנים. ביחס למערער  26 -רכיב המאסר בפועל ל

הענישה שנקבע בפסיקה לעבירות מסוג  מיתחםכי העונש שהושת עליו מצוי ב

 זה.

 

 אתר האינטרנט נבופורסם ב ,און ניימן נ' מדינת ישראל} 8066521ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בעבירה של מעשה סדום בנסיבות של אינוס, לפי 26.60.26)

, ובעבירה של מעשים העונשין חוקל (2()א)698 סעיף, בקשר עם (ב)690 סעיף

לחוק העונשין. בעקבות הרשעתו בעבירות אלו, גזר  (ג)695 סעיףמגונים, לפי 

http://www.nevo.co.il/law/70301/345.b.1
http://www.nevo.co.il/law/70301/345.a.1
http://www.nevo.co.il/law/70301/345.b.3
http://www.nevo.co.il/law/70301/347.b
http://www.nevo.co.il/law/70301/345.a.1
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.c


 המשפט לכל ערכאותיהם-ענישה בבתי -: ההלכה הפסוקה ד"ישער 

 

 

 

962 

-חודשי מאסר על 21 -חודשי מאסר לריצוי בפועל, ו 21המשפט: -עליו בית

. הנאשם ערער ח"ש 86,666ליו לפצות את המתלוננת בסכום של תנאי, בנוסף ע

המשפט העליון דחה את ערעורו מכאן  והעונש -על חומרת העונש, אולם בית

שהושת עליו, מאזן כראוי בין חומרת מעשיו לבין נתוניו האישיים, 

משפט קמא התייחס כראוי לשיקולי -המשפחתיים והרפואיים המורכבים. בית

 , בעבירות דומות ובנסיבות אלה, אין בגזר הדין.הענישה השונים

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}ח.ט נ' מדינת ישראל 8626522ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בביצוע מעשה סדום )שתי עבירות( כלפי קטינים, 65.60.26)

-באיומים )שתי עבירות(, בהיזק לרכוש ובניסיון תקיפה. נוכח עבירות אלו בית

,  וכן פיצוי תנאי-עלשנות מאסר בפועל, מאסר  29השית עליו: המשפט המחוזי 

כספי למתלונן. נאשם ערער על חומרת העונש בטענה כי הוא סוטה ממדיניות 

המשפט -משפט העליון דחה את ערעורו. בית-הענישה המקובלת, אולם בית

שם דגש על העובדה כי העבירות נעשו כלפי קטינים, ועל זאת העניק משקל 

 העבירות, לאינטרס הציבורי וכן לשיקול הרתעה.לחומרת 

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 8220521ע"פ  -ב

פי הודאתו בעבירות מין במשפחה כלפי -({ הורשע הנאשם על69.60.26)

שנים. להלן העבירות בהן הורשע:  מעשה מגונה  29-21אחייניתו כשהייתה בת 

חוק ( ל2)ג()682בת משפחה )ריבוי עבירות( לפי סעיף בנסיבות אינוס בקטינה 

( לחוק העונשין. נוכח 6)א()698)א( וסעיף 695, בנסיבות של סעיף העונשין

וכן  תנאי-עלחודשי מאסר בפועל, מאסר  16עבירות אלו הושת עליו: עונש של 

. נאשם ערער על ח"ש 28,666ופיצוי למתלוננת בסך  ח"ש 2,666 קנס בסך

משפט העליון דחה את ערעורו בשל חוסר עילה בדין -חומרת העונש, אולם בית

 להתערבות בגזר הדין בעניינו.

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm


המשפט העליון-פרק ג': פסיקת בית  

 

 

 

963 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}פלוני נ' מדינת ישראל 9098526רע"פ  -ב

ש עבירות של הטרדה מינית, ({ הורשע הנאשם )מורה נהיגה( בשלו69.60.26)

-מעשה מגונה בכוח ואיומים כלפי תלמידתו. בצד השיקולים לחומרה קבע בית

המשפט המחוזי כי העבירות שבהן הורשע הנאשם חמורות ביותר, מקל וחומר 

שעה שמדובר במי שניצל את האמון שנותן תלמיד במורהו ואת הסיטואציה 

המשפט בחשבון -מנגד, הביא ביתהאינטימית הקיימת במסגרת שיעור נהיגה. 

שיקולים לקולה, ובהם נתוניו האישיים של המבקש, אדם נורמטיבי ללא 

הרשעות קודמות, וכן את גילו המתקדם ומקצועו. בנסיבות אלה נגזרו על 

ופיצוי  תנאי-עלחודשי מאסר  8חודשי מאסר לריצוי בפועל,  21הנאשם: 

ת רשות לערער על החלטה זו, . הנאשם הגיש בקשח"ש 66,666למתלוננת בסך 

אולם בית משט העליון דחה בקשתו בהיעדר עילה, שכן טענות ביחס לחומרת 

 העונש כשלעצמן אינן מקימות עילה למתן רשות ערעור ב"גלול שלישי".

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}בצלאל עופר נ' מדינת ישראל 2588526ע"פ  -ב

ו בעבירה של מעשה מגונה לפי סעיף פי הודאת-({ הורשע הנאשם על66.60.26)

המשפט -. נוכח מעשים אלו ביתהעונשין חוק( ל6)א()698)א(, בנסיבות סעיף 695

ופיצוי  תנאי-עלהמחוזי גזר על הנאשם: שנה וחצי מאסר בפועל, שנת מאסר 

המשפט -. נאשם ערער  כנגד המאסר בפועל. ביתח"ש 96,666למתלוננת בסך 

שרמת המסוכנות שלו קטנה הוא שם את הדגש  אף-עלהעליון דחה את ערעורו 

 על השפעת האירוע על המתלוננת הקטינה ועל משפחתה. 

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,גיל דבש נ' מדינת ישראל} 92521ע"פ  -ב

ביצוע מעשים מגונים בקטינים. פי הודאתו ב-({ הורשע הנאשם על10.60.26)

-עלנוכח מעשיו הושת עליו: חמש וחצי שנות מאסר לריצוי בפועל, שנת מאסר 

. הנאשם ערער על חומרת ח"ש 16,666, ותשלום פיצוי למתלוננים בסך תנאי
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משפט העליון דחה טענתו כי יש להקל בעונשו בשל נכונותו לקבל -עונשו. בית

 טיפול כימי.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}פלוני נ' מדינת ישראל 0696526ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בביצוע סדרה של מעשי, סדום, אינוס והתעללות. 19.60.26)

עבירות של מעשי  0 -עבירות אינוס, ו 9הנאשם הורשע בעבירות הבאות: 

 -סדום, כולן בנסיבות מחמירות של גרימת חבלה גופנית ו5או איום בנשק קר 

בנסיבות  )ב(690וסעיף ( 6ו5או ) (1)ב()698סעיף בנסיבות  (2)א()698סעיף לפי 

, ניסיון למעשה סדום חוק העונשין( ל6ו5או ) (1)ב()698 -ו (2)א()698סעיפים 

סעיפים ובנסיבות  18סעיף בצירוף  )ב(690סעיף בנסיבות מחמירות לפי 

 סעיףלחוק העונשין, תקיפה הגורמת חבלה של ממש לפי  (1)ב()698 -ו (2)א()698

לחוק העונשין, וכן בעבירות של  281 סעיףלחוק העונשין, איומים לפי  656

תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והעלבת עובד 

)בהתאמה( לחוק העונשין. בהתחשב בחומרת  155, 108, 109 סעיפיםציבור לפי 

שנות מאסר  15משפט קמא השית עליו: עונש מאסר ארוך של -העבירות בית

שנים  18בפועל בגין האישום הראשון, השלישי והחמישי; מאסר בפועל של 

שנים, מתוכן שנה וחצי בחפיפה  6ם השני; מאסר בפועל של בגין האישו

לעונשים האחרים, ורק שנה וחצי במצטבר )מתוך התחשבות בכך שאחת מן 

המתלוננות בגדרו של אישום זה הייתה המתלוננת בגדרו של האישום 

חודשי מאסר. בנוסף  25מאסר בפועל של  -החמישי(; בגין האישום הרביעי 

שהיו תלויים  תנאי-עלפט קמא שני עונשי מאסר המש-לכך, הפעיל בית

ועומדים נגד המערער בגין הרשעות קודמות בעבירות אלימות, איומים 

חודשי מאסר בפועל(, אך זאת בחפיפה  20והעלבת עובד ציבור )בסך הכול 

משפט קמא גזר על המערער גם עונש מאסר -לעונשי המאסר שהוטלו עליו. בית

, הוא חייב את המערער לפצות את המתלוננות כן-כמושל שנתיים.  תנאי-על
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שקל. נאשם ערער על חומרת עונשו, אולם ערעורו  58,666בסכום כולל של 

 נדחה למעט זיכויו מעבירת העלבת עובד ציבור.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}אבינועם נ' מדינת ישראל 0680522ע"פ  -ב

הסדר טיעון, בשורה של  פי הודאתו במסגרת-({ הורשע הנאשם על16.60.26)

עבירות מין כלפי קטינות, עימן יצר קשר באמצעות רשת האינטרנט. הנאשם 

( ביחד עם 6)א()698פי העבירות הבאות: ניסיון אינוס, לפי סעיף -הורשע על

( 6)א()698)ב( בנסיבות סעיף 690סעיף  , מעשה סדום לפיחוק העונשיןל 18סעיף 

( רישא לחוק העונשין )שני 2)א()690לחוק העונשין, מעשה סדום לפי סעיף 

( לחוק העונשין 6)א()698)א( בנסיבות סעיף 695מקרים(, מעשה מגונה לפי סעיף 

( יחד עם 6)א()698)א( בנסיבות סעיף 695)ריבוי מקרים(, מעשה מגונה לפי סעיף 

וק העונשין )ריבוי מקרים(, פרסום והצגת תועבה לפי סעיף לח 686סעיף 

( לחוק 6)ב129( לחוק העונשין, פרסום והצגת תועבה )החזקה( לפי סעיף 6)ב129

)ב( לחוק 129העונשין )ריבוי מקרים(, פרסום והצגת תועבה )הפצה( לפי סעיף 

א ( ריש2)א()690העונשין )ריבוי מקרים(, בעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 

)ב( לחוק 698לחוק העונשין )שני מקרים(, מעשה מגונה בפומבי לפי סעיף 

( בנסיבות סעיף 9)א()6העונשין )ריבוי מקרים(, הטרדה מינית לפי סעיפים 

ל הנאשם )ריבוי מקרים(. ע חוק למניעת הטרדה מינית()א( סיפא ל0)א()6

למשך שלוש  תנאי-עלשנות מאסר לריצוי בפועל, שנתיים מאסר  21הושתו: 

שנים, וכן בהתאם למוסכם בין הצדדים במסגרת הסדר טיעון, נקבע, כי 

. הנאשם ערער ח"ש 06,666הנאשם יפצה את שתי המתלוננות בסכום כולל של 

גזר דינו משפט קמא שקל ב-משפט העליון קבע כי בית-על חומרת העונש. בית

כן לא סטה -את כלל השיקולים, לרבות עברו הפלילי הנקי והודאתו ועל

 ממדיניות הענישה הראויה.
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 פורסם באתר האינטרנט נבו ,מדינת ישראל נ' בראהן} 009521ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם )יליד אריתריאה( בעבירה של ניסיון אינוס )לפי 16.60.26)

 סעיף, ועבירה של אינוס )לפי חוק העונשיןל 18 סעיףבצירוף  (2)א()698 סעיף

המשפט קמא על -לב לכל אלה, גזר בית-לחוק העונשין(. בשים (2)א()698

. המדינה תנאי-עלשנות מאסר בפועל ומאסר  0המשיב את העונשים הבאים: 

ערערה על קולת העונש. הערעור התקבל חלקית, כך שתקופת המאסר בפועל 

 שנות מאסר. יתר מרכיבי גזר הדין עומדים בעניהם. 8הועמדה על 

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 0100522ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בעבירות של אינוס )מספר עבירות(, מעשה סדום 16.60.26)

)מספר עבירות(, תקיפה בנסיבות מחמירות )מספר עבירות( ועבירות מין 

המשפט עונש של מאסר -במשפחה. בגין המעשים בהם הורשע, גזר עליו בית

של שנה. הנאשם ערער על  תנאי-עלשנים ומאסר  22ה של בפועל לתקופ

-ההחלטה ועל חומרת העונש )לטענתו ביצע מעשיו בשל מחלתו הנפשית(. בית

משפט העליון קיבל את הערעור נוכח זיכויו של המערער מעבירת סדום אחת, 

 שנות מאסר. 26 -כן המיר את עונש המאסר ל-ועל

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,שראלפלוני נ' מדינת י} 9819522ע"פ  -ב

, בשני מקרים של מעשה מגונה 2888({ הורשע הנאשם, יליד שנת 20.60.26)

, מעשה מגונה בקטינה בת משפחה ומעשה מגונה 29בקטינה מתחת לגיל 

 סעיפיםבנסיבות  (ב)695 בקטין. הנאשם הואשם בסעיפי החוק הבאים: סעיף

בנסיבות  )ב(695 -ו (1)ג()682סעיפים   -, והעונשין חוקל (2)א()698 -ו (2)ב()698

, הטרדה מינית )קטינה מתחת חוק העונשיןל (2)א()698 -ו (2)ב()698סעיפים 

חוק למניעת ל ()א(0())א6סעיף בנסיבות  (9) + (6)א()6סעיף (, לפי 28לגיל 

משפט -לחוק העונשין. בית 199סעיף ושיבוש מהלכי משפט לפי  הטרדה מינית

 קמא התחשב הן בשיקולים לקולא )עבר נקי, הודאתו ונסיבות חיים קשות( והן
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גבוהה לטווח -בשיקולים לחומרא )חומרת העבירות והערכת מסוכנות בינונית

שנים ירוצו  5ארוך( והשית עליו: עונש מאסר בפועל של עשר שנים, מתוכם 

 16,666נוסף וכן פיצוי למתלוננות  תנאי-על, מאסר תנאי-עלבפועל ושנתיים 

נאשם ערער על )למתלוננת נוספת(. ה ח"ש 26,666 -)למתלוננת הקטינה( ו ח"ש

חומרת העונש, אולם ערעורו נדחה מכאן והעונש שהוטל עליו מוצדק בנסיבות 

 העניין.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,בני סלע נ' מדינת ישראל} 6016526רע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בעבירות רבות, לרבות עבירות מין חמורות 20.60.26)

ת ריצוי מאסרו ברח הנאשם שנות מאסר בפועל. בע 68 -שבעקבותן נידון ל

 9ממאסר ואותר לאחר כשבועיים. נוכח מעשיו נדון לעונש מאסר בפועל של 

 21של  תנאי-עלשנים, במצטבר לעונש מאסר שבו הוא נשא, וכן למאסר 

משפט העליון, אולם בקשתו -חודשים. נאשם הגיש בקשת רשות ערעור לבית

 נדחתה.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,לפלוני נ' מדינת ישרא} 6156526ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בשני אישומים. במסגרת האישום הראשון יוחסו 26.60.26)

לנאשם עבירות אלה: מעשה מגונה בכוח, בנסיבות אינוס, בבת משפחה מתחת 

(, 6)ב()698(, 2)ב()698)ב(, 695(, בקשר עם סעיפים 1)ג()682, לפי סעיף 29לגיל 

, מעשים מגונים בנסיבות אינוס בבת העונשין חוק( ל6)א()698 -(, ו2)א()698

(, בקשר עם סעיפים 1)ג()682)ריבוי עבירות(, לפי סעיף  29משפחה מתחת לגיל 

( לחוק העונשין, ומעשים מגונים 9)א()698 -(, ו6)א()698(, 2)א()698(, 2ב)698

)ריבוי עבירות(, לפי סעיף  20בות אינוס בבת משפחה מתחת לגיל בנסי

( לחוק העונשין. 9)א()698 -(, ו2)א()698(, 2)ב()698(, בקשר עם סעיפים 1)ג()682

במסגרת האישום השני יוחסו לנאשם עבירות של הפרת הוראה חוקית, לפי 

לחוק העונשין. נוכח  198, והטרדת עד לפי סעיף חוק העונשין)ב( ל150סעיף 
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, וכן תנאי-עלחודשים מאסר בפועל, מאסר  06המשפט השית עליו: -אלו בית

קנס  -ו ח"ש 226,666, למתלוננת אחרת ח"ש 86,666פיצוי למתלוננות בסך 

את העונש  חודשים מאסר תחתיו. נאשם ביקש לעכב 8או  ח"ש 8,666בסך 

המשפט העליון דחה בקשתו מן הטעם כי בנסיבות -שהושת עליו, אולם בית

 העניין גובר האינטרס הציבורי בהחלת עונש המאסר על הנאשם.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}פלוני נ' מדינת ישראל 2262526ע"פ  -ב 

אתו פי הוד-הדין, על-({  הורשע הנאשם, כבן עשרים ביום מתן פסק21.61.26)

( לחוק העונשין ובביצוע מעשה מגונה 6)א()698 -)א( ו682באינוס לפי סעיפים 

( לחוק העונשין במסר מקרים באחותו 2)ג()682 -( ו6)א()698)א(, 695לפי סעיף 

המשפט המחוזי -ביותו קטין. לאחר עיון בתסקירי שירות המבחן לנוער, בית

חודשים, שירות לתועלת  עשר-שניםלנוער השית עליו: עונש מאסר מותנה של 

שעות, פיקוח של קצין מבחן במסגרת מגורים בהוסטל  166הציבור בהיקף של 

ופיקוח של שירות המבחן לשנה נוספת עם סיום השהות בהוסטל. במהלך 

שהותו בהוסטל הובהר לגורמי הפיקוח כי הנאשם קיים יחסי מין עם נער 

חודשים מאסר  שרע-שניםהמשפט על הנאשם -כן השית בית-בהוסטל, ועל

הנמשכת  סטיהבפועל. הנאשם ערער על עונש זה. לאור חומרת המעשים וה

 המשפט העליון דחה ערעורו.-בית

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 6606526רע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בכתב האישום בארבע עבירות של מעשה מגונה 68.60.26)

 חוק( ל6)א()698)א(, בנסיבות סעיף 695לפי סעיף  ,29בקטינה שטרם מלאו לה 

משפט השלום השית עליו, נוכח -כאשר אחת מהן היא ביתו. בית ן,העונשי

, ופיצוי תנאי-עלחודשי מאסר  21חודשי מאסר בפועל,  15מעשים אלו: 

-. הנאשם ערער על חומרת העונש, אולם ביתח"ש 26,666למתלוננת בסך 

המשפט העליון -המשפט המחוזי דחה את ערעורו. בקשת רשות ערעור לבית
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נדחתה גם היא נוכח העובדה כי כל טענותיו של המערער הינם ניסיון ל"מקצה 

שיפורים", וכי הגם שאין די בטענותיו הנוגעות לחומרת העונש, אלא יש צורך 

 העונש ההולם. מיתחםקיצונית מ סטיהכי תתקיים 

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}פלוני נ' מדינת ישראל 68521ע"פ  -ב

פי הודאתו בשלושה אישומים. במסגרת -({ הורשע הנאשם על60.60.21)

ק חו( ל6)ג()682פי -האישום הראשון הורשע בעבירות מין במשפחה, על

לחוק העונשין,  18בצירוף  )ג(695 סעיףפי -, ניסיון למעשה מגונה עלהעונשין

לחוק העונשין,  (2)א()668בצירוף  669סעיף פי -פציעה בנסיבות מחמירות על

בצירוף  656סעיף פי -תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות על

לחוק העונשין. במסגרת  281סעיף פי -לחוק העונשין ואיומים על (1)ב()651

 (1())ג682פי -האישום השני הורשע המערער בשלוש עבירות מין במשפחה, על

לחוק העונשין. במסגרת  (2)א()698 -ו (2)ב()698בנסיבות  חוק העונשיןל

פי -ערער בעבירת תקיפה בנסיבות מחמירות, עלהאישום השלישי הורשע המ

יבות מחמירות, ובעבירת תקיפה בנס חוק העונשיןל (2)ב()651 בצירוף 608 סעיף

 0המשפט השית עליו: -לחוק העונשין. בית (1)ב()651בצירוף  608סעיף פי -על

 . נאשם ערער על חומרת עונשו,תנאי-עלשנות מאסר בפועל ושנתיים מאסר 

מגבלותו )חירש ואילם( בעוד  אף-עלהמשפט העליון דחה את ערעורו -אולם בית

קיצונית  סטיהומדובר בעבירת מין במשפחה כלפי ביתו, אשר אין היא מהווה 

 עונש ראוי בנסיבות דנן. מיתחםמ

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,}פלוני נ' מדינת ישראל 9610521ע"פ  -ב

החל  2808צוע עבירות מין בנכדתו, ילידת ({ הורשע הנאשם בבי68.60.26)

, עת מלאו 2882המתלוננת כבת תשע שנים ועד לשנת  הייתה, אז 2855משנת 

שנות מאסר  0 נאשםבמסגרת גזר הדין, הושתו על העשרה שנים. -לה שתים

מתלוננת ללמשך שלוש שנים ופיצוי  תנאי-עלחודשי מאסר  21לריצוי בפועל, 
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המשפט העליון דחה -ערער על חומרת העונש. בית נאשם. ח"ש 86,666בסך של 

משפט -את הערעור מהנימוק כי לא נפל פגם בממצאים ובמסקנות של בית

כי חלוף השנים מאז בוצעו העבירות מצדיק קמא, וכן אין בטענת המערער 

 הימנעות מהטלת עונש מאסר בפועל.

 

 ט נבופורסם באתר האינטרנ ,ישראל מדינת}פלוני נ'  5056522ע"פ  -ב

({ הורשעו הנאשמים )קטינים( בביצוע מעשה סדום בנסיבות 68.60.26)

 (8)ב()698 -ו (6)ב()698 סעיפיםבנסיבות  )ב(690 סעיףמחמירות כלפי קטין, לפי 

 669סעיף , פציעה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשיןל 18סעיף ביחד עם 

לחוק העונשין, ושיבוש מהלכי  18סעיף ביחד עם  (1)א()668סעיף בנסיבות 

לחוק העונשין. במסגרת גזר הדין,  18סעיף ביחד עם  199 סעיףמשפט לפי 

וכן תשלום  תנאי-עלהושת עליהם: חמש שנות מאסר לריצוי בפועל, מאסר 

. יצויין, כי הנאשם הנוסף נדון לשנתיים ח"ש 28,666פיצוי כספי בשיעור של 

, הזהים לאלו שהושתו על תנאי-עלתו עליו עונשי מאסר מאסר בפועל, וכן הוש

. נאשם זה ח"ש 26,666הנאשמים, והוא חוייב לפצות את המתלונן בסכום של 

לא הגיש ערעור על הרשעתו בדין, אולם שני הנאשמים האחרים הגישו ערעור 

המשפט העליון דחה את -הדין ומנגד ערערה המדינה על גזר הדין. בית-על פסק

מהותית  סטיהנאשמים  וקיבל את ערעור המדינה על גזר הדין בשל ערעור ה

-שהיה על 2כן עונשו של נאשם -מרמת הענישה הראויה בעבירות מסוג זה, על

לשש שנות  1סף בגירות בביצוע מעשיו הוחמר לשש וחצי שנות מאסר, ולנאשם 

 מאסר.

 

 נבופורסם באתר האינטרנט  ,פלוני נ' מדינת ישראל} 1812526ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם )שעבד כמעסה במלון( בביצוע מעשים מיניים 68.68.26)

במתלוננת בעת ששהה עמה ביחידות בחדר טיפולים. בעקבות כך הואשם 

, במעשה סדום ןחוק העונשי( ל2)א()698המבקש באינוס עבירה לפי סעיף 
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( לחוק העונשין ובמעשים 2)א()698)ב( בנסיבות סעיף 690עבירה לפי סעיף 

משפט גזר -)ג( לחוק העונשין. נוכח מעשיו בית695מגונים עבירה לפי סעיף 

 תנאי-עלמתוכן לריצוי בפועל ושנתיים נוספות  0שנות מאסר,  5עליו: עונש של 

ת מין מסוג למשך שלוש שנים, כשהתנאי הוא שלא יעבור בתקופה זו עביר

. ח"ש 266,666המבקש בתשלום פיצוי למתלוננת בסך  חוייב, כך-עלפשע. נוסף 

הנאשם ביקש לעכב ביצוע עונשו עד למתן החלטה בערעור הן על הכרעת הדין 

משפט העליון דחה את הערעור מכאן ולא שוכנע כי -והן על גזר הדין. בית

בעוצמה הנדרשת מתקיימים שיקולים התומכים בעיכוב הביצוע המבוקש 

 לשם חריגה מהכלל לפיו יש להתחיל בריצוי מיידי של העונש.

 

 פורסם באתר האינטרנט נבו ,פלוני נ' מדינת ישראל} 6968526ע"פ  -ב

חוק ( ל2)א()698({ הורשע הנאשם בשתי עבירות אינוס לפי סעיף 16.68.26)

. נוכח מעשיו בית נגזר עליו: שלוש וחצי שנות מאסר לריצוי בפועל, העונשין

למשך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר, והתנאי  תנאי-עלשתי שנות מאסר 

. ח"ש 08,666הוא שלא יעבור עבירת מין מסוג פשע וכן פיצוי למתלוננת בסך 

החלטה בערעור. מצד הנאשם הוגשה בקשה לעכב את ביצוע העונש עד למתן 

משפט העליון התיר את בקשתו לעיכוב ביצוע העונש מהטעמים הבאים: -בית

בשל שאלות משפטיות הנוגעות לאופן בחינת מהימנות עדותה של המתלוננת 

התנהלותו של המבקש במהלך הדיון במשפטו   ,הסובלת לכאורה מבעיה נפשית

  זאת-עםעבר פלילי.  שלא היה נתון במעצר, נעדר אף-עלוהתייצבותו לדיונים 

 .ח"ש 86,666עיכובו אושר בכפוף להשלמת  סכום ההפקדה במזומן בסך 

 

פורסם באתר האינטרנט  ,חיים פרץ נ' מדינת ישראל ואח'} 6251526ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בעבירות של ביצוע מעשים מגונים בנסיבות 11.68.26) נבו

יצע הנאשם שורת מעשים מחמירות והדחה בחקירה. כעולה מהכרעת הדין, ב

, עת התארח בבית 1668, בחודש פברואר 22מגונים במתלוננת, קטינה בת 
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המשפט המחוזי גזר עליו: עונש מאסר לתקופה של -משפחתה. נוכח מעשיו בית

חודשי מאסר בפועל, עונשי מאסר מותנה וכן תשלום פיצוי כספי למתלוננת  10

ביצוע גזר הדין עד למתן הכרעה  . הנאשם הגיש בקשה לעיכובח"ש 26,666בסך 

 המשפט העליון דחה זאת.-בערעורו, אולם בית

 

פורסם באתר האינטרנט  ,}אלכסנדר חנוכוב נ' מדינת ישראל 1158526ע"פ  -ב

({ הורשע הנאשם בכתב אישום שייחס לו את העבירות הבאות: 12.68.26) נבו

, שתי עבירות של מעשה סדום חוק העונשין( ל1)ב()698אונס עבירה לפי סעיף 

( לחוק העונשין 1)ב()698)ב( לחוק העונשין בנסיבות סעיף 690עבירה לפי סעיף 

המשפט -)ב( לחוק העונשין. בית961ושוד בנסיבות מחמירות עבירה לפי סעיף 

כשהתנאי  תנאי-עלשנות מאסר בפועל, ובנוסף לכך שנה מאסר  21גזר עליו: 

חוק הוא שלא יעבור בתוך שלוש שנים משחרורו עבירה לפי סימן ה' לפרק י' ל

וכן כל עבירת אלימות כלפי גוף או עבירת רכוש )למעט עבירה על סעיף  העונשין

. הנאשם ח"ש 66,666לחוק העונשין( וכן חיוב בפיצויים למתלוננת בסך של  926

המשפט העליון הותיר את -ערער על הכרעת הדין וכן על חומרת עונשו. בית

הרשעתו על כנה. בנסיבות אלו העונש שנפסק  מבטא את חומרת העבירות כמו 

כאשר נעשו תוך ניצול חולשתה של המתלוננת  שכן-כל-ולאגם את כיעורן, 

 )המכורה לאלכוהול(, כשזו ידועה למערער.
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