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במטרה לאפשר או להקל המתת אד של העברה על יסודות 
, להסתירה או להימלט מעונש, עברה אחרתאת ביצועה של 

  לחוק העונשי�) 2)(א(א301לפי סעי� 

  ** וחאלד גנאי*מרדכי קרמניצר

ושל רצח בנסיבות מחמירות ) 300סעי� (עברות ההמתה החדשות של רצח 

ה או אדישות כלפי התוצאה דורשות יסוד נפשי של כוונ) א301סעי� (

האדישות . עמדה זו מבטאת את הדי� הרצוי. דעת� ואי� די בקלות, הקטלנית

האדיש אינו מעדי� . הדעת� קרובה יותר לכוונה ורחוקה באופ� ניכר מקלות

והוא עושה את זממו , התרחשות התוצאה על התרחשותה�אפילו את אי

דעת היא �קלות, אתלעומת ז. תו� התנכרות גמורה לער� החברתי המוג�

 – קרי רצו� –סביר על יסוד תקווה ולעיתי� א� אמונה �נטילת סיכו� בלתי

הדעת אינו מכריע לטובת פגיעה בער� החברתי �קל. שהתוצאה לא תתרחש

הוא אינו מגלה יחס של זלזול או יחס שלילי מובהק כלפי הער� . המוג�

  .החברתי המוג�

נית בי� העברה האחרת לבי� המתת נדרשת זיקה עניי) 2)(א(א301לפי סעי� 

אותו . ועמדה זו ראויה ומתחייבת מהרציונלי� שביסוד ההחמרה, האד�

, סעי� דורש שהעברה האחרת תהיה עברה שעונשה שבע שנות מאסר לפחות

מסתפק דווקא , העולה מהרציונלי� שביסוד ההחמרה, אול� הדי� הרצוי

  .לרבות עברה מסוג חטא, בכל עברה פלילית

 חלופות אלה מצויי� שלושה שיקולי� עיקריי� המצדיקי� את ביסוד

המתייחס לאשמת , הראשו� והעיקרי הוא השיקול הגמולי. החמרת העונש

שמוכ� , ההמתה מעידה על חוסר מעצורי� מוסריי� של העושה. העושה

להקריב חיי אד� כדי להשיג מטרה שהיא שלילית עד כדי כ� שהיא מהווה 

כגו� הימלטות ,  או לש� מטרה פסולה ומגונה,כשלעצמה עברה פלילית

, מדובר בעמדה שלילית מובהקת כלפי הער� של חיי אד�. מעונש בגי� עברה

זו . השיקול השני הוא ההרתעה. יחד ע� שלילת כבודו האנושי של הקורב�

 שעשוי להיות רב עוצמה למי שעובר עברה –מקזזת את הפיתוי המיוחד 

כדי להצליח במעשה העברה או ) צור� בכ�במקרה שנוצר ( להמית –אחרת 
_____________________________________  

פרופסור אמריטוס למשפטי� באוניברסיטה , מחקר בכיר במכו� הישראלי לדמוקרטיה�עמית  *
 .העברית בירושלי�

 .אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטי�, מרצה בכיר  **
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חוסר . השיקול השלישי הוא מסוכנותו של העושה. כדי להימלט מעונש

" להל� על גוויות"המעצורי� המופג� במעשה מעיד על העושה שהוא מוכ� 

והמעשה , כל אד� יכול ליפול קורב� להתנהגות כזו. לש� השגת יעד עברייני

  .מפיל לכ� חרדה מיוחדת על הציבור

לרבות עברה , רציונלי� אלה מחייבי� דווקא הסתפקות בכל עברה פלילית

חוסר הפרופורציה בי� , ככל שהעברה האחרת קלה יותר. מסוג חטא

ואיתו , האמצעי של המתת אד� לבי� מטרתו הפסולה של העושה דווקא גֵדל

המתה כזו מעידה על , יתרה מזו. ג� מידת הזלזול בער� של חיי אד� גֵדלה

שמוכ� להקריב חיי אד� כדי ,  גמור במעצורי� מוסריי� אצל העושהחוסר

  .ער��אלא ג� קלת, להשיג מטרה שאינה רק פסולה

. הספרות המשפטית והמחוקק,  והגישות השונות של הפסיקה137' הרקע לתיקו� מס. א. מבוא
 לי�ונהרצי. 2 ;רות המתהבעב� להחמרה י הכללילי�וניהרצ. 1 :הרציונלי� ביסוד ההחמרה. ב

 :רה על היק� העבלי� הרציוניה� שלהשלכות. ג). 2)(א(א301ביסוד הרצח המוחמר לפי סעי� 
רה העבזיקה עניינית בי� המתת אד� לבי� ביצוע . 2 ;היסוד הנפשי הנדרש כלפי המתת אד�. 1
  .סיכו�. ד.  האחרתרהמהותה של העב. 3 ;אחרתה

  מבוא

פורס� ר שא 1,)137' תיקו� מס: להל� (ונשי� לחוק הע137 ' התקבל תיקו� מס1.1.2019ביו� 

רות לעב מדובר ברפורמה מקיפה 10.7.2019.2כנס לתוק� ביו� נ ו10.1.2019ברשומות ביו� 

ברשימה זו בכוונתנו לדו� בנסיבה מחמירה אחת מתו� שלל הנסיבות המחמירות  3.ההמתה

מטרה לאפשר או  זו שעניינה המתת אד� ב–המרכיבות את עברת הרצח בנסיבות מחמירות 

השאלות . להסתירה או להימלט מעונש לאחר ביצועה, להקל את ביצועה של עברה אחרת

מהי הזיקה הנדרשת בי� ? מהו היסוד הנפשי הנדרש ברצח רגיל וברצח מוחמר: שיידונו ה�

שאלות אלה ייבדקו ? ומה טיבה של העברה האחרת? המתת האד� לבי� ביצוע העברה האחרת

ולאור ,  לבי� הדי� החדש לפי אותו תיקו�137' הדי� היש� עובר לתיקו� מסתו� השוואה בי� 

. הרציונלי� הכלליי� של רצח מוחמר והרציונלי� הספציפיי� של המאפיי� המחמיר האמור

היסוד הנפשי הנדרש ברצח רגיל וברצח מוחמר הוא כוונה או : התשובות המוצעות ה�

 –והעברה האחרת ; � לבי� ביצוע העברה האחרתנדרשת זיקה עניינית בי� המתת האד; אדישות

  .לרבות עברות מסוג חטא ועוו�,  היא כל עברה פלילית–מבחינת הדי� הרצוי 

 –דינו , הגור� בכוונה או באדישות למותו של אד�"ולפיו , רצחאת המגדיר ) א(300סעי� 

באחת הגור� בכוונה או באדישות למותו של אד� " ,)א(א301 לפי סעי� ."מאסר עול�

�אלא א� כ� מצא בית, " מאסר עול� ועונש זה בלבד–דינו , הנסיבות המפורטות להל�מ

_____________________________________  

 .230ח "ס, 2019–ט"התשע, )137' תיקו� מס(חוק העונשי�   1
וזאת , 10.1.2019נכנסו לתוק� כבר ביו� , לות ביחס לנורמות הישנותיהמק, הנורמות החדשות  2

 .5 'מכוח ס
 . של גרימת מוות ברשלנות בנסיבות מחמירותרהחסד ולעב�א� כי חסרה התייחסות להמתת  3
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בהתא� , ואז, המשפט כי אשמת העושה אינה חמורה במיוחד כנדרש ברצח בנסיבות מחמירות

אחת הנסיבות המחמירות היא כאמור . ההרשעה תהיה ברצח כהמתה בסיסית, )ב(קט� �לסעי�

את שה נעשה במטרה לאפשר ביצוע עבירה אחרת או להקל המע) 2(" :מושא מאמר זה

או לאפשר הימלטות מ� הדי� לאחר , או במטרה להסתיר את ביצועה של עבירה אחרת, ביצועה

 עבירה שעונשה שבע שנות מאסר או –' עבירה אחרת ',לעניי� זה; ביצוע העבירה האחרת

) א"(: היתשלשונ� הי, לדי� היש� )4)(א(�300ו) 3)(א(300 סעי� זה החלי� את סעיפי�". יותר

גור� במזיד למותו ) 3 (...: מאסר עול� ועונש זה בלבד–העושה אחת מאלה יאש� ברצח ודינו 

גור� למותו ) 4(; של אד� תו� ביצוע עבירה או תו� הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה

, צוע אותה עבירהאו למי שהשתת� בבי, כדי להבטיח לעצמו, של אד� כשנעברה עבירה אחרת

  ".בריחה או הימלטות מעונש

  :קיימי� לענייננו שלושה הבדלי�די� היש� להדי� החדש בי� 

בדי� ואילו ,  יסוד נפשי של כוונה או אדישותתדורשבדי� החדש עברת הרצח המוחמר   .1

א 90לפי סעי� ר שא,  ביסוד נפשי של מזידההסתפקהיש� עברת הרצח כהמתה מוחמרת 

 .דעת�אדישות או קלות, כוונה: קרי, )א(20 כהגדרתה בסעי� ילית רגילההוא מחשבה פל

 לפי 4.היקפה של עברת ההמתה המוחמרת בדי� החדש צר מהיקפה בדי� היש�, מבחינה זו

�שדינה שתי�, דעת מהווה עברה פלילית עצמאית�המתה בקלות, ג לדי� החדש301סעי� 

 .עשרה שנות מאסר
שההמתה נעשתה , קרי,  האחרתרהית בי� ההמתה לבי� העבהדי� החדש דורש זיקה עניינ  .2

 האחרת או רה להסתיר את העב, האחרתרהביצוע העבאת במטרה לאפשר או להקל 

 ביצוע תזיקה עניינית בי� ההמתה לבי� הקלג� הוא � היש� דרש י הד.הדי�� להימלט מ

לבי� ביצוע אול� הסתפק בזיקה בזמ� בי� ההמתה , הדי��  מות האחרת או הימלטרההעב

תו� ביצוע עבירה "ההמתה הייתה צריכה להתרחש : הכנות לביצועהה האחרת או רההעב

היקפה של עברת הרצח המוחמר בדי� החדש צר ,  ג� מבחינה זו."או תו� הכנות לביצועה

  .מהיקפה בדי� היש�

ה הוא שבע שנות מאסר ילע פשע שהעונש רת האחרת תהיה עברההעבשהדי� החדש דורש   .3

כ� , לרבות עברה מסוג חטא, רה פלילית בכל עבההיש� הסתפקלשו� הדי� ואילו , יותראו 

  .שג� מבחינה זו הדי� החדש צר מהדי� היש�

הספרות ,  והגישות השונות של הפסיקה137 'הרקע לתיקו� מס  . א
  המשפטית והמחוקק

רות הצוות לבחינת יסודות עבי" לחוק העונשי� מתבסס על ההצעה של 137' תיקו� מס

, דניאל פרידמ�' פרופ) דאז(ידי שר המשפטי� � על14.5.2007 הצוות מונה ביו� 5".ההמתה

מפרקליטות המדינה , וחבריו היו מומחי� ממחלקת ייעו� וחקיקה של משרד המשפטי�

_____________________________________  

 .11 ש"היד יסוד הנפשי ראו בהמש� לביחס לה על הפרשנות המצמצמת של הפסיק  4
 ).1.1.2019 (109, �20 של הכנסת ה396' פרוטוקול ישיבה מס  5
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 הצוות הגיש את הצעתו לרפורמה באוגוסט 6.מהסנגוריה הציבורית ומ� האקדמיה, )פלילי�(

דרוש יסוד נפשי של כוונה או אדישות ה� ברצח הרגיל וה� ברצח יש ל,  לפי ההצעה2011.7

אי� להסתפק בזיקה בזמ� בלבד בי� המתת אד� לבי� , באשר לנסיבה מושא רשימה זו. המוחמר

שההמתה נעשתה במטרה לאפשר , דהיינו, אלא יש לדרוש זיקה עניינית, ביצוע העברה האחרת

טרה להימלט מ� הדי� או לסכל את מיצוי הדי� או במ, ביצוע עברה אחרת או להקל את ביצועה

וכ� נאמר בעניי� זה בדוח , הצוות ד� בטיבה של העברה האחרת. על ביצוע העברה האחרת

  :הוועדה

, הא� ראוי לצמצ� את הנסיבה המחמירה, חברי הצוות התלבטו בשאלה

אשר המתה על מנת לאפשר את ביצוע� תחמיר את , ולקבוע בה סוגי עבירות

. או שמא ראוי להחיל את הנסיבה המחמירה על כל סוגי העבירות, רצחעבירת ה

יש להחיל את הנסיבה המחמירה רק על מצבי� בה� , על פי גישה אחת שנדונה

אי� להבחי� בי� סוגי , על פי גישה אחרת. העבירה האחרת היא פשע חמור

, שכ� א� הרציונאל של ההחמרה הוא להרתיע את מי שמבצע עבירה, העבירות

אזי ראוי , מלהסלי� את המצב ולהמית אד�, ונתקל במהל� ביצועה בקשיי�

דווקא כאשר ההמתה . לשלוח מסר חרי� וחמור נגד הממית בסיטואציות כאלו

הנסיבות מלמדות על , נעשית על מנת לאפשר ביצועה של עבירה קלה יחסית

. על מנת להשיג את מטרתו" להל� על גוויות"מוכנותו המוגברת של העושה 

  8.אומצה הגישה השנייה על דעת כל חברי הצוות, בסופו של דבר

ובהזדמנויות שונות ביקרה , הפסיקה הייתה ערה לבעייתיות בנוסח של עברת הרצח בדי� היש�

 עסק במקרה אבו זיידעניי� , למשל, כ�. וא� הציעה לפרשו בצורה מצמצמת, את הדי� היש�

השוטרי� הבחינו בחפ� . רתית של מסמכי�ידי שוטרי� לבדיקה שג�שבו עוכב הנאש� על

ואז של� הנאש� את האקדח שהחזיק לא , חשוד בחגורת מכנסיו של הנאש� וניסו לתפוס אותו

ענייננו בהמתת אד� תו� ביצוע עברה של נשיאת נשק לא . ירה על שוטר וגר� למותו, כדי�

הנשיאה . ק לא כדי�וכ� המתת אד� כדי להימלט ממיצוי הדי� על העברה של נשיאת נש, כדי�

שהסתפקה אז בזיקה בזמ� בלבד בי� המתת אד� לבי� , ביניש מתחה ביקורת על לשו� החוק

  :לדבריה. ודרשה זיקה עניינית, ביצוע העברה האחרת

המוותרת כליל על דרישה של , "תו� כדי"פרשנות מילולית וצרה של הניסוח 

עלולה , אחרתקשר סיבתי בי� ההתנהגות שגרמה למוות לבי� העבירה ה

, לעומת זאת... להרחיב את תחו� התפרשותה של עבירת הרצח יתר על המידה

תו� שימת דגש על , פרשנות קוהרנטית של החלופות הכלולות בסעי� זה

�מביאה למסקנה כי בכל שלוש החלופות אי� להסתפק בקשר של בו, תכליתו

ר סיבתי בי� ג� את קיומו של קש, לכל הפחות, אלא יש לדרוש, זמניות בלבד
_____________________________________  

 .הכבוד לעמוד בראש הצוות) מרדכי קרמניצר( היה לי  6
 fs.knesset.gov.il/%5C20%5) 2011 (וחשבו��די� הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה  7

CCommittees%5C20_cs_bg_345419.pdf. 
 .10' בעמ, ש�  8



  על יסודות העברה של המתת אד� במטרה לאפשר או להקל את ביצועה של  �"תש כא משפט וממשל
  לחוק העונשי�) 2)(א(א301לפי סעי� , להסתירה או להימלט מעונש, ה אחרתעבר

315  

נדרש כי ההתנהגות שגרמה למוות , היינו. העבירה האחרת לעבירת גר� המוות

החלת ... להקל או לאפשר את ביצועה של העבירה האחרת, נועדה לקד�

ללא דרישת קשר סיבתי בי� גרימת המוות לבי� מימושה של העבירה ... הסעי�

באמצעות נשק עלולה להוביל לכ� שכמעט כל מעשה המתה המבוצע , האחרת

  9).למעט מקרי� בה� הוחזק הנשק ברישיו�(קר או ח� יהווה רצח 

בעלת מאפייני� טבועי� של , עבירה חמורה"באשר לעברה האחרת ולהצעה לצמצ� אותה רק ל

א� נמנע , המשפט תיאר את התוצאה החמורה של הרשעה ברצח�בית, "סיכו� לחיי אד�

  10.� שבמקרה הנדו� לא נדרשה הכרעה בהמשו, "העברה האחרת"מלנקוט עמדה בסוגיית 

לאחר שהנאש� , באותו עניי�.  נמתחה ביקורת חריפה על לשו� הסעי�טמטאוויג� בעניי� 

הוא הבחי� תו� כדי נסיעה בשוטר שעמד באמצע , גנב כבלי חשמל והשחית מתק� חשמל

.  למותודרס את השוטר וגר�, הנאש� המשי� בנסיעה. הכביש ואותת לו לעצור לצור� בדיקה

נקבע . לדי� היש�) 4(–)3)(א(300ארז נדרשה לפרש את עברת הרצח לפי סעיפי� � השופטת ברק

מפעולה הנעשית מתו� , באופ� יחסי, חמורה פחות, כמוב�, פעולה בקלות דעת היא"כי 

 לכ� היסוד הנפשי של הרצח כהמתה 11".ג� א� מובחנת ממנה, אדישות וקרובה יותר לרשלנות

באשר . דעת את החומרה הנדרשת להמתה המוחמרת� ואי� בקלות, נה ואדישותמוחמרת הוא כוו

 רההעב"כי , כערכאה הראשונה בפרשה, המשפט המחוזי�לטיבה של העברה האחרת קבע בית

כגו� ,  מסוג פשע שנלווית לה חומרה מיוחדתרהצריכה להיות עב) 4)(א(300לפי סעי� " האחרת

מתאימה ,  מסוג פשערההג� שהיא עב, ק� חשמלספק א� השחתת מתו, חבלה חמורה ואשוד 

בערכאת , ארז� השופטת ברק 12).4)(א(300 הרצח לפי סעי� רת לעניי� עב" אחרתרהעב"לשמש 

גדר הספקות האופ� את קביעת גבולותיה של העבירה שבה עסקינ� מבטא "קובעת כי , הערעור

ע� מי שמבקש להימלט  התכלית הלגיטימית של החמרה –את המתח הבסיסי בי� שני שיקולי� 

והחשש מפני קביעת , מצד אחד, ובתו� כ� גור� למותו של אד�, מעונש על עבירה שביצע

הסטיגמה של רוצח והטלתו של מאסר עול� חובה כפועל יוצא מכ� על מי שביצע התנהגות 

הפרשנות הלשונית הפשוטה של "נקבע כי  13".מצד אחר, א� במדרג נמו� יחסית, ענישה�בת

, לחוק העונשי� מובילה לתוצאה הסותרת לכאורה את תחושת הצדק הטבעית) 4)(א(300סעי� 

מתבטא מאמ� המשפט �ביתש הצמצו� 14."וכיו� ג� ערכי� חוקתיי� של שיטתנו המשפטית

 פשע הכרוכה באלימות או בסיכו� אינהרנטי של חיי רת האחרת צריכה להיות עברההעבבכ� ש

_____________________________________  

, פורס� בנבו(ביניש הנשיאה דינה של �  לפסק43–42' פס,  מדינת ישראל'אבו זייד נ 4711/03פ "ע  9
15.1.2009.( 

 .�39ו 31' פס, ש�  10
, פורס� בנבו(ארז � דינה של השופטת ברק�  לפסק31'  פס,מדינת ישראל' טמטאווי נ 6026/11פ "ע  11

24.8.2015.( 
, פורס� בנבו (57–51' עמ ,טמטאווי' מדינת ישראל נ 1057/08) ש"במחוזי (ח "ראו תפ  12

9.3.2011.( 
 .ארז�דינה של השופטת ברק� לפסק42' פס, 11ש "הלעיל , טמטאווייי� ענ  13
 .ארז�דינה של ברק� לפסק49'  פס,ש�  14
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 שהציע לצמצ� את 15, אהר� אנקר'תו של פרופבעמדלכ� צא חיזוק והמשפט מ�בית .אד�

אונס , כגו� שוד,  אלימות חמורהרת האחרת תהיה עברהכ� שהעב) 3)(א(300 סעי� פו שלהיק

 האחרת רה כי יש להוסי� לעבטמטאווירובינשטיי� פסק בעניי� המשנה לנשיאה  16.הצתה וא

  17. הסחר בסמי�רותג� את עב

, שלפיה המתה בכוונה היא רצח, רות ההמתהאריה הציעה חלוקה אחרת לעב�גור' פרופ

המתת אד� באדישות , לשיטתה, נוס� על כ�. דעת היא הריגה� ואילו המתה באדישות או בקלות

עברה אחרת תהיה רצח א� ) קשר סיבתי עובדתי(שנעשתה אגב ) הריגה(דעת �או בקלות

להגביל את אני מציעה : "אריה גורסת�גור. העברה האחרת היא עברת אלימות נגד הגו�

בי� ההמתה לבי� , הפע� במישור העובדתי, העבירה האחרת לעבירה נגד הגו� כדי ליצור זיקה

  18".העבירה האחרת

. על שולח� הכנסת הונחו בשני� האחרונות הצעות חוק פרטיות לרפורמה בעברות ההמתה

חוק ומשפט חבר הכנסת ניס� , ראש ועדת החוקה�הראשונה הייתה הצעתו של יושב

, חובה� עול�� ודינה מאסר, המתה בכוונה היא רצח מדרגה ראשונה,  לפי הצעה זו19.נסקיסלומי

גור� למותו של ) 3"(, בי� היתר, הוא, עול� כעונש מרבי� שדינו מאסר, ואילו רצח מדרגה שנייה

גור� למותו של ) 4(; אד� תו� ביצוע עבירה או תו� הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה

, או למי שהשתת� בביצוע אותה עבירה, כדי להבטיח לעצמו, בירה אחרתאד� כשנעברה ע

א� נבדלת ממנו בכ� , זהה בפרטיה לדי� היש�, כאמור, ההצעה". בריחה או הימלטות מעונש

שינוי זה נעשה "נקבע כי . חובה�ולא כעונש, עול� כעונש מרבי�שהעונש עליה הוא מאסר

אינה יכולה להשתוות לאשמתו , וונה קטלניתמתו� התפיסה כי אשמתו של מי שממית ללא כ

יש להעניש בחומרה מי שממית תו� כדי בריחה או תו� ביצוע , אכ�. של מי שממית בכוונה

מקומה של ההחמרה הוא בגדר השיקולי� לעונש של בית המשפט ולא , ע� זאת. עבירה

,  המחמירי� המאפייני�20".לא בגדר עבירת הרצח מדרגה ראשונה, ולמצער, בהגדרת העבירה

, כגו� ביצוע עברה כדי לאפשר או להקל את ביצועה של עברה אחרת או כדי לחמוק מעונש

ה� אפוא שיקולי� להחמרה בענישה במסגרת עברת הרצח מדרגה , המתה באכזריות ועוד

, ההצעה מסתפקת במחשבה פלילית רגילה,  רישא לחוק העונשי�19בהתא� לסעי� . שנייה

_____________________________________  

מחקרי " המוות�היחס בי� העבירה האחרת לעבירת גר�: בירהרצח תו� ביצוע ע "אהר� אנקר  15
 ).1980 (39–28 ,1 א משפט

נית� לומר כי בפועל . ארז�דינה של השופטת ברק� לפסק69' פס, 11ש "הלעיל , טמטאוויעניי�   16
 ראו .� לחיי אד� ע� סיכורה האחרת הייתה עברהכאשר העברק הפסיקה בחלופה זו אכ� הרשיעה 

מדינת ' אבני נ 960/09פ "ע; )1982 (520, 505) 4(ד לו"פ, מדינת ישראל' גור נ 60/81פ "ג� ע
 ).29.7.2010, פורס� בנבו (ישראל

 .רובינשטיי�המשנה לנשיאה דינו של �ב לפסק' פס, 11ש "הלעיל , טמטאוויעניי�   17
מוגש אל חברי ועדת חוקה חוק , להתפלגות עבירות ההמתה אלטרנטיבית הצעה"אריה � מרי� גור  18

הצעה  "אריה�גור: להל� ()עותק מצוי ברשות המחברי�) (27.6.2017 (ב3' פס" ומשפט
הרפורמה המוצעת לעבירות ההמתה "אריה �גור; ")אלטרנטיבית להתפלגות עבירות ההמתה
 אריה�גור: להל� ()2013 (1 ה משפטי� על אתר "במשפט הישראלי לאור עקרו� האשמה

 .")הרפורמה המוצעת לעבירות ההמתה"
 .1499/20/פ, 2015–ה"התשע, ) עבירת רצח–תיקו� (ראו הצעת חוק העונשי�   19
 .המוצע) 1א(300' דברי ההסבר לס, ש�  20
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לרבות , כ� היא מסתפקת בכל עברה פלילית�כמו. ד הנפשי של העברהכיסו, דעת�לרבות קלות

במקרי� אחדי� היא דורשת זיקה , אול� בדומה לדי� היש�, כעברה האחרת, עברה מסוג חטא

ואילו במקרי� אחרי� היא מסתפקת בזיקה , עניינית בי� המתת אד� לבי� ביצוע העברה האחרת

רה הוגשה ג� הצעה של חבר הכנסת מיכאל זמ� קצר אחרי הצעת החוק האמו. בזמ� בלבד

  22". לבחינת יסודות עבירות ההמתההצוות" שהייתה זהה להצעת 21,רוזנטל

גיבשה הממשלה את הצעת , 2011באוגוסט , לאחר הגשת הצעת הצוות למשרד המשפטי�

העברות של , לפי הצעה זו. 2015–ו"התשע, )עבירות המתה) (124' תיקו� מס(חוק העונשי� 

, תה בסיסית ושל רצח בנסיבות מחמירות דורשות יסוד נפשי של כוונה או אדישותרצח כהמ

שיכולה להיות כל ,  נדרשת זיקה עניינית בי� המתת אד� לבי� ביצוע העברה האחרת–ולענייננו 

חוק ומשפט של הכנסת הייתה ,  בכל הדיוני� בוועדת החוקה23.לרבות עברה מסוג חטא, עברה

, ת הזיקה העניינית בי� המתת אד� לבי� ביצוע העברה האחרתדעי� באשר לדריש�תמימות

אול� התנהל ויכוח באשר לטיב היסוד הנפשי הנדרש בעברת הרצח כהמתה בסיסית ובעברת 

בשאלה א� אדישות היא יסוד נפשי מספיק לרצח ולרצח , קרי, הרצח בנסיבות מחמירות

בענייננו התנהל ויכוח באשר . ויכוח זה הוכרע לטובת אימו� הצעת החוק הממשלתית. מוחמר

א� נית� להסתפק בכל עברה פלילית או שמא יש לדרוש , דהיינו, לטיבה של העברה האחרת

 ויכוח זה 24.כגו� עברת פשע הכרוכה בסכנה לחיי� או לגו�, עברה בעלת מאפייני� מיוחדי�

 לוועדת ידי הייעו� המשפטי� על2018 בנובמבר 25קיבל ביטוי בנוסח הצעה שהוגש בתארי� 

המעשה נעשה ) 2: "(בנוסח זה החלופה הרלוונטית לענייננו קובעת. חוק ומשפט, החוקה

או במטרה להסתיר ביצועה של , במטרה לאפשר ביצוע עבירה אחרת או להקל על ביצועה

עבירה , 'לעניי� זה; או לאפשר הימלטות מ� הדי� לאחר ביצוע העבירה האחרת, עבירה אחרת

 במסמכי� שהגיש הייעו� המשפטי של 25." שנות מאסר או יותר7/5שה רה שעוני עב–' אחרת

שבה� , טמטאווי ובעניי� אבו זיידהוועדה לחברי הוועדה הייתה התייחסות לפסיקה בעניי� 

בי� , נית� אפוא להניח ששינוי זה התבסס. הייתה כאמור התייחסות לטיבה של העברה האחרת

  .על פסיקה זו, היתר

 א� הדי� החדש הסיר את כל ובעיקר, י� החדש לעומת הדי� היש�ח� את הדומאמר זה ב

אי� חולק שהתשובה לשאלה זו . בכשלעדיי� נגוע הוא הכשלי� של הדי� היש� או שמא 

  ).2)(א(א301 מהרציונלי� שביסוד הרצח המוחמר שלפי סעי� – וא� נגזרת –מושפעת 

  

  

_____________________________________  

 .2321/20/פ, 2015–ו"התשע, ) עבירות המתה ורשלנות–תיקו� (ראו הצעת חוק העונשי�   21
 .7ש "ראו לעיל ה  22
, 166 ח הממשלה" ה,2015–ו"התשע, )עבירות המתה) (124' תיקו� מס(נשי� ראו הצעת חוק העו  23

170–171. 
 44–40, �20הכנסת ה, חוק ומשפט, חוקההועדת של  505' מסישיבה ראו פרוטוקול   24

)12.12.2017.( 
 הצעת חוק –נוסח מוצע לקראת דיו� הוועדה  "חוק ומשפט, הייעו� המשפטי לוועדת החוקהראו   25

 /fs.knesset.gov.il/20/Committees )25.11.2018" (2015–ו"התשע, )124' תיקו� מס(העונשי� 
20_cs_bg_527387.pdf. 
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 ביסוד ההחמרהיהרציונל. ג  

  רות המתהבעברה י� להחמי� הכלליהרציונל. 1

 ,לדי� החדש) 2)(א(א301 סעי� � הספציפיי� שביסוד חלופות הרצח לפייקוד� לדיו� ברציונל

שה� למעשה רציונלי� כלליי� , להחמרת די� ההמתהיש לומר כי קיימי� שני רציונלי� 

. ת החמורה במיוחדנ�החמורה המיוחדת והמסו�) האשמה(ת וה� המגונ�, להחמרת הענישה

העוסק ,  לחוק1הכלול בסימ� א(ט לחוק העונשי� 40 באה לידי ביטוי ג� בסעי� עמדה זו

מבוססות על אשמה הקובע נסיבות מחמירות אשר , )"ענישהשיפוטי בההדעת הבניית שיקול "ב

, רהאת העבלעבור את הנאש� שהניעו הסיבות , רהכגו� תכנו� שקד� לביצוע העב –חמורה 

ת חמורה נ�מסו� ומתייחס ג� ל–רה אש� בקורב� העבהתעללות של הנואלימות , אכזריות

  .רההעבמ� צפוי להיגר� היה כגו� הנזק שנגר� או ש, במעשה

 כגו�, מיוחדת משמעה עמדה פסולה במיוחד מבחינה מוסרית הראויה לגנאי חמור תמגונ�

מאפיי� זה של ההתנהגות יכול . הקמובאופ�  בהתנהגות שהיא חסרת מצפו� וחסרת עכבות

 המתה באכזריות, למשל(מניע גזעני או באופ� הביצוע ב,  של שנאהבמניע, לדוגמה, בטאלהת

 המעשה ראוי לגינוי חרי�  במקרי� אלה.)או תו� התעלמות מתחנוני הקורב� לחדול מ� המעשה

, חמורה יותר, על מעשהולגינוי שלו ת שהיא הראוי�, ת העושהאשמש מכא�. במיוחד

 בעוד אחדי� מדגישי� את העמדה 26.חמורה יותר, כלומר, תומתבקשת תגובה עונשית הולמ

, למשל(היסוד הנפשי והעמדה הפנימית של העושה את קרי , המגונה במיוחד של העושה

ת המיוחדת  אחרי� מדגישי� את המגונ�27,) חיי אד�� שלקדושתבהעושה מגלה זלזול ניכר 

 לפי 28.ו הרבהומכא� מגונות,  המעשה האכזרי גור� סבל רב יותר לקורב�, למשל– של המעשה

 ס הדרגה החמורה ביותר של המתת אד� נועדה לתפו29, שבמעשהתנ�המסו�הרעיו� שביסוד 

_____________________________________  

 211 'ס, יציהשוויהעונשי�  לחוק 112 'ס, למשל,  ראו– ליעמדה זו מקובלת ה� במשפט הקונטיננט  26
 121 'סוהפולני העונשי�  לחוק 148 'ס, ליהפורטוגהעונשי�  לחוק 132 'ס, הגרמניהעונשי� לחוק 
 החוק הפלילי של ,למשל, ראו: איאמריק�במשפט האנגלוה� ו –הברזילאי העונשי� לחוק 

 ).המתה ללא התגרות משמעותית או כאשר הנסיבות מצביעות על לב רע או מושחת(קליפורניה 
 Eberhard Schmidhäuser, Bedeutung und Praktikabilität des Gesinnungsbegriffs bei denראו   27

Tötungsdelikten, in TÖTUNGSDELIKTE 103, 119 (Hans Göppinger & Paul H. Bresser hrsg., 
1980); Hans-Heinrich Jescheck, Anmerkungen zu BGH Beschluss v. 22.9.1956 GSSt 1/56, 
in JZ 1957, 386, 387; Richard Lange, Eine Wende in der Auslegung des Mordtatbestandes, 

in GEDÄCHTNISSCHRIFT FÜR HORST SCHRÖDER 217, 221 (Walter Stree hrsg., 1978). 
 Gerd Geilen, Zur Entwicklung und Reform der Tötungsdelikte. Bemerkungen zum Standראו   28

der Diskussion, in JR 1980, 309, 314; Günter Bertram, Zu den Auswirkungen der 
tatbestandlichen Ausgestaltung des §211 StGB, in IST DIE LEBENSLANGE FREIHEITSSTRAFE 

VERFASSUNGSWIDRIG? 157, 175 (Jescheck/Triffterer hrsg., Baden-Baden 1978). 
 Albin Eser, Empfiehlt es sich, die Straftatbestände des Mordes, des Totschlags und derראו   29

Kindestötung (§§ 211 bis 213, 217 StGB) neu abzugrenzen? Gutachten D für den 53. 
Deutschen Juristentag, Verhandlungen des dreiundfünfzigsten Deutschen Juristentages, 

Band I, Teil D, 166 (München 1980). ידי פרופסורי� �שהוכנה עלפית החלו להצעת החוק
 :Günter Heine et al., Alternativ-Entwurf Leben (AE-Leben)י� ראו צי ושווי�אוסטרי, �גרמני

 



  על יסודות העברה של המתת אד� במטרה לאפשר או להקל את ביצועה של  �"תש כא משפט וממשל
  לחוק העונשי�) 2)(א(א301לפי סעי� , להסתירה או להימלט מעונש, ה אחרתעבר

319  

ראות של ה� הער� של חיי אד� מנקודתמיוחד בחשיבותפגיעה קשה ביש בה� את המקרי� ש

 המתת אד� תו� יצירת סכנה לחיי  אוהמתת יותר מאשר אד� אחד, למשל –מניעת הרבי� 

ת נ�יחס לעושה אשמה בגי� מסו�ישכ� כאשר נית� ל, בי� שני היסודות קיימת זיקה חזקה. י�רב

רכיבי� , ו יתרה מז30.המעשה נעשה ג� מגונה במיוחד, מיוחדת של המעשה עקב מודעותו לכ�

�בא הדבר כפי ש, תנ�ת וה� על החמרת המסו�מחמירי� רבי� מבוססי� ה� על החמרת המגונ

של מטרה ל ורהעבהסתרת הדי� החוקתי הגרמני ביחס למטרה של �יקת ביתלידי ביטוי בפס

  31.מעונשהימלטות 

  )2)(א(א�301 ביסוד הרצח המוחמר לפי סעי� יהרציונל. 2

ארז בעניי� �ה השופטת ברק קבע הנסיבה המחמירה מושא דיוננו� שביסודיבאשר לרציונל

חיי אד� המתבטא בכ� שהעבריי� נועדו לשק� את החומרה הנודעת לזלזול ב"ה� כי  טמטאווי

וזאת במטרה , ג� א� אינו מעוניי� בהכרח להביא לתוצאה קטלנית, בוחר לסכ� חיי אד� במודע

)). 3)(א(300סעי� (חל האו להשלי� את ביצוע העבירה בה )) 4)(א(300סעי� (להימלט מעונש 

יי� מוכ� לסכ� חיי הסעיפי� האמורי� נועדו לא רק להביע את הזעזוע החברתי הכרו� בכ� שעבר

, להרתיע עברייני� מפני נטילת סיכוני� כאלה, וא� בעיקר, אלא ג�, אד� לצור� מטרות אחרות

 ג� 32". מאסר עול�–תו� אזהרה כי העונש על תוצאה קטלנית בנסיבות אלה יהיה חמור ביותר 

כי , )3)(א(300בהתייחסה לרציונלי� שביסוד סעי� ,  קבעה הנשיאה בינישאבו זיידבעניי� 

ועל כ� תכליתו של הסעי� הינה , הדגש בסעי� זה מוש� על ביצועה של העבירה האחרת"

הסעי� לא נועד להרתיע , במילי� אחרות. הרתעת עבריי� מביצוע עבירה באופ� המסכ� חיי אד�

, )לש� כ� די היה בהחמרת הענישה על העבירה האחרת(את העבריי� מביצוע העבירה האחרת 

עבריי� המבצע את העבירה המקורית מלסכ� חיי אד� ולהג� על חיי קורבנות אלא להרתיע את ה

הרתעת עבריי� אשר , אפוא, הינה, )]4)(א(300[תכליתה של הוראת הסעי� ... העבירה האחרת

מסיכו� חיי אד� לש� הימלטות מעונש או לש� הבטחת מנוסתו מזירת , ביצע עבירה פלילית

) 4(–)3)(א(300לופות ההמתה המוחמרת לפי סעיפי� ביסוד� של ח:  הווה אומר33".האירוע

הרעיו� שביסוד הסעי� "קבע כי , פידיניא�בעניי� , השופט עמית. לדי� היש� עומדת ההרתעה

הוא שישנה חומרה מיוחדת בכ� שאד� מעדי� במודע את מטרת ביצוע העבירה האחרת על פני 

  . אשמה חמורה במיוחדההחמרה מבוססת על,  קרי34,"האד� שקיפח במהל� עשייתה�חיי

_____________________________________  

Entwurf eines Arbeitskreises deutscher, österreichischer und schweizerischer 
Strafrechtslehrer (Arbeitskreis AE) 193, 210 (GA 2008). 

 ,RÜDIGER HERREN, DIE GESINNUNG IM RAHMEN DER VORSÄTZLICHEN TÖTUNGSDELIKTEראו   30
INSBESONDERE BEIM MORD 73 (Basel 1966). 

�  מאפייו שלהמשפט החוקתי הגרמני את חוקתיות�ביתאישר שבו , BVERFGE 45, 187, 265ראו   31
 . הרצח כהמתה מוחמרתרתמחמיר זה בעב

 .ארז�דינה של השופטת ברק� לפסק66' פס, 11ש "הלעיל , טמטאוויעניי�   32
 .דינה של הנשיאה ביניש�לפסק 28' ופס 40' פס, 9ש "הלעיל , אבו זיידעניי�   33
, פורס� בנבו(דינו של השופט עמית � לפסק21' פס, מדינת ישראל' פידיניא� נ 9256/11פ "ע  34

 .516' בעמ, 16 ש"לעיל ה ,גורראו עניי�  – השופט אור ו שלג� עמדתזו  .)23.9.2014
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ת נ� הרציונל העיקרי להחמרה אינו המסו�. של השופט עמיתאנו תומכי� בעמדה זו

 תאלא דווקא המגונ�, כוללת בתוכה את ההרתעה האישית והרתעת הרבי�ה ,שבמעשה

ובלבד , יש מקו� ג� לשיקולי ענישה נוספי�,  ע� זאת. החמורה של העושהוהאשמה שבמעשה

 .המבוסס על מידת אשמתו של העושה,  לידי החמרה מעבר למגיע הגמולישאי� ה� מביאי�

 אחרת או במטרה רהביצועה של עבאת ההחמרה במקרי� של המתה במטרה לאפשר או להקל 

מסו�נ�ת ) 3(; הרתעה) 2(; גמול) 1 (:הדי� מוצדקת בשל שלושה שיקולי� עיקריי�� להימלט מ

  .הכרוכה בחרדת הציבור

  גמול) א(

ההמתה בקטגוריה זו מעידה על חוסר . גמול –  ההחמרה מוצדקת משיקולי אשמה,ראשית

שמוכ� להקריב חיי אד� כדי להשיג מטרה שהיא שלילית עד , מעצורי� מוסריי� של העושה

הימלטות כגו� ,  או לש� מטרה פסולה ומגונה, פליליתרהכדי כ� שהיא מהווה כשלעצמה עב

הקורב� נתפס . חיי אד�של זלזול ניכר בער� עשהו במעושה כזה מגלה . רהעבבגי� מעונש 

תו� ,  והוא מסלק אותו מ� הדר� כאילו היה מכשול פיזי,בעיניו כמכשול לביצוע זממו העברייני

 לכ� מדובר במעשה שיש בו עמדה שלילית מובהקת כלפי הער� 35.התנכרות למהותו האנושית

). הפסגה של שיטת המשפט� שני ערכי(יחד ע� שלילת כבודו האנושי של הקורב� , של חיי אד�

  36.ראוי לגינוי חרי� ביותרו, המעשה מבטא לכ� עמדה נפשית מגונה במיוחד

נגד אפשרית בהקשר של הרציונל הגמולי היא שהכללת האדישות בהגדרה של עברת � טענת

שכ� בהתקיי� אדישות ייפול המעשה , הרצח מייתרת את ההיזקקות לנסיבה מחמירה מיוחדת זו

על כ� נית� להוסי� כי המקרה של המתה לש� קידו� עברה או לש� .  בגדר רצחממילא

אול� טענה זו מחמיצה את . הימלטות מעונש הוא למעשה מקרה טיפוסי של המתה באדישות

שהיא לאפיי� מקרה של אשמה , תכליתה של נסיבה מחמירה זו במסגרת די� הרצח החדש

עול� כעונש � ולא מאסר, חובה� עול�� ו מאסרשעונש, המתאימה לרצח מוחמר, חמורה במיוחד

א� מוצדק לראות את המקרי� הנופלי� בגדרה של נסיבה זו , לכ�, השאלה היא. מרבי

התייחסותו של העושה : התשובה לכ� חיובית. כמבטאי� דרגה גבוהה במיוחד של אשמה

 של "אנושיותו"שוללת את , כאל מכשול שיש לסלקו מ� הדר�, לקורב� כאל אמצעי גרידא

גור� נוס� שרלוונטי למידת האשמה ומחמיר אותה הוא המטרה . ויש בה מימד מחמיר, הקורב�

אשר אינה מתקיימת במקרה הרגיל של המתת , השלילית המובהקת שלשמה העושה ממית אד�

המטרה הנלוזה שלמענה העושה . עקב הפעלת אלימות קשה כלפיו,  למשל–אד� באדישות 

וככל . גדולי� ה עד כמה הזלזול שלו בחיי אד� והתנכרותו לה�מוכ� לקפח חיי אד� ממחיש
_____________________________________  

 ABSCHLUSSBERICHT:  ההמתהרות ועדת המומחי� הגרמנית לעריכת רפורמה בעבחראו ג� דו  35

DER EXPERTENGRUPPE ZUR REFORM DER TÖTUNGSDELIKTE (§211-213, 57A STGB) DEM 

BUNDESMINISTER DER JUSTITZ UND FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ HEIKO MASS 29 (2015). 
 BGHSt 23, 39, 40; BGH NJW 1992, 919: JOACHIM GROTH, DERראו בהקשר זה   36

VERDECKUNGSMORD ALS DOPPELTMOTIVIERTER HANDLUNGSAKT 147–72 (Frankfurt a/M 
1993); EDUARD KOHLRAUSCH & RICHARD LANGE, STRAFGESETZBUCH 39. und 40. Aufl., 

§211 para. VIII 8 (Berlin 1950) .מעונש הימלטות  עברה או תהסתר להמטרה ש, לפי עמדה זו
 .של מניע שפלפרטי היא מקרה 
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נכו� שבכל מקרה של . עולה רמת הזלזול בחיי האד� המוקרבי� למענה, שהמטרה נלוזה יותר

ראויה �אול� תהא זו השטחה לא, המתת אד� באדישות מופג� זלזול כלפי הער� של חיי אד�

כש� שיש רמות (של זלזול בחיי אד� של מושג האשמה לא להכיר בכ� שיש דרגות שונות 

ובענייננו מדובר במקרה קיצוני של ; )שונות של אשמה ברשלנות ובמצבי� נפשיי� אחרי�

  .ער��שקיצוניותו א� מוחרפת כאשר מדובר בקידו� עברה קלת, זלזול כזה

 להצדיק את ההחמרה ודי בו, השיקול הגמולי הוא הרציונל העיקרי להחמרה, לסיכו�

 הרתעה ומסו�נ�ת : נוספי� שיקולי� שני,כאמור, אבל מצטרפי� לשיקול זה, ונשהמיוחדת בע

  .הכרוכה בחרדת הציבור

  הרתעה) ב(

שעשוי להיות רב  –היא מקזזת את הפיתוי המיוחד . משיקולי הרתעהג� ההחמרה נחוצה 

במעשה כדי להצליח ) במקרה שנוצר צור� בכ�( להמית – אחרת רהעבשעובר עוצמה למי 

 דווקא משו� שנית� להעלות על הדעת גישה הפוכה מציד� 37.או כדי להימלט מעונשה העבר

בשל המצוקה שבה היא  היא קלה יותר לפיה המתת אד� בנסיבות אלהש, של עברייני� ואחרי�

ג� א� ההשפעה של . ההפ� הוא הנכו�שמשמעית �מתבקשת הבהרה חריפה וחד, נעשית

עקב חובתו הכפולה להג� , המשפט רשאי להימנע ממנהאי� , החמרה כזו בענישה הינה מוגבלת

נניח שלשיטת המשפט . על חיי אד� ולהציב את עצמו לצד הקורב� האפשרי ונגד העבריי�

המקור והיה לה קול שהיה מאפשר לה לנסות לשכנע את �הייתה נוכחות בעת ביצוע עברת

 לא הייתה חייבת הא� היא, בכ�" צור�"העבריי� להימנע מהמתת הקורב� כאשר התעורר 

 ג� ער� עשוי להיותמסר זה ל? ג� בהנחה שסיכויי ההשפעה קטני�, להשתמש ביכולת הזו

באות� מקרי� שבה� , )לא ההמתה(המקור � רות בהרתעה מפני ביצוע עב,א� א� מוגבל, מסוי�

ונשקלת מראש האפשרות של המתת אד� לש� קידו� , המקור מחושבת ומתוכננת�עברת

, אפשרות זו בוני� על רותהשוקלי� ביצוע עבאלה ככל ש. ת מאימת הדי�העברה או הימלטו

 במציאות שבה .סוהשיטה המשפטית שולחת אזהרה חמורה בדבר הצפוי לה� א� ייתפ

 יכולת ההסתמכות של עברייני� על כ� שה� לא ייתפסו, הול� ומתרחב השימוש באמצֵעי תיעוד

ההבדל בי� עונש מאסר . י קיפוח חיי אד�במיוחד במקרי� של הסתבכות שמביאה ליד, קֵטנה

ג� א� לא יביא לידי הימנעות , חישוב כזה. עול� אינו הבדל זניח�לתקופה מסוימת לבי� מאסר

  .עשוי להוביל לתוכנית ביצוע שתפחית את הסיכו� לחיי אד�, המקור�כליל מביצוע עברת

   וחרדת הציבורתנ�מסו�) ג(

להל� על "ג� במעשה מעיד על העושה שהוא מוכ� מופאשר  אותו חוסר מעצורי� ,לבסו�

ואי� , אי� מה שיכול לעצור אותו פרט לכוח פיזי שיגבר עליו. לש� השגת יעד עברייני" גוויות

_____________________________________  

חלופה זו עשויה עקרונית לבוא בחשבו� לא רק כאשר העושה ממית את הקורב� כדי , מכא�  37
כדי להסתיר כאשר הוא עושה זאת אלא ג� , לטו� ולחמוק מעונש מרשויות השרהסתיר את העבלה

ו חששעקב   משתיי� אליההקורב�שהמשפחה של הקורב� או מחברי הכנופיה �  מקרובירהאת העב
 .BGH NJW 1995, 1910ראו ג� . מפניה�
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כל אד� יכול ליפול קורב� להתנהגות . דבר שהוא לא יעשה כדי להשיג את מבוקשו העברייני

קרי ההמתה מתרחשי� במרחב הקרוב  רוב מ.חרדה מיוחדת על הציבורלכ�  והמעשה מפיל ,כזו

כאשר הקורב� המיועד הוא מסוי� , על רקע אישי,  בתו� המשפחה או בי� חברי� ומכרי�–

המתת קורב� במטרה להקל את ביצועה של עברה אחרת או להימלט מ� , לעומת זאת. וספציפי

ה והמטרה הסיב, הרקע. הדי� נעשית כאשר לזהותו הספציפית של הקורב� אי� חשיבות מיוחדת

. ומבחינתו של העושה הקורב� הוא מכשול שיש להסירו, של ההמתה ה� ביצוע העברה האחרת

במי , המקור�בי� שמדובר בקורב� המקרי של עברת, מכא� שכל אד� יכול להיות קורב� לעברה

. בשוטר או בֵעד, שנקלע במקרה לזירה של אותה עברה או למסלול ההימלטות של מבצעיה

�  .ת היתרה של העושה והחרדה המיוחדת שהיא מעוררת בציבורמכא� המסו�נ

  רה על היק� העבלי הרציוניה שלהשלכות. ד

  היסוד הנפשי הנדרש כלפי המתת אד	. 1

, דהיינו, הדרישה היא למחשבה פלילית רגילה,  לדי� היש�)4(–)3)(א(300לפי לשו� סעיפי� 

זו הייתה .  של גרימת מותו של אד�התוצאהדעת כלפי �אדישות או קלות,  כוונה,בענייננו

שהגדיר את המחשבה הפלילית ,  לחוק העונשי�39' העמדה הרווחת בפסיקה ה� לפני תיקו� מס

קובעת כי , טמטאוויבעניי�  ,ארז� אול� השופטת ברק39. וה� אחרי התיקו�38,ואת צורותיה

באופ� , חותחמורה פ, כמוב�, פעולה בקלות דעת היא", לדבריה. דעת אינה מספיקה�קלות

 40".ג� א� מובחנת ממנה, מפעולה הנעשית מתו� אדישות וקרובה יותר לרשלנות, יחסי

ולהצעה " הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה"ארז הייתה ערה להצעת �השופטת ברק

שלפיה� היסוד הנפשי של עברת ההמתה הבסיסית ,  לחוק העונשי�124' הממשלתית לתיקו� מס

דעת היא עברת המתה � ואילו המתה בקלות, מרת הוא כוונה ואדישותושל עברת ההמתה המוח

לדי� ) 2)(א(א301סעי� תואמת את הנדרש ב ארז�ה של השופטת ברק עמדת.חמורה פחות

 כהמתה בסיסית ושל רצח בנסיבות מחמירות כהמתה  כי היסוד הנפשי של רצחעבוקה, החדש

  . הוא כוונה ואדישותמוחמרת

רצח כהמתה כי  41 כבר הבענו את עמדתנו. בעינינוראויהארז �השופטת ברקעמדה זו של 

 ,חובה� עול��  שדינו מאסר,ורצח בנסיבות מחמירות, עול� כעונש מרבי�  שדינה מאסר,בסיסית

עמדתנו מבוססת על כ� . דעת אינה מספיקה� קלותכי ו, דורשי� יסוד נפשי של כוונה או אדישות

הכוונה . דעת� אשמה בקלותמחמורה בהרבה ו, ד לאשמה בכוונהואשמה באדישות קרובה מאש

בער� החברתי לפגוע רצו� .  הפגיעה בער� החברתי,קרי, היא הרצו� בהתרחשות התוצאה

_____________________________________  

 .)1952 (571–554, 514ד ו "פ, פטי לממשלת ישראלמש� ההיוע' יעקובובי� נ 125/50פ "ראו ע  38
 137–132, 109 ה עלי משפט "שני מושגי� של אדישות"יצחק קוגלר אצל  ג� סקירה ודיו� ראו

)2006.( 
 .דינה של הנשיאה ביניש� לפסק33–32' פס, 9ש "הלעיל , אבו זיידראו עניי�   39
 .ארז�דינה של השופטת ברק� לפסק31' פס, 11ש "הלעיל , טמטאוויעניי�   40
לאור עקרונות היסוד של ] 2019[הרפורמה בעבירות ההמתה  מרדכי קרמניצר וחאלד גנאי�  41

 .)2020 (288–262 ומחקר היסטורי והשוואתי, המשפט
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נפש כלפי אפשרות �האדישות היא שוויו�. מבטא יחס שלילי מובהק כלפי הער� החברתי

ש אי� האדי. לא אכפת לאדיש א� הער� החברתי ייפגע א� לאו.  התוצאהה שלהתרחשות

מבצע את המעשה תו� התנכרות גמורה לער� "הוא . ההתרחשות על ההתרחשות� מעדי� את אי

קרבתו ,  ומכא� הזלזול הניכר שהוא מפגי� כלפי הער� החברתי42,"החברתי הנתו� לסכנה

  :יש א� הגורסי� זהות בי� המתכוו� לאדיש. למתכוו� והגינוי החרי� במיוחד שהוא ראוי לו

. וא� משלי� עימה, פשרות הפגיעה בער� החברתיבאדישות העושה מודע לא

. המשמעות היא שהעושה בוחר לפגוע בער� החברתי כדי להשיג את מטרתו

 פלילית מבטא עמדה נפשית רההפועל בצורה זו ומסתכ� שמעשהו יקיי� עב

. רהשלילית ומגונה במיוחד כלפי הער� החברתי המוג� באמצעות אותה עב

ולאשמה בהלכת ) הרצו�(שמה בכוונה האשמה באדישות זהה לא, מכא�

�  43.תהצפי

  : סטיב�עמדה דומה הביע המלומד האנגלי

Is there anything to choose morally between the man who violently stabs 

another in the chest with the definite intention of killing him, and the man 

who stabs another in the chest with no definite intention at all as to his 

victim’s life or death, but with a feeling of indifference whether he lives or 

dies? It seems to me that there is nothing to choose between the two men, 

and that cases may be put in which reckless indifference to the fate of a 

person intentionally subjected to deadly injury is, if possible, morally worse 

than an actual intent to kill.44 

_____________________________________  

 ).1984 (741' פס , כר� איסודות בדיני עונשי� ז פלר"ש  42
 .HANS-HEINRICH JESCHECK, LEHTBUCH DES STRAFRECHTS: ALLGEMEINER TEIL 269 (4 ראו  43

Aufl., Berlin 1988): “Auch der bedingte Vorsatz erweist sich insoweit als Bestandteil des 
Handlungsunrechts, denn er drückt sich in der Einschätzung der Gefahr für das geschützte 
Handlungsobjekt aus. Zur Vorstellung von der Ernstlichkeit der Gefahr hinzukommen muss 
weiter, dass sich der Täter mit der Verwirklichung des Tatbestandes abfindet. Damit ist 
gemeint, dass er sich dafür entscheidet, zur Erreichung des von ihm angestrebten 
Handlungsziels die Verwirklichung des Tatbestandes hinzunehmen und den im Augenblick 
der Handlung bestehenden Zustand der ungewissheit auszuhalten. Wer in dieser Weise auf 
die Gefahr hin handelt, dass sich der Tatbestand der strafbaren Handlung verwirklichen 
werde, zeigt seine Einstellung zu dem geschützten Rechtsgut, die besonders verwerflich ist, 
weswegen der bedingte Vorsatz im Schuldgehalt der Absicht und dem direkten Vorsatz 

gleichgestellt werden kann”. 
44  JAMES F. STEPHEN, HISTORY OF THE CRIMINAL LAW OF ENGLAND III 92 (1883).סטיב�  לפי ,

בביסוס עמדתו זו . של המתה באדישות שה� חמורי� יותר מאשר המתה בכוונהיתכנו מקרי� י
 :המתה באדישות מושחתתשהבחי� בי� המתה ברשלנות חמורה לבי� , בלקסטו� על סטיב�מסתמ� 

“if the workman knows that people are passing below and throws the stone or timber 
without warning, then he commits murder, for then it is malice against all mankind” . ראו
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קרי  –תי� א� אמונה יסביר על יסוד תקווה ולע�דעת היא נטילת סיכו� בלתי�קלות, לעומת זאת

מקור התקווה הוא בעמדה המכבדת את הער� החברתי שבי� , שהתוצאה לא תתרחש –רצו� 

מקור התקווה הוא ברצו� לחמוק מאחריות פלילית שובי� , ורוצה להימנע מפגיעה בו

�רור את אייהוא מעדי� בב, נפש כלפי התוצאה� שווהוינהדעת א� לא רק שקל45.ומענישה

. התרחשות התוצאה�  של איאפשרות על הומתבטאת כאמור בהסתמכות העדפה זו. התרחשותה

ואי� הוא מגלה יחס , הכרעה בדבר פגיעה בער� החברתי המוג�� הדעת אי� החלטה� מכא� שלקל

דעת העושה �במצב של קלות 46.של זלזול או יחס שלילי מובהק כלפי הער� החברתי המוג�

 הסכנה או בהערכת האפשרות לנקיטת אמצעי� ה שלטועה בהערכת אפשרות התממשות

 מבחינה זו ששניה� ,הוא קרוב יחסית לרשל�לכ� . זהו עיקר חטאו. למניעת התממשותה

א� אינ� , אינ� זהירי� די הצור� ואינ� מגלי� תבונה מספקתר שא, משתייכי� אל הטועי�

ער� המוג� פי הלכהמתכוו� של יחס� של האדיש ו,  לעומתו47. רוע או רשעותפועלי� מתו�

. הדעת�ונבדלי� איכותית מקל, חברתיי� במפגיע� ה� אנטיהשני אל. הוא שלילי מובהק

ששידוכו , הדעת�ולכ� יש להרחיק� מקל, מובהקאופ� החומרה שבאשמת� כבדה יותר ב

  .אליה� עושה לו עוול

אינה מסתפקת ו,  הרצחרותאדישות בעב ואפשי של כוונה  הדורשת יסוד נ– עמדה זו

משפט יש לה אחיזה ג� ב ו,ליהעמדה הרווחת בשיטות המשפט הקונטיננט היא –דעת �קלותב

 dolus( מכוונה  כידוע מורכבתליהמחשבה הפלילית במשפט הקונטיננט .איאמריק�האנגלו

directus( ,מ�, )dolus eventualis() השלמה ע�)אדישות מ וdolus inderictus((ת הלכת הצפי

זו אומנ� רואה  ,איתאמריק�שיטה האנגלו באשר ל48. לרשלנותמוצמדתהדעת �ואילו קלות

אול� המשפט הסקוטי המצוי כור� את הכוונה , דעת צורה של המחשבה הפלילית�קלותב

_____________________________________  

WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND 192 (1769, Reprint 
 depraved heartזהו אול� ,  העושה לא פעל מתו� כוונה לגרימת מוות,Blackstone לפי .(1979

murder ,בסוגיה זו ראו ג� לדיו� . אדישותלדעתנו מבטא הSAMUEL H. PILLSBURY, JUDGING 

EVIL: RETHINKING THE LAW OF MURDER AND MANSLAUGHTER 162 (1998). 
ש "לעיל ה, "הרפורמה המוצעת לעבירות ההמתה"אריה � ראו גור. אריה� לפי גור, פזיזות מחושבת  45

 .13–6 ' בעמ,18
גבורות לשמעו� " הגרמניהפלילי על מאפייני� אחדי� של המשפט "מניצר  מרדכי קרראו ג�  46

 CLAUS; 43ש "לעיל ה, JESCHECK; )1986, עורכי�' אהר� ברק ואח (344–343, 325 אגרנט

ROXIN, STRAFRECHT ALLGEMEINER TEIL I 358 (2. Aufl., München 1994). 
; 378–377 ,357, 349' בעמ, 46ש "לעיל ה, ROXIN; 270' בעמ, 43ש "לעיל ה, JESCHECK ראו ג�  47

Law Commission, A New Homicide Act for England and Wales? 58 (Consultation Paper 
No. 177, 2005)) להל� :Consultation Paper No. 177(.פשותט"דעת היא � קלות, לפיה� "

)Leichtsinn, stupidity(. 
 Peter Cramer, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch ראו .זוהי עמדת המשפט הגרמני  48

Kommentar, §15 ¶ 64, 203 (24 Aufl., München 1991) .ראו ייצילעמדת המשפט השוו Stephan 
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkommentar, Art. 18 ¶ 3, 23 (Zürich 1992) .

 Egmont Foregger & Ernst Eugen Fabrizy, Strafgesetzbuchלעמדת המשפט האוסטרי ראו 
Kommentar, § 5, § 6 ¶ 12 (6. Aufl., Wien 1999).  המשפט המשפט הטורקי וזו ג� עמדת� של

 .46ש "לעיל ה, רמניצרהדעת במשפט הגרמני ראו ג� ק�על קלות. האיטלקי
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 כאשר דרישת האדישות המושחתת 49,והאדישות המושחתת יחד כיסוד נפשי של עברת הרצח

 wicked recklessness imply[ing] a disposition depraved enough to be regardless of“�להיא 

the consequence”.50 1(302קובע בסעי� , אוסטרליה, חוק העונשי� של קווינסלנד, כ�� כמו)(aa (

 if death is caused by an act done, or omission made, with reckless“כי רצח הוא ג� 

indifference to human life” ,ועדות אנגליות . האדישות היא יסוד נפשי מספיק לרצח, קרי

 reckless indifference –" אדישות פזיזה" הציעו להגדיר המתה מתו� �2006 ו2005מהשני� 

(couldn’t care less attitude) – אותה  .עול�� שהעונש עליו עד מאסר,כרצח מדרגה שנייה

 D is indifferent, manifesting a ‘couldn’t care less’ attitude to“: כ�גדרת מו" אדישות פזיזה"

death, when he or she realises that there is an unjustified risk of death being caused by his or 

her conduct, but goes ahead with that conduct, causing the death. D’s own assessment of the 

justifiability of taking the risk, in the circumstances, is to be considered, along with all other 

evidence, in deciding whether D was recklessly indifferent and ‘couldn’t care less’ about 

causing death”.51ג� ה �Model Penal Code52,צה במדינות רבותשעמדתו אומ, אי האמריק 

_____________________________________  

שהגדיר את היסוד , עשרה�במאה השמונה, של עמדה זו הוא במשפט המקובלאפשר שמקורה   49
כגו� גישתו של , הנפשי בעברת הרצח בצד הכוונה ג� בביטוי של עמדה נפשית מושחתת

 .162' בעמ, 44ש "לעיל ה, PILLSBURYראו ג� . קסטו�בל
 Cawthorne v. HM Lord Advocate [1968] JC 32, 35; GERALD H. GORDON, THEראו   50

CRIMINAL LAW OF SCOTLAND ¶ 23-17 at 735–736 (2nd ed. Edinburgh 1978). 
51  Consultation Paper No. 177 ,דעת �המתה בקלות). 3.150' פס (84' בעמ, 47ש "לעיל ה– 

reckless stupidity או rashness – דעת כ��הוועדה מגדירה המתה בקלות. היא המתה מוקלת :
“Reckless indifference can, in that respect, be distinguished from what was earlier called 
reckless stupidity. Reckless stupidity – ‘rashness’, in C. S. Kenny’s older account of 
recklessness [C.S. KENNY, OUTLINES OF CRIMINAL LAW 132–35 (2nd ed. 1907)] – is 
manifested by conduct which the defendant realises may result in a given consequence, 
such as death, but in circumstances where the defendant (a) stupidly thinks that the risk is 
highly unlikely to turn into reality, or (b) thinks that it is justified to run the risk when it is 
not, or (c) gives a glaringly obvious risk no thought at all... Reckless stupidity, of the sort 
Lord Atkin thought was really a kind of gross negligence, has no place in the law of 
murder. This is because it is exemplified by merely hasty, rash, thoughtless or foolish risk-
taking. The defendant can be found to have been simply or stupidly reckless, even if he or 
she would, ex hypothesi, not have gone ahead with his or her conduct had he or she realised 
the true nature or level of risk involved. So, this kind of recklessness involves a substantial 
element of objective judgment of the defendant’s behaviour after the fact, thus running 

contrary to the spirit, if not the letter, of the subjectivity principle” .3.158' פס (85' בעמ, ש�( 
הגדיר פזיזות , Andrew v. D.P.P. [1937] A.C. 576, 583בפרשת ,  לורד אטקי�).3.162' פס( �86ו
)recklessness (כ�“reckless indifference” ,דעת�לותואילו ק, קרי אדישות בלבד )reckless 

stupidity (רשלנות חמורהכ :“‘reckless’ suggests an indifference to risk whereas the accused 
may have appreciated the risk and intended to avoid it and yet shown such a high degree of 
negligence in the means adopted to avoid the risk as would justify a conviction [for 

manslaughter by gross negligence]”) ההדגשה הוספה(. 
 Model Penal Code and Commentaries, Part II §210.2 at 22 footnote 38 לרשימת המדינות ראו  52

(The American Law Institute 1980). 
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 recklessness under circumstances“� ת והלכת הצפי�, היסוד הנפשי של רצח הוא כוונהכי קובע 

manifesting extreme indifference to the value of human life”53 . הביעה ג� אותה עמדה

אלא , כוונהרק יהיה לא היסוד הנפשי של רצח שהציעה כי ,  לרפורמה במשפטהאיריתהוועדה 

  extreme indifference to human life(.54(ג� אדישות קיצונית כלפי חיי אד� 

אי� ; הלכת הצפי�ת או אדישות, היסוד הנפשי הדרוש לעברות הרצח הוא כוונה, א� כ�

  .דעת כדי לקיי� את היסוד הנפשי החמור הנדרש�בקלות

   האחרתרהזיקה עניינית בי� המתת אד	 לבי� ביצוע העב. 2

כשנעברה עבירה "רצח המתת אד� במחשבה פלילית כלדי� היש� הגדיר ) 4)(א(300סעי� 

בריחה או הימלטות , או למי שהשתת� בביצוע אותה עבירה, כדי להבטיח לעצמו, אחרת

 המתת אד� כאשר ,בי� היתר, לדי� החדש קובע כי רצח הוא) 2)(א(א301וסעי� ; "מעונש

או לאפשר הימלטות מ� , ת ביצועה של עבירה אחרתבמטרה להסתיר א"מעשה ההמתה נעשה 

ה� בדי� היש� וה� בדי� החדש נדרשת זיקה עניינית בי� ". הדי� לאחר ביצוע העבירה האחרת

ממית הוא  ואז , פליליתרה העושה ביצע עב:בריחהההימלטות מעונש או האד� לבי� ההמתת 

מטרה לחמוק  ב–תו למשטרה שוטר או אד� אחר שיכול לתפוס אותו ולמסור או –את הזולת 

 יתלווהנמ� העונש של הימלטות המטרה . בעצמו מעונש או לאפשר לשותפו לחמוק מעונש

 ,למעשה ההמתה יוצרת זיקה עניינית הדוקה בי� מעשה ההמתה לבי� הרקע העברייני שקד� לה

  .אחרמצד , סיונו של העושה להימלט מאימת הדי� על העברה שעברונ ,מצד אחד

במטרה לאפשר "לדי� החדש קובע כי רצח מוחמר הוא ג� המתת אד� ) 2)(א(א301סעי� 

נדרשת זיקה עניינית בי� המתת אד� לבי� ,  קרי,"ביצועהאת ביצוע עבירה אחרת או להקל 

לדי� היש� קבע כי רצח הוא ג� גרימת מותו של ) 3)(א(300סעי� אול�  .ביצוע העברה האחרת

הזיקה העניינית ". ת לביצועה או כדי להקל על ביצועהתו� ביצוע עבירה או תו� הכנו"אד� 

להקל "� לעיל מתקיימות רק בחלופה של המתת אד� כדי יודרישת המטרה שעולות מהרציונל

 יש ג� לומר כי החלופה של המתה כדי 55.לפי הדי� החדש,  האחרתרהשל העב" ביצועהאת 

קרי ההמתה הראויי� לתיוג לכלול בתוכה את מדייה  אחרת רחבה רה עבה שלביצועאת להקל 

תו� ביצוע "נעשתה ההחמרה מתקיימת כאשר ההמתה ,  אול� לפי לשו� הדי� היש�. חמוררצחכ

,  האחרתרה נדרש יחס בזמ� בלבד בי� ההמתה לבי� העב,קרי, "עבירה או תו� הכנות לביצועה

  .זיקה ענייניתל לא � וא,מטרה הקושרת בי� השניי�ואי� דרישה ל

שאינו קשור כלל להמתת ,  כגו� נשיאת נשק לא כדי�, להיות מקרי לחלוטי�היחס בזמ� יכול

 עמדה זו באה לידי ביטוי ג� בפסיקה 56.ההחמרה במקרה כזה היא שרירותיתמכא� ש ו,הקורב�
_____________________________________  

 .)b(210.2 'ס, ראו ש�  53
 Law Reform Commission of Ireland, Consultation Paper on Homicide: The Mentalראו   54

Element in Murder ¶¶ 4.082–4.101 (LRC – CP 17, 2001); Law Reform Commission of 
Ireland, Homicide: Murder and Involuntary Manslaughter ¶¶ 3.01–3.45 (LCR 87, 2008). 

לאפשר ביצוע עבירה "ולל בתוכו ג� את החלופה שכ, יש לפרש באופ� רחב" להקל"את המונח   55
 ."אחרת

הסתפקות בזיקה בזמ� העל בביקורת� יקה בצרפת פס הספרות המשפטית והו שהעלהזו ג� הדוגמ  56
 .77 ש"ליד ה ראו בהמש� .בלבד
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שדרשה זיקה עניינית בי� ההמתה לבי� ביצוע העברה האחרת חר� העובדה , אבו זיידבעניי� 

הנשע� על זלזול חמור , הרציונל הגמולי לעיל, רה מזוית 57.שלשו� החוק אז לא דרשה זאת

פועל , קרי, מתקיי� כאשר העושה משתמש בקורב� כבאמצעי להשגת מטרתו, בחיי אד�

הרציונל ההרתעתי ושיקול המסו�נ�ת . בכוונה להקל או לאפשר ביצועה של עברה אחרת

י להשיג מטרה פסולה ולסכ� חיי אד� כד" להל� על גוויות"מתקיימי� משו� שהעושה מוכ� 

מכא� שיש הכרח בקיומה של זיקה עניינית בי� ההמתה לבי� ביצוע העברה . חוקית�וא� בלתי

במוב� של המתת אד� תו� מוחמר ל רצח שאי� מקו� לחלופה , בחינת הדי� הרצוימ. האחרת

אלא יש לדרוש זיקה עניינית בי� ההמתה לבי� , ההכנות לביצועתו� או עברה אחרת ביצוע 

  .לדי� החדש מבטא את הדי� הרצוי) 2)(א(א301מבחינה זו סעי� . יצוע העברה האחרתב

   האחרתרהמהותה של העב. 3

  המשפט הישראלי) א(

לדי� החדש קובע כי העברה האחרת צריכה להיות עברת פשע שעונשה שבע ) 2)(א(א301סעי� 

כ� שלפי ,  עברה פליליתלדי� היש� דרשו) 4(–)3)(א(300סעיפי� , לעומתו. שנות מאסר או יותר

, טמטאוויבפרשת  אול�. לרבות עברה מסוג חטא, לשו� החוק היה אפשר להסתפק בכל עברה

 מסוג פשע שנלווית רה האחרת צריכה להיות עברה העבהמשפט המחוזי כי�קבע בית, כאמור

בערעור שהוגש על , ארז� ג� השופטת ברק58.חבלה חמורה ואכגו� שוד , לה חומרה מיוחדת

 פשע הכרוכה באלימות או רת האחרת צריכה להיות עבקובעת כי העברה, הדי� האמור�פסק

 ג� פסיקה ישנה דרשה עברה שיש בה פוטנציאל מסכ� 59,בסיכו� אינהרנטי של חיי אד�

 " האחרתרהעבה"כלול בגדר  כי יש לטמטאווירובינשטיי� פסק בעניי�  המשנה לנשיאה 60.חיי�

 את השאלה  כאמור השאירהאבו זיידעניי�  הנשיאה ביניש ב61. הסחר בסמי�רותג� את עב

 אנקר ' פרופג� 62. פליליתרההסתפקות בכל עבבהטילה ספק א�  , פתוחהרהבדבר סוג העב

 רת האחרת תהיה עברהשהעבבאמצעות דרישה ) 3)(א(300סעי� של  פוהציע לצמצ� את היק

העברה "ה מציעה כזכור לדרוש שארי� גור,  לבסו�63.הצתה ואאונס , כגו� שוד, אלימות חמורה

  64.תהיה עברת אלימות נגד הגו�" האחרת

 65על שיטות המשפט של צרפת ואנגליה טמטאוויארז הסתמכה בעניי� �השופטת ברק

שיטות שהשפיעו על עיצובה בובוודאי , רוב המכריע של השיטות שסקרנוב "כאשר קבעה כי

_____________________________________  

 .9ש "לעיל ה, אבו זיידעניי�   57
 .12ש "היד לל ראו לעי  58
 .14–13ש "היד לעיל לראו   59
 .38ש "לעיל ה, יעקובובי�ראו עניי�   60
 .רובינשטיי�המשנה לנשיאה דינו של � לפסקב' פס, 11ש "יל הלע, טמטאוויעניי�   61
 .דינה של הנשיאה ביניש�לפסק  ואיל�39' פס, 9ש "הלעיל , אבו זיידעניי�   62
דינה של השופטת � לפסק69' פס, 11ש "הלעיל , טמטאוויעניי� ראו ג� . 15ש "הלעיל , אנקר  63

 ע� רה האחרת הייתה עברהכאשר העברק הפסיקה בחלופה זו הרשיעה בפועל , כאמור. ארז�ברק
 .16ש "לעיל ה ,אבניעניי� ; 520' בעמ, 16ש "לעיל ה ,גור ראו ג� עניי� .סיכו� לחיי אד�

 .18ש "לעיל ה, "ת ההמתהוצעה אלטרנטיבית להתפלגות עבירה"אריה �גור  64
 .ארז�דינה של השופטת ברק� לפסק83' פס, 11ש "ל הלעי, טמטאוויעניי�   65
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 פי�של סעי' ה�הורי' כשני ,צרפתיהמשפט האנגלי והמשפט ה[של החקיקה הישראלית בנושא 

רת המתה לכלל רצח בשל כ� שבוצעה יעב' משדרג'ג� כאשר מוכר כלל ה, )]4(–)3()א(300

הרי שהוא מוגבל , תו� כדי ביצוע עבירה אחרת או במטרה להבטיח הימלטות לאחר ביצועה

 גישותיה�  להל� נציג את66".לעבירות אלימות חמורות יחסית ואינו מיוש� על כל עבירה שהיא

  .ככל שהדבר נית�, וננסה ללמוד מה�, של המשפט האנגלי והמשפט הצרפתי בסוגיה

  המשפט האנגלי) ב(

בכ� ו,  מסוג פשערהשדורש עב, �felony murderתחילה יצוי� כי המשפט האנגלי פיתח את ה

 והמשפט מאני'מ� המשפט העותכ� ו, 137 'הוא שונה מ� המשפט הישראלי לפני תיקו� מס

המשפט המקובל הגדיר רצח . 137' מס שה� המקור לחוק הישראלי לפני תיקו� ,פתיהצר

 פירש את )Coke(קוק המלומד . malice aforethoughtהמתת אד� המלווה ביסוד נפשי של כ

malice aforethought נית� להסיק , לדבריו. להמתת אד�) מכללא(כוונה מפורשת או משתמעת כ

הוא המתת מביניה� השלישי ש,  לביצוע רצח בשלושה מקרי�כמסקנה חלוטה כוונה משתמעת

 קוק צמצ� את המקרה השלישי שממנו הסיק )Holt(הולט השופט . רהאד� תו� כדי מעשה עב

ו� וקבע כי יש לדרוש בקטגוריה זו שהמוות נגר� תו� עשיית מעשה פשע מכ�, כוונה משתמעת

“done in prosecution of felonious intention”.67 כ� נוצר ה �felony murder, מעשה ל שמתייחס

 �felony הפסיקה הייתה ערה לבעייתיות ב68.תו� כדי ביצועו נגר� מותו של אד�ר שאפשע 

murder,וניסתה בדרכי� שונות לצמצ� 69,גרימת מוותשל  מודעות לאפשרות  כלל שאינו דורש 

נקבע . שיש בה אלימות פשע רתיש לדרוש עבכי  נקבע Beard בעניי� , כ�70.רהאת היק� העב

 n act of violence done in the course of, or in furtherance of, the crime of rape, a[a]“כי 

felony involving violence, is murder”71 .ג� מאוחר יותר נמתחה על הקטגוריה של felony 

murder ועדה מלכותית ידי � על ביקורת חריפה ה�)The Royal Commission 1839( ,ה� ב �Draft 

Code of 1879הציעה 1953–1949 הוועדה המלכותית 72.ב�כגו� סטי,  וה� מצד מלומדי� 

_____________________________________  

 .ארז�דינה של השופטת ברק�לפסק 64' פס, ש�  66
 Guyora Binder, Homicide, in THE OXFORD HANDBOOK OF CRIMINAL LAW 702, 706ראו   67

(Markus D. Dubber & Tatjana Hörnle eds., 2014). 
לחוק העונשי� הישראלי הושפעה מהמשפט הצרפתי ) 3)(א(300' החלופה של רצח לפי ס, כאמור  68

 .ולא מהמשפט האנגלי, ומאני'העותמהמשפט ו
גרימת של כי אז נדרשת מודעות לאפשרות , ד�ת הקונקרטית לחיי אנ�מודעות למסו�באי� צור�   69

 .Serne & Goldfinch (1887) 16 Cox C.C. 311 ראו. מוות
 Greenwood (1857) 7 Cox C.C. 404; R. v. Horsey (1862) 3 F. & F. 287, 176 ,למשל, ראו  70

E.R. 129. 
 .D.P.P. v. Beard [1920] A.C. 479ראו   71
; 121–118' בעמ, IIכר� , 44ש "לעיל ה, STEPHEN; 710' בעמ, 67ש "לעיל ה, Binder ראו  72

STEPHEN ,כר� , 44ש "לעיל הIII ,87–60' בעמ ;J.W. CECIL TURNER, KENNY’S OUTLINES OF 

CRIMINAL LAW 122–131 (16th ed., 1952); J.W. CECIL TURNER, RUSSELL ON CRIME 468–
472, 476–489 (12th ed., 1964, Reprint 1986). על החלופה של felony murder עניי�  ראו

Horsey ,עניי� ; 70ש "לעיל הGreenwood ,70ש "לעיל ה ;Serne & Goldfinch ,69ש "ל הלעי ;
Beard ,71ש "לעיל ה. 
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 we do not consider that a convincing case can be made out for the“ וקבעה כי 73,לבטלה

retention of constructive malice even in a limited form”.74ל1סעי� ,  לבסו� �Homicide Act 

 Where a person kills another in the course or furtherance of (1)“:  ביטל אותה בקובעו1957

some other offence, the killing shall not amount to murder unless done with the same malice 

aforethought (express or implied) as is required for a killing to amount to murder when not 

done in the course or furtherance of another offence” .לידתו של ה, א� כ��felony murder 

�מובהק נגד עקרונותאופ� עומדת בוזו ,  של אחריות מוחלטתרהמדובר בעב. הייתה בטעות

מה את �במידת כדי להפחית ,מהסיונות רבי� לצמצננעשו לכ� . היסוד של המשפט הפלילי

  .כאמור , בוטלה אכ�היא 1957עד שבשנת , ורבי� הציעו לבטלה, הבעייתיות שלה

  המשפט הצרפתי) ג(

 לדי� היש� הוא במשפט )4(–)3)(א(300 הרצח לפי סעיפי� רת עבה שלמקור, כאמור

 הבחי� בי� המתה 1791משנת  הצרפתיחוק העונשי� . שהושפע מהמשפט הצרפתי, מאני'העות

כוונה או השלמה מתו� (המתת אד� במחשבה פלילית ,  לענייננו.י� המתה מוחמרתבסיסית לב

 המתה מוחמרת רת נחשבה עבמה לפני או אחרי ביצועה�או זמ� פשע רתבעת ביצוע עב) ע�

 רהוזאת ללא קשר לשאלה א� קיימת זיקה עניינית בי� ההמתה לבי� ביצוע העב, שדינה מוות

החוק לא קבע את אור� הזמ� לפני או אחרי . זמ� בלבד חלופה זו מסתפקת ביחס ב75.האחרת

  76.ביצוע הפשע

ביטל את ההבחנה בי� עברה מסוג פשע לבי�  1810/1811משנת חוק העונשי� הצרפתי 

ההבחנה בי� המתה אול� ". עברה פלילית"החוק נקט את המונח , קרי, עברה מסוג עוו�

כוונה או מתו� (מחשבה פלילית החלופה של המתה בו, נשמרה מוחמרת לבי� המתה בסיסית

מה לפני או אחרי ביצועה �או זמ� )פשע או עוו�(עברה פלילית בעת ביצוע ) השלמה ע�

על חלופה זו נמתחה ביקורת . 304בהתא� לסעי� , שעונשה מוות,  המתה מוחמרתהוגדרה

בי� בשל העדר דרישה לקשר ענייני בי� ההמתה ל, עניינית�צודקת ובלתי�חריפה בהיותה בלתי

החזיק  האו אחריההמתה לפני אשר אד� ידי �על ההמתכי לפי החוק נטע� .  האחרתרההעב

  77.צודקת�הגיונית ובלתי�זו מסקנה בלתיכי ו, היא רצחחוקי �באופ� בלתיבנשק 

חזרה ההבחנה בי� עברה מסוג פשע לבי�  1832ברפורמה שנערכה בחוק העונשי� בשנת 

 ,קרי,  מסוג עוו�רה ענייני בי� ההמתה לבי� העבשרקדרש  304וסעי� , עברה מסוג עוו�

להבטיח או ,  עוו�רתעבלהסתיר ,  עוו�רת עבה שלביצועאת ההמתה נועדה לאפשר או להקל ש

_____________________________________  

 ,Royal Commission on Capital Punishment (1949–1953): Report, Cmd. 8932 ¶¶ 111 ראו  73
121 (London 1953). 

 .11' פס,  ש�ראו  74
 .5–4 ' בעמ,36ש "לעיל ה, GROTH ראו  75
" לחסל"אחדי� סבורי� כי דרישה מקילה זו נועדה בעיקר להוות אמצעי בידי השלטו� החדש   76

 DIETMAR WEIß, DIE PROBLEMATIKראו . שימוש לרעה במשפט הפלילי, דהיינו, יריבי� פוליטיי�

DER VERDECKUNGSABSICHT IM MORDTATBESTAND: EINE UNTERSUCHUNG INSBESONDERE AUS 

HISTORISCHER UND RECHTSVERGLEICHENDER SICHT 12 (Berlin, 1997). 
 .5' עמב, 36ש "לעיל ה, GROTH ראו  77
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 מסוג רהכאשר דובר בעב, לעומת זאת. בריחה או התחמקות מעונש של העושה או של שותפו

בהקשר של עברת פשע , ותבמילי� אחר. 1791בדומה לחוק משנת , די ביחס בזמ�היה  ,פשע

שלא דרש זיקה עניינית בי� ההמתה לבי� ביצוע העברה , אימ� המחוקק הצרפתי את הדי� היש�

  78.האחרת והסתפק בזיקה בזמ� בלבד

מגדיר , 1810/1811משנת  שהחלי� את חוק העונשי� ,1994משנת חוק העונשי� הצרפתי 

עול� �שדינה מאסר, )les meurtres aggraves( את ההריגה בנסיבות מחמירות 221�2בסעי� 

�  או זמ� פשערתביצוע עבכדי תו� נעשתה מתקיימת כאשר ההמתה וקובע כי היא  ,מרביכעונש 

או ,  עוו�רתאו כאשר ההריגה נועדה להקל או לאפשר ביצוע עב; מה לפני או אחרי ביצועה

ו או ע� שותפו מיצוי הדי� עימאת או לסכל בגי� עברת העוו� להימלט מעונש לאפשר לממית 

  . העוו�רתלעב

 פשע נמתחה ביקורת רת דרישת זיקה עניינית ג� בנוגע לעבה שלעדרהעל , כאמור לעיל

,  בכל הנוגע בעברת הפשע קשה לא לראות בדי� הצרפתי ביטוי לגישה שמרנית.חריפה

מכל . המתקשה להשתחרר כליל משריד של משפט פלילי מיוש� שאינו מתאי� עוד לזמננו

די� הצרפתי אינו יכול להוות סימוכי� לגישה המצמצמת את הנסיבה המחמירה רק ה, מקו�

  .לביצוע פשעי� או פשעי� חמורי�

  הדי� הרצוי) ד(

מתי ראוי לשאוב השראה מ� המשפט : מתעוררת שאלה מעניינתבהקשר של הדי� הרצוי 

 דוגמה המשפט האנגלי בהקשרנו הוא,  לדעתנו?ומתי ראוי להימנע מכ�, במדינות אחרות

דורשת יסוד שאינה  של אחריות מוחלטת רה היא עב�felony murderה. מובהקת לסוג השני

ואילו המשפט הישראלי דורש מחשבה , כלפי גרימת המוות, א� לא רשלנות, נפשי כלשהו

 מסוג פשע רותהדרישה לעב. ה� בדי� היש� וה� בדי� החדש –פלילית כלפי גרימת המוות 

בשל העדר דרישה ליסוד , כאמור, בעייתישהוא ,  הרצחרתעבשל  פה את היק�נועדה לצמצ

ובשל ההסתפקות בזיקה בזמ� בי� המתת האד� לבי� , נפשי כלפי התוצאה של גרימת מוות

 כשיטה שנושאת מורשת כה עגומה מבחינת – שיטת המשפט האנגלית. ביצוע העברה האחרת

 – היא מתקשה להשתחרר ממנהש, היסוד של המשפט הפלילי�הסתירה בינה לבי� עקרונות

ידי השופט אגרנט �דברי� דומי� מאוד נאמרו על. "אל תלמדו ממני: "מניפה על עצמה שלט

  :יעקובובי�בעניי� 

ולתו ח ת,mens reaהשולל את הצור� בהוכחת , משו� שאותו די� אנגלי) א(
מוגבלת למקרי� שבה� נגר� המוות בקשר לביצוע עבירת פשע הכרוכה 

בזמ� שההוראה המקומית חלה כאשר המוטיב להמתת בו , מורכא, באלימות
משו� שהטע� ) ג (...א� קלה א� חמורה, אד� היה ביצוע איזה עבירה שהיא

_____________________________________  

לי� כדי לא יהמשפט סמכות להתחשב בשיקולי� מק�יש לציי� כי החוק העניק למושבעי� ולבית  78
 הרשיע 1832בשנת , כ� .עילו סמכות זוהפאכ� המשפט והמושבעי� �בתיו, להטיל עונש מוות

 ורק , בלבדעונשי מאסרהטיל א� בשמונה מה� הוא ,  מקרי�עשר�אחדהמשפט ברצח ב�בית
 .6 ' בעמ,36ש "לעיל ה, GROTH ראו .הטיל עונש מוותהוא מקרי� בשלושה 
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קיבל על עצמו , בשעת מעשה,  כי העבריי�–הרציונאלי המשמש לדי� האחרו� 
שאד� יחוייב ברצח ,  היו� הזהד מקורו בעקרו� התופס באנגליה ע–את הסיכו� 

 עקרו� שאי� – ותו לאיתה לו כוונה לגרו� חבלה גופנית חמורה שהקו� ג� במ
משו� שאי� להעלות על , ולבסו�) ד(; לו אח ורע במשפט הפלילי המקומי

 שא� להעניק לתושבי �1936 אשר ב, כי המחוקק המנדטורי, בשו� פני�, הדעת
 –קא  זה דו"ארכאי"בחר ואימ� לה� אז די� , האר� הזאת קודכס פלילי מודרני

  79.די� שהנהו מנוגד למושגי מוסר ואתיקה מקובלי�

 על רקע , אינו אלא שריד היסטורי,המתה אגב ביצוע פשעב הנוגע ל בכ,ג� המשפט הצרפתי
  .קושי להשתחרר כליל מגישה משפטית מוטעית בעליל שאבד עליה כלחה

שבסעי�  זו –הבעיה במשפט הישראלי היש� הצטמצמה לחלופה אחת בלבד , כאמור
, דר� הצמצו��עלאת החלופה הזו פרש יהמשפט �ביתהוא ש שנדרש לולכ� כ –) 3)(א(300

אי� סיבה . יחס בזמ� ג� זיקה עניינית בי� ההמתה לבי� מעשה העברה הלעדרוש נוס� י ,כלומר
ואת הפתרו� צרי� להתאי� , )לחלופות האחרות, קרי(בו בעיה אי� טובה למצוא פתרו� למקו� ש

  .לסוג הבעיה
המשפט � כפי שגרס בית, הצדקה לסייג את העברות שעל רקע� מתבצע מעשה ההמתהיש ה

  ?)2)(א(א301בסעי� קובע הדי� החדש ש וכפי ,טמטאוויהעליו� בעניי� 
 לדי� היש� וסעי� )4(–)3)(א(300הרציונלי� שביסוד סעיפי� . תשובתנו שלילית

� ההמתה לבי� העברה ה� מבוססי� על זיקה עניינית ביר שאכ, לדי� החדש) 2)(א(א301
מדובר בהמתת .  מסוג חטארהלרבות עב,  פליליתרהמחייבי� דווקא הסתפקות בכל עב, האחרת

ידי אי� היגיו� עונשי להביא ל. מכיר המשפטשפגיעה בער� החברתי החשוב ביותר ב ,קרי, אד�
 המתה ג� הללהוסי� ע ,כלומר, עברה נוספתעובר החמרה בדינו של הממית רק משו� שהוא 

בות מחמירות יצבירה כזו במסגרת נס. היא נעשתהעל עברה נוספת שבמהלכה " התחשבנות"
 החמרה כזו במסגרת דיני ההמתה משמיעה מסר שגוי ,כ�גרוע מ. היא מלאכותית ומיותרת

 החלופות האחרות של כללא לכ� מכוונות . בדבר פיחות חשיבותו של הער� של חיי אד�
ההחמרה נעוצה במטרתו של העושה לקד� ביצועה . אליהמוחמר במשפט הישרהגדרת הרצח 

חוסר .  מטרות שה� כשלעצמ� פסולות ואסורות–מיצוי הדי� את  פלילית או לסכל רהשל עב
הפרופורציה בי� האמצעי של המתת אד� לבי� המטרה הפסולה והאסורה של העושה הוא 

 לככ:  הנקודה המעניינתוכא�. חיי אד� מה שמעיד על זלזול עמוק של העושה בער� של, עצו�
מידת הזלזול בער� של ג� תו יוא, לגדֵ  חוסר הפרופורציה דווקא,  האחרת קלה יותררהשהעב

המתה כזו מעידה על חוסר , כללו של דבר.  מדובר בהמתה מגונה במיוחד.להגדֵ  חיי אד�
.  שמוכ� להקריב חיי אד� כדי להשיג מטרה פסולה ונלוזה,עושההמעצורי� מוסריי� אצל 

  80. אחרתרהיכולה להוות עב,  מסוג חטארהלרבות עב,  פליליתרהכל עבשמכא� 

_____________________________________  

 .553' בעמ, 38ש "לעיל ה, יעקובובי�עניי�   79
וה� כל הצורות לעבור עברה  ה� ניסיו� , מושלמתרהמשמעו ה� עב" רהעב"התנאי של , בענייננו  80

 אי� ,שמדובר ביסוד נפשי של מטרהמכיוו� . לרבות שידול וסיוע, רההשונות של שותפות לדבר עב
את בתנאי שהוא אינו וז, נפקא מינה א� לזכותו של העושה עומד סייג מצדיק או סייג פוטר לגביה

. הביצועאת  או לאפשר רהוהוא פועל כדי להסתיר את העב, בטוח בכ� שלזכותו עומד סייג כזה
 או לחמוק מעונש ניתנת לביצוע רהעבשמטרתה להסתיר על השאלה א� החלופה של המתה 
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עושה אשר ממית פקח עירוני כדי לעבור עברת חנייה או כדי להימלט ממיצוי , למשל, טלו
חיי הקורב� חשובי� פחות , מבחינת העושה. ח" ש100הדי� על עברת חנייה שהקנס בגינה הוא 

ולכ� החברה מגנה ,  זלזול חמור מאוד כלפי חיי אד�מעשהו מבטא א� כ�. ח" ש100מאשר 
הפסיקה שנקטה מהל� האומנ� נית� להבי� את . העושה אש� יותר. אותו בצורה החמורה ביותר

הסתפק בזיקה זמנית בלבד בי� ההמתה ) היש�(כאשר החוק  הרצח רתעבשל  פה� היקולצמצ
אול� הטעמי� האלה .  העברהדעת כיסוד הנפשי של� וכ� בקלות 81, האחרתרהלבי� ביצוע העב

 דורש זיקה עניינית חדשהדי� ה. לצמצו� האיסור בטלו מ� העול� ע� השינוי בעברות ההמתה
, והיסוד הנפשי הנדרש בהמתה המוחמרת הוא כוונה או אדישות, הרלוונטיותבכל החלופות 

ברת עברת הרצח המוחמר היא גמישה יותר מע,  מצד אחר82.דעת אינה מספיקה�קלות, כלומר
ומאפשרת הימנעות מהרשעה בו כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות , הרצח בדי� היש�

  .המפחיתות את מידת האשמה הנדרשת ברצח המוחמר
העמדה הרווחת ברוב שיטות המשפט היא  , פליליתרה המסתפקת בכל עב,עמדה זו

חוק העונשי�  ל112 סעי� 83, לחוק העונשי� הגרמני211 סעי� ,למשל, ויעידו על כ�, המודרני
 111סעי� ,  לחוק העונשי� ההולנדי288סעי� , לי לחוק העונשי� הפורטוג132 סעי� 84,יציהשווי

, חסט� לחוק העונשי� של קז99סעי� , כי' לחוק העונשי� הצ140סעי� , לחוק העונשי� הקרואטי
חוק  ל145סעי� ,  לחוק העונשי� של לטביה117סעי� , �רגיזסטי לחוק העונשי� של ק97סעי� 

,  לחוק העונשי� הרוסי105סעי� ,  לחוק העונשי� של רומניה189סעי� , העונשי� של מולדובה
 לחוק 82סעי� ,  לחוק העונשי� של סלובניה116סעי� ,  לחוק העונשי� של סרביה114סעי� 

,  לחוק העונשי� של אלבניה77סעי� ,  לחוק העונשי� של אוקראינה115סעי� , העונשי� הטורקי
 149סעי� , א�'גי לחוק העונשי� של אזרבי120סעי� ,  לחוק העונשי� של ארמניה105סעי� 

 לחוק 116סעי� ,  לחוק העונשי� של בולגריה116סעי� , בוסניה והרצגובינהלחוק העונשי� של 
  . לחוק העונשי� של ליטא129סעי� והעונשי� של בולגריה 

_____________________________________  

 MARC SOTELSEK, ZUR; 63–37 ' בעמ,36ש "לעיל ה, GROTH  ראו,באמצעות מחדל

QUANTIFIZIERUNG VON UNRECHT UND SCHULD BEI VORSÄTZLICHEN TÖTUNGEN: EIN BEITRAG 

ZUR REFORM DER TÖTUNGSDELIKTE 155–160 (Frankfurt a/M 2012); BGHSt 7, 287, 290. 
 . או תו� הכנות לביצועהרההחלופה של המתת אד� תו� ביצוע עב  81
דעת אינה יכולה �בות אלה הנעשית בקלותיהמתה בנסכי , אריה�מגורל יהבדל, אנחנו סבורי�  82

ת אי� ג� מקו� להגבל. מידתית�זו תגובה עונשית בלתי. חובה�עול��להצדיק עונש של מאסר
יגרע ימדוע . עברת ההריגה הישנהשמזכיר את באופ� ,  לעברות נגד שלמות הגו� בלבדחלופהה

הרפורמה "אריה �ראו גור? פוצה של התפרצותוביניה� העברה הנ, חלק� של עברות אחרות
 .14' בעמ, 18ש "לעיל ה, "המוצעת לעבירות ההמתה

 רהלהקל או להסתיר ביצועה של עב, כדי לאפשרנעשית כאשר המתת אד� , לפי המשפט הגרמני  83
 Burkhard Jänke, StGB Leipzigerראו . שהיא רצח, מדובר בהמתה שפלה במיוחד, מנהלית

Kommentar Grosskommentar, 11. Aufl., 44. Lieferung §§211–219b, §211 ¶¶ 9, 29 (Berlin 
-Friedrichראו , מבחינה עקרונית,  הפליליתרה המנהלית לצד העברהעל הוספת העב. (2002

Christian Schroeder, Grundgedanken der Mordmerkmale, JuS 1984, S. 275. 
 נוקט מודל של החמרה מכוח המרכיב הכללי של המתה שהיא יצי לחוק העונשי� השווי112 'ס  84

 כאשר ההמתה שנעשתה כדי )besonders skrupellos(חסרת מעצורי� וחסרת מצפו� מיוחד 
ראו . רה פלילית כלשהי נופלת בגדר ההחמרהעב ה שלביצועאת להקל או להסתיר , לאפשר

Trechsel ,22 ,19' פס, 48ש "לעיל ה. 
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.  האנגלי והמשפט הצרפתיאי� סיבה טובה במקרה זה לפנות דווקא אל המשפט, לסיכו�

בדיקה משווה משמעותית יותר היא זו המנסה לאתר מה שמקובל במדינות רבות ומתקרב למה 

  ".תודעה משפטית כללית"שנית� לכנות 

  סיכו. ד

בקובע� כי לחוק העונשי� ) 2)(א(א301וסעי�  טמטאוויבעניי� המשפט העליו� �צודקי� בית
לדי� החדש נדרשת ) 2)(א(א301 לדי� היש� וסעי� )4(–)3)(א(300בחלופות הרצח לפי סעיפי� 

הטע� לכ� נעו� בקרבתה המובהקת של . דעת� ואי� די בקלות, אדישות כלפי התוצאה הקטלנית
�האדיש אינו מעדי� אפילו את אי. הדעת�מרחק הניכר בינה לבי� קלותובהאדישות לכוונה 

תנכרות גמורה לער� החברתי את זממו תו� העושה והוא , התרחשות התוצאה על התרחשותה
תי� א� אמונה יסביר על יסוד תקווה ולע� דעת היא נטילת סיכו� בלתי� קלות, לעומת זאת. המוג�

הכרעה בדבר פגיעה בער� �הדעת אי� החלטה�לקל. שהתוצאה לא תתרחש –קרי רצו�  –
י ואי� הוא מגלה יחס של זלזול או יחס שלילי מובהק כלפי הער� החברת, החברתי המוג�

שאינ� זהירי� די הצור� ,  משו� ששניה� משתייכי� אל הטועי�,הוא קרוב יותר לרשל�. המוג�
  .ואינ� מגלי� תבונה מספקת

המשפט העליו� בכ� שלא הבחי� בי� החלופות של עברת הרצח שבה� נדרשת �טעה בית
 תורק בחלופ. המתה לבי� אלה שאינ� דורשות זיקה כזול האחרת רהזיקה עניינית בי� העב

אי� מקו� . כנת חיי�ה שהעברה האחרת תהיה חמורה או מסמהסוג השני יש מקו� לדריש
ומכא� שאנו חולקי� על עמדת הדי� החדש בסעי� , לדרישה זו בחלופות מהסוג הראשו�

  .שדורש עברת פשע שהעונש שלה הוא שבע שנות מאסר או יותר, )2)(א(א301
. ריי� המצדיקי� את החמרת העונשביסוד חלופות אלה מצויי� שלושה שיקולי� עיק

 ההמתה מעידה על חוסר .המתייחס לאשמת העושה, הראשו� והעיקרי הוא השיקול הגמולי
שמוכ� להקריב חיי אד� כדי להשיג מטרה שהיא שלילית עד , מעצורי� מוסריי� של העושה

טות הימלכגו� ,  או לש� מטרה פסולה ומגונה, פליליתרהכדי כ� שהיא מהווה כשלעצמה עב
בסלקו את הקורב� , חיי אד�של זלזול ניכר בער� במעשהו עושה כזה מגלה . רהעבבגי� מעונש 

מדובר במעשה שיש בו עמדה שלילית מובהקת כלפי הער� . מ� הדר� כאילו היה מכשול פיזי
מקזזת זו . ההרתעההוא שני השיקול ה. יחד ע� שלילת כבודו האנושי של הקורב�, של חיי אד�
במקרה ( להמית – אחרת רהעבשעובר שעשוי להיות רב עוצמה למי  –המיוחד את הפיתוי 

הוא שלישי השיקול ה. או כדי להימלט מעונשבמעשה העברה כדי להצליח ) שנוצר צור� בכ�
עושה שהוא מוכ� המופג� במעשה מעיד על אשר אותו חוסר מעצורי� .  העושהו שלמסוכנות

 והמעשה ,כל אד� יכול ליפול קורב� להתנהגות כזו. ילש� השגת יעד עבריינ" להל� על גוויות"
  . חרדה מיוחדת על הציבור לכ�מפיל

.  מסוג חטארהלרבות עב,  פליליתרהרציונלי� אלה מחייבי� דווקא הסתפקות בכל עב
את  פלילית או לסכל רהההחמרה נעוצה כאמור במטרתו של העושה לקד� ביצועה של עב

חוסר הפרופורציה בי� האמצעי של .  פסולות ואסורות מטרות שה� כשלעצמ�–מיצוי הדי� 
מה שמעיד על זלזול עמוק , המתת אד� לבי� המטרה הפסולה והאסורה של העושה הוא עצו�

, לגדֵ  חוסר הפרופורציה דווקא,  האחרת קלה יותררה שהעבלככ. של העושה בער� של חיי אד�
  גמורהמתה כזו מעידה על חוסר, ויתרה מז. להגדֵ  מידת הזלזול בער� של חיי אד�ג� תו יוא
  . כזו שמוכ� להקריב חיי אד� כדי להשיג מטרה פסולה ונלוזה,עושההמעצורי� מוסריי� אצל ב


