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הגנת ,  לנאשם מפני אחריות פלילית נולדה הגנה אפשרית נוספת2 לחוק העונשין39עם תיקון 

 לנאשם פטור מאחריות פלילית במקרים מסוימים בהם מעניקה הגנה זו 3.הטעות במצב משפטי

אחד המקרים . בדבר קיומו של האיסור הפלילי או הבנתו" אורח סבירבלתי נמנעת ב"טעה טעות 

דעת משפטית שגויה -במצב משפטי הינו הסתמכות על חוותהפרטיים האפשריים של הגנת הטעות 

                                                 
*
 .אוניברסיטת חיפה, סטודנט למשפטים וכלכלה  
 
) 10.10.2007, טרם פורסם (מ"תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע' מדינת ישראל נ 845/02פ "ע  1

 ).טגרעניין : להלן) (21.10.2007, טרם פורסם (מדינת ישראל' מ נ"טגר בע 5672/05פ "ע; )התנובעניין : להלן(
 .348ח "ס, 1994-ד"התשנ,  לחוק העונשין39תיקון   2
 .226ח "ס, 1977-ז"התשל, חוק העונשין; יט34סעיף   3
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 לבחון את אותה ,מטרות רשימה זו הינן ראשית. דין בדבר חוקיותו של מעשה מסוים-של עורך

 הטעות תהגנאת  להעניק בגינהסות ולקבוע האם ראוי דין ולנ-דעת של עורך-הסתמכות על חוות

-לבחון את יישומה בפועל של ההלכה בדבר הסתמכות על חוות, שנית. במצב משפטי ובאיזה היקף

קרים בהם  את היקף המיתר על המידה מצמצם זהכך שדין ולהצביע על -דעת שגויה של עורך

לית החוק ככל שזו נוגעת להגנת הטעות תכאת הולם יותר הלהציע יישום , שלישית. תינתן ההגנה

 .במצב משפטי

הגנת הטעות במצב משפטי כפי שהוסברה  אסביר מהי  של הרשימהבפרק הראשון

להענקת הגנה של טעות במצב משפטי הראות הצדקה לכאורית  אנסה ל,בנוסף. בספרות ובפסיקה

 .דין-דעת מעורך-חוותבגין 

 אשר ניתנו לא מכבר טגרהדין בעניין - ופסקהתנובדין בעניין ה-בפרק השני אציג את פסק

האם ובאילו נסיבות "והיא הדין עוסקים באותה שאלה משפטית -שני פסקי. ובסמוך האחד לשני

דין  בדבר חוקיותו של מעשה מסוים -דעת משפטית שגויה מעורך-תמך על חוותיוכל אדם להס

ישום בגין ביצוע המעשה אכאשר מוגש נגדו כתב , כדי ליהנות מהגנת הטעות במצב משפטיב

 עמדה הדין- בשני פסקיהציגהמשפט העליון -כי בית במסגרת פרק זה אראה "?הדעת-נשוא חוות

  .שתי תשובות שונות ואף סותרות לשאלה המשפטית לעילשונה להלכה ובכך למעשה נתן 

-דעת מעורך-ם נוספים להכרה בהסתמכות על חוותרציונאליבפרק השלישי אנסה להביא 

 וזאת בכדי לבסס את אותה הצדקה לכאורית אשר תתואר  הגנת הטעות במצב משפטילענייןדין 

-דעת שגויה מעורך-את תיחום ההכרה בהסתמכות על חוותאציע להגביל , בנוסף. בפרק הראשון

 .דין לכדי מבחן מקדמי בלבד

יף אין להעד, תיואף יתרונו- ואראה שעל"Pre-Ruling" -בפרק הרביעי אסקור את מוסד ה

דין בכל הקשור -דעת מעורך-פני הסתמכות על חוות-ורם רשמי עלדעת מג-הסתמכות על חוות

 .להגנת הטעות במצב משפטי

-דעת מעורך-חוותהסתמכות על הכרה בבהטמונים  בפרק החמישי אסקור את הקשיים

אנסה להתמודד עם אותם קשיים ולספק להם , בנוסף.  הגנת הטעות במצב משפטילענייןדין 

  .מענה

אגיע למסקנה כי ככלל אין לשלול אפריורית את , במסגרת סיכום רשימה זו, בפרק השישי

דעת -חוותדין אף אם קיימת אפשרות לקבל -סבירותה של טעות הנובעת מהסתמכות על עצת עורך

 הינה הגשמת המטרה השלישית של רשימה זו והיא,  מסקנה זו לשיטתי.מקדמית מגורם רשמי

 .תכלית החוק ככל שזו נוגעת להגנת הטעות במצב משפטי יותר את ההולםלהציע יישום 
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כמקרה פרטי דין -מעורך  טעות במצב משפטי וחוות דעת שגויה:פרק ראשון. ב

 שלה

 

 הגנת הטעות במצב משפטי. 1

 

קרון יקרון יסוד בדיני העונשין במרבית המדינות המפותחות בכלל ובמדינת ישראל בפרט הינו עיע

אין עונשין אלא אם ", האחד: ונות נוספיםשני עקר,  בן השארקרון זה קיימיםי עלצד. תהחוקיו

 ןהעיקרו. "אי ידיעת הדין אינה פוטרת מאחריות פלילית", נווהרלוונטי לעניינ, השני. "מזהירים

 לחוק אשר 12עוגן בסעיף  עיקרון זה ,39עובר לתיקון . בא לידי ביטוי עלי ספר בחוק העונשיןהשני 

 נאמר במפורש  אלא אם, לפטור מאחריות לעבירה עילהידיעת הדין לא תשמשאי " :בע כיק

 לחוק לא אפשר לנאשם כל 12סעיף , הלכה למעשה. " מיסודות העבירהשידיעת הדין היא אחד

 יסוד מיסודות הייתההחוק הגנה במקרה של טעות בדין הפלילי פרט לאותם מקרים בהם ידיעת 

חורי  הרעיון העומד מא4.ת בדין שוללת את היסוד הנפשי הנדרש בעבירהאז ממילא טעו, העבירה

 האינטרס הציבורי ליצור גבול ברור ואובייקטיבי בחוק אשר יפריד בין המותר הוא עיקרון זה

 בין המותר ,רעיון זה עולה מתוך התפיסה שאותו הגבול. ושיחול באורח שווה על כולם, לאסור

ידי -ע מהערכותיו הסובייקטיביות של כל פרט אלא ייקבע על אינו אמור להיות מושפ,לאסור

אי ידיעת הדין  " כיעיקרוןה דא עקא ש5.פי חוק-המחוקק והרשויות המוסמכות לפרש אותו על

אין "והוא ני העונשין עיקרון יסוד אחר בדילעומד בסתירה " אינה פוטרת מאחריות בפלילים

מצב דברים בו אדם אינו מודע ואינו  יוצא של  הסתירה הינה פועל".עבירה בפלילים ללא אשמה

אין , או לפחות בחלקם, במקרים כגון דא. יכול להיות מודע לעובדה שמעשיו הינם בניגוד לחוק

חוסר הנוחות מהעובדה כי בשלילה גורפת  6.יהיה זה הוגן לדרוש מהפרט שישא באחריות פלילית

לעקרון האשמה הובילה את המחוקק של רלוונטיות הטעות במצב המשפטי לא ניתן כל משקל 

 .להכרה מסויגת בטעות מעין זו

 קובעיט לחוק ה34 בסעיף  לחוק העונשין ועוגנו39הדברים האמורים באו לידי ביטוי בתיקון   

עקב טעות , לענין האחריות הפלילית אין נפקה מינה אם האדם דימה שמעשהו אינו אסור" :כי

זולת אם הטעות היתה בלתי נמנעת ,  הבנתו את האיסורבדבר קיומו של איסור פלילי או בדבר

אי ידיעת הדין "מאז נחקק הסעיף ישנו חריג משמעותי לעיקרון יוצא אפוא כי . "באורח סביר

בדומה להגנות ". טעות בלתי נמנעת באורח סביר: "והוא" אינה פוטרת מאחריות בפלילים

  7. הינו על הנאשםמשפטי הטעות במצב הנטל לעורר את הטענה בדבר הגנת, האחרות

                                                 
מגמות " אמונים כדוגמההעבירה של הפרת : העדר מודעות ליסודות העבירה או טעות במצב משפטי"רות קנאי   4

העדר מודעות "קנאי : להלן (227, 203) א"תשס, לדרמן עורך' א ( עיונים בתורת האחריות הפלילית-בפלילים
 ").ליסודות העבירה

 ב עלי משפט"  האם פוטרת מאחריות פלילית–דין -הסתמכות על עצה מוטעית של עורך"אריה -מרים גור  5
 ").הסתמכות על עצה מוטעית"יה אר-גור: להלן (36-37, 33) ב"תשס(

 ).פלר כרך ב: להלן (550) כרך ב (יסודות בדיני העונשיןשניאור זלמן פלר   6
על , לפיכך. ה לחוק העונשין קובע חזקה כי מעשה נעשה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות פלילית34סעיף   7

ולהביא ראיות בנידון אשר יש בהן , "יהטעות במצב משפט"ולענייננו הגנת , הנאשם להעלות טענת הגנה כלשהי
נדרשת התביעה להוכיח , משהנאשם עורר ספק סביר. כדי לעורר ספק סביר המעלה אפשרות להתקיימות ההגנה

, מדינת ישראל' רוזוב נ 4675/97פ "להסבר מפורט בעניין ראו ע. מעבר לכל ספק סביר כי ההגנה אינה מתקיימת
 ). 1999 (368-372, 337) 4(ד נג"פ
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  פורשו מחייב עמידה בשני תנאים מצטברים אשרקיום הגנת הטעות במצב משפטי

 :בפסיקה

מדובר ביסוד . לב- חייב לטעות בדין טעות כנה ובתום הנאשם:טעות כנה – תנאי ראשון

כאשר טעותו של הנאשם , כלומר. חייב להיות מוחלטהוא סובייקטיבי אשר הפסיקה קבעה כי 

אזי אין " לעצום עיניו"נה טעות כנה או כאשר חשד הוא כי מעשהו אינו חוקי ובכל זאת בחר אי

 8.חל" דין אינה פוטרת מאחריות בפליליםאי ידיעת ה"כי  והכלל יסוד זה  מתקיים

בע  יסוד זה הינו יסוד אובייקטיבי אשר קו:"בלתי נמנעת באורח סביר" הטעות הינה – תנאי שני

.  יש בה כדי להסיר מעל הנאשם את האחריות בפלילים," סביר נמנעת באורחטעות בלתי"כי רק 

אף -ט ישתכנע כי הטעות בדין אירעה עלהמשפ-הפסיקה פירשה תנאי זה וקבעה כי רק אם בית

תינתן , ר את המצב המשפטי לאשורושנעשו כל המאמצים שיש לצפות להם מאדם סביר כדי לבר

תביא לקיום ,  כאחדקטיביהסובייקטיבי והאוביי, י התנאיםיודגש כי רק עמידה בשנ 9. ההגנהלו

 . ולהסרת האחריות הפלילית כפועל יוצא מכךות במצב משפטיהטעהגנת 

 כי אין זה רצוי לתחום את המקרים בהם תיתכן , ודעתי עימם,יצוין כי ישנם הגורסים

 ,בדין" עותט"המשפט לקבוע האם הייתה -אלא ליתן לבית" טעות בלתי נמנעת באורח סביר"

גישה זו אף הולמת את , לדידי 10".בלתי נמענת באורח סביר"והאם בנסיבות העניין הטעות היתה 

פורמאלית ההלכה  מבחינה. יט שאינה קובעת כל מגבלה לגבי מקור הטעות בדין34לשון סעיף 

הלכה ,  לרשימה זוכפי שאנסה להראות בפרק השניאך , הפסוקה  אף היא מחזיקה בגישה זו

אשר , אם כי לא ברורה דיה, המשפט העליון החל בתפנית-בית, זה מזה ולאחרונהשה נפרדים ומע

מנה כי יש לתחום ולצמצם את הגנת הטעות במצב משפטי לפחות בכל הנוגע ניתן להסיק מ

  11.דעת מגורם רשמי- כאשר ישנה אפשרות לקבלת חוותדין-להסתמכות על עצה שגויה מעורך

 

 הגנת הטעות במצב לענייןכמקרה פרטי דין -שגויה מעורךטית דעת משפ-חוותהכרה ב. 2

 משפטי

 

התעשייה והמסחר הביאה עימה כפועל יוצא רגולציה רחבה אשר מטרתה , התפתחות הכלכלה

החקיקה .  ובין הפרט לשלטון לבין עצמםהעיקרית להסדיר את מערכות היחסים בין הפרטים

דוגמא יפה לכך היא .  של החברה בה אנו חייםשוניםמגינה למעשה על אינטרסים בתחומים אלו 

מרכיב .  את עמדת החברה בישראל והמחוקק המייצג אותהביע אשר מ12,חוק ההגבלים העסקיים

התיאוריה הכלכלית . קידוש התחרות וניסיון להסרת החסמים אשר פוגעים בההוא  מרכזי בחוק

היוצרים  על היצע וביקוש ם המבוססי,שוק חופשי וקלאסית גורסת כי תחרות משוכללת-הניאו

 הגישה הרווחת גורסת כי שוק 13.מביאים למיקסום הרווחה המצרפית ,במשקמשקל אמיתי -שיווי

                                                 
 ).בורוביץעניין : להלן) (2005 (934-935, 776) 6(ד נט"פ, בורוביץ' מדינת ישראל נ 4855/02פ "ע  8
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק59סעיף , 1ש "לעיל ה, טגרעניין   9

טעות "פלר : להלן (562, 508 ה משפטים" היכן הגבול, טעות בחוק הפלילי או הלבר פלילי"שניאור זלמן פלר   10
 ").וק הפליליבח

נכון לכתיבת שורות אלו לא ברור מהי . טגר אם כי סויגה בעניין תנובההתפנית לעיל החלה לשיטתי בעניין   11
 .מגמת הפסיקה בעניין ומטרת רשימה זו היא להציע הלכה בעניין

 .128ח "ס, 1988-ח"התשמ, חוק ההגבלים העסקיים  12
 ).2006,הוצאת שלם (  מדריך לאזרח-יסודות הכלכלה לעיון נוסף ראו תומס סואל   13
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מנסות ,  ישראלובכללן, מדינות מפותחות רבות, זאת עם 14.משוכלל אמיתי הוא דבר שבתיאוריה

 שחוק נידומ. זוכלכלית תיאוריה , עם סייגים המשרתים אינטרסים אחרים בחברה, לקדם

ההגבלים העסקיים הוא דוגמא מובהקת לפעולות המחוקק הישראלי בדבר קידום התחרות 

 חוק ההגבלים העסקיים וחוקים רבים נוספים יוצרים מציאות של רגולציה רחבה .במשק בישראל

 הכלים וצרת מצב בו לאדם מן הישוב אין זו י מורכבת מציאות.כמעט בכל תחום אליו נפנה במשק

לבדו עם היבטי הרגולציה הנוגעים לו והוא נאלץ לסמוך ידיו על מומחים שונים כמו להתמודד 

, כאשר פלוני מעוניין לבצע פעולה משפטית מסוימת. דין ועוד-עורכי, יועצי השקעות, חשבון-רואי

יצטרך לפנות אל מומחים שונים , חוקיותה והשלכותיה השונות, ועקב כך ירצה לברר כדאיותה

משפטיות אשר יש מגוון עצום של פעולות , במציאות דהיום, נולעניינ. דעת-ותלת חולצורך קב

שאי ידיעת החוק "מכיוון . פי הדין-אם מותרות הן או לא עלההכלים לדעת לאדם מן הישוב אין 

עליו הוא יכול , דין-אלא לפנות לעורך, לפלוני, לולא נותר , "רת מאחריות בפליליםטאינה פו

 חוקיות הפעולה המשפטית אותהמנת שיחווה דעתו בדבר -על, פטי הנדרשלסמוך כבעל הידע המש

 . צה לבצעיר

מצבים כגון זה שתואר  ,המשפט העליון ולדעת מלומדים רבים-דין שונים של בית-מפסקי

עות במצב  בצילה של הגנת הט אף הםחוסים, דין פרטי-דהיינו הסתמכות על עצת עורך, לעיל

תוך מסירת מכלול המידע , דינו-לב על עצת עורך-מך בתוםאדם אשר הסת,  כלומר15.משפטי

, ועקב הסתמכותו ביצע פעולה אשר בסופו של יום הייתה בלתי חוקית, דינו-שברשותו לעורך

 הסיבות העומדות מאחורי החלת ההגנה במקרה של .יתכן ותעמוד לו הגנת הטעות במצב משפטיי

 מקום נכבד בהמשך רשימה  אףיוקדש להןות ודין פרטי הינן רב- של עורךדעת-הסתמכות על חוות

אין מניעה להכיר בהגנה , מבחינת לשון החוק,  ראשית: כעת אסתפק במניית העיקריות שבהן16.זו

 – יט לחוק העונשין נוקט בלשון כללית אשר מבוססת על שניים34סעיף , כפי שהראיתי קודם. זו

בירותה של טעות הנובעת מהסתמכות  ס אין בסעיף הוראה השוללת אפריורי17.תום לב וסבירות

הכרה בהסתמכות על , שנית.  הכרח להמציא סייג כאמורולפיכך אין, דין פרטי-על עצת עורך

פרשנותו , שלישית  18. החל לגביו לאשורו לברר את הדיןדין מתמרצת את הפרט-דעת מעורך-חוות

בעיקר בכל , ים רביםשל האיסור הפלילי  היא שאלה שלא אחת שנויה במחלוקת גם בקרב משפטנ

 אם תחולתה של 19.אשר אין בהן פגם מוסרי מטבע ברייתן, mala prohibitaהנוגע לעבירות מסוג 

 הוגן לדרוש מהדיוט לדעת במקרים כגון  זהיהיה לאקל וחומר אזי מעבירה לא ברורה למשפטנים 

  .מתי לאאימתי הוא מבצע עבירה ואידא 

דין -דעת מעורך-הסתמכות על חוותב ראותרית ל הצדקה לכאונההנה כי כן נראה כי יש

אחת ממטרות רשימה זו הינה לבסס הצדקה . כמקרה פרטי של הגנת טעות במצב משפטי

דעת מעורך דין -למותר לציין שהסתמכות על חוות. לכאורית זו ולהגשמת מטרה זו אדרש בהמשך

                                                 
 .06/11/2007, הארץמתוך כתבה בעיתון " שוק משוכלל"עמי גינזבורג    14
אי ידיעת "עדי אזר ; )פרומדיקועניין : להלן) (2000 (160, 1) 4(ד נד"פ, מדינת ישראל' הורוביץ נ 1182/99פ "ע  15

מחקרי " דיעת הדיןאי י"ציון להב -בן; )אזר: להלן (536-538, 535 י עיוני משפט" הדין ועצה רשמית מוטעית
 ).להב: להלן (177-183, 165 ו משפט

 .ראו פרק רביעי למאמר  16
 .7ש "ראו טקסט בסמוך לה  17
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק56סעיף , 1ש "לעיל ה, טגרעניין   18
בפרק השלישי למאמר אנסה להראות כי רעיונית לא נכון לתחום את הגנת הטעות במצב משפטי רק לעבירות   19

 .אציע תיחום אחר אשר נרמז עליו כבר בפסיקה, במקום זאת. mala prohibitaמסוג 
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וצאה  שטעות הנגרמת כתכדי, קריהעונשין יט לחוק 34וזכרים בסעיף אבתנאים המצריכה לעמוד 

 טעות כנה ובלתי יחשב לטעות במצב משפטי עליה להיותדין ת-דעת מעורך-מהסתמכות על חוות

דין -לב לעורך-פנה בתוםעל המתייעץ להראות כי , כדי ללמוד על כנות הטעות. נמענת באורח סביר

רות יש לבדוק את  כדי לעמוד בתנאי הסבי20.וזאת מתוך ניסיון כן ואמיתי לברר את הדין לאשורו

 הכלל הראוי הוא 21.שיתופו במידע הרלוונטי וכמובן את העצה שאומצה, דין-עצם הפנייה לעורך

-על, המשפט לקבוע-על בית, העיקר הוא שבהינתן מצב דברים נתון. שאין לקבוע מסמרות בעניין

 מטעות דינו נבעה-אשר נבעה מהסתמכות על עצת עורך ,האם טעותו של פלוני, פי שיקול דעתו

כי טעות , גם לפי הפסיקה,  מחלוקתכך ברור הוא ואין על 22.שהינה בלתי נמנעת באורח סביר

 .דין הנה מקרה פרטי של טעות בדין-דעת של עורך-המסתמכת על חוות

 

דעת חוות ההכרה ב ניסיון לקבוע הלכה בעניין – פרשות תנובה וטגר: פרק שני. ג

 טעות במצב משפטי ה לצורך הגנתדין -שגויה מעורךמשפטית 

 

 בדבר חוקיותו דין - שגויה מעורךדעת משפטית-ותנסיבות יוכל אדם להסתמך על חוהאם ובאילו "

ישום בגין כאשר מוגש נגדו כתב א, של מעשה מסוים כדי ליהנות מהגנת הטעות במצב משפטי

  23"?הדעת-ע המעשה נשוא חוותביצו

ות בעלות דמיון רב בעובדותיהן פרשבשתי לענות המשפט העליון -ביתשאלה זו ניסה  על

תשובות שונות ויש שיטענו אף  , ובהפרש של אחד עשר יום בלבד,דין שונים- בשני פסקיונתן

דין כאשר קיימת -דעת שגויה מעורך-הסתמכות על חוותלפחות ככל שהעניין נוגע ל, סותרות

שר בשתיהן הואשמו עניין לנו בשתי פרשות א. דעת רשמית מגורם שלטוני-אפשרות לקבלת חוות

 ראשית אסקור 24. צד להסדר כובל כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקייםבהיותםחברות ומנהליהן 

 בכל הנוגע לשאלה המשפטית שהוצגה הםיאחר מכן אצביע על השוני בינהדין ול-פסקיבקצרה את 

 .לעיל

 

 פרשת תנובה

ע "תמ). ע"תמ: להלן" (מ" מאיר עזרא יבוא ושיווק בע-תנובה" הוקמה חברת 1993בחודש יולי 

: להלן(מ "מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל בעהינה מיזם משותף של חברת תנובה 

ל ולהשתמש בחברות תנובה ומאיר "וחברת מאיר עזרא שנועדה לייבא בשר כשר קפוא מחו) תנובה

בישיבת . ע"תנובה ומאיר עזרא הינן הבעלים במשותף של תמ. עזרא כמשווקות הבלעדיות שלה

ע " פורטו הסדרים שונים בנוגע למדיניות השיווק של תמ25.11.93ע מיום "דירקטוריון תמ

תנובה ומאיר , ע" תמידי-לנקבעו הוראות לגבי הלקוחות שלהם ישווק הבשר ע. 1: ועיקריהם

                                                 
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק65סעיף , 1ש "לעיל ה, טגרעניין   20
 .שם  21
 .563' בעמ, 10ש "לעיל ה, "טעות בחוק הפלילי"פלר   22
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק1סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   23
 . לחוק ההגבלים העסקיים2סעיף   24
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נקבעו הוראות שונות . 3. נעשתה חלוקה של מכסות שיווק הבשר בין תנובה למאיר עזרא. 2. עזרא

 .בי מחיר הבשר שנמכר והנחות במכירתולג

 מדובר וד כתב האישום וכן ולטענת המדינהההסדרים הללו הם אלו שעמדו ביס

 .  חוק ההגבלים העסקיים2בהסדרים כובלים אסורים לפי סעיף 

, המשפט המחוזי קבע כי תנובה ומאיר עזרא אכן הסכימו ביניהן על תיאום מחירים-בית

המשפט המחוזי קיבל את טענת ההגנה האחרונה -בית, עם זאת. בשרחלוקת שוק וחלוקת מכסות 

 25. מכאן ערעור המדינה. היא טענת הטעות במצב משפטיא הלושל המשיבים

 

 המשפט העליון-הכרעת בית

 הסדרים כובלים בין תנובה התקיימוקבע כי אכן נ ידי הנשיאה ביניש-הדין אשר ניתן על-בפסק

כל ארבעת התקיימו המשפט קבע כי -בית. ע"טוריון של תמלמאיר עזרא במסגרת ישיבת הדירק

קיומו של . 1 : העסקייםלחוק ההגבלים) א(2היסודות להגדרה הבסיסית להסדר כובל לפי סעיף 

ההגבלה הוטלה על לפחות . 3. ההסדר נעשה בין בני אדם המנהלים עסקים. 2. כלשהו" הסדר"

-בית, ודוק. וע תחרות בעסקים בין הצדדיםההגבלה הוטלה באופן העלול למנ. 4. אחד מהצדדים

 עוד 26. לחוק)1,3,4) (ב(2המשפט קבע שההסדרים אף נופלים לגדרי החזקות החלוטות בסעיף 

התקיים משום שהמשיבים היו מודעים לפרטי ההסדר והלכה   של העבירה היסוד הנפשיכי, נקבע

 27.ל עבירת ההסדר הכובלכדי שיתגבש היסוד הנפשי שבהיא שדי במודעות לפרטי הסדר כובל 

המשפט העליון הפך את -בית. י כל יסודות העבירה מתקיימיםהמשפט העליון קבע כ-בית, לפיכך

לחוק ההגבלים ) 1)(א(47 בעבירות לפי סעיף המשפט המחוזי והרשיע את המשיבים-החלטת בית

סעיף , ינישהנשיאה בד אליבא.  הגנת הטעות במצב משפטי וקבע כי לא תעמוד למשיבים,העסקיים

 ומאפשר לכלול בגדרי , אינו קובע מגבלה לגבי מקור הטעות בדין וסיבתה לחוק העונשיןיט34

הנשיאה , עם זאת. דין- על עצתו המשפטית השגויה של עורךההגנה גם טעות שמקורה בהסתמכות

 כי משקל עצה משפטית שמקורה בפרשנות רשמית רב בקובעה ביקשה לצמצם את תחולת הסעיף

 28.דין-טית שמקורה בייעוץ משפטי של עורךממשקל עצה משפיותר 

נסיבות  ראה לנכון לצמצמם את היקף ההגנה שמאפשר המחוקק בהמשפט-בית

בשל מספר  וזאת בעיקר ,ל טעות בדין כהגנה עקב קיומה שיןד-מתאימות להסתמך על עצת עורך

 על הסתמכות על אמנם החששות הטמונים במתן הגנה 29. אדון בהרחבה בהמשך עליהםחששות

הם מצדיקים , הנשיאהאליבא ד, לילתה של הגנה זו אךעצה משפטית פרטית אינם מצדיקים את ש

 על עצתו או עמדתו הקפדה יתרה ומשנה זהירות בעיקר כאשר הנאשם מבקש להשתית הגנתו

 30.דעת-לת חוות חרף האפשרות לפנות לגורם רשמי מוסמך לצורך קבדין-המשפטית של עורך

                                                 
לא  (מ"תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל בע' מדינת ישראל נ,  149/96) ירושלים(פ "ת  25

 ).12.12.2001, פורסם
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק24סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   26
 .873' בעמ, 8ש "לעיל ה, בורוביץעניין   27
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק34סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובה עניין  28
 .ראו פרק חמישי למאמר  29
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק35סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   30



,  הלכה ומעשה-דין בדבר חוקיותו של מעשה  -דעת משפטית שגויה של עורך-הסתמכות על חוות "נתן-תומר בר

 )ט"התשס (45) 1( ההארת דין" )בעקבות פרשות תנובה וטגר(? השונים הם

 

 52

דין כנגזרת -בכל הנוגע להסתמכות על עצה שגויה של עורך,  כיאף הוסיפה וקבעההנשיאה 

 ולקבוע אמות מידה מחמירות "פרומדיקו"ראוי לצמצם את הלכת , מהגנת הטעות במצב משפטי

  31.מנת שנאשם יוכל להיכנס בגדרי הסייג-יותר על

גנת טעות במצב דין תהווה ה-אמות המידה לקביעה כי הסתמכות על עצה שגויה של עורך

על הייעוץ ,  ראשית32:ועיקריהן "רשימה פתוחה"ידי הנשיאה בדרך של -הובאו על, משפטי

כלומר על הנאשם למסור את כל הידוע לו .  להתבסס על מלוא התשתית העובדתיתהמשפטי

על העצה , שלישית. דין בעל מומחיות בתחום-הפנייה צריכה להיות לעורך, שנית. הדין-לעורך

. מנומקת ומבוססת, להיות רצינית על פניה ולפיכך בדרך כלל עליה להיות בכתבהמשפטית 

. דעת כתובה תהא מוקפדת ותוכנה יהיה ברור ובעל משקל רב יותר- חוות–מבחינה מהותית 

אותה עצה ש לבחון את טיבה המדויק של "דעת כתובה תאפשר לביהמ-חוות – מבחינה ראייתית

יך טוב יותר את קיומה של ההגנה של טעות בדין וסף סבירות משפטית שניתנה ללקוח ובכך להער

אלא , יש להדגיש כי דרישת הכתב אינה דרישה מהותית. האמצעים שננקטו לשם בירור הדין

דעת משפטית שיש בה כדי לשמש הגנה מפני -חוות, רביעית.  מדובר בדרישה עם ערך ראייתי

נאשם באמצעי האמור לבירור הדין בהיעדר אחריות פלילית הינה בעלת ערך ומשקל רק אם נקט ה

, דעת משפטית מגורם רשמי- יותר כמו למשל אפשרות קבלת חוותאמצעים אחרים מתאימים

כי אי , מבלי לקבוע מסמרות, ציינההנשיאה . נהלים והנחיות ועוד, דין קודם-קיומו של פסק

אשר להסתמך על עצה דין מ-ך העדפה להסתמך על עצת עור– קרי, עמידה באמת המידה הרביעית

הנטל על ו, נראית על פני הדברים כטעות שאינה בלתי נמנעת באורח סביר, משפטית רשמית

ינו ומדוע היה זה הסתפק בעצתו המשפטית של עורך ד הוא להבהיר מדוע הנאשם בנסיבות כאלה

  33.אף קיום האפשרות לקבל את עמדתה המשפטית של הרשות המוסמכת-על, אמצעי סביר

המשפט המחוזי -המשפט העליון לא התערב בממצא העובדתי של בית-בית, של ענייןלגופו 

 היא התנאי הראשון להתקיימות הגנת הטעות אהלו, בדבר טעותם הסובייקטיבית של המשיבים

הדורש ,  הוא התנאי השני להתקיימות ההגנהאהלו,  לגבי הרכיב האובייקטיבי34.במצב משפטי

הנשיאה ביניש קבעה שנוכח הבעייתיות שמעוררים , ת הטעותנקיטת האמצעים הסבירים למניע

הסתפקו המשיבים בפניה סתמית ובלתי מנומקת , ההסדרים שגובשו בין תנובה למאיר עזרא

עוד ציינה  35.פה-בלתי מנומקת ובעל, והתשובה שניתנה להם אף היא הייתה סתמית, דין-לעורך

, קביעת מחיר(של ההגבלים העסקיים " קשההגרעין ה " נופלים לגדרנשואי הדיוןההסדרים , כי

הם ידעו על ,  לבסוף ציינה כי מנהלי החברות הינם אנשי עסקים מנוסים36).חלוקת שוק ונכסים

ע והבעת חששו שמדובר בהסדרים "הסתייגותו של הממונה בכמה הזדמנויות ממיזם תמ

תמכותם על ייעוץ חוסר סבירות של המשיבים בהס, הנשיאהאליבא ד,  כל אלו מעלים37.כובלים

הנשיאה , בשל כך.  מנומקת ומבוססת בכתבעתד-ללא חוות,  באופן סתמי שניתן להםכפי, משפטי

                                                 
 . דינה של הנשיאה ביניש- לפסק36בסעיף , שם  31
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק37בסעיף , שם  32
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק38 סעיף ,1ש "לעיל ה, תנובהעניין   33
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק40בסעיף , שם  34
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק41בסעיף , שם  35
 .שם  36
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק42בסעיף , שם  37
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ולפיכך לא , קבעה כי המשיבים אינם עומדים בתנאי היסוד השני בהגנת הטעות במצב משפטי

   38.עומדת להם ההגנה

 

 פרשת טגר

 ומנהליהן )SRS: להלן(מ "וסוכנויות בעאס הנדסה . אר. חברת אס, )טגר: להלן(מ "ר בעחברת טג

, המשפט המחוזי בהשתתפות בסדרה של הסדרי כובלים-ידי המדינה בבית-הואשמו על

במספר פרשות של רכישה ומכירה של חלקי ,  לחוק ההגבלים העסקיים2כמשמעותם בסעיף 

לחוק ) 1)(א(47המשפט המחוזי הרשיע את הנאשמים בעבירות לפי סעיף -בית. חילוף תעופתיים

, בדחיית טענות ההגנה של הנאשמים. לאחר שקבע כי היו צד להסדר כובל, ההגבלים העסקיים

שמצא שהנאשמים הסתירו משום הטעות במצב משפטי  מחוזי אף את טענתהמשפט ה-דחה בית

 39. ומנהליהןSRS, מכאן ערעור טגר .דינם-מידע מעורכי

 

 המשפט העליון-הכרעת בית

 - הסדרים כובלים בין טגר להתקיימוידי השופטת ברלינר נקבע כי אכן -בפסק הדין אשר ניתן על

SRS בית,עם זאת 40. לחוק ההגבלים העסקיים2 וזאת בשל היות ההסדרים נופלים לגדרי סעיף -

רכזי בכך שזיכה אותם באישום המ,  ומנהלה בחלקוSRSהמשפט העליון קיבל את ערעור חברת 

השופטת ברלינר קבעה כי אין הוכחה כי . ת במצב משפטיטעוההגנת ידי קבלת טענת -בפרשה על

 41.לב-א ניתן להוכיח כי פעלו בחוסר תום ולכן לדינם-המערערים התכוונו להסתיר מידע מעורך

מתקיימים שני יסודות , קבעה השופטת ברלינר כי לגבי האישום המרכזי בפרשה, נוכח האמור

שכן פעולותיהם נעשו , ערערים הגנה זוולפיכך עומדת לזכות המ, הגנת הטעות במצב משפטי

  42.דינם-בהסתמך על עצתו השגויה של עורך

 

 בנוגע לשאלה המשפטית שהוצגה לעילהדין -מפסקיהשוני העולה 

דין כנגזרת מהגנת טעות -במסגרת התייחסותה לטענת הסתמכות על עצה משפטית שגויה מעורך

כי אין לשלול , תנובה ה ביניש בענייןבניגוד לדעת הנשיא, במצב משפטי גרסה השופטת ברלינר

קיימת אפשרות דין אף אם -עות הנובעת מהסתמכות על עצת עורךאפריורית את סבירותה של ט

, המשפט לבחון-על בית, השופטת ברלינר אליבא ד43.דעת מקדמית מגורם רשמי-לקבל חוות

דין - של עורךהאם ההסתמכות על עצתו השגויה, בנסיבותיו הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה

י התנאים בסעיף ושניהם זאת ניתן לקבוע לפי שנ. יט לחוק העונשין34אכן נופלת לגדרי סעיף 

  44.לב וסבירות-תום: בלבד

                                                 
 .שם  38
 ).10.2.2005, לא פורסם (מ"טגר בע' מדינת ישראל נ 385/98) ירושלים(פ "ת  39
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק45-48סעיפים , 1ש "לעיל ה, טגרין עני  40
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק93בסעיף , שם  41
 .שם  42
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק64בסעיף , שם  43
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק65בסעיף , שם  44
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 תנובה שיאה ביניש בענייןהשופטת ברלינר אמנם אימצה באופן עקרוני את עמדת הנ

יגה בפועל עמדה הצ , אך לדידי45,בנוגע לאמות המידה להחלתה של הגנת הטעות במצב משפטי

אה ביניש הרשיעה את הנאשמים הנשי – דברים אמוריםבמה . שונה ואף סותרת לעמדת הנשיאה

וכן , טתדעת משפטית כתובה ומפור-קיבלו חוות ולא  בעיקר משום שלא ביקשותנובה בעניין

השופטת ברלינר זיכתה , לעומת זאת 46.דעת מקדמית מגורם רשמי-משום שלא פנו לקבלת חוות

דינם -דעת משפטית כתובה מעורך- שלא קיבלו חוותאף-מהנאשמים בחלק מהאישומים עללק ח

דעת מקדמית - שלא פנו לקבלת חוותאף-ועל) דעת כזו- חוותשקיבלוהדין -בפסקלפחות לא צוין (

דין סותרים ה-במבחן התוצאה שני פסקי, אף שלא נאמר במפורש-על,  הנה כי כן.מגורם רשמי

 . שפטית אשר הוצגה בתחילת הפרקלפחות בנוגע לשאלה המ

 

דין -דעת מעורך להכרה בהסתמכות על חוות רציונאלים נוספים: פרק שלישי. ד

  וניסיון לתיחום ההגנה,הגנת הטעות במצב משפטילעניין 

 

הגנת הטעות במצב  לענייןדין -דעת מעורךלהכרה בהסתמכות על חוות רציונאלים נוספים . 1

 משפטי

 

הרציונאל העיקרי העומד מאחורי הגנת הטעות במצב , אשון לרשימה זובפרק הרשהוסבר כפי 

: משפטי הוא הרצון ליישב את המתח בין שני עקרונות בסיסיים הנגזרים מעיקרון החוקיות והם

תנובה  בעניין ".אין עבירה בפלילים ללא אשמה"ו" אי ידיעת הדין אינה פוטרת מאחריות פלילית"

דעת -שפטי בכל הנוגע להסתמכות על חוות הטעות במצב מהנשיאה ביקשה לצמצם את הגנת

 על עצה פני הסתמכות-דין על-דין בכך שקבעה כי העדפה להסתמך על עצת עורך-שגויה של עורך

נשלל ובכך למעשה ,  כטעות שאינה בלתי נמענת באורח סבירלכאורהנראית , משפטית רשמית

ה בהכר המצדדים אלים אפשריים אחריםפרק זה אנסה להראות רציונ-בתת 47.התנאי השני להגנה

 מבססת למעשההעלאת רציונאלים אלו לדיון . דין פרטי-דעת שגויה מעורך-ל חוותהסתמכות עב

דין כמקרה פרטי של הגנת -דעת מעורך-תלהחשיב ההסתמכות על חוואת אותה הצדקה לכאורית 

 .מית מגורם רשמידעת מקד-ב דברים בו ישנה אפשרות לקבלת חוות אף במצטעות במצב משפטי

חדשות עסקאות בעלות היקף כלכלי נרחב מתרחשות , בעולם העסקים דהיום – יעילות כלכלית

מאחורי כל עסקה , עומדים להם, מעבר להיבט הכלכלי הצר שעיקרו הוא רווח והפסד. לבקרים

ם פועל יוצא של חקיקה ינמרבית השיקולים ה. שיקולים כלכליים וחברתיים נוספים, ועסקה

הגבלים עסקיים ושיקולים הנובעים מדיני , מיסוישיקולי . סיקה מאסיבית בתחום העסקיםופ

, מסיבות אלו. עבודה הם רק קצה הקרחון בחלק עיקרי של עסקאות מורכבות במשק מפותח

                                                 
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק66בסעיף , שם  45
דעת -אורה אינה נדרשת להכריע בדבר אפשרות המשיבים לפנות לגורם רשמי למען קבלת חוותהנשיאה לכ  46

אך למעשה לכל אורכו של פסק הדין המשיבים מוארים כי בכך שלא התייעצו עם רשות מוסמכת הם , מקדמית
- חוותהמאפשר קבלת, א לחוק ההגבלים העסקיים43סעיף . למעשה טעו טעות שאינה בלתי נמנעת באורח סביר

ולפיכך לא היה קיים בעת ביצוע , 2000הדין כלל כיוון שנחקק בשנת -אינו רלוונטי לפסק, דעת מקדמיות
 .ההסדרים נשואי כתבי האישום

 .33ש "ראו טקסט בסמוך לה  47
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, המתמחים בתחומי משפט שונים דין-ם כמו עורכימאחורי עסקאות רבות עומדים מומחים רבי

הסתמכות על אנשי מקצוע אלו היא דבר מתבקש כאשר מדובר . ת ועודיועצי השקעו, חשבון-רואי

 ההסתמכות על אותם מומחים תיחום. בעסקה מורכבת לה פנים רבות ואף השלכות חוקיות רבות

ב דברים בו אין אך למצ, כטענת הגנת טעות במצב משפטי בעת הצורךה הגבלת קבלתתוך 

 בעת – דבריי אסביר .ה הגיונית כלל ועיקרדעת מקדמית מגורם רשמי אינ-אפשרות לקבל חוות

לעיתים קרובות יש צורך בקבלת החלטות מהירה בכמה נושאים , ביצוע אותן עסקאות מורכבות

לפנות לקבלת , רים גדול מהמקבחלק, מנהלים אינם יכולים להרשות לעצמם. הנלווים לעסקה

. דעתהל בטובה לחוות תואי  השלטוניתדעת מקדמית מגורם רשמי ולהמתין עד שהרשות-חוות

ועסקה זו ', עם צד גהצד השני לעסקה יקשור עסקיו , הדעת תומצא-במרבית המקרים עד שחוות

הוא שבמקרים רבים כל שברצוני לומר .  העסקה היעילה ביותר לצדדים ולחברהלאו דווקא תהא

אינה וכפועל יוצא מכך הפנייה לרשות , דיחויהדעת המשפטית אינו סובל -מועד קבלת חוות

לשעבר הממונה על , ר דוד תדמורשל דוקטוסימוכין לדעה זו אפשר אף למצוא בדבריו . פרקטית

   48.ההגבלים העסקיים

הדעה הרווחת היא שאנו כחברה מעוניינים לעודד חדשנות וחלוציות אשר מהוות  –  יתרשמרנות

כל מה , קיותפי עקרון החו-על, ודוק. חלק מהתכונות ההכרחיות לצמיחת משק כלכלי מפותח

הרי פירוש הדבר הוא , אם במקרים של ספק הנטייה תהיה נגד האזרח. שאינו אסור מותר הוא

הגבלת האפשרות למתן ההגנה לגוף הנוטה , לפיכך. פאקטו של גבול האיסור הפלילי-הרחבה דה

, פאקטו של גבולות האיסור-מהווה אף הוא הרחבה דה,  במקרי ספקמרחיבופירוש , לשמרנות יתר

 רבה בפעולותיה אל מול הפרט  הרשות השלטונית נוטה לשמרנות,דא עקא. ודבר זה אין לקבל

מתוקף , החלטה שמרנית, ראשית: לאמור לעיל שתי סיבות. דעתה-מתן חוות, בין השאר, ובהן

!  אין ספק– אזי מבחינת הרשות, ולכן בכל מקרה שיש ספק, בדרך כלל אינה מבוקרת, היותה כזו

השלטונית אינה הרשות . ימשאבים מונעות מהרשות ליתן את השרות האופטימאלבעיות , שנית

ולספק מנת שיוכלו ביום פקודה להתייצב -על)  צריכהאינהולדעתי גם (ת עורכי דין מחזיקה סולל

 49.הדעת-משפטיים העומדים בפני מזמין חוותשירות משפטי מעמיק ולסקור את כל הצמתים ה

-הדעת הוא הלקוח של עורך-מזמין חוות. הוא ולא אחר, הפרטי הדין-תפקיד זה הוא של עורך

 לכספו והיא סקירה תסומך ידיו עליו ומצפה לקבל את התמורה המקסימאלי, משלם לו, הדין

משפטיות כדי למקסם את -משפטיות ואף לבר של המצב המשפטי הנתון תוך מתן המלצות מלאה

יות קיימת בין הפרט  יכולה לה אינה כזו לא קיימת ואףהתקשרותצורת . התועלת ממצב זה

   .לרשות השלטונית

דין -דעת מעורך-קול נוסף להכרה בהסתמכות על חוותר דוד תדמור אף מעלה שידוקטו – גילוי לב

 מדובר בעניין ,גישתו ל50.שלטוניתדעת מקדמית מרשות - אפשרות לקבלת חוותאף כאשר קיימת

לגילוי הלב  צריך להיות דומה אינוואף  דומה אינות גילוי הלב בפני הרשות השלטוני. של גילוי לב

 הפניה לרשות, ראשית: לשניים,  תדמורדוקטורלדברי  ,דבר זה מוביל. דין פרטי-בפני עורך

הרשויות אינן יכולות לסמוך , שנית.  כלל אינה אפשרית משום שגילוי הלב אינו אפשריהשלטונית

                                                 
 ). תדמור:להלן (24.10.07 מיום TheMarker -מתוך כתבה ב" ?ברלינר או ביניש"דוד תדמור   48
את המאמר ניתן למצוא ". על חוות דעת משפטית ואחרות"וא במאמרו של שגיב ארז דעה דומה ניתן למצ  49
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 .48ש "לעיל ה, תדמור  50
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האחרונים הם חלק אלו שני כאשר  ,משאבים צורך ובירור מטעמן אורך זמן ועל המידע הנמסר

. אני בוחר לאמץ בשתי ידיי גישה זו,  עם כל הכבוד.מהמחסורים העיקריים של הרשות השלטונית

, מנגד. הרשות השלטונית לעולם לא תייצג את אינטרס הפרט אלא את אינטרס החברה בכללותה

ה ולהדריכו כיצד עליו לצעוד  הוא לייצג את לקוחו נאמנתפקידו העיקרי, הדין הפרטי-עורך

-בין הרשות השלטונית לעורך, ניגוד זה. ואימתי עלול הוא לסטות מהן בפעולותיו "בשבילי החוק"

דין פרטי לאלטרנטיבה -יוצר את אותו פגם מבני ברשות השלטונית והופך את הפנייה לעורך, הדין

 .עדיפה

 

 דין-מעורךדעת שגויה - ההכרה בהסתמכות על חוותתיחוםן לניסיו. 2

 

 ? דין-דעת שגויה מעורך-נע מלהכיר בטענת הסתמכות על חוותאימתי יש להימ

אינו , המקים את הגנת טעות במצב משפטי, יט לחוק העונשין34סעיף , כפי שהוראה והוסבר

אך , לב וסבירות הינם מושגי שסתום-ן שתום מכיוו51.לב וסבירות- תום,תוחם עצמו אלא לשניים

ות  של אמ"הרשימה הפתוחה" הינה דוגמא לכך. וכם תנאים ואמות מידה לתלקרואטבעי שינסו 

 בענייןהמשפט -ביתידי - נקבעה עלאשר, דין-דעת מעורך-המידה להכרה בהסתמכות על חוות

קבוע מסמרות בעניין אלא ליתן את כוח  להימנע מלשנכון יותר נראה לי , כשלעצמי52.תנובה

התקיימו יסודות רה ונסיבותיו הקונקרטיות האם בכל מקהמשפט שיקבע -שיקול הדעת לבית

כפי שהוראה , סימוכין לדברים אלו. ליבו של הנאשם וסבירות פעולותיו-ההגנה בהתאם לתום

ראוי לדעתי לקבוע מעין , עם זאת 53.אפשר למצוא בספרות ובפסיקה, ובמקום אחר ברשימה ז

דעת - של הסתמכות על חוות משפטי במקרהמבחן מקדמי לבדיקת קיומה של הגנת הטעות במצב

.  למבחן זההמשפט העליון נדרש-בית, הדין נשואי המאמר-בשני פסקי. דין פרטי-שגויה מעורך

ככל שמדובר בשאלה משפטית :  הציעה הנשיאה ביניש מבחן נוסף של סבירותתנובה בעניין

 סבירה דין-דעת מעורך-כך תהא ההסתמכות על חוות,  ברוראינושהדין לגביה , מורכבת יותר

 , מאחוריההתנהגותהכך ש, ככל שמדובר בשאלה משפטית מורכבת פחות, לעומת זאת. יותר

הדעת -כך תהא ההסתמכות על חוות, של העבירה הנדונה" גרעין הקשה"חוקיותה קרובה ל

 פטת ברלינר רומזת בדבריה בענייןהשו,  או בשונה מהנשיאה,בנוסף 54.דין כפחות סבירה-מעורך

: המתח הנוצר בין שני העקרונות הבסיסיים, לפי השופטת ברלינר. יים מבחן נוסף כי ייתכן וקטגר

בא לידי ביטוי " אין עבירה בפלילים ללא אשמה"ו" אי ידיעת הדין אינה פוטרת מאחריות פלילית"

אשר אין בהן פגם מוסרי מטבע ברייתן והינן , mala prohibitaכמעט אך ורק בעבירות מסוג 

, mala in seבעבירות מסוג ,  לעומת זאת55. משום שהמחוקק קבע שהן כאלונחשבות לעבירות רק

 נראה 56.או שמימדיו זעירים, לא קיים המתח שתואר לעיל, אשר יש בהן פגם מוסרי מטבע ברייתן

שניתן להבין מדברי השופטת ברלינר שלא יהיו מצבים בהם נכיר בהגנת הטעות במצב משפטי 

                                                 
 .ראו פרק ראשון למאמר  51
 .שדינה של הנשיאה ביני- לפסק36סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   52
 .562' בעמ, 10ש "לעיל ה, "טעות בחוק הפלילי"פלר   53
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק36סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   54
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק58סעיף , 1ש "לעיל ה, טגרעניין   55
 .שם  56
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נועדה בכדי ליישב את  גנההתה הו מכיוון שא,mala in se כאשר העבירה הנדונה הינה מסוג

 איני מסכים, עם כל הכבוד.  לדברי השופטת ברלינר,לא קיים בעבירות כגון דא  שכאמורהמתח

 קטגוריות בכך שמנסה לקבוע גם היאהשופטת חוטאת , לשיטתי. גישתה של השופטת ברלינרעם 

נראה שהשופטת , ראשית. דין-דעת מעורך- להכרה בהסתמכות על חוותנוקשות יתר על המידה

המחוקק לא הגביל את תחולת הגנת הטעות במצב משפטי . נוקטת בגישה מוסרנית שאינה רצויה

אף שיש הגיון -על, שנית. המשפט יעשה זאת-י שביתאך לסוג מסוים של עבירות ולכן לא נראה ראו

אין זה נכון רעיונית להפריד בין , ואף אודה כי דבריה מושכים את הלב, רב בדברי השופטת ברלינר

הראיה המובהקת ביותר לחיזוק . שני סוגי העבירות בכל הנוגע להחלת הגנת הטעות במצב משפטי

 ."פרומדיקו" הדין בעניין-פסק, הראשון אשר עסק בנושא המאמרהדין המרכזי -דבריי הינה פסק

 לפקודת מס 220לפי סעיף עבירה מ, ר הדירקטוריון של חברת טבע אלי הורוביץ"בפרשה זו זוכה יו

 הורוביץ זוכה משום שהתקבלה 57.הכנסה אשר עיקרה הוא כוונה לרמות ולהתחמק מתשלום מס

ל מסכימים כי כוונה להתחמק מתשלום מס היא למעשה כוונה לרמות וכ ה.בדיןטענתו לטעות 

 ה לי שבנקלנרא. מוק טבוע בהוהרי מדובר בהתנהגות אנטי חברתית מובהקת אשר פגם מוסרי ע

 .mala in seניתן לסווג את העבירה הנדונה לעיל כעבירה מסוג 

נראה לי שעניין , אך חרף זאת,  בין מרמה לבין אונס או רצחלהבחין בבירוראמנם יש 

 לכך שאין להתנות את תחולת הגנת הטעות במצב משפטי לסוג  יפה דוגמא הינו"פרומדיקו"

וזאת לאחר הצעות רבות בפסיקה ובספרות עובר , המחוקק אמר את דברו מפורשות. העבירה

-הכרה בהסתמכות על חוותהוכמקרה פרטי שלה אף ,  הגנת הטעות במצב משפטי39.58לתיקון 

בלתי נמנעת "כנה ו" טעות: "צריכה לחול כאשר מתקיימים יסודות הסעיף והם, דין-דעת מעורך

המבחן היחיד אם כן שיש לקבל הינו מבחן הסבירות המקדמי של הנשיאה ביניש ".  סבירבאורח

 נוסף ליסוד הסבירות המצוי אשר ממילא נראה כמבחן עזר, לה המשפטיתבנוגע למורכבות השא

גרום לכך שאנסים ורוצחים יוכלו לטעון אין בה כדי ל ,ידי-הגישה המוצעת עלאציין ש. בסעיף

דעת שסבר כי אונס או רצח אינם -אי אפשר להאמין לאדם בר,  ראשית.שפטילהגנת טעות במצב מ

בכל ,  טענה כזו,שנית. ולכן התנאי הראשון לקיום ההגנה אינו מתקיים!  מדובר בשקר-ענישים

 לכך  יפהדוגמא. הגנההתנאי השני לקיום ה מתקיים אין אףרה ולכן אינה סבי,  תיטעןאופן בו

יטען לטעות במצב משפטי משום שסבר שבשל היותו ס נאשם באינומצב דברים בו אפשר לראות ב

דעת יודע כי - טענה זו אינה סבירה משום שכל בר.באפשרותו לכפות עצמו על נשים, גבר

ולכן לא יכול להיות חשש שמא תתקבל טענתו כיוון , סההתנהגות בה הואשם הנאשם היא אינו

 .שאינה עומדת במבחן הסבירות

 

 

 

 

                                                 
 .120ח "ס, 1961-א"התשכ, ]נוסח חדש[פקודת מס הכנסה ; 220סעיף   57
 יד משפטים" הצעה לחלק מקדמי וחלק כללי לחוק עונשין חדש"שניאור זלמן פלר ומרדכי קרמניצר ; 52סעיף   58
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 האם – "Pre- Ruling" – דעת מקדמית מרשות שלטונית- חוות:פרק רביעי. ה

 ?דעת מעורך דין פרטי-באמת יש לבכרו על חוות

 

"Pre-Ruling"מקדמית של רשות שלטונית כמענה לבקשתו של אדם המעוניין דעת- הינה חוות 

.  אותו אדם רוצה לבצעהרשות לפעולה משפטית ונפקותה של אותה הפעולה אשרלדעת את יחס 

 סעיף – בפקודת מס הכנסה, האחד:  מעוגן בחוק בשני מקומות מרכזיים"Pre-Ruling" -סד המו

כמענה לבקשתו של , דעת מקדמית-מנהל רשות המיסים להעניק חוותמסמיך את ג לפקודה 158

בחוק , השני. על עסקה אשר אותו אדם מעוניין לבצעבנוגע להשלכות מיסוי אפשריות , אדם

- על ההגבלים העסקיים להעניק חוותא לחוק מסמיך את הממונה43עיף  ס– ההגבלים העסקיים

 מבחינת דיני ההגבלים  החוקיותבנוגע להשלכות, נה לבקשתו של אדםכמע, דעת מקדמית

 יםהעומד ים העיקריים הרציונאל אחד.על עסקה אשר אותו אדם מעוניין לבצע, העסקיים

דעת -אדם המזמין חוות. טחון וודאות בי הוא הרצון לספק"Pre-Ruling" -מאחורי מוסד ה

ולפעול לפיה כיוון , סוימיםתחת סייגים מ, דעת זו- ומקבלה יכול לסמוך ידיו על חוותמקדמית

-דעת זו מחייבת את הרשות השלטונית ומהווה בסיס להסתמכות סבירה של מזמין חוות-שחוות

 ומבקשים כי יבחןהעסקיים צדדים לעסקה עתידית הפונים לממונה על ההגבלים , נו לעניינ.הדעת

בהנחה , על החלטתויוכלו להסתמך , פי דיני ההגבלים העסקיים-על, את חוקיות העסקה העתידית

יצוין כי אם .  מלאהתלב והניחו בפני הממונה על ההגבלים העסקיים תשתית עובדתי-שפעלו בתום

 תעמוד לצדדים יאז, הממונה טעה בפרשנותו את החוק הרי מדובר בפרשנות מוטעית מגורם רשמי

דעת -לב על חוות-כי הסתמכות כנה ובתוםל מסכימים ולעסקה הגנת הטעות במצב משפטי שכן הכ

 זו אחת  סביר אף כי59.מגורם רשמי מעמידה לזכות נאשם את הגנת הטעות במצב המשפטי

 "Pre-Ruling" -לעניות דעתי ישנה בעייתיות רבה עם מוסד ה, עם זאת.  לחוקא43מתכליות סעיף 

 : לידי ביטוי בכמה רבדיםההבעייתיות בא, לשיטתי  60.בחוק ההגבלים העסקיים

 

  החסרונות במתן חוות דעת מקדמית מגורם רשמי:רובד ראשון

דעת מקדמית מגורם רשמי אשר רובם ככולם הובאו -בחוותשל חסרונות   לא מבוטלישנם מספר

כפי שהוסבר . ה לשמרנותטייהעיקרי שבהם לדעתי הינו הנ. נהבפרק הקודם בהקשר מעט שו

מתן , בין השאר, הרשות השלטונית נוטה לשמרנות רבה בפעולותיה אל מול הפרט ובהן, קודם

התמודדות עם השמרנות איננה אפשרית משום שזו טבועה עמוק במבנה , לדידי. הדעת-חוות

 ביקורת בעקבותיהנוטה להביא שמרנות אינה . הרשות השלטונית ומאפיינת את מרבית פעולותיה

 .ות השלטונית תנקוט בגישה שמרניתולכן אך טבעי שהרש

לפי . "Pre-Ruling" -הינו הסלקטיביות במתן ה, נואשר אף הוא נוגע לעניינ, ון נוסףחיסר

הממונה לא , קייםהממונה על ההגבלים העסדעת מקדמיות מטעם -לכללי מתן חוות )ב(4סעיף 

                                                 
 .59' בעמ, 5ש "לעיל ה, "הסתמכות על עצה מוטעית"אריה -גור  59
 בפקודת מס הכנסה הינו מוסד מבורך אך לא אדרש אליו במסגרת רשימה "Pre- Ruling" -מוסד ה, לעומת זאת  60

 .ו כיוון שאין זה משרת את מטרות המאמרז
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 תסלקטיביו 61.ירה או בדיקה עובדתית מפורטתדעת מקדמית בבקשות המחייבות חק-יספק חוות

 שקיימות בקשות ומובילה לכך, סביר שנובעת מחוסר משאבים ברשות להגבלים עסקיים, זו

בכך שהממונה על , לדידי. אך בשל מורכבותן אינן זוכות למענה, דעת מקדמית-ראויות למתן חוות

עסקה מורכבת בעלת פנים רבות דעת מקדמית בנוגע ל- יכול לספק חוותאינוגבלים העסקיים הה

ומחים דין מ-דעתם של עורכי-דעתו על פני חוות-לא ניתן לבכר את חוות, והשלכות חוקיות רבות

 . נדרשים בשגרת יומם לעסקאות כגון דאבתחום אשר 

 

דעת -ת מגורם רשמי על פני חוותדעת מקדמי-ן לחוותתהמשקל העודף אשר ני: רובד שני

 דין-מעורך

 עולה כי עצה משפטית אשר מקורה בפרשנות רשמית הינה בעלת משקל תנובהיין  בענהדין-מפסק

, המשפט- הדעה הרווחת היא שבית62.דעת מעורך דין-ותר מעצה משפטית אשר מקורה בחוותרב י

מדוע יש להעדיף פרשנות משפטית , אם כן. הינו המוסמך הבלעדי לפרש את החוק, הוא ולא אחר

 הרי בשני המקרים מדובר ?דין-דעת מעורך-פני חוות-על, המשפט-תמגורם רשמי שאינו בי

, פי חוק ליתן פרשנות לחוק-מכים עלבשני המקרים אותם מומחים אינם מוס, תחוםבמומחים ב

 כי  עם הטענהמסכים אני. הדעת- בעת מתן חוות בשני המקרים אותם מומחים יכולים לטעותוכן

 אך אין ,"ההשתק"טונית מכוח דוקטרינת פרשנות משפטית מגורם רשמי כובלת את הרשות השל

 אשר  לחוק העונשיןיט34סעיף ל ,נושהרי הוא כבול לחוק ולעניינהמשפט -היא כובלת את בית

תכן מצב יי.  את הגנת הטעות במצב משפטי נאשםחוק תעמיד לזכותמגדיר אימתי טעות בפירוש ה

סוימת אינה חוקית מבחינת הממונה על ההגבלים העסקיים יקבע כי פעולה משפטית מדברים בו 

. דין מומחה בתחום יקבע כי הפעולה חוקית וכשרה-עורך, דיני ההגבלים העסקיים ולעומתו

אין היגיון , לפיכך. הקביעה לגבי צדקתו של מי מהם נתונה למוסד אחד והוא הרשות השופטת

  .לבכר אף לכאורה את דעתו של הממונה על ההגבלים העסקיים

 

 " שוטהמעגל: "רובד שלישי

דעת -מנת להשקיע במתן חוות-המשאבים עללרשות השלטונית אין את , כפי שהוסבר קודם

, הדעת עלול לעמוד-טיים האפשריים בפניהם מזמין חוותמעמיקה בה ייסקרו כל הצמתים המשפ

לרשות , בנוסף. הדעת-בחירה כזו או אחרת של מזמין חוותוההשלכות החוקיות העולות מ

דעת מעמיקה ויסודית בעיקר בשל - חוות להשקיע את מירב משאביה במתןהשלטונית אין תמריץ

ודבר זה יכול , דעת מעמיקה ויסודית- זאת הרשות תספק חוותאם בכל ,מאידך. העליות הנלוות

 עולה ,ידי הקצאת משאבים רבה יותר הטומנת בחובה עלויות נוספות-להיות מבוצע רק על

הדעת אשר -מזמין חוותת בעלות זאת ולא כים לשאצרי, משלמי המיסים,  מדוע אנחנוהשאלה

אדם היודע כי התשואה מפעולה . חוסר יעילותמצב זה עלול להוביל ל, זאת ועוד? נהנה ממנה

וזאת משום שהוא אינו סופג את " Pre-Ruling"עדיין יפנה לקבלת , עתידית שלו הינה קטנה

ר אם יצטרך לשלם ממיטב כספו עבו לא כך הדבר . דבר זה מקטין את התועלת המצרפית.העלויות

                                                 
ניתן למצוא . כללי מתן חוות דעת מקדמיות מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים: הרשות להגבלים עסקיים  61

  il.gov.antitrust.www://http   -בכתובת
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק34סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   62
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, מתדין בנוגע לפעולה משפטית מסוי-דעת מעמיקה מעורך-חוות. דין פרטי-דעת מעורך-חוות

 .   הדעת מאמין כי ישנה תשואה עתידית בהתאם-תוזמן אך אם אותו מזמין חוות

פני -דעת משפטית מגורם רשמי על- עולה כי לא רק שאין להעדיף חוותמכל האמור לעיל

לים וצדדים לעסקאות יש לעודד ולתמרץ מנה, דין פרטי אלא נהפוך הוא-דעת מעורך-ותחו

נקיטה בגישה כזו . דין בכל מקום בו הדין החל לא ברור להם-דעתם של עורכי-להיזקק לחוות

משרתת אינטרס חברתי חשוב  והוא עידוד הפרט לברר האם פעולותיו עולות בקנה אחד עם 

  63.החוק

צריך לשאת ,  לבצע פעולה משפטית מסוימת אשר יתכן ותניב לו רווחיםאדם אשר מעוניין

ם נועדו כספי משלם המיסי. דעת משפטיות-ר כוללת בתוכה בעת הצורך גם חוותבעלותה אש

 אם השאת רווחיו וספק רב בעיניי, נטרסים חברתיים שונים אימתהגשלצרכים אחרים ועיקריהם 

חזקה , דעת משפטית בנוגע לנושא מסוים-מספק חוותדין ה-עורך. וא אחד מהםהפרטי של אדם 

בחן את הדין הרלוונטי החל וקיבל , עליו כי שקד ולמד את התשתית העובדתית אשר הונחה לפניו

 ני לדעה כי ישנם קשיים מסוימיםמסכים א. תובהחלטפגם החלטה מושכלת ובאמונה כי לא נפל 

 אך 64,י של הגנת הטעות במצב המשפטידעת מעורך דין כמקרה פרט-בקבלת ההסתמכות על חוות

 .  אלו יש מענה ואותו אנסה להראות בפרק הבא לרשימה זולקשיים

 

  הקשיים ודרכי התמודדות– דין-חוות דעת פרטיות מעורכי: פרק חמישי. ו

 

 קשיים מסוימים  העלהטגר ובעניין תנובההמשפט בעניין -בית, הדין נשואי רשימה זו-בשני פסקי

קשיים  65.דין-דעת שגויה מעורך-חריות פלילית למי שהסתמך על חוותת פטור מאהנובעים מהענק

דעת -אלו למעשה מהווים טעמים מדוע יש לצמצם את היקף ההגנה של  ההסתמכות על חוות

-בית. דעת מקדמית מגורם רשמי-דין בפרט כשקיימות אפשרויות חלופיות כקבלת חוות-מעורך

 קשיים  אשר סוקרת66,אריה-מרה של פרופסור מרים גורעל מא הדין-המשפט הסתמך בשני פסקי

, דין-דעת שגויה מעורך-חריות פלילית למי שהסתמך על חוותהנובעים מהענקת פטור מאמספר 

דעת -הסתמכות על חוותב הכרהטגורית יש לשלול ק, מגיעה למסקנה כי בשל אותם קשייםו

קשיים אלו אינם , ה בינישהנשיאאליבא ד 67. הגנת הטעות במצב משפטילענייןדין -מעורך

 וכאשר ישנה 68,אך יש בהם כדי ליתן פרשנות מצמצמת להיקפה, מצדיקים את שלילת ההגנה

 פני -על, דין נראית-מעורךדעת - מגורם רשמי אזי הסתמכות על חוותדעת-אפשרות לקבלת חוות

ה אין אך לשיטת, קשיים אלו כבדי משקל, השופטת ברלינר אליבא ד69.כבלתי סבירה, הדברים

 הגנת הטעות במצב לענייןדין -דעת מעורך-הסתמכות על חוותב הכרהרית בהם כדי לשלול אפריו

                                                 
 .דינה- לפסק64בסעיף , 1ש "לעיל ה, טגרכדברי השופטת ברלינר בעניין   63
 .דינה- לפסק35בסעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהדינה בעניין -ידי הנשיאה ביניש בפסק-קשיים אלו הועלו על  64
דינה - לפסק63סעיף , 1ש "לעיל ה, טגרעניין ; דינה של הנשיאה ביניש- לפסק35סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   65

 .של השופטת ברלינר
 .5ש "לעיל ה, "הסתמכות על עצה מוטעית"אריה -גור  66
 .52' בעמ, 5ש "לעיל ה, "הסתמכות על עצה מוטעית"אריה -גור  67
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק34-25סעיפים , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   68
 .שיאה בינישדינה של הנ- לפסק38בסעיף , שם  69
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השופטת ברלינר אף לא קוראת לצמצם את היקף ההגנה או ,  בשונה מהנשיאה ביניש70.משפטי

- אפשרות לקבלת חוותנהכאשר יש, דעת מעורך דין-ות על חוות כי הסתמכ כהנחת מוצאלקבוע

 אליבא 71. תקים לזכות נאשם את הגנת הטעות במצב משפטיבדרך כלל לא, שמידעת מגורם ר

  שני מבחניםיש לבדוק כל מקרה ונסיבותיו הקונקרטיות ולהעבירם תחת , השופטת ברלינרד

יט לחוק 34ם התנאים היחידים המצוינים בסעיף ינאלו האשר  72,לב וסבירות- תום– בלבד

 .העונשין

 אמנם לא ניתן.  לדעתה של השופטת ברלינר מצטרף אני,עות שהוצגו לעילמשלושת הד

 הגנת הטעות לענייןדין -דעת מעורך-הסתמכות על חוותב הכרהלומר כי אין קשיים וחששות מ

 כדי לשלול או אפילו לצמצם  יש בהם,אין לטעון כי קשיים אלו,  אך לעניות דעתי,במצב משפטי

 .זה ארכימדית בלשון החוקכאשר אין לדברים אלו אף לא אחי, את היקף ההגנה

  נימוקים כבדי משקל לעניות דעתיכי מרבית הקשיים אף אינם מעלים,  בכל הכבודאוסיף

- על.הנשיאה והשופטת ברלינר, אריה-פרופסור גור לשלול את ההגנה כפי שסוברות אשר יש בהם

אריה - של פרופסור גורה להלן את כל הקשיים אשר הועלו במאמראסקור,  טענותיילבססמנת 

 .מחוצה לואם פנימי לקושי עצמו ובין אם  כי לרובם ככולם ישנו מענה בין אנסה להראותו

 

אריה טוענת כי שיקול -פרופסור גור – "מוזמנות"דעת - קניית חוות– החשש לשימוש בהגנה

דעת -החשש שתתפתח תופעה של קניית חוותנגד הענקת הפטור מאחריות פלילית הוא כמרכזי 

חשש זה הוא ,   לעניות דעתי73.דין כדי לרכוש חסינות מפני העמדה לדין פלילי-ורכי  מע"מוזמנות"

ידי הקפדה יתרה -ועימו ניתן להתמודד על, החשש המשמעותי היחיד מבין החששות שיובאו להלן

ואולי אף מתוך , לב-דעת בחוסר תום-ין אשר העניקו חוותד-על העמדה לדין משמעתי של עורכי

 ובכך ליצור אצל המשפט-בפני ביתדעתם -דין להגן על חוות-יתן לאלץ עורכי נ,בנוסף. רשלנות

שני פתרונות אלו הובאו . דעת בלתי מבוססות-הדין מעין מחסום פסיכולוגי מפני מתן חוות-עורכי

המשפט -בית, תנובה בעניין 74.אך היא לא נתנה דעתה ליעילותם ,אריה-במאמרה של פרופסור גור

דה ומטילים נטל כבד ם שהם מרחיבים את הגנת ההסתמכות יתר על המי פתרונות אלו משושולל

ם דבר מתבקש כדי להתמודד עם חשש ינפתרונות אלו ה,  לדידי75.הדין-עורך, הדעת-על נותן חוות

מסכים אני עם דעת הנשיאה כי פתרונות אלה יש בהם כדי לסרבל ולהרחיב את יריעת  , ראשית. זה

. ניות דעתי עדיף סרבול דיוני זה  מאשר הפיכת ההגנה לאות מתהאך לע, הדיון בהגנת ההסתמכות

אי ידיעת "אינו נופל בחשיבותו מעיקרון " אין עבירה בפלילים ללא אשמה"יש לזכור כי העיקרון 

 ובכן לדעתי אין ,הדין-לגבי הטלת נטל כבד על עורך, שנית". הדין אינה פוטרת מאחריות בפלילים

פירוש  הם הדבריולב ובאמונה כנה כי -דעת בתום-כתוב חוותדין י- שכן אם עורך,בטענה זו ממש

דין - כאשר עורךכך הם פני הדבריםלא . דעתו- אם יתקשה להגן על חוותיספק בעיני, הנכון לדין

הדין - אציין כי בכך שמעניקים לעורכי.הטלת הסנקציה מתבקשתלב ואז ממילא -יפעל שלא בתום

                                                 
 .דינה של השופטת ברלינר- לפסק63-64סעיפים , 1ש "לעיל ה, טגרעניין   70
 .שם  71
 .שם  72
 .47' בעמ, 5ש "לעיל ה, "הסתמכות על עצה מוטעית"אריה -גור  73
 .שם  74
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק35סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   75
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. חייבים שכוח זה ילווה במידת מה של אחריות, אדםלית לאת הכוח להקים פטור מאחריות פלי

תביא לזהירות , המשפט-דעתו בפני בית-רך להגן על חוותטיצהידיעה כי יובא לדין משמעתי ו

  76.הדין בעצותיו ובעת כתיבת חוות דעתו-עורך

 

אריה -לשיטת פרופסור גור – הדין-המשפט להביע דעתו על המוניטין של עורך-הצורך של בית

יש צורך ,  הוא יסוד הסבירותאהלו, די שהיסוד השני של הגנת הטעות במצב משפטי יתקייםכ

-ן של עורךיאלץ להביע עמדה על המוניטיהמשפט י-בית, דא עקא. דין בעל מוניטין-לפנות לעורך

- המעמדית של עורכיהגורם שנוטל חלק פעיל בקביעת ההיררכי"הדין ובכך למעשה יהפוך להיות 

- של עורכימוניטין. אי נוחות ותו לא, במצב דברים זהמסוימת אי נוחות ה כי קיימת  אוד77".הדין

אדם שרוצה לתבוע את מעבידו בשל . המשפט-ל דורש ללא קשר לבתידין ידוע כבר ממילא לכ

ך כ. העבודה דיני דין הנחשבים למומחים בתחום-לא יתקשה למצוא שורה של עורכי, הפרת זכויות

-דין נמדד בדרך-חלקו האחד של המוניטין של עורך. משפט בכל תחומי ההם פני הדברים כמעט

בדיקה זו אובייקטיבית ואין היא מובילה להבעת דעה בעייתית כזו . כלל לפי ניסיונו בתחום בעבר

 למדוד יכד, ידי הצלחתו באותו תחום-חלקו האחר של המוניטין נמדד על .הדין-או אחרת על עורך

וע חופשי ל יודעים  איזה בעל מקצוהרי הכ. המשפט-א נזקקים לביתאת הצלחתו אין אנו ממיל

. 'אמצעי התקשורת וכו, חבריםמ ידי ידיעות- מגיעים לתבונות אלו עלאנו. הוא מומחה ואיזה לא

מר ואין הוא א, דין-באשר למוניטין של עורךמה המשפט ייאלץ לקבוע דבר -אף אם בית, כי כןהנה 

דעתו באשר לכישורים בפועל של - צריך לחוותאינוהמשפט -בית. אלא את הידוע מלכתחילה

מדובר בנתון עובדתי ולא . הדעת- יצא להם בעת מתן חוותאלא למוניטין שכבר, הדין-עורכי

המשפט לעיתים נדרשים להביע עמדה באשר למוניטין של -בתי, ודוק. המשפט-הערכה של ביתב

בניגוד  78".מומחה"דעת -דותם חוותכאשר אלו מוזמנים ליתן בע', ים וכורופא, מהנדסים

-ידי בית-עלדין - בהערכת מוניטין של עורךהטמון" במחיר"איני רואה שוני , יהאר-לפרופסור גור

אריה טוענת כי -פרופסור גור. אל מול הערכת מוניטין של כל בעל מקצוע חופשי אחרהמשפט 

דין הוא - של עורךהמשפט יביע עמדתו באשר למוניטין-הנוסף שנשלם כאשר בית" המחיר"

דין ייאלץ לייצג לקוח בפני אותו שופט -שהתדמית של עשיית הצדק עלולה להיפגע כאשר עורך"

נראה לי שיש ,  ראשית79".הדין-שבמשפט קודם הביע עמדה שלילית באשר למוניטין של עורך

נו  מצב דברים זה אירביםמקרים ב, שנית. דעו להתמודד עם קושי זהילסמוך על שופטינו כי י

 . משמשים כליטיגטוריםאינם דעת -כותבי חוותפעמים רבות שאפשרי כלל שכן 

 

-פרופסור גור – יצירת פער בלתי שוויוני בין נאשמים בעלי אמצעים לבין נאשמים חסרי אמצעים

דבר זה יוביל להחרפת חוסר . דין מומחים בתחום ידרשו מחיר בהתאם-אריה טוענת כי עורכי

למעשה חסינות מפני העמדה לדין פלילי " לרכוש"בעלי אמצעים יוכלו , הלשיטת. השוויון החברתי

חסינות כזו תימנע ממחוסרי אמצעים כיוון שידם אינה . דין מומחה בתחום-ידי פנייה לעורך-על

                                                 
 .545' בעמ, 15ש "לעיל ה, אמרו של אזרסימוכין לדעה זו ניתן אף למצוא במ  76
 .47' בעמ, 5ש "לעיל ה, "הסתמכות על עצה מוטעית"אריה -גור  77
 .48' בעמ, שם  78
 .שם  79
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בו הנשיאה אף הוסיפה שכדי , תנובה דעה זו אומצה אף בעניין 80.דין מומחה-משגת עורך

ונים חלופיים של ייעוץ מוקדם מגורמים רשמיים אשר כל להתמודד עם קושי זה יש לפתח מנגנ

נראה כי בפועל המצב המתואר , ראשית 81.אחד יוכל לפנות אליהם ובכך נמנע את יצירת הפער

מחוסרי אמצעים עוסקים בשגרת יומם . אריה כמעט ואינו אפשרי-במאמרה של פרופסור גור

איני יכול , כבודעם כל ה. )ית כמובןמבחינה משפט(בעבודה קשה ומתמודדים עם בעיות פשוטות 

 שתי חברות אדם המשתכר שכר מינימום מנסה לבצע מיזוג שלמצב דברים בו להעלות על דעתי 

, הכלכליות המורכבותהעבירות . עם אדם אחרהעלול להוות הסדר כובל   כלשהוחוזהאו כורת 

 מחוסרי  שלם עוברים ולא בעלי אמצעישל הן עבירות ,נשוא רשימה זו , התפתח הדיוןאשר בעטיין

יה לגורם שלטוני למען ינפהאותה , ידי הנשיאה ביניש-לעניין הפתרון המוצע על, שנית. אמצעים

 ימנע את אותן מכאן שפתרון הנשיאה לא. ח משפטי נזקקת לניסו הרי שגם היא,דעתו-ייתן חוות

עם טיעונים חזקים  היטביה תהיה מנוסחת ידין מומחים משום שסביר שככל שפנ-הפניות לעורכי

שהועלה חזרנו לפתחו של הקושי , בנקודה זו. דעת חיובית-יגברו הסיכויים לקבלת חוותכך , יותר

 לשקול במסגרת סבירות האמצעים הלעניות דעתי אין כל מניע,  ודוק.אריה-ידי פרופסור גור-על

 לפנות שם מחוסר אמצעיים לא יידרשכך נא. את האמצעים הכלכליים שעמדו לרשות הנאשם

 .דין כלל- לעורךפנותתכן כי לא יידרש לייטין מעולה ואף ידין עם מונ-לעורך

 

דין אינו מכשיר אותו לשמש כמקור מוסמך להכריע בדבר סיווגה של -ניסיונו המקצועי של עורך

, ה טוענת כי בתחומי המשפט הפליליארי-פרופסור גור, ראשית – התנהגות מסוימת כפלילית

דין מייצג צד במקרה -מאחר שעורך. ים עוסקים בלימוד סנגוריה על נאשמיםהדין הפרטי-עורכי

 שיקולים וכן, אין הוא מכניס למערך טענותיו ושיקוליו שיקולי מדיניות ואכיפה, קונקרטי

אשר מדריכים את הגורמים הרשמיים שהוסמכו לאכוף את , הקשורים למקרים עתידיים דומים

הדין הפרטי בעמדת נחיתות אל מול -יד לכאורה את עורךמצב דברים זה מעמ,   לפיכך82.החוק

השופט אשר זה האחרון מכריע בין טיעונים מנוגדים ומכניס למערכת שיקוליו שיקולי מדיניות 

-קיים קושי רב לקבל טענה זו ולו בעטייה של העובדה כי פרופסור גור, לדידי. ושיקולים עתידיים

 כן תיחשב כמקור להסתמך דעת מגורם רשמי בכך שזו-וח לחוות בהענקת כ לחילופיןאריה תומכת

דעת מגורם רשמי שומרת על מימד של -חוות, לטענתה. ל טעות במצב משפטיעליו במקרה ש

כשמה כן , ת מגורם רשמידע-חוות, לשיטתי 83.ניות אכיפה כלליתיאובייקטיביות ומשקפת מד

.  ד קטגוריה על נאשמיםומילאותה הרשות העוסקת ברגיל ב, דעת מהרשות השלטונית-חוות, היא

אריה כושלת באותו -נראה כי פרופסור גור, דעת מגורם רשמי כהגנה-בקבלת ההסתמכות על חוות

-עורכי, אכן כן. דעת פרטית-טיעון בדבר היעדר אובייקטיביות שהעלתה כנגד הסתמכות על חוות

אך בדיוק באותה . הדין מצויים בעמדת נחיתות לעומת הרשות השופטת בכל הקשור לפירוש החוק

תפקידי הצדדים השונים להציע פירוש . מצויה הרשות השלטונית, אם כי מצידה השני, עמדה

אין בכל האמור לעיל כדי להשליך על טענת הגנה . לחוק ותפקיד השופט לקבוע איזו הצעה תתקבל

נה הדעת אי-חוות. דין-מעורךדעת -ידי נאשם בדבר הסתמכותו על חוות-אפשרית המועלית על

                                                 
 .48' בעמ, 5ש "לעיל ה, "הסתמכות על עצה מוטעית"אריה -גור  80
 .דינה של הנשיאה ביניש- לפסק35סעיף , 1ש "לעיל ה, תנובהעניין   81
 .49' בעמ, 5ש "לעיל ה, "ות על עצה מוטעיתהסתמכ"אריה -גור  82
 .51' בעמ, שם  83
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-על חוות, בכדי שתועלה בכלל טענת הגנת הטעות במצב משפטי, נהפוך הוא. צריכה להיות נכונה

 .הדעת להיות שגויה אם כי סבירה

במקרים מסוימים ,  לשיטתה84.אריה מעלה טענה נוספת במסגרת קושי זה-פרופסור גור

. ההתנהגותהדין יהיה תמיד המקור המתאים להכרעה בשאלת אופייה של -לא ברור אם עורך

ת העיסוק בהם נרכש גם הידע בנוגע לאיסורים קיימים תחומים מקצועיים רבים אשר במסגר

חששה הוא שככל שנחשיב את . הדין-ידע זה אינו מתחייב שיהיה מצוי אצל עורך. בתחומים אלו

כך נעדיף להסתמך עליו , הדין כמקור המוסמך להעריך את אופייה החוקי של ההתנהגות-עורך

. בחשש זה אין ממש,   עם כל הכבוד85.הסתמך על בעלי מקצוע בעלי מידע מהימן יותרמאשר ל

 אהלו, המשפט יידרש ליסוד השני להגנה-בית, בבודקו את טענת ההגנה בדבר טעות במצב משפטי

בעלי מידע מהימן יותר , המשפט ימצא כי ישנם בעלי מקצוע אחרים-בתיאם . הוא יסוד הסבירות

 .יסוד הסבירות וממילא לא תחול ההגנהיתקיים א ל, הדין-מאשר עורך

 

ההסתמכות על האינטואיציה המוסרית של הציבור לגבי אופיין הפסול של התנהגויות מסוימות 

כמי שמוסמכים , הדין-אריה טוענת שככל שמעמדם של עורכי-פרופסור גור – תלך ותיחלש

-תגדל הנטייה לפנות לעורכיכך , ויגדללך י,  של התנהגות מסוימתלהכריע לגבי אופייה הפלילי

וזאת במטרה , mala in seהדין אף כאשר מדובר בהתנהגויות העלולות ליפול לגדרי עבירות מסוג 

, אריה-פרופסור גורטענה זו של ,  לדידי86.לברר האם מוטל על התנהגות פסולה זו גם איסור פלילי

אי היותן אסורות לפי הדין הפלילי אף -ת דעתה כי ישנן התנהגויות אשר עלבין השיטין אמ מציפה

 מדובר בגישה מוסרנית אשר אין לה ,עם זאת. מסכים אני לטענה זו במלואה 87.לנקוט בהןאין 

 שיטת המשפט שלנו בנויה 88.מקום בשיטת המשפט שלנו ועל כך דיברתי במקום אחר ברשימה זו

נה ישאם , לפיכך. שות כל שיחפוץ אלא אם הדבר נאסר מפורשות בחקיקהכך שלאזרח מותר לע

ולכן ! מותרת היא, כל עוד אין היא אסורה בחקיקה, פסולה ככל שתהיה, התנהגות פסולה כלשהי

 דין פרטי אשר לשיטתו אותה התנהגות פסולה אין היא אסורה-דעת מעורך-הסתמכות על חוות

שים ובלבד שתעמוד ביסודות הנדר, טעות במצב משפטייכולה להיחשב כטענת הגנה בדבר , בחוק

  .גנהההלקיום 

וחלקם אף , אריה-ידי פרופסור גור-נראה כי במרבית הקשיים שהועלו על, הנה כי כן

כדברי השופטת ברלינר , מנגד. אין ממש, טגרובעניין תנובה המשפט בעניין -ביתידי -הוזכרו על
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אריה טוענת כי כל הדיוט -פרופסור גור.  גז טרם נחקק האיסור בחוק לגביהמסופר על מקרה של גניבת מים או
דין עשוי להבהיר לפונה אליו כי לא ניתן להטיל עליו אחריות -לעומת זאת עורך. מודע לפסול בהתנהגות זו
, תההדין אמנם הייתה נכונה בשע-דעתו של עורך-אריה מוסיפה כי חוות-פרופסור גור. פלילית בדבר התנהגות זו

האם אז יש לפטור את מי ? המשפט-הדין לא תהיה מקובלת על בית-אך מה לגבי מקרה בו הפרשנות של עורך
אף ידיעתו כי -הדין והאמין בתום לב כי אין איסור פלילי על התנהגותו על-דעתו של עורך-שהסתמך על חוות

 ?מדובר בהתנהגות פסולה
 .ראו פרק שלישי למאמר  88
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  89".מעוררת תחושה חריפה של חוסר צדק, ללמוד האם יש במעשיו פגם של אי חוקיות

 

 הכונהצעה להעמיד הלכה על ממילות סיכום ו: פרק שישי. ז

 

יט לחוק העונשין מקים הגנה אפשרית 34כפי שהוסבר בפרק הראשון לרשימה זו סעיף 

מנת להימנע -סבירים עללב ובלבד שנקט בכל האמצעים ה-לנאשם אשר טעה טעות כנה ובתום

יש , "אין עבירה בפלילים ללא אשמה"מנת לשרת את תכלית ההגנה הלוא היא -על. מהטעות

 "פרומדיקו"בדומה לפרשנות שניתנה בעניין , לשיטתי ליתן פרשנות תכליתית מרחיבה לסעיף

הדברים פרשנות ראויה לסעיף תכניס לתוכו את מצב . תנובהובשונה מהפרשנות שניתנה לו בעניין 

אם אותו . דין אשר התבררה בדיעבד כשגויה-דעת של עורך-לב על חוות-בו נאשם הסתמך בתום

תוך מסירת מכלול , דין תוך כוונה כנה ואמיתית לברר את הדין לאשורו-נאשם פנה לעורך

לא יהיה זה הוגן להטיל עליו אחריות , הדעת-והסתמך על אותה חוות, העובדות הרלוונטיות

פרשנות שכזו תשרת היטב את תכלית הסעיף . יו ובלבד שהסתמכותו הייתה סבירהפלילית למעש

 ."טעות בלתי נמנעת באורח סביר"הנדון משום שמדובר במקרה מובהק של 

 חוטאת לתכלית ההגנה בכך תנובההמשפט לסעיף בעניין -פרשנותו המצמצמת של בית

בלתי סבירה בכל אותם מקרים דין ל-דעת מעורך-שהלכה למעשה הופכת את ההסתמכות על חוות

אין לה על מה , פרשנות זו, לעניות דעתי. דעת מגורם רשמי-שבהם ישנה אפשרות לקבלת חוות

. לב וסבירות בלבד-אין לה כל אחיזה בלשון החוק אשר דורש תום, להסתמך משום שראשית

דעת מגורם -פרשנות שכזו אף אינה מוצדקת משום שכפי שהראיתי לעיל אין להעדיף חוות, שנית

גילוי לב , יעילות כלכלית, דעת מעורך דין פרטי וזאת מטעמי הגינות משפטית-פני חוות-רשמי על

יש לבחון , דעתי היא שכאשר מועלית טענת הגנת הטעות במצב משפטי. והימנעות משמרנות יתר

יש לבחון את , כל אימת שהתשובה לכך חיובית. לב-ראשית האם מדובר בטעות כנה ובתום

-ידי בית-על, ללא כל שלילה גורפת מראש, בחינת סבירות הטעות תיעשה בדיעבד. רות הטעותסבי

, כמבחן מקדמי, טרם בדיקת הסבירות יש. הדעת הרחב המסור לו-המשפט לפי מיטב שיקול

ככל שמדובר בשאלה משפטית מורכבת . לבחון את הצומת המשפטי אשר הועמד בפני הנאשם

לעומת . דין סבירה יותר-דעת מעורך-כך תהא ההסתמכות על חוות, שהדין לגביה לא ברור, יותר

חוקיותה קרובה , כך שההתנהגות מאחוריה, ככל שמדובר בשאלה משפטית מורכבת פחות, זאת

דין סבירה -הדעת מעורך-כך תהא ההסתמכות על חוות, של העבירה הנדונה" גרעין הקשה"ל

לקבוע כללים נוקשים אימתי תחול הגנת הטעות דרך המלך הינה שאין , סופם של דברים.    פחות

המשפט להפעיל את מיטב שיקול דעתו בכל מקרה לפי נסיבותיו -על בית. במצב משפטי

המשפט -אימוץ הצעה זו בפסיקת בית. יט34הקונקרטיות ולבחון האם התקיימו יסודות סעיף 

דין לעניין הגנת -ךדעת שגויה מעור-מחייב הכרה עקרונית ואמיתית בהסתכמות נאשם על חוות

 הכרה זו היא דבר מתבקש בשל המציאות הכלכלית המורכבת בה אנו חיים. הטעות במצב משפטי
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