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  הקשיים העולים מהחוק למיעת הטרדת מוקדי חירום:

  בחיה בראי חוקתי וחשש לזליגה מחובות הִמהל

     מאת

   ****יקטריה ירמצ'וק וועה רקח

. החוק כפי שהתקבל וסקירת 2. מטרת החוק והאירוע שהוביל לחקיקתו; 1; א. הצגת החוקמבוא. 
. בחיה פרוצדורלית של הליך 2קיקה; . הצגת הליך הח1; ב. ביקורת על הליך החקיקה סעיפיו.

  . הפגיעה בזכות החיובית לחיים ולביטחון;1; ג. פגיעה בזכות לחיים ולביטחון החקיקה.
. התייחסות לביקורת אפשרית: האם גישה למוקד החירום היא אכן חלק מהזכות הפוזיטיבית 2

. פגיעה 2אסורה בשוויון;  . הבחה שיש עימה פגיעה1; ד. פגיעה בזכות לשוויון לחיים ולביטחון?
ה. בחית הפגיעה בראי חוקתי והצעת מודלים חלופיים. ו. תקיות ההליך  בשוויון: תוצאה מפלה.

 שקילת כל השיקולים-. תשתית ראייתית לקויה: סטייה מכלל הראיה המהלית ואי1המהלי; 
. היעדר פרסום 3עי; . היעדר זכות טיעון והיעדר שימוע: פגיעה בכללי הצדק הטב2הרלווטיים; 

   .סיכום .הוהל

  מבוא

), שחקק בעקבות האירוע הטרגי החוק(להלן:  2016–"והתשע, חירום מוקדי של הטרדות למיעת חוקבעסוק  וז הארהב

, ובעיקרו הוא מעיק 2016, כפי שיפורט בהמשך. החוק כס לתוקף בחודש אפריל 2014של חטיפת שלושת הערים בשת 

יות לחסום "מטרידים" הפוים למוקדי ההצלה. טען כי החוק איו חוקתי. וסף על כך עסוק בביקורת סמכויות מהל

עד יום קבלתו. אגב כך  שעבר גלגוליםחקיקתו ואת הלרקע ההחוק, את  ציג אתבתחילה מהלית על אופן יישומו של החוק. 

  עיקר ההארה. ציג ביקורת אפשרית על הליך החקיקה, אולם ביקורת זו לא תהיה 

במסגרת הביקורת החוקתית, טען כי החוק פוגע בשתי זכויות יסוד, שאותן יתן לגזור מהזכות לכבוד האדם. האחת 

ראה כי אף לפי העמדה המצמצמת את היקף הזכות, החוק גורם לפגיעה בה. השייה היא  –היא הזכות לחיים ולביטחון 

המבוססת על השוויון התוצאתי ולפי הגישה המרחיבה לשוויון, וצביע על שקילת  הזכות לשוויון. וכיח פגיעה זו לפי הגישה

   קריטריוים בלתי עיייים, אשר בפועל מביאים להחלת החוק על קבוצות חשודות, ולכן לתוצאה מפלה בפועל.

אחד  ;תכלית החוק ציג שי מודלים חלופיים להגשמת עולות על הדרש, ומכאן שאין מידתיות.לטעתו, פגיעות אלה 

   חסימה.כלל יצירת מסגרת ורמטיבית חדשה וגם איו מצריך  מהם איו מצריך

בהמשך עסוק בביקורת המהלית. ציג את החובות המוטלות על הרשות, הגזרות מעקרון חוקיות הִמהל, וכן תאר 

יא לפגיעה בהליך מהלי תקין. חשש זה את החשש ליישום בלתי קפדי של אמות מידה מהליות במסגרת החוק, העשוי להב

מקבל משה תוקף לוכח חומרת הפגיעה בזכויות מהותיות שתוצג בהארה, המחייבת את הרשות להוג בזהירות יתרה בעת 

 קבלת החלטה, ותוך ריסון עצמי מוקפד, כפי שציע. 

_____________________________________  

סטודטיות בשה הרביעית, הפקולטה למשפטים אויברסיטת חיפה; ברצוו להודות לד"ר קארין כרמית יפת ולד"ר שי אוצרי על ההכווה,   *
  .הייעוץ והליווי בכתיבת הארה זו
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  הצגת החוק א.    

  לחקיקתו שהוביל והאירוע החוק מטרת. 1

הצעת חוק  2014.1עד שער ואיל יפרח ז"ל בחודש יוי -וע החטיפה הטרגי של פתלי פרקל, גילהחוק ולד בעקבות איר

הצעות זהות הוגשו מטעם שלושה חברי  2, אך בשל המצב הפוליטי, הדיון בה לא הבשיל.19- פרטית הוגשה כבר בכסת ה

 3בחוקתיות שלו דון להלן., ואוחדו בסופו של דבר להצעה אחת שהבשילה והפכה לחוק אשר 20-כסת בכסת ה

מהמועד שבו הוחה הצעת החוק לדיון מוקדם  אזכורים והתייחסויות לאירוע המצער שזורים בהליך החקיקה לאורכו,

ועד קבלתו. פעם אחר פעם חזרו חברי הכסת ויושבי הוועדות והדגישו כי אחד החטופים הצליח להתקשר אל מוקד 

יושב ראש ועדת חוקה חוק  4מוקדים באותה עת, פייתו פלה על "אוזיים ערלות".המשטרה, אך בשל ריבוי פיות שווא ל

), חבר הכסת יסן סלומיסקי, סיפר כי אירוע טרגי זה הוא שדחף אותו לפעילות בושא, ומשם הוועדהומשפט (להלן: 

   5להחת הצעת החוק הראשוית.

פשר למוקדי החירום לתת מעה יעיל ומהיר לפיות מדברי ההסבר להצעת החוק עולה בבירור כי החוק ועד לא

יושב ראש הוועדה הבהיר כי הטרדות המכווות לפגוע  6האמיתיות, וזאת באמצעות מיגור והפחתה של השיחות המטרידות.

ת בפעילות המשטרה, ובעיקר לחסום קווי טלפון, גורמות זקים עצומים, שכן המוקדן איו מצליח להבחין בין פיות אמיתיו

  7להתראות שווא, בשל שכיחותן של האחרוות.

  סעיפיו וסקירת שהתקבל כפי החוק. 2

חברי כסת, החוק למיעת הטרדות של מוקדי חירום. סקור כעת את  28התקבל פה אחד בהשתתפות  2016במרץ  30-ב

רות הרלווטיות להארה זו הוא סעיף ההגדרות של החוק. ההגד 1סעיפיו הרלווטיים לצורך הבהרת המגוים שבו. סעיף 

  8הן "חסימה", "מוקד חירום" ו"שיחה מטרידה".

  משטרת ישראל והרשות הארצית לכבאות. –"מוקד חירום" 

"שיחה, לרבות צלצול בלא מסר או אמרה, למוקד חירום, שיש בה כדי לפגוע, להפחיד,  –"שיחה מטרידה" 

לרבות קריאת שווא לעזרה ופייה שלא לצורך  להקיט, לקלל, ללעוג, להטריד, לייצר חרדה או להרגיז,

  9למוקד חירום שיש בה כדי להפריע למוקד החירום בעבודתו".

_____________________________________  

  /Ynet )30.06.2014(www.ynet.co.il/articles –ידיעות אחרוות "סוף עצוב: גופות שלושת הערים החטופים אותרו באזור חברון"   1

4536383,00.html-0,7340,L.  
 ).1.3.2016( 2, 20-של ועדת החוקה חוק ומשפט, הכסת ה 139פרוטוקול ישיבה מס'   2

 ). 22.7.2015( 341-338, 20-של הכסת ה 39פרוטוקול ישיבה מס'   3

  ).1.7.2015( 71, 20-של הכסת ה 30פרוטוקול ישיבה מס'   4
 לעיל. 2ראו ה"ש   5

 (להלן: הצעת החוק לקריאה ראשוה) 6, ה"ח 2015–) (הטרדת מוקד חירום), תשע"ו62הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'   6

  ).30.3.2016( 62, 20-של הכסת ה 122פרוטוקול ישיבה מס'   7
 . 2016–לחוק למיעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו 1 ס'  8

  שם.   9



 הארת דיןיקטריה ירמצ'וק וועה רקח, "הקשיים העולים מהחוק למיעת הטרדת מוקדי חירום: בחיה בראי חוקתי וחשש לזליגה מחובות הִמהל", 

(תשע"ט) 12יג    

31  

סמכות מהלית המוקית לקצין הממוה, שבמסגרתה הוא רשאי למוע את הגישה של מספר  –"חסימה" 

  10טלפון מסוים אל חברת התקשורת.

דות" תוך הקיית סמכויות חסימה למוקד החירום, כפי שיוסבר כאמור, החוק מבקש לפתור את בעיית "השיחות המטרי

להלן. החוק מתייחס לשי סוגי חסימה של הטלפון: האחד כלפי מוקד החירום, והשי כלפי כולי עלמא (מול ספקית 

התקשורת). הסוג השי של החסימה מתחלק אף הוא לשי סוגים: חסימת קבע וחסימה זמית. או תייחס במאמר זה 

סימה מול מוקד החירום, שכן חסימה זו מתרחשת בשלב ראשוי, בכל אחד מהמצבים, ומשפיעה במישרין על זכויות לח

  אדם בסיסיות.

לחוק, המקה למוקד עצמו את הסמכות לחסום את כל מי שתפס  2החסימה הראשוית, מול המוקד, מעוגת בסעיף 

, אולם 11דורש שהחסימה תתבצע על פי והל שקבע לפי סעיף  חשוב לציין כבר בשלב זה כי הסעיף 11להשקפתו כמטריד.

 3במועד כתיבת שורות אלו, טרם הותקו תקות לפי סעיף זה. בחסימה כלפי כולי עלמא, זמית או קבועה, עוסקים סעיפים 

ולם זכות זו א 12בהתאמה, והסמכות לפי סעיפים אלו מוקית לקצין הממוה. החוק מסדיר את זכות השימוע של הפרט, 4- ו

, ואיה וגעת לחסימה הראשוית מול מוקד החירום, שבה מתמקדת 4–3שמורה ומיוחסת אך ורק לחסימה לפי סעיפים 

  ההארה.

, 11שכן כאמור טרם הותקו תקות לפי סעיף  13יישום החוק בשלב זה מתהל לפי הוהל הפימי של מוקד החירום,

מעורר קשיים של תקיות הרשות  15ו החסימה מוסדרת בוהל פימי,מצב זה, שב 14ומדובר בסמכות שברשות בלבד.

  המהלית. בסוגיה זו דון בהמשך בהרחבה.

  ביקורת על הליך החקיקה  ב.

  הצגת הליך החקיקה  .1

אשר היה אמור לקבוע עבירה וספת  16החוק החל את דרכו בשלב הקריאה הטרומית כהצעת חוק לתיקון חוק העושין,

ב, שהיה אמור להתווסף על פי הצעת התיקון לחוק העושין, התייחס 159רעות לשלום הציבור". סעיף בסימן העוסק ב"הפ

בשלב ההוא  17רק לקריאות שווא, וקבע כי אדם הקורא קריאת שווא לכוחות הצלה, ישלם קס או יקבל חלופת מאסר.

  " שכס לוסח החוק רק בהמשך.הציר שהחה את הצעת החוק היה טיפול ב"קריאת שווא", להבדיל מהמושג "הטרדה

בשלב שלאחר מכן, בדיון הוועדה לקראת הקריאה הראשוה, התעורר שיח סביב השאלה מהו בעצם "מוקד חירום" לפי 

הצעת תיקון זו. עלו על הפרק מוקדים רבים, ובהם מוקדים מקומיים כגון מוקדי חירום עירויים, מוקדי חירום ביטחויים, 

_____________________________________  

להארה זו. עם זאת, באמצעותה סביר כיצד מגון  פחות לכן רלווטיתולחוק,  4–3עלמא לפי ס'  חסימה כלפי כולי היאחסימה לפי הגדרה זו   10
  כלפי מוקד החירום.עובד החסימה 

 .לחוק למיעת הטרדות של מוקדי חירום 2ס'   11

 לחוק למיעת הטרדות של מוקדי חירום. 5 'ס  12

  (ב) לחוק למיעת הטרדות של מוקדי חירום.11ס'   13
 (א) לחוק למיעת הטרדות של מוקדי חירום.11ס'   14

), ' אוסטפלדאפרתי  ) (להלן: פרשת1992לפסק דיו של השופט חשין ( 21, פס' 501) 3, פ"ד מו(אפרתי ' אוסטפלד 5537/91מצב זה וגד את בג"ץ   15
המחייב רשות מהלית לפרסם את החיותיה הפימיות ככל שיש בהן כדי להשפיע על עיייו של האזרח. השופט חשין קובע כי רשות מהלית 

 איויש להן פקות כלפי האזרח. בעייו, והל המשטרה, המוזכר לא אחת בדיוים בוועדות, שמחויבת לפרסם את החיותיה הפימיות ככל 
  מפורסם באתר המשטרה.

   .8/20, פ/2015–פיה למוקד חירום והצלה בקריאות שווא לעזרה), התשע"ה –הצעת חוק העושין (תיקון   16

  .ש"ח 14,400עד  ששוויוקס  :קרי – 1977–, התשל"ז) לחוק העושין1(א)(61 'כאמור בס  17
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יושב ראש הוועדה הדגיש כי החוק מוכוון  18ת ישראל, כיבוי אש ומוקדי חירום של מועצות אזוריות.מגן דוד אדום, משטר

שכן בכוחם  19יותר מכול למוקדי החירום האזוריים, שהם בעייו "המגדלור של כל מי שוסע על הכבישים ביום ובלילה",

  20ת השב"כ.לשע ולשלוח לפי הצורך לא רק את המשטרה, אלא אף את צה"ל ולעיתים א

זה המקום לציין שבסופו של דבר החוק איו מתייחס אל מוקדי חירום אלה, ועשוי לעורר שאלות בוגע להגשמת תכלית 

חקיקתו. עם זאת, יתן להיח לטובת החוק שהוא משיג לפחות חלק מתכלית זו, ומכאן תקיותו. כמו כן, במהלך דיוי 

ת "קריאת השווא" וקט המוח "הטרדה", מתוך הבה כי האיסור לקרוא הוועדה לפי הקריאה הראשוה, הורחבה הגדר

מצא אפוא שהחוק הרחיב את  21קריאת שווא לבדו לא יביא למיגור מוחלט של השיחות הפוגעות בתפקוד המוקדים.

  תכליתו ממתן מעה יעיל לקריאות אמת, לייעול פעילות המערכת בכללותה.

יכרת הת ציג משרד הביטחון, זאת ועוד, לאורך הדיון ציג המשפטי של המשטרה ומפילשימוש גדות חריפה מפי ה

וזאת משי טעמים. הראשון והעיקרי הוא היעילות. עבירה פלילית דורשת משאבים רבים להוכחת יסודותיה, בכלי העושי, 

מים רבות המבצעים הם הטעם השי וגע לכך שפע 22ומדובר בהליך ארוך ומסורבל שמאבד מכוח ההרתעה עקב הימשכותו.

בי וער. עמדת משרד הביטחון הייתה שיש להימע ככל האפשר מהכתמתם ברישום פלילי, ודאי לוכח מדייות השיקום 

   23המקובלת ביחס אליהם.

ראוי להזכיר שבדיון זה עלתה הסוגיה של חסימת קווי הטלפון, אך היו"ר סבר שהסוגיה טרם הבשילה לכך, והובטח כי 

בקריאה הראשוה, השיוי היחיד בהצעת  24ראת הקריאה השייה והשלישית העיין יוכס לחוק ויידון כדרש.בדיון לק

בדיון בוועדה לקראת הקריאה השייה  25החוק היה העברת התיקון המוצע מחוק העושין לחוק התקשורת (בזק).

 26מסקציה עושית לכלי מהלי מרתיע. והשלישית עיקר המיקוד היה בסוגיית חסימת מספר הטלפון, וזאת כדי לעבור

  27בשלב זה גם למעשה גובש חוק עצמאי ופרד, ולא עוד הצעת תיקון לחוק זה או אחר.

 עישה כולל איו החוקכן  , כפי שהוצג לעיל. כמובלבד חירום מוקדי לשי מתייחס התקבלש החוקבסופו של דבר 

  . כלשהו מסוג קס או פלילית

  של הליך החקיקה. בחיה פרוצדורלית 2

לדעתו, יש פגם פרוצדורלי בהליך החקיקה והוא בא לידי ביטוי בכך שושא חסימת הטלפון הוכס לוסח החוק כמגון 

היחיד רק בשלב הקריאה השייה והשלישית. לפיכך בשלב זה הועמדה לראשוה הצעת החוק כחוק עצמאי ולא כתיקון 

  יים בלבד בוגע לחוק, ולא שלוש כדרש בתקון הכסת. לחוק קיים, ולכן חברי הכסת הצביעו פעמ

_____________________________________  

  ).27.10.2015( 20-עדת החוקה חוק ומשפט, הכסת הושל  54פרוטוקול ישיבה מס'   18
 .7שם, בעמ'   19

 שם.   20

. ראו למשל, דבריו של אופיר כפרי: "קריאת השווא היא מוח מאוד מאוד מבלבל. המוקדן לא יודע שזו קריאת שווא עד 11, בעמ' שם ,למשלו רא  21
ון להיות קיים פה. מדובר מאוד ברור שקריאת שווא זה מוח שלא כ-שהוא לא ישלח יידת למקום ויוודא שזה אירוע סרק. לו זה מאוד

עדה מציע ו". באותו עמוד, יו"ר הו]...[ על כל הדברים האלה –בהטרדה. הטרדה: אחו מדברים על אצות, על גידופים, על קללות, על תפיסת הקו 
  קריאת שווא והטרדה גם יחד.  –להשתמש בשי המושגים 

 .25, בעמ' שם  22

  .39שם, בעמ'   23
 .4-3שם, בעמ'   24

אחו משערות כי  .העברת הסעיף לחוק זה איה מוסברת בדיוים .) (הטרדת מוקד חירום)62חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' הצעת   25
 הייתה כווה לשלב את חברות התקשורת בהליך אכיפת העבירה.

 ).28.3.2016( 20-עדת החוקה חוק ומשפט, הכסת הושל  167מס'  ישיבה פרוטוקול  26

 .24' שם, בעמ  27
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 הפורמלי השוויון, ההשתתפות, הפומביות הםחקיקה כלל הוא כי עקרוות היסוד שהכסת חייבת להגשים בעת הליך 

 אחת בכלוב הצעת חוק תזכה לרשאת הדרישה  כוללעקרון הכרעת הרוב  28ו.הרלווטי לעיי, שהיא הערך הרוב והכרעת

ותקון הכסת קובע את הכללים הפרוצדורליים לפעילות  30יסוד: הכסת,-העיקרון מעוגן בחוק 29.הקריאות ושמשל

   31לאורו.

תקון הכסת הוא בעיקרון בגדר צו כללי, אולם בשל כפיפותה של הרשות המחוקקת לורמות הקבועות בו, ובשל היותו 

לפיכך  32ורמטיבי גבוה יותר בפועל, שאף ושק לחוקי היסוד.יסוד: הכסת, יש המשייכים אותו למדרג - תוצר של חוק

  33קבעה הפסיקה כי חוק אשר חקק בסטייה מהוראות תקון הכסת, הוא חוק בעל פגם.

מן האמור לעיל יתן להסיק בקל כי חוק שלא עבר שלוש קריאות, הוא בעל פגם היורד לשורש הליך החקיקה ומטיל 

יוי בוסח החוק יביא לבטלותו המיידית. תקון הכסת מאפשר לוועדה לערוך שיויים עם זאת, לא כל ש 34ספק בתוקפו.

אל וסח החוק  "חדש ושא"אם יוכח כי הוועדה הכיסה  35בוסח החוק, ובלבד שלא יחרגו מושא הצעת החוק המקורית.

  36בטלותו.ליהיה בכך כדי להביא  –בדיון לקראת הקריאה השייה והשלישית 

וי שעשה, ובפרט בהפיכת החוק מתיקון לחוק קיים לחוק עצמאי, משום הוספת ושא חדש, שמעה את האם יש בשי

 בפרשתהגשמת עקרון הכרעת הרוב? התשובה על שאלה זו תלויה כמובן ברמת ההפשטה שבה גדיר את ושא הצעת החוק. 

ל הראשון גזר מתכלית הוראות תקון מה השופט אור כמה שיקולים לבחית רמת ההפשטה הראויה. השיקו 37עראר-אבו

הכסת בעיין דיון בושא חדש. לפי שיקול זה, יש לאזן בין התכלית של ייעול הליכי החקיקה ומיעת סרבול שהיה מתחייב 

לו כל תיקון היה גורר פתיחה של ההליך מחדש, ובין הרצון למוע מצב שבו יוגשו לאישור סופי עייים שלא דוו בדיון 

רי ראוי במליאת הכסת. לפי מבחן זה, הסמכות שיתה לוועדה מיועדת לתיקוים שמטרתם לייעל, ללטש, להסיר את ציבו

   38המיותר ולהשלים את החסר כדי להגשים את התכלית.

שי שיקולים וספים שמה השופט אור הם קיומה של זיקה עייית בין השיוי שהוועדה דה בו ובין הצעת החוק, 

ראוי לציין כי בוגע לשאלת הזיקה העייית הבחין  39כסת כבית הבחרים, שממו מתחייב מתחם סבירות רחב.ומעמד ה

השופט אור בין שי מצבים המשפיעים על היקף "הושא החדש". אין דיו של תיקון קודתי בחוק קיים כדין יצירת חוק 

   40הגדרת "הושא החדש" רחבה יותר.חדש. באשר למקרה הראשון קבע השופט אור כי (מטבע הדברים) 

ובעייו, יתן לכאורה לטעון כי תכלית החוק ותרה זהה, וכל שעשתה הוועדה הוא החלפת אמצעי לצורכי ייעול ויסיון 

לרכך את הכלי הדרקוי של עישה פלילית. לפיכך יתן לטעון כי מתקיימת זיקה עייית בין הושא של הצעת החוק 
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 ).מגדלי העופות ) (להלן: פרשת2004בייש (

  לפסק דיה של השופטת בייש.  19שם, פס'   29
 יסוד: הכסת.-לחוק 25ס'   30

 /www.main.knesset.gov.il/Activity החלטות בעייי והל כללי האתיקה והחלטות ועדת האתיקה –כסת (א) לתקון ה74ס'   31
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 ).2004לפסק דיו של השיא ברק ( 14, פס' 577) 1ט(

 שם.  33

  .לפסק דיה של השופטת בייש 19, פס' 28, לעיל ה"ש מגדלי העופות פרשת  34
 (א) לתקון הכסת.85ס'   35

 (א) לתקון הכסת.  85ס'   36

  ).אבו עראר פרשת ) (להלן:1998( 26) 4, פ"ד ב(אבו עראר ' שר הפים 8238/26בג"ץ   37
 לפסק דיו של השופט אור.  15, 11שם, פס'   38

 לפסק דיו של השופט אור. 15–14שם, פס'   39

 לפסק דיו של השופט אור.  13שם, פס'   40
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34 

, ובין התיקוים שערכו בה על ידי הוועדה. אלא שלדעתו יש רגליים לטעה כי במקרה זה חרגה הוועדה שהועברה לוועדה

  מגדר התיקוים שהיא רשאית לערוך. סביר את עמדתו.

כאמור יש לאזן בין ייעול הליך החקיקה להבטחת ביקורת ציבורית. במקרה דא, הסקציה של חסימת גישה למוקד היא 

טין במשפט הישראלי, ואילו בתיקון המקורי דובר בכלי מוכר של הוספת עבירה חדשה לחוק העושין הקיים. לחלו חדשכלי 

כאשר מדובר בסקציות מוכרות מתחום המשפט הפלילי, כגון קס, סוג הזכויות הפגעות וטיב השאלות שהן מעלות 

ין, טיבן של השאלות והזכויות שעל הפרק לא מוכרים וידועים באופן יחסי. לעומת זאת, כאשר מדובר בכלי חדש לחלוט

תמיד ברור בלי דיון מעמיק, ובפרט בעיין חסימת הגישה למוקד חירום. כפי שראה להלן, כמעט מבלי משים קבעה כאן 

הזכות לכבוד האדם ולחירותו. בסיבות אלה יש חשיבות מיוחדת לדיון  –סמכות הפוגעת בזכות יסוד ממדרגה ראשוה 

  ליאת הכסת.ציבורי במ

על כך יש להוסיף את ההבחה שצויה על ידי השופט אור, בין הצעת חוק חדש ובין הצעה לתיקון הוראה בחוק קיים. 

כיסתו של חוק חדש לספר החוקים כוללת כיסת מערכת מושגים ורמטיבית חדשה, ולה סל שיקולים ייחודי שבאמצעותו 

 רכיב מסוים הוספת עדכון או קודתי ספציפי לחוק קיים, שמטרתו לכל היותר יפורש וייושם החוק. זאת, להבדיל מתיקון

לתפיסה המקובלת זה מכבר. לא ברור אם במקרה שבו קתה הוועדה סמכות לתקן חוק קיים בעל קוספציה ברורה, קתה 

  היא גם סמכות לסח חוק חדש, פרד ועצמאי, כפי שהיה בעייו. 

א חדש" בדבריה של היועצת המשפטית לוועדה בדיון ההכה לקראת הקריאה השייה אפשר למצוא תמיכה לטעת "וש

והשלישית. בדבריה הדגישה היועצת את "הדלתא המשמעותית" שבמעבר מהכלי העושי שהוזכר בקריאה הראשוה, אל 

בעת הדיון זו כי כבר יו"ר הוועדה השיב על טעה  41כלי מהלי, וזאת אף על פי שאפשרות זו הוזכרה בדיון הקודם בחטף.

הוזכר אמצעי זה ואמר במפורש כי הוא יידון בהמשך. העובדה שאפשרות החסימה הופיעה ככלי אפשרי  ,המקדמי בוועדה

עם זאת, לדעתו תשובתו של  42כבר בדברי ההסבר להצעת החוק כפי שעברה בקריאה ראשוה, מחזקת לכאורה את דבריו.

  שכן כאמור כלי החסימה מעלה סוגיות חדשות לגמרי שלא זכו לליבון.יו"ר הוועדה איה מיחה את הדעת, 

חסימת גישה למוקד כמו גם חסימת קו  –לסיכום קודה זו, לטעמו מדובר במעבר קיצוי מקס לכלי שוה לגמרי 

לדעתו יש  הטלפון. יתרה מזו, יש לזכור כי מההצעה לתיקון חוק קיים צמח חוק עצמאי שאושר בשתי קריאות בלבד. לפיכך

לראות את הסוגיה כ"ושא חדש" עם כל הכרוך בדבר. עם זאת, איו רוצות לקבוע מסמרות בושא. כפי שצוין לעיל, שיקול 

וסף החולש על הסוגיה הוא כיבוד מעמדה של הכסת כבית הבחרים, שבגיו יתן מתחם סבירות רחב להגדרת ושא 

ם לא פסל חוק בעילת "ושא חדש" ואף לא שרטט מתחם שממו יתן לגזור את יתרה מזו, בית המשפט העליון מעול 43חדש.

זאת ועוד, לוכח מדייות בית המשפט להימע מלפסול חוקים בשל פגמים  44המקרים שבהם ייפסל חוק בעילה זו.

 או סבורות שמעטים המקרים שבהם ייפסל חוק של הכסת בעילת "ושא חדש". 45פרוצדורליים,

  

_____________________________________  

  .3, בעמ' 2של ועדת החוקה חוק ומשפט, לעיל ה"ש  139פרוטוקול ישיבה מס'   41
  .6, בעמ' 6שם; הצעת החוק לקריאה ראשוה, לעיל ה"ש   42
  ). קווטיסקי פרשת ) (להלן:6.8.2017לפסק דיו של השופט סולברג (פורסם בבו,  54 פס' ,קווטיסקי ' כסת ישראל 10042/16בג"ץ   43
 מקרים קשים יותר. את הדין בממו  להקיש אפשר-אימדובר לדעתו בשיוי טריוויאלי ביותר ש ,37לעיל ה"ש  ,אבו עראר בפרשת  44

בהם ששיש לפסול רק מקרים  היא עיין זהבהודגש כי ההלכה  .א לפסק דיו של השופט מזוז22, פס' 43, לעיל ה"ש קווטיסקי ראו למשל, פרשת  45
עמותת מחויבות לשלום  366/03ראו בג"ץ  על כך וסף .יכרת ביסודות משטרו הפרלמטרי והחוקתי מידההפגיעה יורדת לשורש העיין ופוגעת ב

קה זו כי גם במקרים שבהם השופט מרגיש כי ייכר מפס. )2005לפסק דיו של השופט חשין ( 6, פס' 464) 3, פ"ד ס(וצדק חברתי ' שר האוצר
קרון ית הכסת כעמבחיה סובייקטיבית אין הוא מסכים עם פעולת הכסת, הוא חייב לכבדה ולהעמיד את עקרון הפרדת הרשויות ואוטוומיי

הכרעה; כל ההתייחסות לחוקי ההסדרים, לבטלות היחסית ולהיעדר חובת קיום הליך אות מבהירים גם הם את עמדתו המאופקת של ב המרכזי
, ראש הכסת-יהדות התורה, ח"כ יעקוב ליצמן ' יושבראש סיעת -יושב 5131/03וכן בג"ץ  ,28"ש ה, לעיל מגדלי העופות פרשת –המשפט  בית

  ).2004( 577) 1פ"ד ט(
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  זכות לחיים ולביטחוןפגיעה ב ג.

  . הפגיעה בזכות החיובית לחיים ולביטחון1

זכויות  .השלטון להגביל את והרצוןמבחיה היסטורית, זכויות אזרחיות ופוליטיות התפתחו על רקע הדמוקרטיזציה 

במילים  46.בחייו להתערב לאשו חירותו את להגביל לאש ,בפרט לפגוע שלא השלטון על שלילית חובהאלה התאפייו בהטלת 

שמורות  "עשה"על השלטון, ואילו חובות ה "אל תעשה"אחרות, זכויות כגון הזכות לחיים ולביטחון מטילות רק חובות 

במרוצת השים, חלוקה דיכוטומית זו איבדה מכוחה לאור ההבה כי לכל זכות יש פן חיובי  47לזכויות כלכליות וחברתיות.

 אזרחיות זכויות בדבר הבילאומית באמהאשר הושמה בראש הזכויות  ושלילי. כך למשל, ראה כי הזכות לחיים,

מחייבת גם פעולות "חיוביות" מצד המדיה, לרבות הקמת כוח משטרתי וצבאי אשר יאפשרו את מימוש  48,ומדייות

  49הזכות.

גן את החובה לחוק היסוד מע 2יסוד: כבוד האדם וחירותו מעגן במפורש את הזכות לחיים כזכות חוקתית. סעיף - חוק

כל אדם , המתבטאת בכך שהפוזיטיביתמעגן את החובה  4השלילית וקובע כי "אין פוגעים" בחייו של אדם, ואילו סעיף 

  50לחוק היסוד, כל רשות מרשויות המדיה מחויבת לכבד זכויות על פי חוק היסוד. 11לפי סעיף  "זכאי להגה" על חייו וגופו.

כך  51תייצבת גם החובה של המדיה, התקבלה בפסיקה והושרשה במשפט הישראלי.פרשות זו, שלפיה כגד הזכות מ

להגן על הזכויות לפי  חובהלחוק היסוד מטיל על המדיה  4קבע מפי השיא ברק כי סעיף  עמותת מחויבות בפרשתלמשל, 

ד ובעת חובת המדיה , שבה קבעה השופטת ארבל כי מחוק היסואבו מדיגם בפרשתקביעה דומה יתן למצוא  52סעיף זה.

  53אזרחיה. כללהגן על שלמות גופם ועל בריאותם של 

תחום מדעי המדיה, ובייחוד תיאוריית האמה החברתית, יכולים להוות בסיס רעיוי וסף לקיומה של זכות פוזיטיבית. 

, מדיי למצב הטבע ממצב במעברהגות האמה החברתית, שהיוותה את הבסיס לדמוקרטיה המודרית, עוסקת באופן כללי 

הובס, לוק ורוסו.  –תיאוריה זו צמחה ממשתם של שלושה הוגים עיקריים . הפרטים של חברתי חוזה כריתת באמצעות

אמם לשלושה תפיסה בדלת בעיין "מצב הטבע", הזכויות התוות בו והסיבה למעבר למצב המדיי, אולם שלושתם 

למשתם, תכלית המדיה, השואבת לגיטימציה  54החתה של אמה חברתית. מבססים את הפילוסופיה הפוליטית שלהם על

ואת יכולת האדם לממש  55מכוח האמה החברתית, היא לקבל מוופול על ה"אלימות" כדי להבטיח את ביטחוו של היחיד

 מדיה שאיה ממלאת את חובת ההגה על פרטיה, מפרה את חלקה בהסכם, ובעקבות זאת מאבדת 56את חירותו.
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מהלגיטימציה לקיומה. מכך יתן לגזור את חובתה החיובית של המדיה לבוא לעזרת תושביה ולפעול למען חייהם 

  וביטחום.

בעייו, החוק מוע קריאה לעזרה מחלק מסוים, ואף יכר (כפי שיוסבר בהמשך), מתושבי המדיה. שיחת טלפון אל 

המטריד חסם ואיו יכול לדווח על מצוקתו, המדיה איה יכולה מוקד החירום היא דרך ההתקשרות העיקרית עימו. כש

  לממש את חובתה החיובית להגן על חייו ומאבדת מהלגיטימציה לקיומה.

יודגש כי לפי הזכות החיובית שבחוק היסוד, הזכות לחיים איה מותית בהתהגותו של הפרט. גם אדם שחירותו שללה 

הגות אה - טיעקב כליאה, למשל, בגין התה חייבת לספק לו הגאף אם מדובר  –חברתית כלשהי, זכאי לזכות זו, והמדי

שהוזכרה לעיל.  אבו מדיגם פרשת. טלו לדוגמה את שהזכות איה תלוית "אזרחות טובה"בהגה בין כותלי הכלא. מכאן, 

בזכותם לכבוד, לחיים שם קבע כי היות העותרים מסיגי גבול המפרים את החוק, איו יכול לשמש הצדקה לפגיעה 

  57ולביטחון.

 לחיים הפוזיטיבית מהזכות חלק אכן היא החירום למוקד גישה האם: אפשרית לביקורת התייחסות. 2
  ?ולביטחון

אף אם יוסכם כי המדיה חייבת להגן על החיים ועל הביטחון של אזרחיה, אפשר לתהות מה היקפה של הזכות 

יה מעה ברור, משום שזכויות פוזיטיביות כרוכות בשאלות של תקציב ובקביעת שאלה שככל הראה אין על –הפוזיטיבית 

סדר עדיפויות בהקצאת משאבים. כך למשל, אפשר לשאול מהו היקפו המיימלי של כוח שיטור, מה מידת האפקטיביות 

  הדרשת ממו, ומה מידת הזמיות שבה עליו לעמוד כדי למלא את חובת המדיה. 

ה אם העמדת מוקד חירום לרשות האזרחים מחויבת מהזכות הפוזיטיבית, אולם עוקצה של בעיה זו כמו כן עולה השאל

מוקהה במידה רבה, וייתכן שאף יטל לחלוטין, הואיל וכוח השיטור ומוקד החירום כבר הוקמו. לפיכך השאלה העומדת 

 כבר זה שמוקד בהחהבזכות פוזיטיבית זו,  לדיון בעייו מצומצמת יותר, והיא אם שלילת גישה למוקד חירום היא פגיעה

  . קיים

בעקבות צמצום השאלה, מּוסר הקושי האופייי להכרה בזכויות פוזיטיביות, שכן המדיה איה דרשת להקים דבר מה 

חדש, עם העלויות התקציביות הכרוכות בכך. יתר על כן, עצם הקמתו של מוקד החירום על ידי הרשות המבצעת תומך 

כי לגישת המדיה הקמתו היא חלק מהזכות הפוזיטיבית. לפיכך ראה לו שקצרה הדרך למסקה כי הזכות במסקה 

לעזרה בשעת הזעקת כוחות הביטחון  לשם הפוזיטיבית להגה על החיים ועל הביטחון כוללת גם גישה למוקד החירום

מוקד החירום, שלילת הגישה אליו עולה אף  הצורך, שאם לא כן קשה להצדיק את הקמתם. כמו כן יתן לטעון כי משהוקם

  .החירום למוקד היהפי את למוע לאש , שכן כל שדרש בשלב זה הואביטחוןללחיים ו כדי פגיעה בזכות הגטיבית

  פגיעה בזכות לשוויון ד.

זור הזכות לשוויון הוכרה, כידוע, במשפט הישראלי כזכות יסוד אף שאיה כתובה עלי ספר. את הזכות מקובל לג

יסוד: כבוד האדם וחירותו. בפרק זה בקש לבסס את הטעה כי החוק פוגע בשוויון הן במובו הרחב, כאשר שקלים -מחוק

  שיקולים שאים עייים המביאים לפגיעה בכבוד האדם, הן במובו הצר, בשל היווצרותה של הפליה כלפי קבוצות חשודות. 

_____________________________________  

 לפסק דיה של השופטת ארבל. 47, פס' 53, לעיל ה"ש אבו מדיגם פרשת  57
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  מה פגיעה אסורה בשוויוןיבחה שיש עה. 1

לא דרשה מהרשות הזכות המהלית ש מהלית בכךזכות ההזכות החוקתית לשוויון בדלה מה ,לפי התפיסה המסורתית

הדוקטריה  58מגזר.או שוויוי מבוסס על השתייכות הפרט לקבוצה חברתית מסוימת כגון מין  להוכיח שהיחס הבלתי

אם השיקולים ששקלו איהרטיים לקידום אותה המהלית סמכת על הערכת תכלית החוק במקרה ספציפי, ועל השאלה 

במרוצת השים הבחה זו הלכה ועשתה ברורה פחות, ובית המשפט העליון, בשורה של פסקי דין, השריש גישה  59התכלית.

פגיעה בזכות החוקתית אפוא מהווה  ,האדם בכבוד פגיעה מהיע שיש, עיייים לא מטעמים בחהה החוקתי.זו גם במשפט 

  60.ןלשוויו

קבע שיש לבדוק לא רק את תכלית החוק הספציפי, ראויה ככל שתהיה, אלא את תכלית החוק ביחס  יקותיאלי בפרשת

. בפרשה זו, ההתבוות מהו שיקול עייי למכלול החקיקה העוסקת בושא זה וביחס לתכלית הרשות עצמה, כדי לברר

  61ספציפי שטען גדו.הייתה בכלל מערכת תשלומי הבטחת ההכסה, ולא רק בחוק ה

בעייו יתן להיווכח בקל כי החוק הוא חלק ממערכת חוקים שועדו לשמור על תושבי המדיה, על כבודם, ביטחום 

ושלמות רכושם. משטרת ישראל עצמה מצהירה כי אלו הם יעדיה וכי תגשים אותם בלא משוא פים, בממלכתיות 

חיד שצריך להחותה הוא שאלת הזקקות לסיוע. שיקול ביצועה של שיחה לפיכך השיקול הרלווטי הי 62ובשוויויות.

לא, וזאת בלא קשר למצוקה אמיתית שאולי  –פקטו, מביא למצב שבו המשטרה "בוררת" מי יקבל סיוע ומי - מטרידה, דה

יומה של המשטרה הוא תון בה, דבר העלול אף להביא לפגיעה בחייו ובביטחוו. סקציית החסימה מוגדת אפוא לתכלית ק

, והמסקה המתחייבת היא שמדובר בשיקול לא עייי, הפוגע בכבוד האדם במתן הצלה הולרע אישבין להבחין  אל לה –

 ושיש עימו פגיעה בשוויון.

בקודה זו ברצוו להתייחס לביקורת אפשרית על הטען. המתגדים יטעו כי החסימה מטרתה לייעל את מערכת 

ל במתן מעה ראשוי טלפוי וכלה בשליחת יידת למקום האירוע. יעילות זו ועדה לאפשר למשטרה מוקדי החירום, הח

להגן על חייהם ועל ביטחום של מי שזקוקים לשירותיה ומצאים במצוקת אמת, שכן המטרידים בקווי הטלפון לכאורה 

העיקרית של כוחות ההצלה, כפי שהוצגה "וגסים" בחלק יכר ממשאבי המשטרה. על ביקורת זו שיב כי לאור התכלית 

לעיל, שיקולי יעילות אים יכולים להוות שיקול רלווטי, או למצער עליהם להיות משיים ככל שהם הולמים את המטרה 

הרחבה של הגה על כלל זקקי ההצלה. אכן הבחה אשר מדירה את פלוי מגישה לשירותי ההצלה איה מתיישבת עם 

אדם. אף בהחה שהמשטרה חוסמת רק מטריד בזדון, אין ודאות שבפעם הבאה שאותו מטריד  כללת מטרת העל, שהיא הצ

  יתקשר למוקד, תהיה זו הטרדה וספת, ולא קריאת אמת. 

  . פגיעה בשוויון: תוצאה מפלה2

פגיעה לטעמו, לא זאת בלבד שיש כאן פגיעה בשוויון במובן של שקילת שיקול בלתי עייי, אלא שאפשר לבסס אף 

שוויון בתוצאה, וקרוב לוודאי שקבוצות חשודות הן - בשוויון לפי הגישה החוקתית המסורתית. או ראה כי החוק מביא לאי
_____________________________________  
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שיהיו כפופות לאותה תוצאה מפלה. לכן מדובר בקריטריון מפלה, המבחין בין אשים על בסיס השתייכותם לקבוצה 

   63ווה להפלות אם לאו.מסוימת, ולעיין זה אין פקא מיה אם הייתה כ

השוויון, על פי התפיסה המסורתית, פירושו כאמור יחס שווה אל שווים, ועיקרון זה מתבטא במתן הזדמות שווה לכול. 

עיין זה כרוך בסוגיית קודת הפתיחה: כאשר קבוצה מסוימת בחברה היא חלשה, אין היא יכולה "להתחרות" באותם 

ציח את הפערים ויתן לגיטימציה  64אם דרוש אך ורק שוויון פורמלי, ולא תוצאתי,תאים עם יתר חברי החברה. לכן 

  65להמשך קיום חוסר השוויון.

לדעתו, החוק  66כך למשל, אין עוררין על כך ששים, בייחוד שים התוות להתעללות ממושכת, מהוות קבוצה חשודה.

ומכאן שמדובר בחוק שתוצאתו מפלה קבוצה חשודה,  67חה,עשוי להביא במידה רבה לפגיעה בשים החוות אלימות במשפ

  דבר ההופך אותו לבלתי שוויוי. 

על פי תוי משטרת ישראל, בשים  68תיקי אלימות גד שים מצד בי זוגן.  , -12,500פתחו במשטרה כ2016כון לשת 

 ,גזו ,שפתחו מהתיקים 59%-כ 2016 בשתמהן רצחו על ידי בי זוגן. יש לציין כי   -75%שים, וכ 71רצחו  2016–2014

תון מעיין אחר מעיד על כך שהמאפיין המרכזי של שים שרצחו על רקע אלימות  .69גזו עקב היעדר ראיות 72%ומתוכם 

מתוים אלה לבדם יתן להסיק שבחלק יכר ממקרי  70מתלוות קודמות שלהן. למשטרהבמשפחה, הוא היותן מוכרות 

דרט של ראיות ההתעללות בו לשכוח כי ההחלטה להעמיד לדין מבוססת על סטטי. אל להרו קושי הוכחתי אישים יש

לכאורה, שהוא מוך מסטדרט הספק הסביר ומוגדר לרוב כמאזן הסתברותי להרשעה. בהקשר זה חשוב לזכור כי ההחלטה 

ה מסכלת בירור, וגם אין צורך להעריך אם חומר אם להעמיד לדין איה הליך הוכחתי, וסתירה בין עדויות או ראיות אי

הראיות מהימן אם לאו. די בכך שהראיות אין חסרות ערך. לפיכך סביר שהקושי ובע מחוסר שיתוף פעולה מצד השים 

   71עצמן, שכן מספיקה הגשת תלוה מצידן כדי להיעו.

אלימות  עקב, המתפתחת המוכה האישה תסמותוכח לבשים מוכות מקבל משה תוקף דווקא החשש שהחוק יפגע 

ומפסיקה  מצב העגוםסידרום זה הפגעת מקבלת על עצמה את ההיא שבשל  הבעיה המרכזיתבעייו ממושכת במשפחה. 

יתאפייו בכך שהן מאשימות את עצמן בהתעללות, חוששות  ,שים הסובלות מתסמות זו 72.מולהאמין ביכולתה לצאת מ

כן הוכח כי שים אלו לעיתים מסרבות לשתף  כמו 73.המתעללתגובת מלרשויות בשל חשש  פותלמ ומעותלביטחון, 

שכן מבחיה היסטורית תלוה  74,אמון במערכת או בשל החשש לאבד את המסגרת המשפחתית-איפעולה עם ההליך בשל 

שיש כמלבד כל אלו,  75בדבר.ומערכות האכיפה טו שלא להתערב  ה,המשפח תוךזוג תפסה כושא שיש לטפל בו ב גד בן

_____________________________________  

  לפסק דיו של השופט עמית. 45פס' , 60לעיל ה"ש  ,הבית הפתוח פרשת  63
 לה העדפה מתקת.  יתןשקודת הזיוק שלה תהיה טובה יותר, ובכך  באופןיש להתאים את הקריטריוים לקבוצה החלשה   64

  ).1994לפסק דיו של השופט מצא ( 16, פס' 501) 5, פ"ד מח(שדולת השים בישראל ' ממשלת ישראלבג"ץ   65
 ).1995( 132, 94) 4, פ"ד מט(מילר ' שר הביטחון 4541/94בג"ץ   66

 לא דון בהרחבה בפרק זה. ןבהש –דות וספות כגון חולי פש, בעלי מוגבלויות שכליות ועוד וובקבוצות חש  67

  ).2016, הכסת: מרכז המחקר והמידע( 2016ריכוז תוים לשת  –אלימות כלפי שים  זרקור:  68
  שם.  69
 ). 2017 ,הכסת: מרכז המחקר והמידע( 7 רצח ויסיוות לרצח שים בדגש על רקע של אלימות במשפחה  70

  ). 2003( 337) 6, פ"ד ז(מדית ישראלסירקיס '  2521/03לדיון מורחב בושא ראו את חוות דעתו של השופט חשין בע"פ   71
72  FindLaw, Battered Woman Syndrome, family.findlaw.com/domestic-violence/battered-women-s-syndrome.html (last visited, Dec. 1 

2018.(  
   שם.  73
 484, 481כב חברה ורווחה שים מוכות לקבל עזרה" אפרת "עמדות של שוטרים ושופטים: משוכות בדרכן של -בורוכוביץ ויעל לביא-דלית יסעור  74

)2002.(  
 JANE SADUSKY, WORKING EFFECTIVELY WITH THE POLICE: A GUIDE FOR BATTERED WOMEN'S ADVOCATES לדיון רחב בסוגיה ראו  75

(1994) at: www.researchgate.net/publication/242302541_Working_Effectively_with_the_Police_A_Guide_for_Battered_Women's_ 

Advocates.  
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הבית  לאיבודהמסגרת המשפחתית,  תביא לפירוקשמא פתיחה בהליך גד המתעלל  חוששת מאודילדים בתמוה, האישה 

, מחקר אמפירי שערך בארצות הברית ובחן את השאלה מדוע שים החוות ויתרה מז 76המשמורת על ילדיה.לאיבוד ו

  77המתעלל. מצדמיעה פיזית  חסמו ולא יכלו לעשות כן בשל מהן 64%פוות למשטרה, חשף כי  איןהתעללות 

לבסס קשה . לכן מדיה אחת וספת בלבד מיישמת מגון דומה , כיוםוכפי שיוסבר בהמשך ,אמצעי חדשי הואהחוק 

התהגות אפיון בו ,תוים לעילב בהתחשבאולם  78."מטרידות"בין סיווגן כוערכי בין התהגות שים אלה -חד- קשר חד

שים המזמיות  ,הטרדה. כך למשלל היחשבהשים עשויות ל ןיות של אותחשד כי הפִ  השים שהוצג, עולה לכל הפחות

בהחלט עשויות להיות  ה,מסרבות לשתף פעולה עם כוחות המשטרה לאחר הגעתש מיאו לחלופין  ,יידת ומבטלות אותה

 להביאעשויה  ,מיעת הקריאה לעזרה , דהייוהתהגות המתעלל עצמוכן לא מן המע כי  . כמו"שווא כ"קוראותמסווגות 

  . "צלצולים ויתוקיםל"או  "שיחות בלא מסר"ל

לכן כל עוד החוק לא יצליח להביא בחשבון את מאפיייהן הייחודיים של שים אלה בקביעת דרכי יישומו, יגדל הפער בין 

ממוצע זוכה לו, שכן הן "יתקשו" אף יותר לפות לרשויות החוק. הטיפול שהן זוכות לו מהמשטרה, ובין הטיפול שאזרח 

  מכאן שישה הסתברות גבוהה של הפליית קבוצה חשודה עקב אופן יישום החוק. 

בקודה זו יהא כון להזכיר כי המחוקק הישראלי כבר הכיר בכך ששים מוכות ראויות להסדרים משפטיים מיוחדים. 

א(ג), המפחית מעושו של אדם אשר המית 300חוק העושין, אשר במסגרתו התווסף סעיף ל 44תיקון מס'  היאלכך  הדוגמ

בין היתר על פרשת כרמלה בוחבוט,  80תיקון זה בוסס 79בן משפחה שהתעלל בו התעללות חמורה והעמידו במצוקה פשית.

 בית 81.םות ישואיהש 24שהמיתה את בעלה על רקע מצוקתה הפשית הגדולה שבעה מהתעללויותיו כלפיה במשך 

.] ..[המשפט העליון הקל בעושה של כרמלה בוחבוט במסגרת הערעור, השית עליה מאסר בפועל של שלוש שים וקבע כי "

  82".]..[. הצדק לא יכול להשלים עם כך שאישה זו, שמעשי טרור זוועתיים כאלה עברו עליה, תהיה מקה בכלא זמן כה רב

  הצעת מודלים חלופייםבחית הפגיעה בראי חוקתי ו ה.

לצורך  הפגיעות בזכויות שהוצגו לעיל דרשות לבחיה לאור חוק היסוד, ולכן בחן את מידתיותן על פי פסקת ההגבלה.

כך יח כי הפגיעה בזכויות שהחוק יוצר, צולחת את שלושת המבחים הראשוים של פסקת ההגבלה. החוק הולם את 

מקדם תכלית ראויה וחרף הליך החקיקה הבעייתי, יח כי הוא צלח מבחן זה  ערכיה של מדיה יהודית ודמוקרטית,

  והפגיעה עשתה "בחוק".

_____________________________________  

76  Mary Becker, Access to Justice for Battered Women, 12 WASH. U. J.L. & POL’Y 63, 63 (2003); Mart Ann Dutton, Understanding 

Women's Responses to Domestic Violence: A Redefinition of Battered Woman Syndrome, 21 HOFSTRA L. REV. 1191, 1232–1240 (1993).  
77  Ruth E. Fleury Cris M. Sullivan, Deborah I. Bybee & William S, II Davidson, Why Don't They Just Call the Cops?: Reasons for 

Differential Police Contact Among Women with Abusive Partners, 13 VIOLENCE AND VICTIMS 333, 339 (1998). 

יצוין כי ערכו חיפוש מקיף בושא זה, בכל המאגרים הזמיים לו, אולם לא עלה בידיו למצוא כתיבה העוסקת אך ורק בסוגיה זו. לדעתו,   78
  הסיבה לכך היא כאמור היות אמצעי החסימה בלתי פוץ וחדשי.

מגשים את האג'דה המבוקשת בצורה  איולפיה הוא שתיקון, ה עליום כת ביקורת הקיימב דוןבמסגרת הארה זו לא א(ג) לחוק העושין. 300ס'   79
"הגה  גרוסו ו מאמרם של דייןכרמלה בוחבוט. להרחבה רא גוןהמיטבית ביותר, בין היתר בשל הבחירה שלא להפחית גם באחריותן של שים כ

  (התשע"ב).  1ו  הארת דיןעצמית בסיבות של אלימות במשפחה: הצעה לתיקון חוק העושין" 
  ראו שם.  80
 ).1995לפסק דיה של השופטת דורר ( 3–1, פס' 647 )3, פ"ד מט(בוחבוט ' מדית ישראל 6353/94ע"פ   81

 –לפסק דיו של השופט בך. יצוין כי את הכרעת הדין בית המשפט העליון הותיר על כה, שכן מצא כי התקיימו יסודות עבירת ההריגה  9שם, פס'   82
  לפסק דיו של השופט בך. 6 ראו שם, פס'
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או מוכות לקבל את קיומו של קשר רציולי, שכן האמצעי שבחר מתכתב עם תכלית החוק, בין שְָפרשה כמתן מעה 

. מכל מקום, מספיק שהחוק איו צולח את לקריאות אמת, ובין שפרשה כהורדת עומס ממשימותיהם של כוחות הביטחון

  .לפסילתו להביא, כדי מבחן המידתיות השי, הבוחן את קיומו של אמצעי שמידת פגיעתו פחותה

גיבש מגון  83מדברי הוועדה עלה כי מוקד מד"א, שמתמודד גם הוא עם שיחות הטרדה כמעט כמו יתר הגורמים,

בה בעת, המטריד מקבל מספר טלפון שאליו  84חסם מפייה ישירה למוקד.לפתרון הבעיה, ולפיו מטריד המזוהה כסדרתי 

   85יוכל להתקשר אם הוא זקק להצלה, והחיוג למספר ה"ל מותה בתשלום.

ציג אחר מטעם מד"א, מר יחזקאל פריד, ציין במהלך דיוי הוועדה כי איו מוצא לכון להכיס את מד"א לגדרי החוק 

וסיף וציין כי ציג המשטרה הכיר בדרך זו ככלי וסף למיעת  86מהשיחות המטרידות. 90%טרל כיוון שמגון זה לבדו מ

הטרדות. הוא התייחס לכך שכיום הפייה באמצעות הטלפון לשירותי ההצלה מועקת חים על יסוד החה שהזעקת עזרה 

לרעה בזכות חים זו, ומטריד בשל כך את מוקדי החירום, יישא  לפיכך הציע כי פרט המשתמש 87היא זכות מוקית לאזרח.

יתרה מזו, הוא התייחס למצב במציאות, שבה רוב השיחות כלולות בחבילות חודשיות זולות יחסית.  88בעלויות השיחה.

ייב את לדעתו, אין כל קושי לקבוע בחקיקה או בתקות כי לאחר כמה שיחות מטרידות שחויגו למוקד, חברת התקשורת תח

   90שקלים מייצר הרתעה מספקת כלפי מרבית הציבור. 50-לטעמו, חיוב ב 89חשבוו של המטריד במעין "רכיב הטרדה" וסף.

לדעתו, אמצעי חלופי זה ישיג את תכלית החוק תוך פגיעה כמעט אפסית בזכויות הפרט. זאת ועוד, כעולה מיסיוו של 

  ואיו מסכן חיי אדם. ראה לו כי היה ראוי לאמץ מודל זה במסגרת החוק. מד"א, אמצעי זה איו פוגע במידת היעילות 

ולא זו אף זו, לדעתו יש מגון חלופי המאפשר לפעול בצורה מידתית יותר אף במסגרת האמצעי שבחר. כפי שעולה 

מתוי המשרד  ראשית, 91ביחס למדיות אחרות. מוכהמדברי הוועדה, בעיית ההטרדות איה ייחודית לישראל, ואף 

ששם אחוז ההטרדות הוא חריג ביחס לשאר  –לביטחון פים עולה כי כלי החסימה הטלפוית דיר, ומיושם רק בבלגיה 

כל השיחות אל מוקד החירום  93המודל הבלגי לטיפול בתופעה מבוסס על חסימת הטלפון בלבד. 92המדיות המערביות.

אם שיחה מטרידה הצליחה לחדור למוקד, שלחת  94הוכשר למיפוי קריאות.עוברות סיון ראשוי על ידי מערך מוקדים ש

הודעת התראה זו עשית שלוש פעמים, ורק בשיחה המטרידה הרביעית ייחסם  95הודעת התראה למכשיר שממו יצאה.

   96מספר הטלפון אל המוקד למשך זמן של בין רבע שעה לחצי יום.

בע החוק. ראשית, במודל שאומץ בחוק אין מגון סיון ראשוי אשר יכול שווה כעת בין המודל הבלגי ובין המודל שק

לעשות חסד עם אותם אשים שפלו בשוגג להגדרתה הרחבה של "שיחה מטרידה". יתרה מזו, במועד כתיבת שורות אלה, 

 וסף על כך, בבלגיה .י כמטרידת הודעה ברורה לפי המודל שאומץ בחוק הישראלי מספיקה שיחה אחת כדי לסווג פלוית

_____________________________________  
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שבהסתברות גבוהה מגיעה למען. כמו כן, התראה זו יתת שלוש פעמים. לעומת זאת, הוהל בישראל איו מחייב להביא 

 97למודעּות המטריד את דבר היותו מטריד, שכן איו מתייחס לתוצאת ההטרדה, ומסר בעל פה רק למי ש"מוכן לשמוע".

ת הטלפון כלפי המוקד. כאמור, משך הזמן המקסימלי לחסימת מטריד בלגי הוא סיים את ההשוואה בשאלת משך חסימ

מוחל בשלושה שלבים, והחסימה  2חצי יום. לעומת זאת, להבתו, עולה מדברי היועץ המשפטי למשטרה כי והל סעיף 

  98יום. עשרים ואחדהראשוית, והקלה ביותר, משכת לפחות 

מידתי יותר אפשרי אף כשהכלי הבחר הוא חסימה. אל לו לשכוח כי על המודל הבלגי משמש הוכחה לכך ששימוש 

הפרק עומדת פגיעה בזכויות מהותיות, פגיעה שבמקרים קיצויים עשויה להביא לאובדן חיים. לפיכך ראוי שהחוק יתחם 

אזרח. כל עוד את סמכות הרשות. היה ראוי לקבוע משכי חסימה קצרים הרבה יותר, וזאת בכפוף לפרסום המידע המלא ל

דבר הפוגם ביכולת החוק לצלוח את מבחי פסקת  –אמצעי החסימה איו מרוכך, הפגיעה בזכויות היא למעלה מן הצורך 

  ההגבלה.  

לעיין מבחן המידתיות הצר, או סבורות כי בפועל זקו של החוק מרובה מתועלתו. לפי תוי המשטרה, יותר משי 

קשה להאמין שבמצב כזה אשים רבים יותר יזכו  99.שה יסווגו כמטרידות וייחסמומיליוי שיחות למוקד המשטרה ב

להגה שהם זקוקים לה, וראה כי המציאות המשפטית ערב החקיקה, ושבה קולו של כל אדם שמע במוקד, הבטיחה פחות 

היעדר פרסום והל ברור "החטאות" של המוקד, והיא עדיפה. עם זאת, בחרו שלא לבסס את ביקורתו על דבך זה. בשל 

(ב) לחוק, ובשל היעדר מידע על תוצאות יישומו בפועל, בצר מאיתו לאמוד את ערך הפגיעה שתיגרם ואת ערך 11לפי סעיף 

  התועלת לשירות ההצלה שתושג. 

  תקיות ההליך המהלי ו.

החובות  אתסביר  .המהלייח כי החוק צלח את המבחן החוקתי ומקד את הדיון בתקיות ההליך  פרק זהלצורך 

  .מהןקפדי של החוק עשוי להביא לזליגה  וכיצד יישום בלתי המוטלות על הרשות

כלל הוא במשפט הישראלי כי לרשות מהלית אין סמכות אלא אם כן הועקה לה בחוק. מדובר בעקרון יסוד המצמיח 

דרשת הרשות לפעול  זה כחלק מעיקרון 101קיומו. העיקרון צמח בפסיקה ואין עוררין על 100את הכלל בדבר חוקיות הִמהל.

כך למשל, בעת הפעלת סמכותה לפי חוק ספציפי,  102לא רק לפי החוק, אלא גם לפי כלל החוקים הוגעים לאותו עיין.

 103מחויבת הרשות לשקול גם את חוקי היסוד הוגעים לזכויות שבדון, ואף את הלכות בית המשפט.

 104הציבורי מופקד כוח רב, ובהיעדר פיקוח וריסון הוא עשוי להביא לפגיעה בזכויות הפרט.חשוב לזכור כי בידי הִמהל 

ובעת הפעלת שיקול דעתה עליה לשקול שיקולים  105לכן קבע בפסיקה כי רשות מהלית כפופה לחובת הגיות מוגברת,

_____________________________________  
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כללי יד על כללי פרוצדורה, על כמו כן על הרשות להקפ 106עיייים בלבד, תוך גיבוש תשתית עובדתית מלאה ורלווטית.

   108היא מוגבלת לפעולות מידתיות במסגרת מתחם הסבירות. –ובעת הוצאת סמכויותיה לפועל  107,הצדק הטבעי

מכאן שכדי שפעולה מהלית תיעשה בסמכות, מלבד חוק מסמיך, הרשות צריכה לעמוד בסטדרטים ובכללים הגזרים 

ציג את הפגמים האפשריים בעת קבלת ההחלטה על ידי הרשות, לפי וסחו  אומעקרון חוקיות הִמהל שהוצגו לעיל. 

העדכי של החוק, וסביר כיצד, לטעמו, על הרשות לפעול כדי להימע מפגמים אלו, ולקבל את החלטותיה בסמכות. יודגש 

בלת ההחלטות מכוח כי לצורך התמודדות עם ביקורת זאת, התערבות המחוקק איה חוצה, ויתן להסתפק בכך שהליך ק

  החוק ייקט באופן מוקפד יותר מצד הרשות.

  הרלווטיים השיקולים כל שקילת-. תשתית ראייתית לקויה: סטייה מכלל הראיה המהלית ואי1

מכוח כלל  109.הוא שמחה אותה המהלית הראיה כללוכידוע, רשות מהלית איה מחויבת לפעול על פי דיי הראיות, 

כמות הראיות הדרשת לשם ביסוס  110ה, הרשות מחויבת לאסוף ראיות מבוססות ומספקות.זה, לשם קבלת החלט

החלטתה תלויה במידת הפגיעה הפוטציאלית בזכויות בעקבותיה. ככל שבהחלטת הרשות טמוה פגיעה חריפה יותר 

עובדתית רחבה בזכויות, וככל שזכויות אלה בסיסיות יותר, כך תהיה חייבת הרשות לבסס את החלטתה על תשתית 

של הרשות לשקול את כל השיקולים  עוד יצוין כי תשתית ראייתית לקויה משפיעה על יכולתה 111ומעמיקה יותר.

שקילת כל השיקולים הרלווטיים, ואף מתן משקל בלתי -הרלווטיים, ואותם בלבד, שכן המידע הדרש איו מוח לפיה. אי

  112ת סבירות ההחלטה של הרשות.הולם לשיקול רלווטי פלוי, ישפיעו על מיד

לחוק הוא שמסמיך את מוקד החירום לחסום את גישתו של מוי טלפון פלוי אליו. מוקד החירום  2כפי שהוסבר, סעיף 

קוה סמכות זו לאחר שמצא כי השיחה הכסת היא בגדר "שיחת הטרדה" בלשון בחוק. כאמור, ההגדרה כוללת מגוון 

החוק מסתפק בקיומה של התהגות מסוימת, ללא כל צורך  113בחלק יכר מהמקרים,התהגויות שייחשבו להטרדה. 

  בבדיקה וספת, בדיקה שבאה לידי ביטוי במודל הבלגי.

טלו לדוגמה "צלצול בלא אמרה". במקרים אלו, בצד השי של הקו יכול להימצא אדם בעל לקות, או אדם החווה 

ת "ההטרדה" מהווה תשתית ראייתית בלתי מספקת לקבלת החלטה, שכן התעללות ויצול. היעדר החובה לבדוק ולאשרר א

בפועל לא יתן משקל כלשהו לשאלה מי התהג כך, שיקול שהוא בוודאי רלווטי. יסכימו כולם שאין בכוות המחוקק 

ובה לאסוף ועל כן חרף היעדר הוראה ברורה בחוק בעיין זה, על הרשות מוטלת החלהדיר קבוצות אלה משירותי המשטרה, 

תשתית ראייתית. לדעתו, במקרים רבים יתן להסתפק בהפיית שאלות ממוקדות למתקשר, שבאמצעותן יתן להבחין בין 

_____________________________________  
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במקרים שבהם לאחר התשאול אין  114מטריד גרידא ובין כל אותן אוכלוסיות העשויות ליפול בשוגג להגדרה שבחוק.

   115כות ההחלטה לגורם בכיר יותר, אשר קיבל הכשרה מקצועית לכך.מצטיירת תמוה ברורה, ראוי לדעתו להעביר את סמ

  הטבעי הצדק בכללי פגיעה: שימועהיעדר ו טיעון זכות היעדר. 2

את פיה להזדמות להשמיע לו  שתהשלא לפגוע באדם מבלי מחויבת מכוח חובת ההגיות וכללי הצדק הטבעי הרשות 

ה פיללהעיד עדים לו לעיתים די בשימוע בכתב ולעיתים יש אף לאפשר  ;ההיקף השימוע ייגזר מסיבות המקר 116טעותיו.

  117.בעייו בטרם תתקבל החלטה

עשוי כאמור להביא לפגיעה בזכויות מהותיות. לפי , ה2החוק איו מחייב מתן זכות שימוע או טיעון לפי החלת סעיף 

סתפק במתן אזהרה בעל פה, שוסחה: "אדוי, זאת והל המשטרה מ המידע שהצלחו לדלות מדברי ציג המשטרה בדיוים,

שיחת הטרדה למוקד חירום. זאת עבירה חמורה, ויש עוש בגיה". אם לא די בכך שמדובר באמירה כללית, שממה קשה 

לפיכך לכאורה  119ההודעה תיתן רק "אם המטריד מעויין לשמוע". 118לדלות את ההשלכות המעשיות של ביצוע העבירה,

  יך קבלת ההחלטה של המשטרה איו כולל את זכות השימוע. בשלב זה הל

כך  לע"מעויין לשמוע", ויתר על זכותו.  איווכל מי ש ,שימועמהווה הוא כשלעצמו  שהוצג לעיליטען הטוען כי ההליך 

, עשויה להסב החוק החלתהפגיעה המהותית בזכויות יסוד ש לוכח, הרי "שימועבכיוי "שיב כי אף אם יתן לכות והל זה 

לדעתו, ראוי כי ההודעה שתימסר תהיה ברורה, ותציג לפי הפרט את יותר.  הרבה השימוע הדרש במקרה זה הוא קפדי

ההחלטה שעל הפרק ואת השלכותיה המעשיות. כמו כן ראוי למסור לפרט מספר טלפון חלופי שאליו יוכל לפות כדי להציג 

  120טעותיו בפי הרשות.

 הוהל םפרסו היעדר. 3

 121והל עדר פרסום. –הוהל הפימי של מוקד החירום הרלווטי  הואלחוק  2סעיף הוראות , המגון לביצוע כיום

(ב) משפיע במישרין על מצבו המשפטי של הפרט ומופה כלפי ציבור בלתי מסוים. מכאן בלבד עולות 11הוהל לפי סעיף 

אולם אף מבלי לקבוע מסמרות בושא, בכל זאת על הרשות מוטלת  122סוגיות בדבר המדרג הורמטיבי הראוי לוהל זה.

_____________________________________  
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הכשרות  קיבלמצפות ממשטרת ישראל לגייס לשירותיה שורה של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, אולם די במוקדן אחד במשמרת, אשר  איו  115
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. החיות כאלה חייבות פועל תחיקתי-החיה פימית המתהגת כתקה בתהחובה לפרסמו, שכן הוהל הוא לכל הפחות 

   123בפרסום כדי למוע שרירות לב של הרשות בעת קבלת ההחלטה.

לא מן המע כי ההחלטה שתתקבל תחרוג , ובלת ההחלטהתקיות הליך קלהיעדר הפרסום מעלה שאלות בקשר 

הוא מהווה ערובה לשקיפות, לשוויון , ודע את הפרט, לאפשר לו לכלכל את צעדיויפרסום הלים ועד לי. ממתחם הסבירות

את סבירות ההחלטה שיתה בדיעבד פים, וליכולת האזרח לבקר  משואובקריטריוים, להיעדרם של שיקולים זרים 

ובעימי, על הרשות לדאוג לפרסומו באמצעי סביר, באופן שכל פרט  124.ייוהלה הפלפיכך כדי להבטיח שימוש תקין ב

המעויין לעיין בו, יוכל לעשות כן. לדעתו, יתן להסתפק בפרסום באתר הרשמי של הרשות. מדובר באמצעי זול וגיש 

  לאדם הסביר המתעיין במידע זה. 

  סיכום

ו להדגיש שוב כי בהארה זו ביקשדרש. ברצוו חוקתי, שכן הוא פוגע בזכויות אדם מעל לו להראות כי החוק אי

הפגיעות שהצגו הן ללא ספק בלב הזכות לכבוד האדם. הוכחו כי הן פגיעות ממדרגה ראשוה, אשר במקרי קיצון עשויות 

ות לתחושות השפלה וחיתות, אלא בפגיעות פיזיות להביא לאובדן חיי אדם. אין מדובר בפגיעות תיאורטיות גרידא, הוגע

  פוטציאליות, וזאת כמובן מבלי לזלזל בחשיבותן של תחושות ההשפלה והחיתות.

בהארה געו בכמה פגמים וספים העולים מן החוק. תחילה הצגו את הליך החקיקה הבעייתי כשלעצמו, והטלו ספק 

ושא חדש". עם זאת, בחרו שלא לבסס על כך את ביקורתו, וזאת משום בדבר תקיותו לוכח חשד להתקיימות עילת "

שעד היום לא יתה הכרעה שיפוטית בסוגיה זו לגופו של עיין. ייתכן שבעתיד, אם יספק בית המשפט מסגרת ורמטיבית 

  ברורה לסוגיה, דיון זה ייעשה רלווטי יותר.  

ראה  –ולביטחון. תהא אשר תהא גישתם של הקוראים לזכות זו  לאחר מכן הצגו את הפגיעה החריפה בזכות לחיים

שהצלחו לבסס את הפגיעה גם על פי הגישה המסורתית המצרה לפרשות היקף הזכות. זאת, בהחה שכל רשויות ההצלה 

  כבר קיימות במציאות, ולא דרש בפועל מהמדיה לעשות דבר, אלא להימע מלחסום את גישת האזרח אליהן. 

 –על כך עמדו על הפגיעה בזכות לשוויון, הובעת משקילת שיקולים בלתי רלווטיים, ומהתוצאה המפלה בפועל וסף 

החלת החוק באופן בלתי שוויוי על קבוצות חשודות. לדעתו, שיקול ההתייעלות חוטא לתכליתה העיקרית של הרשות, ואל 

אך אל לה לבוא על חשבון זכויות אדם. הדבר מקבל משה  לרשות לשוקלו. מובן שאיו מתגדות להתייעלות מערכתית,

  תוקף כאשר מדובר ברשות שכל תכליתה היא להגן על כל אדם באשר הוא. 

הקושי העיקרי שעליו הצבעו בהקשר של פגיעה בזכויות יסוד, וגע לכלי החסימה שבחר למימוש החוק, שלדעתו הוא 

ת, לוכח העובדה שקיים מגון מוכר, שהוכח כיעיל והוא מגשים את אותה אמצעי שפגיעתו בזכויות עולה על הדרש. זא

מטרה בלא הותרת אדם במצוקה ללא מעה. כמו כן הראיו כיצד יתן להשתמש בכלי החסימה באופן מידתי יותר, וזאת 

  תוך בחית ההסדר שיושם במשפט הבלגי.

_____________________________________  

לפסק דיו של  25–22פס' , 15לעיל ה"ש , אפרתי ' אוסטפלדלפסק דיו של השופט חשין; פרשת  36–35פס' , 108לעיל ה"ש , סטמקה פרשת  123
 השופט חשין. 
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מהלי של יישום החוק. הבעו חשש מפי יישום שאיו בחלקו האחרון של הדיון הצגו פגמים פוטציאליים בהליך ה

עולה בקה אחד עם חובותיה המהליות של הרשות, הגזרות מהאמות המוגברת המצופה ממה. וסף על כך, הסברו 

  כיצד יתן לתקן פגמים אלו באמצעות התהגות קפדית של הרשות עצמה.

שיוזמי החוק התכווו לחוקק חוק ראוי, שועד להגן על זכויות הפרט  או מוצאות לכון לציין שוב כי אין ספק בליבו

ולשפר את השמירה על חייהם ועל ביטחום של תושבי המדיה. ראה לו כי האירוע הטרגי שהביא לחקיקתו, ִהקשה על 

הוועדה בשאלת  המחוקק לתת את דעתו על קשת השיקולים והסוגיות העולות מן החוק. לא בכדי לא הצגו את דיוי חברי

החיים והביטחון, ואת דעותיהם. סוגיה זו לא זכתה לליבון, ולעיתים רחוקות הוזכרה בחצי פה על ידי מי מחברי הוועדה. 

או קוראות אפוא למחוקק לשוב ולבחון את החוק בעייים ביקורתיות יותר, תוך התמקדות בחיי אדם ותוך התייחסות 

 החוק.  לקשת המצבים שיכולים להיכלל בגדרי

  




