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  דבר העור�

  מאת

  רו'בועז סנג

אשר , בטר� אסקור בקצרה את המאמרי� המופיעי� באסופת מאמרי� משפטיי� זו
ברצוני להקדי� דברי� , נכתבו לכבודו של השופט אורי קיטאי לרגל פרישתו לגמלאות

השופט קיטאי החל את דרכו השיפוטית כשופט . אחדי� על אודותיו ועל אודות פסיקתו
תחילה בנהריה ולאחר מכ� בכל ,  מונה כשופט שלו�1977בשנת . 1975ה בשנת תעבור

מונה בשנת , 1המשפט המחוזי בחיפה לאחר כהונה כשופט בפועל בבית .מחוז חיפה
ג� לאחר שמונה כשופט . משפט השלו� במחוז חיפה והגליל המערבי  לנשיא בתי1993
משפט  י� ולכה� כנשיא בתיהתבקש השופט קיטאי והסכי� להמש, 1999בשנת , מחוזי

 כהונתו זו הותיר חות� משמעותי בתקופת. 2006עד לפרישתו לגמלאות בשנת , השלו�
  .המשפט אלא א� כנשיא בתי, מאוד לא רק כשופט

אי� בכוונתי להתיימר ולהקי� את . השופט קיטאי עסק בתחומי� רבי� של המשפט
   :פייני� כלליי�ק בהצבעה על כמה מאמכלול כתיבתו הענפה ועל כ� אסתפ

ניכרת בפסקי הדי� שלו תפיסת השופט כמי שתפקידו המרכזי הוא ההכרעה , ראשית
לפיכ� פסקי הדי� שלו ה� בדר� כלל קצרי� וממוקדי� ואינ� מתיימרי� , בסכסוכי�

, בי� היתר, כ�. להיות מאמרי� קצרי� באשר לסוגיות המשפטיות המתעוררות בה�
  . שנראה כי היא הכרחית לש� מניעת עינוי די�,מתאפשרת יעילות גבוהה מהרגיל

 – בתדירות גבוהה מהרגיל במקומותינו –דר� נוספת שנקט השופט קיטאי , שנית
להשגת המטרה של הכרעה צודקת ויעילה בסכסוכי� המובאי� בפניו היא ההכרעה על 

. כוח� בהתא� לסמכות שבחרו להעניק לו מתדייני� רבי� מאוד ובאי, דר� של פשרה
ובדה שפסיקותיו לא אכזבו את ציבור המתדייני� באה לידי ביטוי בכ� ששיעור הע

 
ג� בסוגיות עקרוניות , בי
 היתר, בשבתו בבית המשפט המחוזי בחיפה ד
 השופט קיטאי   1

כמה מפסיקותיו הזינו הלכות חשובות שנקבעו . בתחו� דיני הראיות במשפט הפלילי

 ‡Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'Ê·Ï � 383/83) 'חי(פ "ראו למשל ת. בעקבותיה
 בבית המשפט העליו

  ).לא פורס� (Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÏÂ·ÂË � 130/83) 'חי(פ "ת; )לא פורס�(
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המתדייני� בפניו אשר בחרו להסמיכו לפסוק כמפשר או אפילו כבורר הל� וגדל ע� 
  .השני�

כחוט השני עוברת בפסקי הדי� שפסק השופט קיטאי במשפטי� פליליי� , שלישית
 בדבר – מספיק בפסיקה הישראלית  שלצערי עדיי� איננה רווחת–התפיסה הנכונה 

המשפט הפלילי הוא דר� הטיפול הדרסטית ביותר של . שיוריותו של המשפט הפלילי
מקרב ענפי המשפט השוני� המשפט הפלילי מצויד . החברה בסטיות מ� הנורמות

לרבות ניבי� חדי� המאפשרי� את שלילת החירות הקשה , בשיניי� החזקות ביותר
, � חותכות המאפשרות מעצר עד תו� ההליכי� המשפטיי�שיניי, שבעונש המאסר

לפיכ� יש למעט ככל . ג� קנסות כבדי� וקלו� אינסופי, בי� היתר, וטוחנות המאפשרות
האפשר בשימוש בסנקציות החריפות של המשפט הפלילי ולטפל בכל תופעה שנית� 

מחו� לעול�  –לרבות חינו� והסברה , באות� דרכי�, לטפל בה ביעילות בדרכי� אחרות
תפיסה נכונה זו של המשפט הפלילי .  בעול� המשפט–דיני נזיקי� ודיני חוזי� ; המשפט

ירושה . אינה באה לידי ביטוי בחוק העונשי� שירשנו מהמנדט הבריטי על אר� ישראל
המוגדרות באופ� רחב מאוד ומדי ומלוות , רעה זו כוללת הרבה יותר מדי עבירות

כל עוד אי� המחוקק , נוכח חקיקה גרועה שכזו. ופורציהבעונשי� חמורי� וחסרי פר
 יש תפקיד משמעותי, ממלא חובתו ומספק לחברה הישראלית חוק עונשי� ראוי יותר

הללו אמורי� להעמיד את התערבות המדינה בחיי הפרט באמצעות :  לשופטי�מאוד
ה בעבר אכ� התעוררה כא� שאל? הכיצד. המשפט הפלילי על ממדי� סבירי� יותר

והתביעה הוכיחה מעל ומעבר לספק סביר כי , ומשהועמד אד� לדי�, חריפה של סמכות
אלא שלפני למעלה מעשור . לא היה לשופט מנוס מלהרשיע, התגבשו יסודות העבירה

מאז ". זוטי הדברי�" לחוק העונשי� ובמסגרתו נקבע הסייג החדש 39נחקק תיקו� 
כ� ממשיכי� . אוד להשתמש בהאלא שהשופטי� ממעטי� מ, הסמכות כבר קיימת

ג� בתחו� זה בלט מאוד השופט . אנשי� להיות מורשעי� ג� נוכח מעשי� קלי ער�
פעמי� רבות זיכה נאשמי� תו� הישענות על סייג זוטי הדברי� שבחוק . קיטאי בפסיקתו

  . ומנע שימוש לא נכו� במשפט הפלילי

, "זוטי הדברי�"סייג ול, בכלל, להדגמת גישתו של השופט קיטאי למשפט הפלילי
' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 5040/96) 'חי(פ "צירפתי כנספח לספר את פסק הדי� שנית� בת, בפרט
Ô˙È‡) לא פורס�.(  

שלטת , בגזרי הדי� שגזר השופט קיטאי על הנאשמי� שנמצאו אשמי�, רביעית
ניכר מה� שהשופט רואה את . האנושיות והגישה האינדיווידואלית לענישה הפלילית

ובמקרי� המתאימי� אינו חושש להביא לידי ביטוי את מידת הרחמי� ג� , שבפניוהאד� 
  . היה נית� להחמיר יותר– הגמול וההרתעה –כשנוכח שיקולי הענישה הדומיננטיי� 
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השופט קיטאי בלט ג� בנכונותו להושיט סעד לאנשי� קשי יו� שנקלעו אל , חמישית
ולא הסתפק בבדיקה טכנית גרדא של , בי� מלתעותיה� של מלווי� בריבית בשוק האפור

, מלווי� בריבית חסרי מצפו�: מדובר בתופעה חברתית קשה. הוראות החוק הרלוונטיות
המנצלי� את מצוקת� של הלווי� ואת המצב החוקי שלכאורה , נבלי� ברשות החוזה

המאפשרי� לה� לגבות מה� , מאפשר זאת ומחתימי� את הלווי� על הסכמי� מפוקפקי�
. את המלווי�) רק במוב� הכספי(הממוטטות את הלווי� ומרוממות ,  נש� רצחניותריביות

קבע השופט קיטאי , נוכח אינפלציה שנתית של כעשרי� אחוזי�, באמצע שנות השמוני�
בכמה פסקי די� אמיצי� וצודקי� כי ריבית מעבר לארבעה אחוזי� לחודש היא מנוגדת 

ולפיכ� לא יינת� לה ) �1973ג"תשל, )ק כלליחל( לחוק החוזי� 30סעי� (לתקנת הציבור 
�אשר , כ� נהג לתת בנסיבות כאלו צווי עיכוב זמניי� של הליכי ההוצאה לפועל. תוק

השמועה על אודות פסיקותיו אלו עשתה לה . הצילו לווי� רבי� מהתמוטטות כלכלית
רו� בהמש� נית� לבעיה פת. ומאות תיקי� מסוג זה הגיעו להכרעתו הצודקת, כנפיי�

ל של "על רקע פסיקותיו הנ. של איסור פלילי על ריביות נש� קיצוניות, חלקי בלבד
השופט קיטאי מצער להיווכח כי עד היו� עדיי� נוהגי� שופטי� לבחו� הסכמי� עושקי� 
של מלווי� בריבית במשקפיי� המוגבלי� של חופש החוזי� ובכ� מאפשרי� את המשכה 

  . של תופעה חברתית מכוערת זו

תפק בחמישה מאפייני� כלליי� אלה של פסיקתו של השופט אורי קיטאי ואעבור אס
פרי עטיה� של , המאמרי� שכללתי באסופת המאמרי� לכבודותריסר לסקירה קצרה של 

בפתח הדברי� הקדמות שכתבו נשיא בית המשפט העליו� . שופטי� ואנשי אקדמיה
מצעות� יוכלו הקוראי� שבא, ˘È�Â�·Ï ‰ÓÏ והשופט Ó˘ ¯È‡Ó‚¯השופט ) בדימוס(

לאחר מכ� מופיעי� המאמרי� בסדר אלפביתי של שמות . להכיר מעט את השופט קיטאי
בחרתי בדר� זו משו� שנושאי המאמרי� ה� מגווני� ולא ראיתי לנכו� . המחברי�

 –מלכת הראיות וגזירת המל� " במאמר הראשו�. לסווג� ולקבצ� לקבוצות, "לאלפ�"
 פרשנות È�Â¯‰‡ ÏÎÈÓ י�דהרכת מציעה עו "� במשפט העבריעל מעמדה של הודאת נאש

במאמר . שבמשפט העברי" אי� אד� משי� עצמו רשע"לכלל הידוע  חדשה ומעניינת
 ¯ÈÓÊ ˙È�Â¯מבססת עורכת הדי� , "סיו� בי� מגשר לבי� צדדי� לגישוריהח"השני 

הראוי על סיו� ואת היקפו יאת הח) החוקרת את נושא הגישור וכותבת עליו דוקטורט(
, לאחר מכ� מובאת הרצאתו של מבקר המדינה. דיו� תאורטי בגישור וברציונל שלו

ובה התייחסות , "סוגיות נבחרות בביקורת המדינה", ÒÂ‡¯Ë˘�„�ÈÏ ‰ÎÈÓהשופט 
הפשרה " הרביעיבמאמר . לאתיקה של המבוקרי� כמו ג� לאתיקה של המבקרי�

 מסתפק בניתוח מעמיק של ‡ıÈ˘ÙÈÏ È˙Èר "אי� ד " בי� תיוו� להכרעה–התלמודית 
אלא הוא א� מצביע על לקחי� שנית� להפיק ממנה למשפט , הסוגיה התלמודית

 "המשפט המשווה בעיד� של הרמוניזציה" החמישיבמאמר . הישראלי החילוני ב� ימינו
המאמר .  את המשפט המשווה כבסיס אפשרי ליצירת הרמוניזציהÏ ÂÏ·Ù¯�¯ר "מציע ד
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אלא א� את המתענייני� בחינו� , � לא רק את המתענייני� במשפט המשווהצפוי לעניי
 על אמות המידה –שחרור למעצר בית " ישישבמאמר ה. המשפטי במוב� הרחב

ומציע יחס שונה " מעצר בית" מ� המונח ‡Ô‚Ó Ô˙Èמסתייג השופט  "הנדרשות לשחרור
סמו� , למרבה הצער. רטיהנשע� ה� על ניסיונו השיפוטי ה� על ניתוח תאו, למנגנו� זה

נחמה פורתא נית� אולי למצוא בחיי . לאחר כתיבת המאמר נלקח מאתנו השופט מג�
ההינתקות כמבח� לדמוקרטיה "י עיבבמאמר הש. הנצח של המאמר שבו זיכה אותנו

 על טיפול� של רשויות –? או דמוקרטיה מגומדת' דמוקרטיה מתגוננת': הישראלית
מבקש "  בהתנגדות להינתקות–רקליטות ובתי המשפט הפ,  המשטרה–אכיפת החוק 

 להפיק לקחי� באשר לאכיפת החוק הפלילי בכלל ובאשר להינתקות ¯�Ò ÊÚÂ·'Â‚ר "ד
חיסיו� ואינטרסי� מוגני� , סודיות, קבילות"י נימבמאמר הש. האפשרית הבאה בפרט

 ע� Ú ˜ÁˆÈ˙ÈÓמתמודד השופט "  ניסיו� להשלטת סדר–בהליכי גילוי במשפט האזרחי 
חלק� , המשימה הקשה של אילו� שלל הוראות החוק וההלכות שנקבעו בבתי המשפט

. לכלל משנה סדורה ונוחה למשתמש, של סדר די� אזרחי וחלק� מתחו� דיני הראיות
עומדת  " בי� חזקת החפות לכבוד האד�–תנאי כליאת� של עצורי� " התשיעיבמאמר 

� העקרונות המקובלי� בשיח המשפטי לבי�  על המתח הרב שבי¯�Ò È‡ËÈ˜ ˙�È¯'Â‚ר "ד
תנאי הכליאה המחפירי� שבמציאות הישראלית ומציעה ה� תפיסות ראויות יותר ה� 

על ?  מה הדי�–' מורשה בהנהלת עסקי�'המצאה ל "העשיריבמאמר . דרכי� לשיפור
-‡È˘ÂÏ ÒÈ¯È והרשמת Ì˙Â¯ „ÚÈר "מציעי� ד "לאומית�התאוריה החדשה של סמכות בי�

È„Â·Ú  לבתי המשפט תאוריה קוהרנטית שיש בה כדי להשליט סדר בפסיקה ולהביא
משלב , " שילוב מקאברי–פשיעה וטירו� "עשר �במאמר האחד. לתוצאות ראויות יותר

, המשפטית(בי� דיסיפלינות שונות , ˘Ì‰Â˘ ‡¯ÂÈ‚ ‰ÓÏ' פרופ, חת� פרס ישראל
רבת , כדי ליצור תמונה כוללת) הסוציולוגית והפילוסופית, הפסיכולוגית, הקרימינולוגית

זיהוי מגמות ותהליכי� " המאמר את תריסר המאמרי� חות�. גווני� וייחודית של הנושא
שבו מציע נשיא , "חברתיי� המשפיעי� על האלימות לש� פיתוח כלי� להתמודדות עמה

 ניתוח והתמודדות שאינ� מוגבלי� Ó˘ ¯È‡Ó‚¯השופט ) בדימוס(בית המשפט העליו� 
  .המשפטלעול� 

למפיקת הספר ענת זקו� ולעורכת הלשונית יהודית , ל אלי נבו"הנני מודה מאוד למו
  .ידלי� על עבודת� המקצועית והמסורה
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  הקדמה

  מאת

  *מאיר שמגר

 ,אורי קיטאי) וסבדימ( לנשיא צו� רב אני כותב דברי הקדמה אלה לספר המוקדשבר
ניהל ביעילות ש חיפה ושפרש לאחרונה מכהונתו כנשיא בתי משפט השלו� במחוז

  .  בחדרה ובכרמיאל, בנהריה,בעכו,  בקריות,ובשקידה את בתי המשפט השלו� בחיפה

ה� בעת שמשו כשופט מ� השורה ה� . קיטאי כיה� כשופט מספר שני� רבאורי הנשיא 
הוא ידע לנווט את . נבו� ואנושי, ענייני, כשופט יעילברבי� בעת כהונתו כנשיא היה ידוע 

ו� התנערות מדעת ראה ויוב� תיפניו בפתיחות ובהבנה ושא� לעשות צדק שיהנושא שב
שבה לא איבד א� לרגע את מת� הביטוי , ההחלטיות בפעולתו. יתר של הדיו��ממשיכת

הייתה סימ� היכר ראוי ,  בעול� הנשיאהמימותו האנושית ולסמכותיות הנובעת מחל
  .דר� המתוארתבתו דוורצוי בעב

 כדי – וללמד את דרכי ההתמודדות –  בעיות הזמ� החול�ע�ידע להתמודד הוא 
וכל הנוגעי� בדבר ידעו אל נכו� , תו� תקופה סבירהי או הפלילי יקוי� זרחשהדיו� הא

  .  וערכי שיטתנורוח המשפטשמחייבי� ל נעשה באופ� ושהכ

שאני , בר משות�חנו שניהיה לא� והנשיא קיטאי ע� אישיי� קיימתי יחסי ידידות 
בתי הקוד� של המנוח  הוא הנשיא –חיבה ב כדי להזכירו בהערכה וזדמנות זומנצל ה
כתיבת הקדמה זו ידידות זו מוסיפה כפל הסיפוק ב. ל"ר� סביר זהשופט  , השלו�משפט

  .ל הנשיא אורי קיטאישלכבודו 

ע� תו� תפקידו יכול הנשיא קיטאי להסתכל בסיפוק ובשביעות רצו� על הישגיו כמי 
 ביעילות ובהצלחה ואני מנצל , אשר הוא היה מופקד עליה�, המשפטשניווט את בתי

אני מאחל לו . הזדמנות זו כדי לברכו ולהביע את מלוא הערכתי לפועלו הראוי לשבח
  .המש� הצלחה בדרכו העתידית לפי בחירתו ורצונו

 
*   
 .השופט מאיר שמגר כיה
 כנשיא בית המשפט העליו
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  הקדמה

  מאת

  *שלמה לבנוני

. גשות או חות�בשגרת החיי� פוגש האד� דמויות לרוב מבלי שה� מותירות התר
, יג עמו מותיר ג� התרגשותשלעתי� נדירות מזמ� ל� הגורל מפגש ע� אד� שכל שיח ו

הוא , הכובשת, הייחודית, המרתקת, באישיותו הססגונית, השופט אורי קיטאי. ג� חות�
נתו� אחד אינו . נית� להגיד עליו דברי� רבי�. אחד מהמזלות הטובי� שהעניק לי הגורל

, כמוני, רבי� ה�. שגרה ויש בו ייחודיות�אורי שובר: י במחלוקתיכול להיות שנו
  .שיישאר אדיש ביחסו אליו, ולו אחד, לא יימצא. מעריציו

תקדי� בכל  ידע מקי� חסרבעל , בעל ניסיו� אדיר, מוניטי� אורי שופט רב, לוראש לכ
. דודחריצות מדהימה וחוש צדק מדויק ומ, יכולת פרקטית מרשימהבעל , תחומי המשפט

ג� מהותית וג� , " ניתני� לערעוראינ�"אי� פלא שמ� המפורסמות הוא שפסקי הדי� שלו 
  .בפועל

הוא . השכלתו חובקת תחומי עניי� רבי� ומגווני�. אול� אורי אינו רק משפט� מחונ�
.  ספרי היסטוריהובייחוד ,עכבר ספרי�, �"שוחר תנ, ג"מעריצ� של טשרניחובסקי ויל

על כל ,  שהרי אי� אוהב חיי� כמוהו,"נו�ְח"חשוב שהוא מעי� יטעה מי שיע� זאת 
  .מכמניה� ותענוגותיה�

לא . נשפטת בשעות מבח�, כידוע, ידידות של אמת. ידיד ורע, אורי הוא חבר נאמ�
כי נית� לסמו� עליו בעת הצור� כיד ,  וא� על ידי עמיתיייא� על ידי, אחת הוכח בעליל

 לעתי� אמנ� – הרוחות וא� סערו,  כאשר נחלקו דעותינוג�. רגישותו וניסיונו, תבונתו
. לא הוא לא; כ� הוא כ�.  מילה–מילתו .  היה לי תמיד ברור שתוכו כברו– נדירות
  .לב שניח� בה� כבשו אותי לא אחת יושר וגילוי, הגינות

 ,סמכותו של אורילהנהגתו ול, מנהיגותול המשפט בחיפה באשרלא היה ספק בהיכל 
תמיד דיבר בגובה . סרק לגינוני, עול�מ, ל הוא שאלו לא נלוווא מכאול� המופל

אורי הוא ההמחשה האולטימטיבית לכ� . בפשטות הליכות ובצניעות מופלאה, העיניי�

 
 .שופט בית משפט השלו� בחיפה   *
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ואצל אורי היא קיימת ועוד , כשהיא קיימת". פוזה"שמנהיגות של אמת אינה צריכה לכל 
  .� הטבעי ביותרהיא מקרינה על סביבותיה ועולה כפורחת באופ, אי�

ידיד אמיתי ואד� , אח בכור, בה� היה עמיתש שני� מופלאות עשרעברתי ע� אורי 
אורי מזמ� חדל להיות סת� השופט אורי , אכ�. לא בכדי לא רק אני סבור כ�. מרתק
גדול מ� , אכ�. הוא תופעה, כ� ברי לי, אורי קיטאי". מוסד"זה מכבר הפ� הוא ל. קיטאי
  .החיי�

  . א� בשו� אופ� איני נפרד מידיד ומאד� מופלא,י נפרד מנשיאאנ, כשלעצמי
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   :המלמלכת הראיות וגזרת 
  על מעמדה של הודאת נאש� במשפט העברי

  מאת

*מיכל אהרוני
  

‡ .‡Â·Ó .· .È‡¯˜Ó‰ ̃ ÂÁ‰ .‚ .È˙ÎÏ‰‰ ̄ Â˜Ó‰ :1." המקור . 2; "כלל העד"ו" כלל הנאש�

. ?"כלל הנאש�"עדות לקיומו של  האומנ� – ראשוני�גאוני� ו. 3; "כלל הנאש�"ל

„.  Ï˘ ˙È˘ÚÓ‰Â ˙È˙ÎÏ‰‰ Â˙ÂÙ˜˙"Ì˘‡�‰ ÏÏÎ "ÊÁ ˙ÙÂ˜˙·"ÌÈÈ�È·‰ ÈÓÈ·Â Ï .

‰. ˙ÈÓˆÚ ‰ÏÏÙ‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ÌÚË‰ .Â .·Ó¯‰ ˙ÎÏ‰Ï ÌÚË‰"Ì .Ê. ·Ó¯‰ ˙„ÓÚ" È�È„· Ì

˙Â˘Ù� .Á .˙ÂÈ‡¯‰ È�È„Ó ‚Â¯ÁÏ ÔÈ„ ˙È·Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰? .Ë .¯·„ ÛÂÒ. 

  מבוא .א

, "טול מ� המשפט את ההודאות והעדויות ונטלת ממנו את נשמת אפה של עשיית הצדק"

  .È·Ú Ï‡1„ דיו� הנוס� בפרשתטאת השופטת שטרסברג כה� את דעת הרוב בכ� מב

הודאת נאש� משמשת בכל שיטות המשפט המקובלות כראיה מכרעת להרשעה , ואכ�

כל עסקות  – התיקי� הפליליי�מרבי� כיו� ב זו היא הראיה המרכזית ,למעשה: בפלילי�

  .2הפלילי בלעדיהה לדמיי� את המשפט הטיעו� מבוססות על הודאת נאש� וקש

 מראה כי 3סטורית של התפתחות שיטות המשפט מהעול� העתיק ועד לימינויסקירה ה

ובי� שהיא נחשבה לראיה חשודה שיש " מלכת הראיות" בי� שהיא נחשבה ל,הודאת נאש�

  . כשרה וקבילה כראיה  נחשבת בדר� כלל,4לסייג את קבלתה

 

, אביב�אוניברסיטת תל, בפקולטה למשפטי�" המשפט בשירות הקהילה"עורכת די� בתכנית    *
 .האוניברסיטה העברית, א במחשבת ישראל"בעלת תואר מ

  .È·Ú Ï‡(, 855„ פרשת: להל� (736 )1(ד נא"פ ,�˙ È·Ú Ï‡ 'Ó„ÈÏ‡¯˘È„ � 4342/97פ "דנ  1
̇ Ï‡¯˘È· ÔÂÚÈË מ�'  ק,�הרנו' א  2 Â˜ÒÈÚ )לגבי הודאות כיסוד המרכזי בעסקת , 26�23 ,)א"תשמ

  .טיעו�
המסורת , המשפט הקונטיננטלי, המשפט הקאנונישל , רומיב, סקירה של שיטות המשפט ביוו�  3

 בהשוואה למשפט העברי עור� עשרה�התשעאמריקנית והחוק הרוסי במאה �האנגלו
לבד ,  שכל שיטות המשפטה עצמית במשפט העברי ומרארשעהו על היקירשנבאו� בספר 'א
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מקובל לומר  – העברי כחריג מפליא וס העקבי הזה נהוג להציג את המשפטסנסמול הקונ

, כלומר אד� אינו יכול להפליל את עצמו, "אי� אד� משי� עצמו רשע"כי על פי ההלכה 

 נדחית על ידי בית )בי� שנעשתה מחו� לכותלי בית המשפט או בתוכו (ועדותו לחובתו

 יש בה – הלכה זו מוצגת כסמ� מוסרי במשפט הפלילי . ואי� מתחשבי� בה כלל,המשפט

, לכאורה הגנה מוחלטת על הנאש� מפני שיטות פסולות לחילו� הודאה מצד רשויות החוק

והיא מבטאת את ההשקפה , היא משקפת סטנדרטי� גבוהי� של זהירות בהרשעת נאש�

להלי� המשפטי אסור ו, אלא יש לו אוטונומיה אישית, לפיה הנאש� אינו כלי בידי החברהש

   .5 בפסקי די� ישראליי� וזרי�ברוח זו מצוטטת ההלכה. לפגוע בה

ה�  ההלכהא� הדחייה הטוטאלית של הודאת נאש� עוררה קשיי� רבי� ה� אצל פוסקי 

הרשעה מקי� ביותר בנושא המחקר את השער� , קירשנבאו�אהר� ' פרופ. אצל המלומדי�

המשפט :  כי מדובר בפרדוקס בנושא זה אומר במאמר שפרס�,6 במשפט העבריעצמית

שיטה המבוססת על , ביסטיי� ופטרנליסטיי�ישיטה בעלת מאפייני� אקטהעברי מבטא 

ומודגשת בה , שבמסגרתה כל פרט מרגיש מחויבות כלפי החברה, דתית�הזדהות קבוצתית

במערכת ערכי� מעי� . אחריותו של היחיד וערבותו לטובת הזולת על חשבו� חירויות האזרח

והנה באופ� . ל הנאש� ע� ההלי� המשפטיזו היינו מצפי� למצוא עידוד לשיתו� הפעולה ש

דווקא . פרדוקסלי דווקא בשיטה כזו יש שלילה מוחלטת של קבילות ההודאה הפלילית

  .7נות על האזרח מפני הרשותמִגה, שיטה זו מייצרת כלל המתאי� יותר לשיטות ליברליות

 מעבר לפרדוקס הסוציולוגי עוררה ההלכה קשיי� מעשיי� רבי� אצל פוסקי ההלכה

נאלצו להתמודד ע� השאלה א� נית� לקיי� שיטת משפט אפקטיבית וה� , במש� הדורות

 

קירשנבאו� '  פרופ.אימצו את הודאת הנאש� כראיה כשרה ומשמעותית, מהמשפט העברי
 A. Kirschenbaum Self-Incrimination in Jewish Law (The: פרס� שני ספרי� בנושא

Burning Bush Press, New York, 1970), 3-21 ברית בגרסה מורחבת ומחקר שפורס� בע
‰‰È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ , ‰ÏÏÙ‰‰Â ÌÈÏÈÏÙ· ‰‡„Âקירשנבאו� ' א: ומעודכנת

˙È„Â‰È‰ ‰ÎÏ‰· ˙ÈÓˆÚ‰) להל�) (ה"תשס :˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰(. הסקירה על שיטות המשפט 
  . 56�13' עמ, ב�בפרקי� א ו, השונות מופיעות ש�

תנאי שההודאה תהיה ל בנוגע, �1971א" תשל,]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 12 עי�ראו ס  4
 הא� יש בישראל סכנה –הרשעה על סמ� הודאה "קרמניצר '  כ� ראו מ.חופשית ומרצו�

  .205 )ג"תשנ( א ‰ËÙ˘Ó ?"להרשעת חפי� מפשע
ההלכה של איסור הפללה עצמית מצוטטת למשל בפסיקת בית המשפט העליו� האמריקני   5

 .Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 n. 27, 86 Ct. 1602, 1619 n: בפסק די� מירנדה הידוע
 או שמא 'מלכת הראיות' האומנ� –ההודאה כבסיס להרשעה "רו ' סנג'ב ראו ג� .(1966) 27

  .245) ה"תשס( ד ËÙ˘Ó ÈÏÚ" קיסרית הרשעות השווא
6  ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ3  הערה.  
 "הפלילי העברי הלכה פרדוקסלית במשפט 'אי� אד� משי� עצמו רשע'" קירשנבאו� 'א  7

ÌÈÏÈÏÙ 221, 212 )ט"תשנ( ז.  
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 כ� התעורר קושי לנמק את ההלכה ולתת לה צידוק הגיוני .8כאשר דוחי� כל הודאת נאש�

 שבה נמצא הניסוח –� "באופ� מיוחד מתעוררת שאלה זו בנוגע להלכת הרמב. או מוסרי

הלכה זו מעוררת . חיית הודאת נאש� במשפט הפליליהשל� והמנומק ביותר של ד, הבהיר

  .� עצמו"וה� בנוגע לכוונת הרמב, סימני שאלה ה� ביחסה למקורות הקדומי� ממנה

א� , בכל היבטיה, קירשנבאו� ד� בסוגיית ההרשעה העצמית' מחקרו הגדול של פרופ

יקורת על מאמר זה אינו מתיימר להיות ב. בלתי פתורההחידה דומה כי בכל זאת נשארת 

האתגר המחשבתי שמציב הספר הוביל לניסיו� שנעשה כא� . קירנשבאו�' ספרו של פרופ

  . לפרשנות� ולהציע עוד אפשרויות 9במקורות המרכזיי� הנדוני� בו לקרוא קריאה נוספת

  החוק המקראי. ב

החוק המקראי באשר להוכחת אשמה בהלי� הפלילי מחייב עדות� של שני עדי� על 

ה� בעבירות )  ו,זי ,דברי�( כדי להרשיע נאש� ה� בעבירה שדינה מוות מעשה העבירה

על ו, אול� אי� כל אמירה ברורה הפוסלת הודאתו של נאש�).  טו, יט,דברי�(חטאת ועוו� 

 או לא ברור א� הודאת נאש� יכולה לבוא במקו� עדות� של שני העדי� החיצוניי�כ� 

  .להתווס� לעדות עד אחד

על סמ� ) למוות(ונגזר דינו , ות במקרא התקבלה הודאתו של נאש�ש פרשיות ידועובשל

  :הודאתו

עכ� מוצא להורג בעקבות הודאתו כי גנב רכוש מיריחו לאחר שיהושע הכריז על כל 

ברצח שאול " מודה"דוד הורג את הנער העמלקי ה ;)'ז', יהושע ו(' הרכוש בעיר כחר� לה

 המספר המקראי אינו מבקר את ההריגה ,א של הנערועל א� הרשעת השו). 'שמואל ב א(

אלא , לא רק שאינו שמח בנפול אויבו – דוד יוצא מהסיפור אציל נפש: נהפו� הוא, הנמהרת

  .הוא נוק� את דמו ומקונ� עליו מרות

בנו הנכה של , בושת�שחיסלו את ב�, הסיפור השלישי הוא סיפור� של רכב ובענה

דוד ). ד' שמואל ב(ה לדוד המל� ואשו בגאווהביאו את ר, בעודו שוכב במיטתו, יהונת�

כי המגיד לי לאמר הנה מת שאול והוא . אשר פדה את נפשי מכל צרה' חי ה: "אומר לה�

א� כי אנשי� רשעי� הרגו את איש צדיק ... היה כמבשר בעיניו ואוחזה בו ואהרגהו בצקלג

לה הוא מצווה על  בעקבות דברי� א...."בביתו על משכבו ועתה הלוא אבקש את דמו מידכ�

 

  .ש בעניי� זה"א וריב"תשובות הרשב 31' עמראו להל�   8
, מטבע הדברי� לא יוכל מאמר זה להקי� את מכלול המקורות שמביא קירשנבאו� בספרו  9

פוסקי� וחוקרי� , וההתמקדות כא� תיעשה במקורות המרכזיי� ששימשו דורות של פרשני�
 .העצמיתבנושא ההפללה 
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דוד , כלומר. לקצ� את ידיה� ורגליה� ולתלות אות� על הברכה בחברו�, נעריו להרוג אות�

  . ושב ופועל באותו האופ�ו עצמומצטט את התקדי� המשפטי שלהמל� 

אומר כי מסיפור עכ� אי אפשר להסיק , 10המנתח את הסיפורי� הללו, קירשנבאו�

העשויה , י הפלת גורלל ידשכ� עכ� נלכד ע, הודאהמשמעיות באשר לקבילות ה�מסקנות חד

מתו� , מתו� השבט המשפחה, בתחילה עלה בגורל השבט (ללמד כי אלוהי� הצביע עליו

לאחר הודאתו של עכ� שולח יהושע , כ� לענוס� ). ומתו� הבית הגנב עצמו, המשפחה הבית

  .11ספת לאשמתו כ� שיש ראיה נו,שליחי� כדי למצוא את הרכוש שנגב באוהלו של עכ�

ההודאה תמיד בצירו� המל� באה עוד אומר קירשנבאו� כי בסיפורי� הקשורי� בדוד 

ובסיפור� של , בסיפור הנער העמלקי היו אלה הנזר והאצעדה של שאול – של ראיה מסייעת

בסיפורי דוד בכל זאת בולט ,  קירשנבאו�ג� על פיאול� .  ראשו של מפיבושת– רכב ובענה

דמי� על ראש� כי פי� ענה : "דוד אומר לנער העמלקי. אה כגור� המפלילהאלמנט של ההוד

  .12ומכא� נית� להסיק כי לא בהכרח יוש� החוק הדורש שני עדי� לש� הרשעה". ב�

משמעית לקיומו של �עד כמה שנית� ללמוד מהחוק המקראי אפוא ודאי שאי� עדות חד

הודאתו של נאש� שימשה כראיה לפיה ו ,ואולי א� יש עדות הפוכה, איסור הפללה עצמית

  .תומכרעת לקביעת אשמתו והביאה עליו גזר די� מו

  המקור ההלכתי. ג

הפרשני� המלומדי� והשופטי� בימינו את , המקור המרכזי שממנו שואבי� הפוסקי�

. � שבעקבותיו"איסור ההפללה העצמית במשפט העברי הוא התלמוד הבבלי ופסיקת הרמב

 

10  ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ127�121' עמ, 3  הערה.  
אכ� מורגש שהודאתו נשאה אופי של )  מב,ופ , סנהדרי�,משנה(ל לסיפור עכ� "בפרשנות חז  11

ראו . ולא של הודאה המבססת הרשעה במשפט, וידוי לטיהור הנשמה שבא לאחר ההרשעה
  .26�25 'להל� בעמעוד בעניי� זה 

12  ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏהראשו� אנקר אומר במאמר ביקורת על ספרו'א. 125, 124' עמ, 3 רה הע  
 כי אי אפשר להסיק מסיפורי דוד דבר לגבי )3 הערהÏÈÚÏ ראו (  באנגליתשל קירשנבאו�

 מותו של מל� ומותו של –שכ� מדובר בסיטואציות ייחודיות , הפרוצדורה הפלילית במקרא
 A. Enker “Self ; כסמכות שיפוטית ולא ברור א� דוד פעל כא�– יורש יחיד למל�

Incrimination in Jewish Law – A Review Essay” Dine Israel IV (1973) CVIII.  עמדה
מיוחד " פי� ענה ב�"מהביטוי " ה"ענ"רש ו הש,לדבריו. ה ויס"אחרת נית� למצוא בדברי א

שאותו מצטט , לועל כ� יש בכ� רמז לחוק מקוב, "לא תענה ברע� עד שקר"כמו , לבטא עדות
 הרי זו העדות הנאמנה ,והוא מעיד נגד עצמו,  כאשר פיו של הנאש� עונה בו–דוד המל� 

  . 22 ,)א" תרע,חלק א( „ÂÈ˘¯Â„Â ¯Â„ ¯Â ה ויס"א ;כמקובל בכל שיטות המשפט, ביותר
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 ב , כה,יבמות( ב ובמקבילות , ט, ומופיע בסנהדרי�13רבאהמקור המרכזי מצוטט מפי 

  ):ועוד

 –לאונסו ] קיי� עמו יחסי מי� הומוסקסואליי�[פלוני רבעו : ואמר רב יוס�"

אל תשת 'והתורה אמרה ,  רשע הוא– לרצונו .הוא ואחר מצטרפי� להרגו

  ."ואי� אד� משי� עצמו רשע, אד� קרוב אצל עצמו: רבא אמר. 'רשע עד

 יחסי� הומוסקסואליי�קיו� (רב יוס� פוסל עדות אד� המודה בקיו� עבירה , כלומר

רבא חולק עליו ואומר כי אד� אינו . מאחר שהתורה אוסרת עדות רשע) מרצו� ולא מאונס

אד� קרוב אצל "? מה הנימוק.  כ� שישי� עצמו רשעעל ידייכול להתחמק ממת� עדות 

 עצמו נובע עלא שהפסול של אד� מלהעיד הפירוש המקובל לנימוקו של רבא הו": עצמו

 "נרבע"התוצאה היא שה. ואי� קרוב יותר לאד� מאשר הוא עצמו, מאיסור עדות קרובי�

 "רובע"ובצירו� עד נוס� נית� להרשיע את ה, כשיר להיות עד) בי� לרצונו ובי� שלא לרצונו(

 דהיינו – מטאפורי יכול להיות ג�" רבה העצמיתהִק" ע� זאת הפירוש של .ולהוציאו להורג

הרי יש , וא� הוא עושה זאת, ולכ� אי� זה מטבעו שישי� עצמו רשע, אד� קרוב אצל עצמו

  .14לחשוד בדבריו

מקור זה מעלה שאלות רבות ובראש� השאלה א� נית� ללמוד מכא� איסור הפללה 

 , אמנ� נאמר כא� כי אד� אינו יכול להעיד כנגד עצמו.עצמית של נאש� בהלי� הפלילי

היא דנה בסיטואציה : אול� ההקשר של הסוגיה הוא מצומצ�, הרשעתו העצמית נפסלתו

כדי להרחיב .  עצמו כדי לפסול את עצמו מלהיות עדהרשיע את אינו יכול לאד� – ייחודית

  . "דבר מה נוס�"נראה שצרי� , אמירה זו כ� שתכלול ג� נאש� במשפט הפלילי

ור ההלכה היא שבכל המקומות בתלמוד עובדה ראשונה שיש לזכור בפתח הדיו� במק

היא מופיעה בהקשר " אי� אד� משי� עצמו רשע"הבבלי שבה� מופיעה האמירה של רבא 

ואי� בתלמוד הבבלי דיו� נפרד בשאלת מעמדה של , ובהקשר זה בלבד, זה של מת� עדות

  .15בהלי� הפלילי) ל"בלשו� חז" הנדו�("הודאת נאש� 

אד� . מובאת אמירת רבא בסוגיה הדנה בהתרת עגונה)  ב, כה,יבמות(כ� במקו� אחר 

על סמ� . את בעלה של העגונה מקבלי� את עדותו א� שש� עצמו רשע" אני הרגתי"שאומר 

כלומר . שהילשאת אותה לא, אישית,  מאפשרי� לואי�עדות זו מתירי� את העגונה א� כי 

 

  .במחוזא שבבבל) לספירהמאה רביעית (דור רביעי , מגדולי האמוראי� – רבא  13
שלפיה מאחר שאי� זו , וג� על פרשנות הפוכה לאמרה זו 32' עמ, ה להל�וראו עוד בעניי� ז  14

 .ראיה היא שיש דברי� בגו, הרי א� עשה זאת, דרכו של אד� לשי� עצמו רשע
ספרות האמוראי� : "144' עמ, 3  הערהÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ˙, לכ� מסכי� קירשנבאו�  15

נפשות ומתמקדת בשאלה א� מתעלמת כמעט כליל משאלת קבילותה של הודאת נאש� בדיני 
  ".יכול אד� להרשיע את עצמו ובתור רשע להיות פסול לעדות
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 ועל כ� הוא נחשב , מאמיני� להפללה העצמית שבעדותואי�: מחלקי� את העדות לשניי�

הדבר קשור . מאמיני� לעדותו כדי להתיר את העגונה, ומאחר שהוא עד כשר, עד כשר

 מקבלי� את העדות כאמינה לחלק אחד של :)חלוקת הדיבור" (פלגינ� דיבורא"למנגנו� של 

, מנגנו� זה הוא נושא למחלוקת פרשנית והלכתית. העניי� וכבלתי אמינה לחלק אחר שלו

א� שלכאורה נראה כי ג� במשפט פלילי לא  .� להרחיב את הדיבור בעניי� זהולא זה המקו

הדיו� , כ� ג� לדברי קירשנבאו� . הדבר לא נאמר במפורש– יקבלו את הודאת ההורג

אלא במסגרת בירור , בהפללה העצמית אינו נעשה במסגרת בירור אשמתו של המודה

  .16כשירותו כעד לצור� התרת העגונה

 נוספת המעוררת ספקות באשר לקיומה של דוקטרינה קדומה הדוחה עובדה משמעותית

ע� להתמודד ) תנאי� ואמוראי� כאחד(ל "סיו� של חזיעדר כל ני ה היא,הודאת נאש�

המכשירי� הרשעה על סמ� )  המל�בעיקר אלה העוסקי� בדוד(הסיפורי� המקראיי� 

 דהיינו ,יש בכלל בעיהסיו� לתר� ולהצדיק יש לתהות א� י כאשר אי� נ.17צ�ולתר הודאה

  .א� ההלכה סותרת את סיפורי המקרא

  "כלל העד"ו" כלל הנאש� ".1

משמעי והבהיר ביותר של ההלכה כי אי� מרשיעי� נאש� במשפט הפלילי �הניסוח החד

מנסה לתר� ה מפתיע שהוא ג� הראשו� אי� זהוא� , �" מופיע אצל הרמב,על סמ� הודאתו

גזירת הכתוב היא שאי� : " הוא קובעכ�ו.  להלכהאת הסיפורי� המקראיי� ולתת טע�

וזה שהרג יהושע . ממיתי� בית די� ולא מלקי� את האד� בהודאת פיו אלא על פי שני� עדי�

 ,הלכות..." (הוראת שעה היתה או די� מלכות היה, עכ� ודוד לגר עמלקי בהודאת פיה�

 � בולט לעי� שבהלכה זו הואא,  אינו מפרש את מקורותיו, כדרכו,�"הרמב).  ו, יח,סנהדרי�

ההצמדה של דברי� אלה לאמרת ". אי� אד� משי� עצמו רשע "– אינו מזכיר את דברי רבא

 

16  Ì˘ ,149' עמ. 
א� כשהוא רואה שהדבר מביא , במדרש על סיפור עכ� ויהושע עכ� מסרב תחילה להודות  17

 אול� הודאתו היא אקט סמלי יותר ,ליריבות דמי� בתו� ע� ישראל הוא מתעשת ומודה
, כ� לענוס� .  לאחר הודאתו אומר לו יהושע שכבר ידע מראש שהוא הגנבשכ� מיד, ממשפטי

אלא , יהושע שולח להביא את השלל שגנב עכ� לא כראיה מסייעת לאשמתו, על פי מדרש זה
במדרש אחר על ).  ו, כג,במדבר רבה', מסעי ה, תנחומא(כדי למנוע מאחרי� לגנוב את השלל 

 –מצוא רמז להתמודדות ע� ההרשעה על סמ� הודאה סיפור דוד והנער העמלקי נית� אולי ל
א� יבוא אחד מכל אומות שבעול� : "דוד מרשיע את הנער העמלקי שכ� הוא נזכר בדברי משה

דמ� על ראש� כי 'מיד ויאמר אליו דוד . להתגייר שיקבלוהו ומביתו של עמלק שלא יקבלוהו
הורג היא לאו דווקא ההודאה סיבת ההוצאה ל, כלומר). 15 ,ושלח, מכילתא" ('פי� ענה ב�

  .קשורה בהשמדת הע� העמלקי  אלא,בהריגת שאול
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מי שבא לבית : תניא: "�" בהערותיו לרמבהמפרש, 18ז" הרדבעל ידירבא התלמודית נעשית 

) קו�וכ� אנו אומרי� בכל מ( והכי אמרינ� בכל דוכתא, 19אי� מלקי� אותו, די� ואמר הלקוני

   ...."אי� אד� משי� עצמו רשע

כאשר הוא מדבר על האיסור של ,  בהלכה אחרת� עצמו מצטט את דברי רבא"א� הרמב

הרי שבא לבית די� ? כיצד. אי� אד� נפסל בעברה על פי עצמו: "אד� לפסול עצמו מעדות

אמר  וכ� א� . אינו נפסל–פ שמשל� על פי עצמו "אע, ואמר שגנב או גזל או הלוה בריבית

שאי� אד� משי� את ,  עד שיהיו ש� שניי� עדי�,שאכל נבילה או בעל אסורה אינו נפסל

� אינו מזכיר כלל דיני " בולט לעי� כי בהלכה זו הרמב). ב, יב, עדות,הלכות" (עצמו רשע

  .נפשות

קבלה של �אי: � מדבר על שתי הלכות נפרדות" הרמבעובדה זו הביאה פרשני� לומר כי

, "אלא על פי שני� עדי�.... גזירת הכתוב שאי� ממיתי�"קור לה הוא הודאת נאש� שהמ

 שהמקור לה הוא  על ידי הודאתוה היא שאי� אד� יכול לפסול עצמו לעדותיוהלכה שני

  ".אי� אד� משי� עצמו רשע" – דברי רבא

ל "ז' ומאחר שר): "...ז"� בלי הערות הרדב" ברמבשקרא (20ש"כ� אמנ� פירש הרשב

שהיא , ע� ואומר שגזרת מל� היא ולא נת� טע� שאי� אד� משי� עצמו רשעטורח ונות� ט

ולפיכ� כתבה בהלכות עדות ולא , אלא שלא נאמרו הדברי� אלא לעני� עדות, הלכה רווחת

   ".הזכירה כלל בהלכות סנהדרי�

במאמר ביקורת על ספרו הראשו� של . ש" נוקט קו דומה לזה של הרשבאנקר' פרופ

 האחד – שוני�  טוע� כי יש לעשות הבחנה ברורה בי� שני כללי�הוא, 21קירשנבאו�' פרופ

התוצאה שלה� היא שונה וא� , ה� אינ� קשורי� זה לזה. מתייחס לעד והשני לנאש�

התוצאה של דחיית הודאת , לדבריו. ומכא� ג� ההנמקה של כל אחד מה� שונה, הפוכה

לעומת זאת כאשר . ה מפי הנאש�תה באיתה קבילה אילו לא היי ראיה שהי„ÈÈÁ˙נאש� היא 

עדותו כראיה א� שהודאתו בביצוע עבירה אמורה  ˜·Ï˙התוצאה היא , דוחי� הודאת עד

  . תה לפסול אותהיהי

ההלכה שמהווה עבורו בעיה היא . � מחלק בי� שני הענייני�"ג� הרמב, לדבריו, על כ�

 עד הוא מביא ו שלתואילו דחיית הודא, 22ואותה הוא מנמק,  נאש�הודאת הסתמכות על�אי

 

 ).המאה השש עשרה, צפת ומצרי�(רבי דוד ב� זמרה   18
וראו , ")התניא"זו ( דברי הגאוני� ולא ברייתא תנאית הז הוא ככל הנרא"המקור של הרדב  19

˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ27 'להל� עמ וכ� 11 הערה 160' עמ, 3  הערה.  
  .יריה במאה החמש עשרה'מחכמי אלג, הרב שלמה ב� שמעו� דורא�  20
  .12הערה , ראו לעיל  21
  .�"הנמקת הרמבל בנוגע  ואיל�34' עמראו להל�   22
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 דברי� הנשמעי� ככלל – "אי� אד� משי� עצמו רשע" – מעבר לדברי רבא ,ללא הנמקה

עוד נית� לומר .  הודאה בעבירהעל ידיאד� אינו יכול לפסול עצמו מעדות : קטגורי

שכ� , חשש מאמינות ההודאה(הרשעה על סמ� הודאת נאש� �� לאי"שהנמקתו של הרמב

אינה יכולה לשמש לאיסור פסילה עצמית ) נפשי ורצו� להזיק לעצמ�יש המודי� מתו� חולי 

לא היה לו צור� בהנמקה זו לעניי� הנאש� בפלילי� אילו היה הכלל ,  ומנגד,23לעדות

ומכא� יש עוד חיזוק לסברה . חל ג� במקרה זה" אי� אד� משי� עצמו רשע"הקטגורי 

  .� התכוו� לשני כללי� שוני�"שהרמב

ו של הנאש� בהלי� הפלילי במשפט העברי שונה לחלוטי� ממעמדו מעמד, לדברי אנקר

. בחנה ברורה ביניה�הויש , ואילו הנאש� טוע� את טענותיו, העד מעיד על עובדות. של עד

קבלת הודאתו היא הדרישה �והסיבה לאי, בהלי� הפלילי אד� אינו נחשב עד לגבי עצמו

חיית הודאת אד� הרוצה לפטור עצמו  לעומת זאת הנימוק לד.24 שני עדי�על פילפסוק רק 

ורק אז , עד לגבי עצמוהוא שכ� בעניי� זה בלבד האד� , מעדות הוא פסילת עדות קרובי�

  .הוא פסול מחמת קרבה

תה עדות נאש� אסורה מהטע� של ילומר כי אילו הינית� , כחיזוק לדברי אנקר, ואכ�

שכ� לקרובי� אסור להעיד לא , מו עצ·ÂÎÊ˙הרי היה אסור לו ג� לטעו� , איסור עדות קרובי�

יש 'ואפילו הוא אומר : "ואול� לנאש� במשפט הפלילי יש זכות טיעו�. זכות ולא לחובהל

 ,) מד,הפ , סנהדרי�,משנה" (ובלבד שיש ממש בדבריו, שומעי� לו' לי ללמד על עצמי זכות

ופירש , "לוג דלא טע� טועני� "ובדיני נפשות אע): " ב, כט,סנהדרי�(וכ� נאמר בתלמוד 

   .25"א� יש טענת זכות והוא אינו יודע לטעו� טועני� לו: י"רש

� "אינו מופיע אצל הרמב" אד� קרוב אצל עצמו"ע� זאת יש להדגיש כי הנימוק של 

אי� אד� "אלא רק האמירה , באותו מקו� שבו הוא מדבר על איסור פסילה עצמית לעדות

ה לעדות אינה נובעת מעניי� הקרבה כלומר ייתכ� שלעמדתו הפסיל". משי� עצמו רשע

  .כאמור לעיל, או שראה זאת כעניי� מטאפורי בלבד, העצמית

הוא אינו יכול להצטר� בהודאתו לעד אחר ולמלא , מאחר שהנאש� אינו מוגדר כעד

אומר , בנוגע לנאש� במשפט העברי  אפואהשאלה העיקרית. בכ� את דרישת שני העדי�

אלא א� נית� , איה בתו� מכלול הראיות במשפט הפליליאינה קבילות ההודאה כר, אנקר

 

א� נרצה ללמוד את סוגיית : "169�168' עמ, 3  הערהÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ˙ראו בעניי� זה   23
� אינו "הסברו של הרמבנצטר� לומר ש... ההודאה הפלילית ככוללת את הרשעה העצמית

  ".ת של הפסילה העצמית לעדותוהול� ג� את אי הקביל
 .152' עמ, ˘Ìראו , לגבי ההבחנה בי� הנאש� לעד  24
עיגו� ערכיה של מדינה , חוקי היסוד" אלו� ' מולעניי� זכות טיעו� של נאש� במשפט העברי רא  25

  .27 )ו"תשנ( יג ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ "יהודית ודמוקרטית סוגיות במשפט הפלילי
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 כלומר א� נית� להרשיע על סמ� הודאתו , לדרישת שני עדי�˙ÛÈÏÁלראות בהודאת נאש� 

הרשעה מתבססת על . התשובה של המשפט העברי היא שהדבר בלתי אפשרי,  לדבריו.בלבד

די� אי� אפשרות  וללא שני ע,)שהנאש� אינו יכול להיות אחד מה� (עדות שני עדי�

 ואי� צור� בעדויות ובראיות ,די בעדות� כדי להרשיע אד�,  העדי�משהעידו .להרשיע בדי�

וכל ראיה ( עדות� של שני העדי� הופכת את הודאת הנאש�, אומר אנקר, מכא�. נוספות

  .26 למיותרת)נוספת אחרת

, ברי רבאהמבוטא בד, " העדכלל"האחד , מדובר בשני כללי� שוני� ונפרדי�א� אכ� 

יש לשאול מהי המשמעות של הבחנה , �"המבוטא על ידי הרמב, "כלל הנאש�" –והשני 

אנקר ' כפי שטוע� פרופ(הא� יש הבדל כה משמעותי בי� הודאה בלתי קבילה לחלוטי� . זאת

, ")כלל הנאש�"כנטע� לגבי (ההודאה שהיא קבילה מלכתחילה  לעומת") כלל העד"לגבי 

קשה למצוא השלכה מעשית להבחנה ? ו� שאי� מסתמכי� עליה כללאבל נעשית מיותרת כיו

  .ואי� מתחשבי� בה כלל ועיקר, בכל מקרה ההודאה נדחית על ידי בית הדי�. זאת

כדי לנסות ולענות על שאלה זו יש ? � בי� שני הענייני�"ובכל זאת מדוע חילק הרמב

  . �"המקורות להלכת הרמב לבחו� את

  "כלל הנאש�"המקור ל  .2

תלמוד הבבלי אי� אמירה מפורשת המתייחסת להודאת נאש� בהלי� הפלילי א� שיש ב

  .27דיו� ארו� ומפורט בהודאת בעל די� בהלי� אזרחי

 הכרח במקו� אחד בלבד מובאת בתלמוד הבבלי ברייתא המדברת באופ� כללי על

אי� ] להוציא המסית[דתניא ושאר חייבי מיתות שבתורה : "עדי� בדיני נפשותקיומ� של 

 , פ,סנהדרי�" (ד"ממיתי� אות� אלא בעדה ועדי� והתראה עד שיודיעוהו שהוא חייב מיתת ב

 אול� אמירה זו מובאת אגב דיו� בהתראה ואי� כל הרחבה ופירוט בשאלת הודאת ,)ב

  .הנאש�

 אי� כל אזכור ת רבי יהודה הנשיאבדיקת המקורות התנאיי� בעניי� זה מעלה כי במשנ

מקו� שבו היה צפוי ביותר למצוא כלל זה הוא במשנה במסכת ה". כלל הנאש�"של 

והנה המשנה מונה עשרה . הדנה בהבדלי� בי� דיני ממונות לדיני נפשות, ) מא,פד(סנהדרי� 

  . עמ�נאש� אינו נמנה / ועניי� הודאת בעל די�,הבדלי� בי� דיני ממונות לדיני נפשות

 

26  Enker ,ÏÈÚÏ עמ, 12 הערה 'CXIII ,אבל בדיני נפשות לפי : "ש"מצטט ש� את תשובת הריב
ÔÈ‡Â שהרי אינו מתחייב מיתה על פי עצמו רק על פי עדי� , שורת הדי� אי� חשש בהודאת פיו

˙„¯ÂÓÂ ‰ÏÚÓ Â˙‡„Â‰.("  
  ).   ומקבילות ב, ג,בבא מציעא" (הודאת בעל די� כמאה עדי� דמי"  27
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א� ברור מהדברי� שמדובר , דויויומזכירה את מוסד האמנ� המשנה במסכת סנהדרי� 
היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות אומרי� ): " מב, פו,סנהדרי�(וידוי שלאחר גזר הדי� וב

בהקשר ". שכל המתוודה יש לו חלק לעול� הבא, שכ� דר� המומתי� מתוודי�, התוודה: לו
אתו דבר המעיד שהוד, ידויו כיפר לו על חטאוושו, זה מובא ג� המדרש על פרשת עכ�

שבא לאחר הוכחת , וידוי לטיהור הנשמהוכ, כפי שאכ� עולה מפשוטו של מקרא, נתפסה
   .28ולא כהודאה המבססת את ההרשעה, האשמה

טוע� קירשנבאו� כי המשנה , על א� היעדר אזכור מפורש להודאת נאש� במשנה
 הוא מביא שני� עשר מקורות תנאיי� .29מלמדת שאי� מענישי� אד� על יסוד הודאתו

וה� מבססי� את , וקובע כי מקורות אלה אינ� שנויי� במחלוקת, וני� להוכחת דבריוש
ע� זאת בולט לעי� כי . הטענה כי מדובר בדוקטרינה שהייתה נחלת חכמי ישראל ללא עוררי�

, 30ת רבי יהודה הנשיאמשנב כלולי�אינ� המקורות המרכזיי� שעליה� הסתמ� קירשנבאו� 
 יש להעיר שקבצי� אלה לא היוו את .תלמוד הירושלמימה, ספרימ, תוספתאאלא לקוחי� מה

  .31מקורות היסוד ללימוד המשפט העברי במהל� הדורות

") הודה מפי עצמו"כאשר הביטוי המובהק ביותר הוא (האמירות בדבר הודאת נאש� 

 ייתכ� שהסיבה .32ללא נימוקי�,  דיו� בענייני� אחרי� כדי תו�Ú‰Î¯˙ ‡‚·תמיד מופיעות 

, שמדובר בהלכה כל כ� יסודית ומובנת מאליה עד שהיא אינה נזקקת להנמקהלכ� היא 

 –  מדוע המקורות הסמכותיי� ביותר של הלימוד וההלכהתהותאי אפשר שלא לובכל זאת 

האומנ� נית� להסיק על סמ� המקורות . שותקי� בעניי� זה –המשנה והתלמוד הבבלי 

� תהו מהיכ� הוא שאב את "של הרמבהפרשני� (התנאיי� שאינ� מצוטטי� על ידי איש 

כי , "כלל הנאש�"ג� לא על ידי החכמי� אשר קיבלו את , )33בעניי� הנאש�" גזירת הכתוב"

  ? מדובר בכלל קדו� ומקובל

 

28  Ì˘ ,141' עמ.  
29  Ì˘ ,128' עמ.  
, הדברי� נרמזי�) 133' עמ, ˘Ì(מהמקורות שמביא קירשנבאו� ממשנת רבי יהודה הנשיא   30

אי� בה� כדי לשנות את הקביעה כי משנת רבי יהודה הנשיא . ויכולי� להיות מוסקי� במשתמע
  ".כלל הנאש�"שותקת לגבי 

 –‰È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó אלו�  'ו מחרי� ראסמכותה של המשנה לעומת מקורות תנאיי� אל באשר  31
ÂÈ˙Â„ÏÂ˙ ,ÂÈ˙Â¯Â˜Ó ,ÂÈ˙Â�Â¯˜Ú) 866 ,)ח"מתש, 3מהדורה , כר� ב.  

בש� ) ח, ג(המופיע בתוספתא שבועות , על פי קירשנבאו�, זהו לדוגמה המקור הקדו� ביותר  32
שמתפרש כדי� אחד שיחול בדיני , "משפט אחד יהיה לכ�"הדיו� הוא בפסוק . רבי עקיבא

או מה נפשות פרט לשהודה מפי עצמו א� דיני : "בעניי� זה דורש התנא.  ובדיני נפשותממונות
, הכוונה היא לומר כי בניגוד לדיני נפשות, על פי קירשנבאו�". 'רגל ישל�'ל "ת? ממונות כ�

‰¯˘Ú‰ וראו . א� הודה עליו לשל�, הרי בדיני ממונות, ש� אי� מחייבי� אד� על פי הודאתו
˙ÈÓˆÚ ,ÏÈÚÏ129, 128' עמ, 3 רה הע.  

" גזירת הכתוב"� לאמירה ש"בעניי� תמיהת החכמי� במהל� הדורות בנושא מקורות הרמב  33
  .166' עמ, 3  הערהÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ˙שוללת קבלת הודאת נאש� ראו 
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בדברי תנאי� ואמוראי� מובאת " כלל הנאש�"כנגד השתיקה והעדויות החלקיות ל

 האמירה .34" עדי� דמיהודאת בעל די� כמאה"בתלמוד הבבלי בכמה מקומות הברייתא 

כגו� (א� ג� בחטא המחייב הקרבת קרב� , מופיעה בסוגיות שעוסקות ברוב� בדיני ממונות

ונית� , )35"?מחייבי� אותותאמר בעדי� שאי� , מה לפיו שכ� מחייבו קרב� "–אכילת חלב 

. לטעו� כי בעצ� אי� כל ראיה שהייתה הבחנה בי� דיני ממונות לדיני נפשות בעניי� ההודאה

ובייחוד , מיוחד להלי� האזרחי" בעל די�"קירשנבאו� דוחה סברה זו ואומר כי הביטוי 

 לעומת זאת המונח לנאש� בהלי� .36האדו� לממונו ולזכויותיו" בעל הדי�"בהיותו , לתובע

הודאת "מנגד נית� לומר כי הביטוי מופיע בדברי אמוראי� ג� בנוסח ". הנדו�"הפלילי הוא 

, נוספת על כ� העובדה שהגאוני�". הודאת בעל די�"ולא רק בנוסח )  א,ג ,בבא מציעא" (פיו

ראו לנכו� לפרש ולהדגיש כי ההלכה בדבר הודאת , י בעקבותיה� כפי שנראה להל�"ורש

ההתגייסות הפרשנית הזאת מרמזת שהדבר לא היה מוב� . בעל די� חלה רק על דיני ממונות

  .מאליו

  ?"כלל הנאש�"ת לקיומו של עדוהאומנ�  – ראשוני�גאוני� ו  .3

המקור המרכזי מדברי הגאוני� שאותו מצטט קירשנבאו� מראה כי דברי רבא פורשו על 

בתשובה לשאלה מהו דינו של אד� המודה בהכאת . ידי הגאוני� כחלי� על נאש� בבית די�

אד� קרוב אצל "או " הודאת בעל די� כמאה עדי� דמי" הא� הכלל הוא –אד� אחר למוות 

אבל מי שהרג בזמ� הזה , מיתות אי� דני� בזמ� הזה' די� ד: "38 עונה רב נטרונאי– 37"עצמו

ד ואמר "ומי שבא מאיליו לב" :א� הוא ממשי� ואומר, "מנדי� אותו עד שימות בנידויו

ואי� ,  אי� מנדי� אותו ואי� מלקי� אותו,או שעברתי עבירה חיללתי שבת ,הרגתי את הנפש

הני מילי , דכי אמרינ� הודאת בעל די� כמאה עדי� דמיא.  עצמופוסלי� אותו לעדות על פי

, כשאנו אומרי� הודאת בעל די� כמאה עדי� דומה[דקיימא ל� , בממונא אבל בקנסא לא

אד� קרוב אצל עצמו ואי� אד� משי� את ] שקיי� לנו, אבל בקנס לא, דברי� אלה בממו�

   ".ו רשעעצמ

 אכלתי 39 שבא לבית די� ואמר חללתי שבתאבל ודאי מי: "ובהמש� אומר רב נטרונאי
שלא הודה מעצמו , 40חלה בעלתי נדה ורוצה לעשות לו כפרה מלקי� אותו ועושי� לו כפרה

 

 .ב, ג, בבא מציעא; א, סד, גיטי�; ב, מ, גיטי�; י, א, בבא מציעא; א, י, בבא קמא, תוספתא  34
 .ב,  ג,בבא מציעא  35
36  ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ87הערה , 141' עמ, 3  הערה. 
עצ� השאלה מראה כי ההבחנה בי� בעל די� במשפט האזרחי לנאש� בפלילי� לא הייתה עניי�   37

 .טריוויאלי
  .בבל, סורא, המאה התשיעית  38
 .יש לשי� לב שחילול שבת מופיע בשתי הקטגוריות  39
 ".כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתת�": טו, ג, מכות, הלכה זו נסמכת על משנה  40
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ודאמר רבא אי� אד� משי� עצמו רשע לא לעניי� כריתות אלא לעני�  ...אלא עשה תשובה
   .41"מיתות בית די� בלבד

� אינו מדבר כא� כלל על האופ�  הגאו.42הלכה זו עוררה קושי אצל פרשני� ופוסקי�
לכ� יכול להיווצר הרוש� כי דווקא כשאד� מודה בעבירות , שבו מורשע הנאש� המודה

ואילו רק , הוא אינו מנודה ואינה לוקה, בבית די� במסגרת הלי� פלילי אי� הוא נענש כלל
   .43כאשר הוא מודה לש� כפרה הוא מקבל מלקות מבית הדי�

: 44י מיגאש"לת ההודאה מתחדדת כאשר מעייני� בדברי הרקב�משמעותה של אישאלת 
 זו אי� האד� חייב במה ולסיבה ...]על ידי נדר[התורה לא התירה לאד� שיצער את עצמו "

שמודה על עצמו במה שהוא חייב מיתה או מלקות כמי שהוא חייב במה שמודה על עצמו 
איסור על אד� לגזור על  הא� בשל –" ?אי� האד� חייב"מה המשמעות אפוא של  .45"ממו�

  ?עצמו נדר ולצער את עצמו אי� מחייבי� כלל את המודה בהלי� הפלילי

)  ב, כה,יבמותב(בפרשנותו לדברי רבא . י בעניי� זה"תהייה רבה יותר עולה מדברי רש
הודאת פיו כמאה עדי� )  ב, ג,בבא מציעא (ל�והא דקיימא ... ואי� אד� משי�: "י"אומר רש

אבל לקנסא ולעונש מלקות , ]דברי� אלה חלי� בדיני ממונות [לממונאהני מילי , דמי
על פי , כביכולאינו מדבר על דיני נפשות כלל א� ש י"בולט לעי� כי רש".  לא–וליפסל 

י " בדיני נפשות מדבר רש.זהו הכלל המרכזי בנוגע להרשעה עצמית, המקורות התנאיי�
.  משליכה על פרשנותו לדברי רבאוהיא, ומסקנתו בעניי� זה מפתיעה, 46במקו� אחר

הודאתו , א� אי� עדי� למעשהו והוא מודה בפני בית די�,  ג� הנאש� בהריגה,לדבריו
שכ� ה� , וא� באי� עדי� לאחר מכ� ה� נחשבי� זוממי�, פוטרת אותו מעונש מיתה

: מקשי� על עמדתו) ה דבעידנא"ד, ˘Ì(התוספות . מחייבי� מיתה את מי שאינו ראוי למיתה
  ". ד יכול להודות ולפטור עצמו"שא� כ� כל חייבי מיתות בי, לא נראה שזה"

י בנוגע להרשעה העצמית עומדי� בניגוד גמור "מוב� מאליו כי דברי� אלה של רש
ואי� , � גורס כי רק על פי שניי� עדי� יקו� דבר"בעוד הרמב. � בעניי� זה"להלכת הרמב

 

41  ÔÂ‡‚ È‡�Â¯Ë� ·¯ ˙Â·Â˘˙) 560�558, שעו, )ד"תשנ, ירושלי�, ירושלמי ברודי' מהד .
 ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ˙וראו .  צד,‰Â˜ÂÒÙ ˙ÂÎÏ˙קירשנבאו� מביא גרסה נוספת לתשובה זו מ

  .515�511' עמ, 3 הערה
42  Ì˘ ,514, 513' עמ. 
 של הדברי� בנוגע לעבירות א לסיפא היא הסתירה בי� הריש כא�ררתתמיהה נוספת המתעו  43

 ג� בעבירות אלו בית הדי� אינו מקבל ,אלפי הריש". מיתת בית די�"שאינ� נושאות עונש של 
  . איסור הפללה עצמית חל רק בנוגע לדיני נפשות,אואילו לפי הסיפ, את ההודאה

, ‰¯˘ÈÓˆÚ ‰Ú˙(לדברי קירשנבאו� . י"רשב� דורו של , הרב יוס� הלוי אב� מיגאש מספרד  44
ÏÈÚÏהכיר את יצירתו"א� הרמב, ה� לא קראו זה את יצירתו של זה, )163' עמ, 3  הערה �. 

 .קפו, י מיגאש" הר,ת"שו  45
  ".מאי טעמא"ה "א ד, ה, מכות  46
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‡Â„Ú Û˙  –ת האד� היא הקובעת את גורלו י הודא"הרי לפי רש, להודאת הנאש� כל משקל
È�˘ ÌÈ„Úלא תועיל כדי להרשיעו א� הודה  .  

, א� שיש בה� עדות להחלת אמרת רבא ג� על סיטואציה של משפט פלילי, הלכות אלו
 –קבלת הודאת נאש� �שכ� אי� זה ברור מהי ההשלכה של אי, משאירות סימני שאלה רבי�

  .47קא הקניית חסינות מעונשהרשעתו רק על פי שני עדי� או דוו

� בי� "ללמד משהו על הסיבות לחלוקה שעשה הרמב, אולי, העיו� במקורות הללו יכול
� לא "הרמב; דומה כי הסיבה העיקרית טמונה במקור לכלל". כלל הנאש�"ל" כלל העד"

א אפוא הקביעה כי והחידוש בהלכה שלו ה. בהלכת רבא" כלל הנאש�"ראה את המקור ל
וכ� ההנמקה המפורטת " על פי שניי� עדי� יקו� דבר"ע מהוראת הכתוב כלל זה נוב

קל להבי� : הצור� לנמק דווקא את כלל הנאש� הוא מוב�. והמקורית שהוא מצר� לכלל זה
דחיית הפללה עצמית של אד� המנסה להתחמק מהדי� בכ� שהוא מסרב ליטול על עצמו את 

,  מאשר להבי� דחיית הודאתו של אד�יותר, תפקיד העד ולסייע לבירור האמת המשפטית
  . ומבקש לקבל עליו את הדי�, שכביכול מסייע לבירור האמת

� טושטשה במש� "שעשה הרמב" כלל העד"ל" כלל הנאש�"אלא שחלוקה זו בי� 
על , ככל הנראה, ז מסתמ�"הרדב. ז על הלכה זו"השני� בשל הערתו הפרשנית של הרדב

מי שבא לבית די� : 48תניא": וכ� הוא אומר, �"כת הרמבדברי הגאוני� וקושר בינ� לבי� הל
אי� ) וכ� אנו אומרי� בכל מקו�( והכי אמרינ� בכל דוכתא, אי� מלקי� אותו, ואמר הלקוני

� הביאה את רוב הפוסקי� "ז לרמב"פרשנות זו של הרדב..." אד� משי� עצמו רשע
  .ה� הלכה אחתוהפרשני� מכא� ואיל� לקשור את כלל הנאש� לכלל העד ולראות ב

  " כלל הנאש�"תקפותו ההלכתית והמעשית של   .ד
  ל ובימי הביניי�"בתקופת חז

 סימני. �"קדו� להלכת הרמב" כלל הנאש�"עד כה הוצגו סימני השאלה לגבי היותו של 

 חוקרי� –העמדות בנושא זה נחלקות לשתיי�  .שאלה אלה התעוררו בקרב לא מעט חוקרי�

א� הוא , ל ולעומת� חוקרי� הסבורי� שהיה כלל"בתקופת חזהסבורי� שלא היה כלל כזה 

  .מעול� לא יוש� בפועל

 

שלפיה תפקידו של , קירשנבאו� ד� בספרו בכמה מקומות בפרשנות כזו של עמדת הראשוני�  47
ולכ� לא הרשיעו או חייבו על סמ� , � היה לעודד הודאות לש� כפרה וחזרה בתשובהבית הדי
 ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ˙ראו למשל .  כמו בעניי� הודאה בעבירת קנס ובאכילת חלב–הודאה 

  ).המאה השמונה עשרה, ירושלי�(י אלגזי "הדיו� בעמדתו של ר, 184' עמ, 3 הערה
‰¯˘Â ‰Ú אלא בדברי הגאוני� ורא, ")התניא"זו  (כפי הנראה אי� מדובר בברייתא תנאית  48

˙ÈÓˆÚ ,ÏÈÚÏ11 הערה 160' עמ, 3  הערה.   
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 �למשל טוע� כי בעוד ההלכה התלמודית המאוחרת ) רב צעיר(הרב חיי� טשנרובי

כלל "הוא מסתמ� על אמירת רבא כמשקפת את ( אד� על סמ� הודאתו רשעתאוסרת ה

. � להרשיע אד� על סמ� הודאתותה כי ניתי הרי במישור האגדי התפיסה הי,")הנאש�

 .ולפיו הורגי� אד� על פי הודאתש האגדה ממשיכה את המשפט המקראי הקדו� ,לדבריו

כי ): " תפב, ישעיהו,ש"ובמקבילה בילק( יא , וישב,כראיה הוא מביא את האמור בתנחומא

בשר וד� כשהוא יושב וד� אומר לו אמור הרגתי או לא ] מל�. [לא מחשבותי מחשבותיכ�

ה מרח� עליו "אבל הקב. וא� לא הודה אינו הורגו. ‡Â‚¯Â‰ ÔÈÈ„‰ È˙‚¯‰ ¯ÓÂ‡ Ì. הרגתי

  .49"שנאמר מודה ועוזב ירוח�

הוא עדות למסורת , הנזכר במשנה, וידוי לאחר מת� גזר הדי�ועוד הוא טוע� שמוסד ה

בא כדי להבטיח את אמו� הציבור בפסק , לטענתו, וידויוה. קבלת הודאת נאש� במשפט

כל המתוודה יש לו חלק לעול� "ש – מה שאמרו לנדו� לאחר מת� גזר הדי�, לדבריו. �הדי

. הוא שריד למה שאמרו לנאש� לפני גזר הדי� כדי לעודד אותו להודות באשמה – "הבא

שכ� דר� "ולומר " שכ� דר� כל המומתי� מתוודי�"עוד הוא אומר כי יש להפו� את הביטוי 

  .50"כל המתוודי� מומתי�

אפשר שההלכה הקדומה בימי הבית השני א� : " דומי� משמיע ג� זאב פאלקדברי�

אולי . ד וא� היה הנאש� עבד אולי ג� נחקר בעינויי�"הכירה בחקירה של הנאש� בפני בי

א� לא כשהודה ,  רק למקרה שהנאש� שתק'...על פי שני� עדי�'פירשו את הכתוב 

  .51"באשמה

להוציא אפשרות היא " י שני� עדי� יומת המתעל פ"ההלכה כוונת כ� ג� ויס אומר כי 

 כל ההלכות המכבידות על ,לדבריו. אבל לא לשלול הודאת נאש�, של עדות עד אחד

ה� הלכות תאורטיות של אות� חכמי� שהתנגדו לכל ) 'שני עדי� וכד, דיני התראה(הרשעה 

   .52 אול� בפועל תמיד הרשיעו על סמ� הודאת נאש�,עונש מוות

 בהסתמכו 53מבטא ג� מנח� אלו�, תה הלכה כזו לא נהגו על פיהי א� היאת ההנחה שג�

שלדבריו הכניסה שינוי מהותי במשפט הפלילי , תא הידועה מסו� תקופת התנאי�יעל הברי

, שמעתי שבית די� מכי� ועונשי� שלא מ� התורה: אליעזר ב� יעקב אומר' ר: תניא: "העברי

 

, ש"ולטענת טשרנובי� הנוסח הנכו� הוא בילק, ש"מופיעה בתנחומא ולא בילק" מל�"לה יהמ  49
  .כלומר הכוונה היא לכל דיי� ולאו דווקא למל�

  252�251, )ה" תש,חלק א( ˙ÎÏ‰‰ ˙Â„ÏÂ‰ טשנרנובי�' ח  50
  .110, )ט"תשכ( È�˘‰ ˙È·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È È�È„Ï ‡Â·Ó פאלק 'ז  51
  .23' עמ, 12 הערה ÏÈÚÏ, ויס  52
  , 113 )1(להד "פ, Ï‡¯˘È ˙�È„Ó' �‚¯ � 543/79פ "ע ;568 'עמ, 31 הערה ÏÈÚÏ, אלו�  53

  . 187) 3(לזד "פ, ÈÏÚ „ÓÁÂÓ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 566/80פ "ע; 171�163
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 א ,מו,  סנהדרי�; ב, צ,יבמות" (סייג לתורהולא לעבור על דברי תורה אלא כדי לעשות 

  ).ומקבילות

 לדו� שלא על פי די� תורה בכל התחו� לבית די� הברייתא מבטאת היתר ,לדברי אלו�

  .54רכי השעה מחייבי� זאתוהנרחב של דיני עונשי� וסדרי הדיו� הפלילי א� צ

בעקבות , יי�בימי הבינ? �"לאחר פסיקת הרמב" כלל הנאש�"הא� בתי הדי� קיימו את 

גזירת "קיבלו הפוסקי� כי כלל הנאש� משק� את , �"ז על דברי הרמב"פרשנות הרדב

הבחנה הנדרשת בי� די� התורה הנוקשה והמקשה ל בנוגע א� ג� לא היה לה� ספק, "הכתוב

  .לבי� סדרי בית הדי� בפועלעל ההרשעה 

שה יא, בי� קבילות עדות קרועל אודות 55א"הרשבבמאה השלוש עשרה בספרד נשאל 

דברי� אלה נראי� : "וכ� הוא אומר, אפשרות הפללה עצמית של נאש�על אודות וקטי� וכ� 

שלא נאמרו אות� הדברי� . פשוטי� בעיני שאת� רשאי� לעשות כפי מה שנראה בעיניכ�

אלא בבית די� שדני� על פי דיני תורה ) 'בעניי� קבילות עדות קרובי� וכו(שאמרת� 

אבל מי שעומד על תיקוני מדינה אינו ד� על הדיני� הכתובי� . ה�כסנהדרי� או כיוצא ב

... שא� לא כ�, אלא לפי מה שהוא צרי� לעשות כפי השעה ברשיו� הממשלה, בתורה ממש

אלא שבכל אלו הדברי� ... לפי שאי� אד� משי� עצמו רשע מ� הדי�, לא יענש על פי עצמו

  ".'וגו...  אמרו מכי� ועונשי� שלא מ� הדי�וכ�... אינ� אלא בבית די� הנוהגי� על פי התורה

בית די� מכי� : "...קבלת הודאת נאש�ל בנוגעהוא דברי� מפורשי� א�  אומר 56ש"הריב

כל שידעו באמתלאות , ועונשי� שלא מ� הדי� לפי צור� השעה וא� שלא בעדות גמורה

� יתברר ג� לזה נהגו לקבל הודאת פי העובר א� בדיני נפשות למע. ברורות שעבר העבירה

" קצת אמתלאות"ומעיר אלו� כי  ".ע� קצת אמתלאות א� אי� עדות ברורה, מתו� דבריו

על הודאת נאש� בשיטת המשפט " דבר מה נוס�"מזכיר בצורה מעניינת את הצור� ב

  .57בישראל

שבה� (הסטייה מדי� תורה ה� בקהילות אשכנז דברי� אלה אומר קירשנבאו� כי על א� 

) שבה� ניתנה לבתי הדי� סמכות זו(ה� בקהילות ספרד ) ו� בדיני נפשותלא הייתה סמכות לד

בסיכומו של  .58ואנשי ההלכה נשארו נאמני� לאיסור הרשעה על סמ� הודאה, הייתה נדירה

כלל "על פי  כי ג� א� לא נהגו �" על התקופה שלאחר פסיקת הרמבעניי� נית� לומר

 

  . ואיל�39 'להל� עמראת שעה וסדרי הדי� הפלילי ראו � בנוגע להו"לדיו� בעמדת הרמב  54
  . שצג, ג,א" הרשב,ת"שו ;שלוש עשרהמחכמי ספרד במאה ה, אברה� אדרת' שלמה בר' ר  55
 ,ש" הריב,ת"שו ;ארבע עשרהמחכמי ספרד וצפו� אפריקה במאה ה, ששת ברפת' יצחק בר' ר  56

  .רלד
  .168'  עמ,53 הערה ÏÈÚÏ ,543/79פ "ע  57
58  ˆÚ ‰Ú˘¯‰˙ÈÓ ,ÏÈÚÏ263, 262' עמ, 3  הערה. 
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לו שההלכה היא שאי� מרשיעי� אד� על קיבבימי הביניי� הרי הפוסקי� , בפועל" הנאש�

להלכה המקובלת שאת " כלל הנאש�"אי� ספק שבמהל� הדורות הפ� . סמ� הודאתו

  .הסטייה ממנה היה צור� לתר� ולהצדיק

  59הטע� לאיסור הפללה עצמית. ה

הקשיי� שמערימי� בדי� , אכ�? כיצד נית� לתר� דחייה טוטאלית של הודאת נאש�

החקירות ,  כשרי�בשני עדי�, הצור� בהתראה –  הרשעת נאש�הפלילי במשפט העברי על

כל אלה מבטאי� את התפיסה שהרשעה צריכה להיות מעבר  – המדוקדקות שעוברי� העדי�

. כאשר יש חשש כבד מפני שפיכת דמו של ח� מפשע,  בדיני נפשותבייחוד, לכל ספק סביר

והמערכת , כל קשר לאשמה ÈÁÎÓ˘‰גישה זו תמצא לה תומכי� רבי� כאשר מדובר בנאש� 

בלא ראיה או , ונניח ג� שהודאת נאש� בלבד. המשפטית היא שצריכה לבסס את אשמתו

אול� מדוע . שכ� יש ספק במניעי האד� להודות, אינה יכולה לבסס הרשעה, עדות מסייעת

וא� יש ראיות מסייעות וג� עד נוס� המעיד על , במקרה שהנאש� חפ� להודות באשמה

  ?קבל בית די� את ההודאהלא י, אשמתו

כדי " אי� אד� משי� עצמו רשע"לא מעט פרשני� ופוסקי� נאחזי� באמירתו של רבא 

לעתי� הרחק , ח וחיי� משל עצמ�ומטבע� של פתגמי� שה� מקבלי� כ. לתר� את ההלכה

ואי� אד� משי� עצמו , אד� קרוב אצל עצמו" אמרת רבא. מהמשמעות המקורית שלה�

נראה כי הפשט של האמירה . של אד� המנסה לפסול עצמו לעדותנאמרה בהקשר " רשע

, ÏÂÎÈ הרי הוא אינו ,)ועדות קרובי� פסולה(מאחר שאד� הוא קרוב של עצמו : הוא זה

זו  – "אי� אד� משי� עצמו רשע", כלומר. להכריז על עצמו כרשע הפסול לעדות, משפטית

  .60הנימוק להלכה – "אד� קרוב אצל עצמו"ו, ההלכה

 לאיסור Ó�‰Î˜‰נטבעה בתודעה " אי� אד� משי� עצמו רשע"ת זאת האמירה למרו

הפרשנות המקובלת היא כי מאחר שאי� זו דרכו של אד� . הודאתו של אד� במשפט פלילי

אולי , אולי לחצו עליו: יש לחשוד בכ�, הרי א� אמר דברי� נגד עצמו ,"לשי� עצמו רשע"

   .61בהודאת נאש�ומכל מקו� אי� לבטוח , הוא מעורער בנפשו

 

 .ר רינת קיטאי"בפרק זה סייעה לי רבות ד  59
לא עביד : "ולא מפי רבא, שבה מופיעה אמרה דומה בארמית,  א, נ,סוגיה בקידושי�ישנה   60

 אד� –המשמעות ש� דומה יותר להנמקה במישור הפסיכולוגי ". איניש דמשוי נפשיה רשיעא
  . פטר מהקרבת קרב�ילא ישי� עצמו רשע רק כדי לה

 הודאת Ï·˜Ï˙ נית� למצוא ג� פרשנות הגורסת שיש בדברי� אלה דווקא חיזוק לעומת זאת  61
: קרא; אי� אד� משי� עצמו רשע, ברגיל: "חשי�' מ של השופט דלהל�כמו בדברי� , נאש�

, חוכמת הלב למדה אותנו. אי� אד� מודה כי עבר עבירה פלונית אלא א� עבר אותה עבירה
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, החשד באמינות ההודאה לא היה אמור להביא לפסילה טוטאלית שלה, א� כאמור לעיל

חזק י עד אחד ו א� יבואקבל הודאת נאש�תת מדוע לא. אלא לנקיטת אמצעי זהירות מפניה

  ?  נוספות אחרות המאששות אותה חיצוניות ראיותא� ישאו , את האמור בה

רשעה העצמית היא תריס נגד עינויי� ואמצעי כפייה שלילת הה, 62על פי קירשנבאו�

סיו� מלמד שהרשויות החוקרות יכולות י אול� הנ.שמטרת� להוציא מהנאש� את האמת

אלא כדי לחל� מפיו ראיות , להפעיל לח� פיזי על החשוד לא רק כדי לגרו� לו להודות

, כ� לענוס� . נויי�ועל כ� דחיית ההודאה אינה יכולה להבטיח מפני עי, אחר ומידע מפליל

כיצד נית� להסביר הלכות כמו , א� המשפט העברי כה סולד מהפעלת לח� פיזי על אד�

כאשר הסכמתו נחשבת כניתנת , "רוצה אני"כפיית סרב� הגט באמצעות מלקות עד שיאמר 

  ?63והגט שנית� בעקבותיה נחשב כשר, מרצו� חופשי

ועל כ� צרי� לחפש ,  רציונלי מגיעה למסקנה שאי� להלכה הסבר64מלוינה הלברשט�

מוסרי להרשיע זה  ההלכה נובעת מהתפיסה שאי� ,לדבריה. את הנימוק לה בתחו� המוסרי

 א� ?אול� מהו הפסול המוסרי בהרשעה על סמ� הודאה. אד� על סמ� דבריו שלו עצמו

נימוק שעומד בבסיסה (הכוונה היא שאד� אינו אמור לשת� פעולה ע� ההלי� המתנהל נגדו 

,  הרי די לקבוע כי אי� לכפות בשו� אופ� על הנאש� שיתו� פעולה,) זכות השתיקהשל

 יכולה "חובת השתיקה", יתר על כ�.  אותו לשתוקÈÈÁÏ·א� לא ,  לשתוקÂÎÊ˙כלומר לתת לו 

א� הנאש� : שכ� הדבר מוציא בפועל את הנאש� מחו� להלי�, לפעול ג� לרעת הנאש�

שבמהלכה הוא עשוי להפליל את , חשו� לחקירה נגדיתמוגבל רק לטענת החפות שלו ואינו 

  . הרי המשקל של דבריו הוא בהכרח נמו�, עצמו

 

. )833' עמ, 1 הערה Ï‡ „È·Ú, ÏÈÚÏפרשת (" � אד� עושה עצמו רשע במקו� שהוא צדיקשאי
� הרשעה על סמ� הודאה בלבד ולעניי� העילות למשפט חוזר יוראו ג� דוח הוועדה לעני

את התפישה כי ): "ח ועדת גולדברג"דו: להל� (6' עמ, )1994 דצמבר, ה" תשנ,ירושלי�(
וההנחה כי אי� אד� , יש לקבל ע� קב חומטי�, 'כת הראיותמל'הודיית נאש� בחקירתו הינה 

איננה יכולה להתקבל , במשמעות כי אי� אד� מפליל עצמו ללא עוול בכפו, משי� עצמו רשע
  ."כהנחה משפטית

62  ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ198' עמ, 3  הערה.  
חכמי� עמדה בהלכות הנדונות בעניי� זה מביעי� .  א, מח; ב, מז, בבא בתרא; א, עז,כתובות  63

, לפיה מי שכפו אותו במלקות לקיי� מצוות חכמי� הסכמתו נחשבת כניתנת מרצו� חופשיש
וקשה להתעל� מהדמיו� לסוגיית . שכ� רצונ� האמיתי של ישראל הוא לקיי� את המצוות

ג� כא� נית� לטעו� כי רצונ� האמיתי של  – רצוניות ההודאה הנמסרת בעקבות לח� פיזי
או שרצונ� הוא להתוודות על , ע� גילוי האמת, עולה ע� ההלי� המשפטיישראל הוא לשת� פ

   .ולכ� אי� חשש כי הלח� הפיזי פוגע ברצוניות ההודאה, חטא�
64  M. Halberstam “The Rationale for Excluding Incriminating Statements – U.S. Law 

Compared to Jewish Law” Jewish Law and Current Legal Problems (N. Rakover ed., 
Jerusalem, 1984), 177.   
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?  מדוע לא לקבל הודאת נאש� המסיח לפי תומו ומפליל את עצמו:עוד נית� לשאול

והנאש� א� אינו כפוי , יש לה אמינות גבוהה, במקרה כזה אי� חשש לגבי רצוניות ההודאה

הא� עצ� העובדה שההודאה באה מפיו פוסלת את .  המתנהל נגדולשת� פעולה ע� הלי�

   ?65קבלתה מבחינה מוסרית

. קשה למצוא לה הסבר או צידוק, כאשר מדובר על דחייה טוטאלית של הודאת נאש�

חשש ,  שאלת האמינות–אכ� חששות רבי� עולי� מקבילותה של ההודאה במשפט הפלילי 

א� ג� לדעת . ת חלק בהלי� המתנהל נגדולהפעלת לח� בחקירה ואילו� הנאש� לקח

לא : נית� להתמודד ע� הבעייתיות של ההודאה בלי לפסול אותה לחלוטי�, הזהירי� ביותר

לאפשר לנאש� לשתוק בחקירה , להרשיע על סמ� הודאה א� אי� ראיות התומכות בה

על לפסול הודאות שהושגו בכפייה ולהטיל עונשי� , לפקח על ניהול החקירות, ובמשפט

   .66חוקרי� המפעילי� אמצעי� פסולי�

יש לפנות , �"מופיע בצורתו המגובשת ביותר בפסיקת הרמב" כלל הנאש�"מאחר ש

   .להלכה זו ולנסות לעמוד על טעמה

  �"הטע� להלכת הרמב. ו

 והוא ג� הראשו� שניסה, כפי שהוא" כלל הנאש�"ח את � היה הראשו� שניס"הרמב

 �והנימוקי� שהוא מציע , צטט את אמרת רבא בהקשר זה אינו מהוא, כאמור .אותולתר

גזירת הכתוב היא שאי� ממיתי� בית די� : "ל" חזממקורות אחרי� שלאינ� נובעי�  להלכה

וזה שהרג יהושע עכ� ודוד לגר . ולא מלקי� את האד� בהודאת פיו אלא על פי שני� עדי�

 הסנהדרי� אי� ממיתי� ולא אבל. עמלקי בהודאת פיה� הוראת שעה היתה או די� מלכות היה

שמא מ� העמלי� מרי נפש הוא המחכי� . דבר זהבמלקי� המודה בעבירה שמא נטרפה דעתו 

 

מסיח " באשר למחלוקת ההלכתית בנוגע ל348, 347' עמ ,3  הערהÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ˙וראו   65
שכ� א� הפסילה היא מטעמי , המשקפת את התפיסות השונות לגבי הפסילה, "לפי תומו

ללא קשר , א טוטאליתא� א� הפסילה הי, אמינות כי אז יש לקבל עדות מסיח לפי תומו
  .הרי ג� הודאה זו פסולה, לאמינות

הענשת חוקר המשתמש ל באשר ואיל� 23'  עמ,61 הערה ÏÈÚÏ, ח ועדת גולדברג"דוראו   66
ראו עוד קרמניצר . וידאווהמלצה להקליט חקירות בל באשר 32' ובעמ, באמצעי� פסולי�

 ,רו' ג� סנגראוו. ש בחקירה המונה שיטות לפיקוח על המתרח,4 הערה ÏÈÚÏ ,ל"במאמרו הנ
 ÏÈÚÏ ראיה אובייקטיבית עצמאית ממשית ביחס לנאש�( המציע לדרוש סיוע חזק ,5הערה (

לא להסתפק בהודאה לבדה וג� לא בהודאה : דהיינו, כתנאי להרשעה המבוססת על הודאה
 � א ‰ËÙ˘Ó "הגנת החשוד מפני הודאת שוא" שטרוזמ� 'מנגד ראו א". דבר מה נוס�"בצירו

שכ� , האומר כי יש לבטל את משפט הזוטא ואת זכות השתיקה של החשוד, 217 )ג"תשנ(
שיכול לעקוב אחר , הגור� היחיד שיכול וצרי� לשמור על זכויותיו של החשוד הוא הסנגור

  .מהל� החקירה ולדווח לבית המשפט על שימוש באמצעי� פסולי� כנגד החשוד



  על מעמדה של הודאת נאש� במשפט העברי: המל� הראיות וגזרת מלכת  מיכל אהרוני

35  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-01.doc 10/18/2007 8:23:00 AM  

למות שתוקעי� החרבות בבטנ� ומשליכי� עצמ� מעל הגגות שמא כ� זה יבא ויאמר דבר 

  .67"וכללו של דבר גזירת מל� היא, שלא עשה כדי שיהרג

ה הוא אפוא החשש מפני נאשמי� מעורערי� � להלכ"עיקרו של ההסבר שנות� הרמב

 כ� שיודו בדבר שלא עשו ויביאו על ל ידיבנפש� שינסו להתאבד באמצעות בית הדי� ע

נקודת המוצא שלו היא החשש לשפיות דומה כי , על פי דברי� אלה. ותועצמ� גזר די� מ

  .68ותפסילת ההודאה מטעמי אמינעל כ� ו, דעתו של אד� המודה בעבירה שעונשה מוות

החשש להתאבדות  – �"ההרחבה לדיני מלקות יוצרת קושי בתירו� של הרמבאמנ� 

ז " עמד הרדבעל כ� ו–  אינו מתקיי� כאשר מדובר בעונש מלקותת די�באמצעות בי

ולפיכ� כתב , והטע� שכתב רבינו לא שיי� גבי מלקות: "... �"בביקורתו על הלכת הרמב

 ז טע�"הרדבובכל זאת מציע  .69" אנו יודעי� הטע�ואי�, 'וכללו של דבר גזירת המל� היא'

ואפשר לתת קצת טע� לפי שאי� נפשו של אד� קניינו אלא קני� הקדוש : "משלו להלכה

הילכ� לא תועיל הודאתו בדבר שאינו , ) יח,יחזקאל ('הנפשות לי הנה': שנאמר, ברו� הוא

משו� הכי אמרינ� ו, אבל ממונו הוא שלו, ]מחצית מיתה[ומלקות פלגא דמיתה , שלו

וכי היכי דאי� אד� רשאי להרוג את עצמו כ� אי� אד� . 'הודאת בעל די� כמאה עדי� דמי'

וע� כל זה . רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה שחייב עליה מיתה לפי שאי� נפשו קניינו

   ".ואי� להרהר, אני מודה שהיא גזירת מלכו של עול�

 הקניי� שלו וההבחנה שהוא עושה בי� דיני ז הוא תפיסת"המפתח להבנת הנמקת הרדב

 בדיני בעל די�לא זו בלבד שהודאת  ,70על פי המקורות התלמודיי�. נפשות לדיני ממונות

ג� א� .  על עדות עדי� חיצוניי� בדיני ממונותÙÈ„Ú‰ הרי הודאתו, ממונות מחייבת אותו

 

  . ו,יח, סנהדרי�, �"רמב  67
ח הוועדה שבראשותו בקביעה "� משמשי� את השופט גולדברג בדו"של הרמבדבריו אלה   68

  .9' עמ, 61 הערה ÏÈÚÏ, ח ועדת גולדברג"דו ;אושל אחת מקבוצות הסיכו� להודאת שו
שמא "  נית� לומר כי הנימוק–יתכנו הסברי� נוספי� לקשר בי� ההנמקה לעונש המלקות י  69

שמא מ� "ואילו ,  על מיתה ומלקות ג� יחדהוא נימוק עצמאי החל" נטרפה דעתו בדבר זה
 .קבלת ההודאה�הוא נימוק שני ולא בלעדי לאי" העמלי� ומרי נפש הוא המחכי� למות

כמו במקרה שבו , � לעונש מלקות שמחלי� עונש מוות"אפשרות אחרת היא שכוונת הרמב
בית הדי� א� המל� או , שאי� לה� עונש מוות מדי� תורה, הוא מדבר על הרוצחי� בעקיפי�

הרי שלא הרג� המל� ולא היתה השעה : "וכ� הוא אומר". הוראת שעה"יכולי� להרג� ב
Â¯˜‰ ‰·¯ ‰ÎÓ Ì˙ÂÎ‰Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÌÈ·ÈÁ·‰  הרי בית די� –צריכה לכ� לחזק הדבר 

‰˙ÈÓÏ) "...מכא� ייתכ� ). וראו להל� דיו� מפורט יותר בהלכה זו, ה�ב, ב, הלכות רוצח
 .כאשר הוא פוסל הרשעה על סמ� הודאת נאש�, ני נפשות� מדבר א� ורק בדי"שהרמב

וראו , כלל שאד� נאמ� על עצמו יותר ממאה עדי�ל באשר,  א, יב, כריתות; ב, ג,בבא מציעא  70
� יג„Ï‡¯˘È È�È "מקו� בעלי הדי� בשיטת דיני הראיות במשפט העברי" חפ� 'ש' בעניי� זה ח

  .עג� עב,סט) ח"תשמ�ו"תשמ(יד 
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ומר יש עדיפות להסכמה כל, הודאתו תחייב אותו, יבואו עדי� ויעידו שהאד� אינו חייב כס�

  .71בי� בעלי הדי� על פני בירור האמת עד תו�

 בעל הדי� בממונות היא לא רק מפני שאד� זכאי ו של כי הסיבה להעדפת הודאתנראה

מדובר : נובעת מעצ� טיבה של המחלוקת בדיני ממונותהיא אלא , לעשות ברכושו כרצונו

 – ההודאה. צדדי� מכחיש את חבותומתקיימת כל עוד אחד מהה, במחלוקת בי� שני פרטי�

אישי הושגה ברגע שחוסל הסכסו� ה. מחסלת את הסכסו� – א� אינה פוגעת בצד שלישי

א� יבואו עדי� לאחר מכ� ויעידו . שהיא השכנת שלו� בי� בני אד�, מטרת ההלי� המשפטי

יש לזכור . והדבר סותר את האינטרס החברתי, יחזור הסכסו� לקדמותו, שהמודה אינו חייב

  .72תלי בית המשפטושבהלי� האזרחי בעלי הדי� תמיד יכולי� להגיע להסכמה מחו� לכ

תולה בעניי� זה  ,73קירשנבאו�' במאמר העוסק בספרו של פרופ, פשי�ברכיהו לי' פרופ

ביצעו כא� מהפכה שהעבירה את הדי� הפלילי , לדבריו, ל"חז ":כלל הנאש�"את ההסבר ל

בעשיית הדי� המשפחתית והשבטית , המאבק היה בנקמת ד�. הפרטית לציבוריתמהזירה 

קביעה כי חיי אד� אינ� קניינו ואינ� הדבר נעשה על ידי ה. והעברתה לידי הרשות הציבורית

על כ� בית . ובית הדי� הוא שלוח האלהי� בעניי� זה, ה� קניי� האלוהי�: קניי� משפחתו

א� הוא ג� אינו יכול לקבל את , הדי� אינו יכול לקבל כופר מאת הרוצח ולפטור אותו

  . הודאתו ולהרשיע אותו

" די� הפרטי"ניי� שלילת עשיית ההמעמידה את ההסבר לשלילת ההודאה על ע, גישה זו

שהרי שלילת , � המתמקדת באמינות ההודאה"אינה תואמת את גישת הרמב, בתחו� הפלילי

 לאד� הפרטי לעשות די� לעצמו ÂÎÓÒ˙ההודאה על פי פרשנותו של ליפשי� נובעת מהיעדר 

� עצמ� משקפי� את "ליפשי� מציי� כי דברי הרמב. ולא בשל חשש לאמינות ההודאה

ומצד אחר ,  מצד אחד הנמקה רציונלית לשלילת ההודאה מטעמי חוסר אמינות–ירה הסת

 חוק נוקשה שאינו מבחי� במידת המהימנות של –" גזירת מל�"קביעה כי מדובר ב

לפער שבי� הדי� , לדבריו, עניי� זה קשור. אלא שולל אות� באופ� טוטאלי, ההודאות

 שאיפשר לקבל –לבי� הדי� המעשי ,  שדיבר על שלילה מוחלטת של ההודאה–הקלאסי 

הנאש� . הדי� הקלאסי בא להציב את הגבולות הברורי� בי� הפרט לציבור, לדבריו. אותה

שהתבטאה בדי� , א� לאחר שהושלמה המהפכה. ·ÔÈ„‰ Ï˘ ÂÈÏÚאינו בעל די� כי הוא אינו 

כבכל כבר היה אפשר בתו� בית הדי� להשתמש בהודאה , ")גזירת מל�("הקלאסי הנוקשה 

  .  ואז הייתה חשיבות לשאלת אמינות ההודאה–ראיה אחרת 

 

על האפשרות שבתקופת התלמוד לא הייתה הבחנה כה ברורה , 27�26'  עמÚÏÏÈע� זאת ראו   71
  .בי� דיני ממונות לדיני נפשות מבחינת חיוב ההודאה

  .עז�עו' עמ, 70 הערה ÏÈÚÏ, חפ� ורא  72
הרשעה עצמית ': על ספרו של אהר� קירשנבאו�, הודאה בנפשות ובממונות"ליפשי� ' ב  73

  . 199) ה"תשס(ג כ „Ï‡¯˘È È�È" 'במשפט העברי
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א� אכ� סוגיית הסמכות היא , ראשית: יש לומר כי הסבר זה קשה משני טעמי�

שהרי סיפורי� אלה ? מדוע הוא נזקק לנמק את הסיפורי� המקראיי�, �"המטרידה את הרמב

 ולפיכ� אי� בה� קושי ,המתבצעת על ידי המל� או המנהיג, משקפי� עשיית די� ציבורית

בנוגע לגואל , שנית. למי שמטרידה אותו שאלת הסמכות הציבורית לעומת הסמכות הפרטית

משמעי בעניי� הכפפתו של זה לסמכות בית �� אינו חד"וקא הרמבהד� יש להעיר כי דו

ויש המפרשי� כי התיר לגואל הד� לנקו� ברוצח ג� א� יש רק עד אחד למעשה הרצח , הדי�

כלומר מקרי� שבה� לא נית� לשפוט את הרוצח על פי די� , עשה היה ללא התראהאו שהמ

   .74תורה

מדוע הוא נזקק להנמקה : � עומדי� אפוא על כנ�"סימני השאלה באשר להנמקת הרמב

השוללת ג� " גזירת מל�"אמינותה של ההודאה א� בסופו של דבר הוא מדבר על �בדבר אי

ר כי בית הדי� יוכל באופ� מעשי להרשיע נאש�  והא� סב?75הודאות הנראות כאמינות

" גזירת מל�"יש להוסי� בעניי� זה כי הביטוי ? ולגזור עליו די� מוות כאשר נשללת הודאתו

הוא ביטוי יחידאי ) שברישא של ההלכה" גזירת הכתוב"שלפי קירשנבאו� הוא נרד� ל(

יונלית נמצאת כא� יוצא אפוא שההנמקה הרצ. 76והוא מופיע רק בהלכה זו, תורה�במשנה

שאי� לה הסבר או , שלפיה� ההלכה היא גזרה משמי�, בתוו� בי� שתי הוראות דוגמטיות

  .77טע� הגיוני

  � בדיני נפשות"עמדת הרמב  .ז

� "הרמב. � הוא השקפת עולמו בנוגע לדיני נפשות"מפתח אפשרי להבנת עמדת הרמב

ושונאו הרודפו , הרוג ומפרפרמצאנו הנרד� "ראיות נסיבתיות ג� כאשר הסתמכות על שולל 

הרי אי� סנהדרי� הורגי� רוד� זה על דר�  – עומד עליו כשהסכי� בידו ושניה� מגואלי� בד�

וא� לא נקיי� : " ובהמש�,..."קיו� העונש כיו� שאי� ש� בירור בעדי� שראו את הרציחה

בל א� א; הרי לא יוכל לקרות יותר משנפטר את החוטא – את העונשי� באומד החזק מאד

 

על פי נוסח ההלכה לא ברור א� מותר לגואל הד� לנקו� מלכתחילה או . ה, ו, הלכות רוצח  74
. שהוא פטור בדיעבד א� הרג את הרוצח ללא דרישות הפרוצדורה המחמירות של בית הדי�

ואי� נאמי� בעד אחד להתיר דמו של זה לגואל : "ד השיג עליו בנושא זה"מכל מקו� הראב
 .88י�  השוואת מעמדו של גואל הד� למל� ולב� נוח ראו להל� הערה בעני". ?הד�

שלפיה ההנמקות הרציונליות של ההלכות , לוינגר' יש לציי� בהקשר זה את עמדתו של פרופ  75
„¯ÁÓ‰ ÈÎ˘·‰ לוינגר ' י; ואי� בה� ממש, "לשבר את האוז�"במשנה תורה לא נועדו אלא 

·Ó¯‰ Ï˘ ˙È˙ÎÏ‰‰"Ì ,Ï˘ ‰„Â˙ÈÓ‰ ÏÚ ¯˜ÁÓ‰¯Â˙ ‰�˘Ó ) 31�30, )ה"תשכ.  
76  ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ67הערה , 168' עמ, 3  הערה.  
 ".גזירת מל�"את דברי החוקרי� השוני� המובאי� בנוגע להוראה , ˘Ìראו   77
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ויותר טוב ויותר  – נקיי� את העונשי� באומד ובדימוי אפשר שביו� מ� הימי� נהרוג נקי

  .78"מלהרוג נקי אחד ביו� מ� הימי�, רצוי לפטר אל� חוטאי�

רבי טרפו� ורבי עקיבא . ל"תה נתונה למחלוקת כבר בדברי חזיהגישה המחמירה הזו הי

 ,מכות(בתלמוד ).  י,א,  מכות,משנה" (מעול�לא נהרג אד� , אילו היינו בסנהדרי�: "אומרי�

, א� העדי� אומרי� שראו נקב של חרב בגופו של הקרב�: מוסבר כיצד עשו זאת)  א,ז

. ולא החרב של הנאש� היא שגרמה לו, מעלי� הדייני� את האפשרות שהיה ש� נקב מקוד�

א� : "באמרו, רב� שמעו� ב� גמליאל הגיב בחריפות על גישת� של רבי עקיבא ורבי טרפו�

היו , א� היו עושי� כ�: "י"ומפרש רש, )ש�,  מכות,משנה" (ה� מרבי� שופכי דמי� בישראל

  ).ה א�" ד, א, ז,מכות" (שלא יראו מבית די�, מרבי� שופכי דמי�

� לא "נראה כי הרמב, כאשר מצרפי� לכל הדיני� הללו את הלכתו בדבר הודאת נאש�

 הוא מנסה –אלא נהפו� הוא , בית הדי� בדיני נפשותרק שאינו מנסה לבסס כא� את סמכות 

 להרוג –� מבהיר כי הסמכות האלוהית שניתנה לבית הדי� האנושי "הרמב. לנטרל אותה

מכא� נובע הצור� לנמק את .  ובייחוד הקפדה על דיני הראיות,Â„ˆÂ¯Ù¯‰ מחייבת –אד� 

 הרי לא הייתה כא� –מל� הסיפורי� המקראיי� בדבר האופ� שבו נהגו יהושע ב� נו� ודוד ה

� אינו "ואול� הרמב. א� ההריגה נעשתה ללא כל פרוצדורה משפטית, בעיה של סמכות

, הדרישה לשני עדי� לא רק כאשר הנאש� מכחיש; מסתפק בעצ� קיומה של הפרוצדורה

מקשיחה את הפרוצדורה באופ� שכמעט סוגר הרמטית את , ÂÓ„‰אלא ג� כאשר הוא 

  .וותהאפשרות לדו� אד� למ

, עוד לפני חורב� הבית, "מאז גלתה הסנהדרי� מלשכת הגזית"יש להדגיש בהקשר זה כי 

ועל כ� סמכות בתי הדי� לדו� בדיני נפשות אינה שואבת כביכול , בטלו דיני נפשות מישראל

 אפשר לטעו� אפוא כי הסייגי� .79אלא מההיתר לדו� לפי הוראת שעה, מדיני התורה

חרו� גזר די� מוות מקור� בעובדה שבטלו דיני נפשות לאחר המרובי� מפני האפשרות ל

שיש בה הגנה , וחכמי ההלכה יכלו להרשות לעצמ� לפתח הלכה בלתי מעשית, החורב�

 האומר כי אי� כל ביטוי לכ� ,80טענה זו נדחית על ידי קירשנבאו�. מופרזת על הנאש�

וה לחידוש הסמכות וה� החזיקו בתקו, שחכמי� ראו את הדיו� בסדרי הדי� כתאורטי

  . השיפוטית בדיני נפשות במהרה

לעומת זאת ליפשי� סבור כי ההוראות המחמירות הללו מייצגות קו הלכתי שלפיו בית 

האד� הנקרא לייש� את די� התורה מועד לטעות . הדי� צרי� להתרחק מלדו� על פי די� תורה

י� להימנע מלדו� די� תורה לכ� נקראי� הדיינ. ה בנפשו"ודיי� שטועה ייפרע ממנו הקב, בו

 

78  ÂˆÓ‰ ¯ÙÒÂ˙ )ח"תשי, ירושלי�, הוצאת מוסד הרב קוק, קאפח' תרגו� י( ,�  .לא תעשה ר
  .247' עמ, 3  הערהÚ˘¯‰˙ÈÓˆÚ  ,ÏÈÚÏ‰; יד�יא, יד, סנהדרי�' הל, �"רמב  79
80  Ì˘ ,422' עמ. 
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הוא , על פי ליפשי�,  הפתרו� המעשי למצב זה.81 וודאי שבדיני נפשות–בכל ענפי המשפט 

פתרו� זה קשה . הסמכות שניתנה לבית הדי� לחרוג מדיני התורה כשיש בכ� צור�

א� אפשר כל כ� בקלות , "הקלאסי"השואל כיצד יש להתייחס לדי� הפלילי , לקירשנבאו�

   .82ותולעקו� א

  ?הא� מותר לבית די� לחרוג מדיני הראיות. ח

� בדיני "משמעיות של הרמב�שאלה זו מתחדדת לנוכח הוראות הפרוצדורה החד

מדוע נזקק להוראות אלו ולהנמקות הרציונליות המפורטות שבצד� א� מדובר בדי� . נפשות

  ? אמור להתרחק ממנו תאורטי שבית הדי�

הוראת " די� תורה ו–" המערכת הכפולה" בסוגיית �"יש לבדוק אפוא את עמדת הרמב

כל ): "ה�ב, ב(כ� הוא פוסק בהלכות רוצח . המאפשרת לחרוג ממנו בדיני נפשות–" השעה

, או שרפו באש, או שחנקו עד שמת, כגו� שהכהו בסי� או באב� הממיתה, ההורג חברו בידו

בל השוכר הורג להרוג את א.  הרי זה נהרג בבית די�–הואיל והרגו מכל מקו� הוא בעצמו 

או שכפתו והניחו לפני הארי והרגתו חיה וכ� ההורג את , חברו או ששלח עבדיו והרגוהו

וחיב מיתה לשמי� ואי� בה� מיתת ,  כל אחד מאלו שופ� דמי� הוא ועו� הריגה בידו–עצמו 

 א� רצה מל�, וכל אלה הרצחני� וכיוצא בה� שאינ� מחיבי� מיתת בית די� ...בית די�

וכ� א� ראו בית די� להרג� ; הרשות בידו, ישראל להרג� בדי� המלכות ותקנת העול�

  ...".יש לה� רשות כפי מה שיראו, א� השעה צריכה לכ�, בהוראת שעה

מכא� משתמע לכאורה שה� המל� ה� בית הדי� יכולי� לחרוג מדי� תורה בדיני נפשות 

 ?אול� מה משמעותה של חריגה זו. מי שלא היה אמור להיענש לפי די� זהאת ולהעניש 

עומד על הבדל חשוב ביותר , �83"בספרו על משנתו המדינית של הרמב, בלידשטיי�' פרופ

� למל� לחרוג מ� הדי� לבי� היתר החריגה שהוא נות� לבית "בי� ההיתר שמעניק הרמב

ש  למל� י–מבחינת הסמכות . ה� בעצ� הסמכות ה� בעילה לחריגה: ההבדל הוא כפול. הדי�

אי� כל סמכות למל� לחרוג . היתר לחרוג מהדי� הפלילי הרגיל רק כאשר מדובר ברוצח

ניתנת למל� הסמכות לחרוג מדיני הראיות כדי  א� בעבירות הרצח, מהדי� בעבירות אחרות

כל ההורג נפשות שלא בראייה ברורה או בלא התראה אפילו בעד אחד או : "לבצע את הדי�

..." � רשות להרגו ולתק� העול� כפי מה שהשעה צריכה יש למל–שונא שהרג בשגגה 

, ואול�. לעומת זאת בית הדי� יכול לחרוג מדי� תורה בכל עבירה). י,  ג, מלכי�ותהלכ(

 

 .213 ,212' ליפשי� עמ  81
82  ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ421' עמ, 3  הערה. 
  , )Ó¯‰ ˙�˘Ó· ÌÈÈ�È„Ó ˙Â�Â¯˜Ú"Ì – ˙È˙ÎÏ‰‰ Â˙�˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ) 2001·בלידשטיי� ' י  83

146�134. 
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� לבית הדי� הוא "לפחות בנוגע לסוגיית הרוצחי� בעקיפי� נראה כי ההיתר שמעניק הרמב

 אינו מאפשר לבית  ‰ÈË‰˘ÚÓ·כלומר רק במקרי� שבה� , לחרוג מהדי� הפלילי המהותי

ולא באופ� ישיר בידי ,  כאשר מדובר ברצח שבוצע בעקיפי�–די� לגזור על הרוצח די� מוות 

  . לחרוג מה� אי� בהלכה זו כל הקלה ומת� היתר לבית הדי�–באשר לדיני הראיות . הנאש�

ני � מתיר לבית הדי� לחרוג מכללי הפרוצדורה ג� בדי"אול� במקו� אחר נראה כי הרמב

יש לבית די� להלקות מי שאינו מחוייב מלקות ולהרוג מי שאינו : "וכ� הוא פוסק. נפשות

וכיו� שרואי� שפרצו הע� . מחוייב מיתה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה

בדבר יש לה� לגדור ולחזק הדבר כפי מה שיראה לה� הכל הוראת שעה לא שיקבע הלכה 

ומעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי . � שבעל אשתו תחת איל�מעשה הלקו אד. לדורות

ומעשה ותלה שמעו� ב� שטח שמוני� נשי� ביו� אחד . יווני� והביאו לבית די� וסקלוהו

רורה אלא הוראת באשקלו� ולא היו ש� כל דרכי הדרישה וחקירה וההתראה ולא בעדות ב

  .84"שעה כפי מה שנראה

שמעתי שבית שבית די� מכי� ועונשי� שלא מ� : "ההלכה זו מסתמכת על ברייתא ידוע

הברייתא מביאה את שני הסיפורי� הראשוני� שעוסקי� בהרחבת . )א , מו,סנהדרי�" (התורה

 �85 מוסי� לה� ג� את הסיפור על שמעו� ב� שטח"א� הרמב, הדי� הפלילי המהותי

 מפורש לחרוג ג� שבו יש היתר)  ב, מה,המופיע א� הוא באותה סוגיה תלמודית בסנהדרי�(

מעניי� לציי� בהקשר זה כי לשמעו� ב� שטח . ות היסוד של הפרוצדורה הפליליתמעקרונ

הענשת , חקירת העדי�, מייחסת המסורת את קביעת הכללי� הפרוצדורליי� בדיני עדות

שהיא ללא ספק המקור , )עדות מאומד(עדי� זוממי� ואיסור הענשה בשל ראיות נסיבתיות 

שנאשמו במעשי (במעשה תליית הנשי�  .�86 בעניי� זה"ת של הרמבלעמדתו ההלכתי

לבית די� אסור לדו� למוות יותר . 1: חרג שמעו� ב� שטח מהדי� בשלושה דברי�) כישו�

. בלי בית די� ועדי�, עצמי" משפט שדה"עריכת . 3; אסור לתלות נשי�. 2 ;מאד� אחד ביו�

חרג באופ� " אבי הפרוצדורה"א� . תברור אפוא שהדוגמה של שמעו� ב� שטח אינה מקרי

  .הרי ודאי מדובר בנסיבות חריגות ביותר, כל כ� בוטה מכללי היסוד של המשפט

� לבית הדי� "בלידשטיי� מצביע בעניי� זה על הבדל מהותי בי� ההיתר שנות� הרמב

בית הדי� רשאי לחרוג מדי� תורה רק : לחרוג מהפרוצדורה לבי� ההיתר שנית� למל�

כלומר רק כאשר מדובר בתקופה שבה יש סכנה מוחשית , "צריכה לכ�כשהשעה "

לעומת זאת למל� מותר . שאינה עומדת לדורות, ורק כהוראת שעה זמנית, להתדרדרות דתית

 

  .ד, כד, הלכות סנהדרי�  84
הוא ויהודה ב� טבאי היו הזוג . נדר ינאי מראשי החכמי� בתקופת אלכס–שמעו� ב� שטח   85

 .היה אחיה של שלומציו� המלכה. השלישי
אורב� ' א' וראו א.  ב, טז, חגיגה; ב, לז, סנהדרי�;ג ה,ופ , סנהדרי�, ירושלמי; מט,אפ ,אבות  86

ÊÁ"Ï,˙ÂÚ„Â ˙Â�ÂÓ‡ È˜¯Ù ) 509, )ג"תשמ.   
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 אלא לש� –לחרוג מ� הדי� ה� כאשר מדובר בהוראת שעה ה� כשהשעה אינה צריכה לכ� 

. ידשטיי� הוא המוסר האוניברסליזה משמעותו על פי בל" תיקו� עול�". "תיקו� עול�"

� יוצר מתא� כמעט מושל� בי� דיני המל� לדיני� שחייבי� "בלידשטיי� מראה כי הרמב

שאינה " חילונית"המל� על פי פרשנות זו הוא ישות מדינית אוניברסלית . בה� בני נוח

  . מתנהלת על פי דיני התורה

זה : " בעבירה שבמרכז הדיו� כא�אי� ראיה טובה יותר לעניי� זה מההלכה בעניי� המודה

, די� מלכות היה‡Â שהרג יהושע עכ� ודוד לגר עמלקי בהודאת פיה� הוראת שעה היתה 

‰¯È·Ú· ‰„ÂÓ‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ÔÈ¯„‰�Ò‰ Ï·‡ "... ראשית נלמד מכא� כי אכ� יש

 – א� חשוב מכ� ,") די� מלכות‡Â, הוראת שעה("הבדל בי� הוראת שעה לבי� די� מלכות 

יכולי� להרוג תו� כדי חריגה מדיני הראיות ג� ) 87או המנהיג המדיני כמו יהושע(המל� 

  .ואילו סנהדרי� אינה רשאית לעשות כ�, כשהשעה אינה מחייבת זאת

� בענייני סמכות "מכא� דומה כי דחיית ההודאה אכ� קשורה להבחנה שעושה הרמב

כות הציבורית אלא הבחנה בי� א� אי� זו הבחנה בי� הסמכות הפרטית לסמ, שיפוטית

  . הסמכות הדתית לסמכות השלטונית

ע� בית הדי� והאיסור עליו לחרוג מדיני ראיות  ההחמרה המופרזת הזו ייתכ� אפוא כי

רתיעה היא מבטאת  אלא ,לטעות בדי� ומהרשעת שווא מחשש אינה נובעת רק בדיני נפשות

 במהותו די� מוות הוא סוג .ותוי� מ שגוררת בעקבותיה ד)א� א� היא מוצדקת (מכל הרשעה

 בהלכה .88למל� הרגיל בכ�, למצביא, המתאימה יותר לרשות השלטונית, של שפיכות דמי�

� מבית הדי� את היכולת להטיל עונש מוות בנסיבות הרגילות "זו למעשה מפקיע הרמב

למל� .  המוענקת לו‰ÈÁÈ„‰שזוהי סמכות השיפוט , ומעניק אותה באופ� כמעט בלעדי למל�

 .89אי� כל תפקיד תחיקתי או שיפוטי אחר לבד מהשיפוט בדיני נפשות והוצאתו לפועל

  . הייחודית לע� ישראל, לעומת זאת בית הדי� הוא המייצג את הנורמה המוסרית הדתית

א "� עמדה הפרגמטית של הראשוני� שבאו בעקבותיו כמו רשב"הא� נקט הרמב

הרי בית הדי� יכול לקבל על עצמו את , תורה שלפיה באי� סנהדרי� הד� די� ,90ש"וריב

 

� מעמדו של יהושע והפרשנויות  בעניי81הערה , 219' עמ, 3  הערהÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰ ,ÏÈÚÏ˙ראו   87
  . הא� ד� כמל� או בהוראת שעה–השונות 

בעניי� זה מתבקשת השאלה בדבר ההיתר שנית� לגואל הד� להרוג את הרוצח ולעשות זאת   88
מראה , 143�142' עמ, 83 הערה ÏÈÚÏ, בלידשטיי�. תו� כדי חריגה מדיני הראיות בדומה למל�

, נוח�המל� וב�, � קושר בי� גואל הד�"כיצד הרמב) סקמאיר מדווינ' ר" (אור שמח"על פי ה
 . לא הדתי, כלומר את המוסר האוניברסלי, "המשולש הנימוסי"המייצגי� את 

89  Ì˘ ,132' עמ. 
בספרד באותה העת ניתנה לבתי הדי� היהודיי� אוטונומיה , אמור ש� כ.31 'עמ ÏÈÚÏראו   90

 .מלאה לשפוט ג� בדיני נפשות



  ספר אורי קיטאי

42  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-01.doc 10/18/2007 8:23:00 AM  

דומה כי ההבחנה בי� הישות המדינית לישות . ספק רב? סמכויותיו השיפוטיות של המל�

� ראה " בלידשטיי� מציי� כי הרמב.�91"הדתית היא במהות שיטתו המשפטית של הרמב

 מכא� .92במלכות הגויי� מקבילה למל� ישראל מבחינת סמכויות השיפוט והסידור המדיני

נראה כי ההלכות המבחינות בי� סמכויותיו של המל� לחרוג מדי� תורה לסמכויות בית הדי� 

אלא , לעשות כ� אינ� מכוונות רק למצב האידילי העתידי של מל� וסנהדרי� באר� ישראל

בית הדי� , על פי חלוקת סמכויות זו. נועדו להנחות ג� בית די� הפועל במציאות הגלותית

. È˙„ ‰·ÈÒ˙והוא יכול לחרוג מ� הדי� בדיני נפשות רק כאשר יש לכ� , הדתיתהוא הסמכות 

בית די� שבו , הלכה למעשה, שעל פיה יהיה זה, "גזירת הכתוב"במסגרת זו עליו לציית ל

  ".לא נהרג אד� לעול�"

  סו� דבר. ט

 יש ,ה והגיונהתקפות, ה של שלילת ההודאה בדי� העברינוכח כל התהיות בעניי� מקור

העיו� במקורות שאליה� מיוחסת ההלכה מעורר ". ?ההיו הדברי� מעול�"ו� לתהות מק

על פי סיפורי . ספק באשר לקיומה של הלכה קדומה אשר שללה הודאת נאש� בדי� הפלילי

 –והמקורות הסמכותיי� של ההלכה , נראה כי הוציאו אד� להורג בעקבות הודאתו, המקרא

המקור שעליו נסמכי� רוב .  שותקי� בעניי� זה–י יהודה הנשיא והתלמוד הבבל' משנת ר

אד� קרוב אצל עצמו ואי� אד� משי� עצמו : "הפרשני� והפוסקי� היא אמרתו של רבא

הלכה זו מופיעה בתלמוד הבבלי רק במקומות שבה� מדובר בניסיו� של אד� לפסול ". רשע

פסילה עצמית ורבא דוחה דר� זו ל, "משי� עצמו רשע"עצמו מעדות על ידי כ� שהוא 

המצטטי� את דברי רבא ומרחיבי� אות� ג�  –) �"עד הרמב(הראשוני� והגאוני� . מעדות

קבלת � יוצרי� הלכה שאינה מבהירה את ההשלכה של אי–לעניינו של הנאש� בבית הדי� 

 הא� הכוונה היא לפסול את ההודאה כבלתי קבילה ולהעמיד את ההרשעה על –ההודאה 

הודאה דווקא יוצרת חסינות מפני ענישה פלילית ג� א� יבואו עדי� או שה, עדות שני עדי�

  ?לאחר שניתנה

את ההלכה הברורה העוסקת מפורשות במעמדה של הודאת נאש� בדי� פלילי יצר 

הקביעה הקטגורית כי הודאת נאש� , ובי� שהיה לה מקור קדו� ובי� שלאו, �"הרמב

  .� במישור המעשי והתאורטי כאחדבפלילי� נדחית על ידי בית הדי� יצרה קשיי� רבי

 

ליצור הבחנה טיפולוגית בי� בית ] �"במשנת הרמב[הכוונה : "דשטיי�כ� למשל אומר בלי  91
,  מל�–תהא זהות� ההיסטורית אשר תהא , הדי� לבי� מוסדות השררה והמנהיגות הפוליטית

 ).114' עמ, 83 הערה ÏÈÚÏ, בלידשטיי�" (ראש גולה או טובי העיר
92  Ì˘ ,286' עמ.  
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 לא –הניסיו� לנמק את ההלכה באמצעות ערכי� הומניסטיי� של החברה הליברלית 

קשה לקבל כי דווקא בעניי� זה כוונת ההלכה היא לשמור על האוטונומיה של הפרט . יצלח

, זאת ועוד. ולהג� עליו מפני כוחה של החברה בעוד שבכל עניי� אחר המגמה היא הפוכה

כדי לגרו� לאד� ) ג� מהסוג הפיזי(הלכה היהודית אינה מהססת להפעיל אמצעי כפייה ה

ואפילו א� המוטיבציה של ההלכה הייתה שמירה על . לשת� פעולה ע� המערכת המשפטית

די באמצעי הגנה מפני הודאות : הרי אי� צור� בשלילה מוחלטת של ההודאה, זכויות האד�

  . ג� הליברליות ביותר–טיות בעול� כמקובל ברוב השיטות המשפ, שווא

באשר לקושי ביישומה המעשי של ההלכה במהל� הדורות מציע קירשנבאו� את 

בעוד מטרת , חינוכית�שמטרתו הייתה דתית" קלאסי"האפשרות שמדובר בדי� התורה ה

החכמי� יודעי� שבפועל אי� אפשרות לנהוג לפי די� . הדי� המעשי הייתה תיקו� החברה

ליפשי� סבור לעומת זאת . א� הוא אמת המידה שלפיה נוהג הדי� המעשי, סיהתורה הקלא

שלילת ההודאה מסמלת . כי שלילת ההודאה משקפת סוג של מהפכה משפטית היסטורית

את העברת הדי� הפלילי מהמישור הפרטי למישור הציבורי תו� כדי עריכת הבחנה בי� 

נפשו של אד� אינה קניינו , רכושבניגוד ל: שליטת האד� ברכושו לשליטת האד� בנפשו

 האד� אינו יכול להקנות אותה ואינו יכול לשעבד –אלא קניי� האלוהי� , לעשות בה כרצונו

בית הדי� כשלוחו של האלוהי� הוא שקיבל את הסמכות . אותה באמצעות ההודאה

א� לאחר שהושלמה המהפכה היה נית� , הבלעדית לדו� את בני האד� ולחרו� את גורל�

ייחס להודאה שניתנה בתו� בית הדי� כראיה קבילה ולשקול אותה במכלול הראיות להת

  .האחרות

� אכ� "נקודת המוצא היא שהרמב. � הוא שונה"ההסבר שהוצע כא� להלכת הרמב

והוא התכוו� לקבוע כלל נפרד ומיוחד שיבהיר את , "כלל הנאש�"ל" כלל העד"הבחי� בי� 

הלכה זו אינה . ייחוד כאשר מדובר בדיני נפשותב, מעמדה של הודאת נאש� בבית הדי�

� מזהיר את בית הדי� "הרמב. נהפו� הוא, משקפת את הצור� בשמירה על זכויות הנאש�

  . מפני הליכה שולל אחר רצונו המעוות של הנאש�

בית הדי� :  סמכותו ואחריותו–� אינו הנאש� אלא בית הדי� "מוקד העניי� של הרמב

� "הרמב.  לגזור דינ� של בני אד� למוות– היא סמכות אלוהית קיבל סמכות שמלכתחילה

הפועלת לפי אמות מידה , הרשות המדינית, להפקיד סמכות זו בידי המל� מעדי�

את סמכותו של בית הדי� בדיני נפשות הוא מנטרל כמעט לחלוטי� . אוניברסליות ולא דתיות

כשאי� מדובר בסכנה , ת רגילות בנסיבואי� לו כל רשות לחרוגשממנה , על ידי הפרוצדורה

דרישת התראה , בית הדי� נדרש לקיי� דיני ראיות נוקשי�. להתדרדרות חברתית ודתית

בדיקה מדוקדקת של כשרות� , שני עדי� לכל הפחות לביצוע המעשה, בטר� ביצוע המעשה

בתו� כל המסכת הזו הודאת נאש� היא פיתוי . ואזהרות רבות וחמורות שמזהירי� אות�

שהרי מה לנו להטריח , לבית הדי� לחרו� די� ללא פרוצדורה) אולי הגדול מכול�(ל גדו
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ההודאה עשויה לגרו� שתי תקלות ? עדי� ולחפש ראיות כאשר האד� עצמו מודה בעבירה

 האד� המודה גוזל למעשה מבית הדי� –האחת היא בתחו� הסמכות : חמורות לבית הדי�

א עושה שימוש בבית הדי� כדי לממש את שאיפתו  הו–את הסמכות לפסוק ומחזירה לעצמו 

 –ואילו התקלה השנייה היא כאשר ההודאה מתחזה לראיה הטובה ביותר . להזיק לעצמו

אלא .  ומכא� היא עשויה לגרו� לבית הדי� לבוא לידי טעות חמורה–" מלכת הראיות"

רק לאז� את שכ� הפרוצדורה שהוא קובע לבית הדי� נועדה לא , � לכת"שבכ� מרחיק הרמב

  . אלא למנוע את הפעלתה כלל ועיקר, הסמכות להוציא אד� להורג

� את "שבה� מסיי� הרמב, "וכללו של דבר גזירת מל� היא"ואולי זו הכוונה בדברי� 

 –  הקדוש ברו� הוא–רק המל� . הלכתו בדבר איסור הרשעה על סמ� הודאתו של הנאש�

 . ראוי שיהיה המוציא לפועל של הגזרה–וד�  בשר –ורק המל� ,  שיגזור מוות על אד�ראוי



45  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-02.doc 5/26/2008 8:26:00 AM  

  החיסיו� בי� מגשר לבי� צדדי� לגישור

  מאת

*רונית זמיר
  

‡ .¯·„ Á˙Ù .· .¯Â˘È‚‰ ÍÈÏ‰ :˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰˜È˜Á‰Â „ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜Ú .‚ . ÌÈÓÚË‰

¯Â˘È‚· ÔÂÈÒÈÁ ÌÈ˜È„ˆÓ‰ :1. חיסיו� מכוח יחסי האמו� בי� המגשר לבי� הצדדי� ;

 סוכי� בהסכמהקידו� מדיניות המעודדת יישוב סכ. 3; חיסיו� מטעמי הגנת הפרטיות .2

̄ �˙ÂÎÊ ‰�Â˙  .„. הניטרליות של המגשרהבטחת  .4; תלי בית המשפטומחו� לכ ˘‚ÓÏ Ì‡‰

 ˙È‡ÓˆÚÏÁÈÔÂÈÒ? .‰ .ÔÂÈÒÈÁ‰ Û˜È‰ :1. או חיסיו� מוחלט  .2; סיו�יחריגי� לכלל הח

Â.‰  ‰Èˆ˜�Ò. מסירת דיווח לבית המשפט .4; בה� חל חיסיו�שההליכי�  .3; ?חיסיו� יחסי

 ˙¯Ù‰ ÏÚÂÒ‰Â ˙ÂÈ„ÔÂÈÒÈÁ‰ .ז .ÌÂÎÈÒ. 

  פתח דבר .א

וכבטוחה להבטחת פירעו� ההלוואה , שמחו� נטלה הלוואה מבנק למסחר ולפיתוח' גב

' כחודשיי� לאחר החתימה על הסכ� ההלוואה הודיעה הגב. שעבדה לטובת הבנק שני בתי�

� מעול, לטענתה. שמחו� לבנק כי אי� באפשרותה לעמוד בתשלומי� החודשיי� הגבוהי�

. וכל שעשתה היה לחתו� במקומות שהורה לה נציג הבנק, לא קראה את הסכ� ההלוואה

שמחו� לבית המשפט תביעה למת� ' בעקבות הליכי כינוס נכסי� שנקט נגדה הבנק הגישה גב

בית המשפט , בהסכמת הצדדי�. לפיו הסכ� ההלוואה בטל מעיקרוש, פסק די� הצהרתי

  . את הסכסו� לגישורהעביר 

. הסדר גישורחתמו הצדדי� על , לאחר חצות, ובסיומו, גישור היה ארו� ומייגעהלי� ה

שבעה חודשי� לאחר תו� הלי� הגישור פנה הבנק . שמחו� לא עמדה ג� בהסכ� זה' גב

שמחו� הגישה התנגדות לבקשת הבנק בטענה ' גב. לבית המשפט וביקש לאכו� את ההסדר

ד החתימה על זיכרו� הדברי� ששימש בסיס במוע, לטענתה. כי הסדר הגישור בטל מעיקרו

 

 תודה .אביב�אוניברסיטת תלשל משפטי� פקולטה להכותבת היא תלמידה לתואר שלישי ב   *
יר י כנ2002 גרסה קודמת של המאמר פורסמה בשנת .רו על הערותיו המצוינות'לבועז סנג

החסיו� בי� מגשר "של המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכי� במשרד המשפטי� בש� עמדה 
 ."תכליתו והיקפו, מהותו: � לגישורלבי� הצדדי
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והיא , הגישור נמש� שעות ארוכות: הייתה שרויה במצב של מצוקה נפשית ופיזית, להסדר

כוחה �בא,  נציגי הבנק–נותרה לבדה בחדר אחד שעה שכל שאר המשתתפי� בגישור 

שמחו� כי היא לא הבינה את ' עוד טענה גב.  נועדו בחדר הסמו� בלעדיה–והמגשר 

  . וכי חשה שהופעל עליה לח� לחתו� על ההסכ�, משמעותו של הלי� הגישור

שני בעלי הדי� הגישו לבית המשפט בקשה משותפת לזימו� המגשר למת� עדות על 

  . 1שמחו� במועד החתימה על הסדר הגישור' מצבה הנפשי והפיזי של גב

 – והיא התשובה לשאלה נגזרת משאלה אחרת? הא� על בית המשפט להיעתר לבקשה

הזכות " שייכת" למי –א� כ� ? הא� חל חיסיו� ביחסי� שבי� המגשר לבי� הצדדי� לגישור

או שמא מוקנית זכות לחיסיו� ג� , הא� בעלי הזכות ה� הצדדי� לגישור בלבד? לחיסיו�

  ? הא� לבית המשפט יש בנסיבות המתוארות סמכות להסירו–וא� חל חיסיו� ? למגשר

  . � תשובה מספקת לשאלות אלההחוק הישראלי אינו נות

סעי� בקובע ) חוק בתי המשפט: להל� (1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[חוק בתי המשפט 

 על פני ".דברי� שנמסרו בהלי� גישור לא ישמשו ראיה בהלי� משפטי אזרחי"כי ) ד(ג79

נוסח זה יוצר פתח . סיו�י חתקבילות ולא כהורא�ככלל של אימנוסח הסעי� , הדברי�

. 2קבילות שאי� לפרשה כחיסיו��יש הסבורי� כי הסעי� קובע הוראת אי. יות שונותלפרשנו

. 3אחרי� סבורי� כי הסעי� קובע חיסיו� ביחס לדברי� שהוחלפו במהל� משא ומת� לפשרה

. 4בלי לדו� בסיבות לכ�, בפסיקה המועטה בנושא מוזכר הסעי� בדר� כלל כהוראת חיסיו�

 ברוב� בהצגת מסמכי� י�סקואלת החיסיו� בפסיקה עכמו כ� המקרי� שבה� התעוררה ש

ולא בהזמנת מגשר , 5מ� הגישור או במסירת עדות של הצדדי� עצמ� על הלי� הגישור

 

 טעובדות אלה עמדו ביסוד פסק הדי� שנת� בית המשפט במחוז צפו� קליפורניה מפי השופ  1
Brazilי בעני� Olam v. Congress Mortgage Company, 68 F. Supp. 2d 1110 (1999). 

  .177, 165 )ב"תשס (ג ˘ËÙ˘Ó È¯Ú "הבטחת סודיות במסגרת הלי� גישור"גוטמ� � זר'ל  2
 –Â˘ÈÙ¯ דויטש ' א; 45) ה"תשנ( כה ÌÈËÙ˘Ó" לקוח בדיני ראיות� בנקחיסיו�" שטיי� 'א  3

¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˜�Ú‰) 171, )ט"תשנ.  
המפרט את הוא פסק הדי� היחיד  ,492, 481ע לב "פד,  ‡�ÈÂÂÏ‰�'È‡Â¯Ï‚ ' „¯ 309�3/ע נו"דב  4

  . אול� הוא אינו ד� בה�, סיו� בגישוריחלהסיבות 
 Â�˙– Ï‡¯˘ÈÏ ˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ˜ÂÂ˘Ï ÈÙÂ˙È˘ ÊÎ¯Ó·‰  1372/95) א"ת(א " תראוי� זה ילענ  5

Ú·"Ó �'˜ÈÙÂ˙  , א"ת(ב "ע; )13.10.04החלטה מיו� ( המאגר המשפטי הישראלי –נבו( 
3471/04  È˜ˆÈ·ÏÈ‡�'�ÈÏ‡ËÓ Ú· ˜"Ó , פסק די� מיו�  ( המאגר המשפטי הישראלי–נבו

̇  8579/05 מ"בע; )7.9.06 È�ÂÏÙ�'È�ÂÏÙ ) 1099/04) א"ת(ע "בר; )6.2.06, לא פורס�  ˙È�ÂÏÙ
�'È�ÂÏÙ  , 72677/04) א"ת(א "ת; )5.7.05פסק די� מיו�  ( המאגר המשפטי הישראלי–נבו 

Ú· ÏÈ‚ Ï¯ÙÓ‡ÈÏÂ‡ ‚ÂˆÈÈÂ ˙ÂÓÊÈ Ò¯·Ò"� Ó '‚'„Â‚ ‰Ó¯‡ È'ÌÈ�Ó‡ ‚ÂˆÈÈÂ ˙Â˜Ù‰ Ù‡ , נבו– 
Ù‡‚ ‰Ó¯‡ È„Â '‚ 188382/04) א"ת(א "בש; )9.7.06החלטה מיו� ( המאגר המשפטי הישראלי
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, יש לפרש את הסעי� כיוצר חיסיו� בי� מגשר לבי� צדדי� לגישור, לשיטתי. 6למסירת עדות

מאמר זה אדו� ב. המונע מסירת עדות מגשר על הגישור בהליכי� משפטיי� עתידיי�

בטעמי� המצדיקי� פרשנותו של הסעי� כהוראת חיסיו� ואטע� כי להבדיל מבעלי מקצוע 

בחלקו האחרו� של . נפרדת מזו של הצדדי�, נהנה המגשר מזכות עצמאית לחיסיו�, אחרי�

המאמר אעמוד על היק� החיסיו� הראוי לחול בגישור ועל הטעמי� העשויי� להצדיק הסרת 

  .החיסיו�

  עקרונות יסוד והחקיקה הישראלית : י� הגישורהל. ב

, הגישור הוא הלי� של משא ומת� בי� צדדי� לסכסו� הנער� בסיועו של צד שלישי

. בדר� כלל הגישור מוצג בספרות המקצועית כניצב באופוזיציה להלי� המשפטי. מגשר

  :שלושה מאפייני� עיקריי� נתפסי� כמבדילי� אותו מ� המשפט

1 . ‰ËÈÏ˘„ˆ‰ Ï˘ ÌÈ„ÍÈÏ‰˙·:בו מיוצגי� הצדדי� ש,  להבדיל מ� ההלי� המשפטי

ה�  הצדדי� ה� בעלי השליטה בגישור – 7לשפה המשפטית" מומחה "–די�  בידי עור�

: שליטת הצדדי� בתהלי� באה לידי ביטוי בדר� ההשתתפות שלה�.  ה� בתוצאהתהלי�ב

 כללי� ופרוצדורות ללא, הגישור הוא הלי� גמיש, בשונה מ� ההלי� המשפטי הפורמלי

השליטה . יו��בלשו� היו�, בלשונ�" לספר את הסיפור"צדדי� והוא מאפשר ל, נוקשות

פתרו� עיצוב  משתתפי� פעילי� בהצדדי� ה�: בתהלי� מובילה ג� לשליטה בתוצאה

. 8שתופסי� את קדמת הבמה, אינ� רק צופי� פסיביי� בעורכי דינ�ה� ו, הסכסו� שלה�

ותיר את סמכות ההחלטה בידי הצדדי� במקו� להפקידה בידי צד הפתרו� הוא מוסכ� ומ

 

 ÌÈ�Ó‡ ‚ÂˆÈÈÂ ˙Â˜Ù‰�'Ú· ÏÈ‚ Ï¯ÙÓ‡ÈÏÂ‡ ‚ÂˆÈÈÂ Â�ÓÊÈ Ò¯·Ò "Ó , המאגר המשפטי –נבו 
  ).6.4.05החלטה מיו� ( הישראלי

ע "דבב. י� העוסקי� בסוגיה של הזמנת מגשר להעידבבדיקה שערכתי מצאתי שני פסקי ד  6
הגיש המגשר לבית הדי� לעבודה בקשה לתשלו� שכר טרחה נגד צד , 4 הערה ÏÈÚÏ, 309�3/נו

 ביקש לזמ� את המגשר למסירת עדות על קורות אותו צד. לגישור שלא שיל� את שכרו
סיו� הקבוע בסעי� י החקבע כי לאור)  הנשיא אדלרודכב(בית הדי� הארצי לעבודה . הגישור

פסק די� העוסק בסוגיה . לחוק בתי המשפט לא נית� לזמ� את המגשר למסירת עדות) ד(ג79
 המאגר –נבו , 18-18 (Ú·"Ó( ‡ÔÊÂ¯�' ‰�ÈÓÈ�· ÊÚÈÏ  22971/04) א"ת(א "תקרובה הוא 

באותו מקרה התעוררה השאלה א� נית� להגיש ). 21.5.06החלטה מיו� ( המשפטי הישראלי
, שעה שאותו מומחה שימש כמגשר באותו סכסו� בי� הצדדי�, כראיה  דעת מומחהחוות

)  השופטת רבידודכב(בית המשפט . בה� הצד שכנגד מתנגד להגשת חוות הדעתשובנסיבות 
  . קבע כי בנסיבות אלה לא נית� להגיש את חוות הדעת

7  S. Silbey, A. Sarat “Dispute Processing in Law and Legal Scholarship: From 
Institutional Critique to the Reconstruction of the Judicial Subject”, 66 Denver Univ. L. 

Rev. (1989) 437, 482.  
8  J. Auerbach Justice Without Law? (Oxford University Press, 1983), 10.  
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 בכל עת ללא מת� הסבר או ממנו יכול לפרוש צדכל ו, ההלי� הוא וולונטרי.  שופט–שלישי 

שאינו , להבדיל מאופיו המחייב של ההלי� המשפטי ,9 בלי שתוטל עליו סנקציההנמקה

 . צדדית�רישה חדמאפשר פ

2 .¯Î‰ ˙ÂÎÓÒ ¯„Ú�Â ¯˘‚Ó‰‰Ú: האוטונומיה של הצדדי� ורמת השליטה הגבוהה 

וכי לא תהיה לו סמכות , שלה� בתהלי� ובתוצאה מחייבות כי כוחו של המגשר יהיה מוגבל

 מקובל לראות במגשר צד שלישי ניטרלי שתפקידו מתמצה בסיוע, ואכ�. 10להכריע בסכסו�

ל כמומחה ליישוב א� כי המגשר מציג עצמו בדר� כל.  משא ומת�לנהל ביניה�לצדדי� 

, "בגובה העיניי�"ביכולת לנהל את ההלי� , בי� היתר, הרי שמומחיות זו מתבטאת, סכסוכי�

לרכוש את אמונ� ולסייע לה� , ליצור תקשורת פתוחה והוגנת ע� הצדדי� ובינ� לבי� עצמ�

 שמעמדו,  בשונה מ� ההלי� המשפטי שבו השופט,לזהות את הצרכי� והאינטרסי� שלה�

 . על סמ� כללי� משפטיי�כריע בסכסו� מ, הצדדי�ר� משל 

3 .ÏÚ ÒÒÂ·Ó ÔÂ¯˙Ù‰ ‰ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ: פתרו� שבו ,  הפורמלילהבדיל מהמשפט

הסכסו� נעשה באמצעות סיווג הבעיה הפרטיקולרית לקטגוריות בעלות תוק� אובייקטיבי 

פתרו� . � הצדדי� המסוימיבי�הגישור נועד לפתור את הסכסו� המסוי� ש, ואוניברסלי

יוצרי� את עצמ� ה� האלא הצדדי� , כלליתבדר� של החלת נורמה לא הסכסו� נעשה 

 הנורמות . בסיועו של המגשר11"תופרי� לעצמ� את החליפה" והנורמות הרלוונטיות לה�

אינ� מתבססות וה�  ,12לצרכי� הייחודיי� של הצדדי�יצירתי  מענה נותנותהפרטיקולריות 

מענה לצרכי� ומת� יישוב הסכסו� בדר� של הידברות . 13דווקא על זכויות משפטיות

, חודיי� של הצדדי� מאפשר המש� היחסי� והקשר ביניה� במקו� הניתוק וההפרדהיהי

 

  .�1993ג"תשנ, )גישור( לתקנות בתי המשפט 8תקנה   9
10  E. Kruk “Mediation and Conflict Resolution in Social Work and the Human Services”: 

Issues, Debates and Trends” E. Kruk (ed.) Mediation and Conflict Resolution in Social 
Work and the Human Services (1997) 10; C.W. Moore The Mediation Process: 

Practical Strategies for Resolving Conflict (1996), 50-53 ;פרדוקס הכוח  " שפירא'ע
̇ ‰ËÙ˘Ó, "עוצמה וחולשה ביחסי מגשר וצדדי� לגישור: בגישור È¯˜ 373, 371) ו"תשס( ו ;

  ).ב(5תקנה , �1993ג"תשנ, )גישור(תקנות בתי המשפט 
11  L.L. Fuller “Mediation – Its Forms and Functions” 44 Southern Cal. L. Rev. (1971) 305, 

327-328; R. Delgado “ADR and the Dispossessed” 13 L. & Soc’y Rev. (1988) 145, 146; 
C. Menkel-Meadow “Mothers and Fathers of Invention: The Intellectual Founders of 

ADR” 16 Ohio St. J. on Disp. Resol. (2000) 1, 16-17.  
 C. Menkel-Meadow “Toward another View of Legal Negotiation: The למשלאור  12

Structure of Problem Solving” 31 UCLA L. Rev. (1984) 754.  
13  M. Shapiro Courts – A Comparative and Political Analysis (1986), 25-26. 
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לכלול ג� צרכי�  עשויי� צרכי� ייחודיי�. יררכית כופהישה� תולדה של הכרעה ה

 . אשר אינ� מוכרי� במשפט כראויי� למענה, 14רגשיי�

 )ד79�ג ו79סעיפי�  (מבחינה משפטית בחוק בתי המשפטשור בישראל מוסדר הגי

 תקנות :להל� (1993�ג"נתש, )גישור(בתי המשפט תקנות : שהותקנו מכוחוובתקנות 

החוק אינו מסדיר את הלי� . 1996-ו"נתש, )רשימת מגשרי�(ותקנות בתי המשפט ) הגישור

פי  רק על גישור עלכאורה ל חלות ותקנותיוהוראות חוק בתי המשפט :  כוללהגישור באופ�

בית של  ללא מעורבות , ביוזמת הצדדי� עצמ�נער� ולא על גישור ש,הפניית בית המשפט

  .15המשפט

בחוק נכללות כמה הוראות המעגנות לכאורה את האופוזיציה בי� הגישור לבי� ההלי� 

 לתקנות הגישור מסמיכות את 6לחוק בתי המשפט ותקנה ) ג(ג79הוראת סעי� : המשפטי

בעוד המשפט אוסר על קיו� פגישה ביחידות בי� שופט . המגשר להיפגש ע� כל צד בנפרד

שעלול ליצור חשש למשוא , לבי� בעל די� וזו נתפסת כפג� חמור בהגינות ההלי� ובתקינותו

היא נחשבת , בדר� כלל. בהלי� הגישור נודע לה תפקיד מרכזי, 16פני� בניהול המשפט

לרכישת אמונ� ולקבלת מידע שיכול , טרסי� של הצדדי�חיונית לחשיפת הצרכי� והאינ

, תכליות אלה אינ� יכולות להתגש� על פי רוב בפגישה המשותפת. 17לסייע בפתרו� הסכסו�

  . עוינות וחשדנות בי� הצדדי�, באווירה של מתח – לפחות בראשיתה – המלווה

,  הגישורלפי תקנות. הוראה חשובה נוספת היא חובת הסודיות המוטלת על המגשר

אלא א� כ� ויתר מוסר , הצד השניכולי עלמא אלא ג� כלפי  כלפי חובה זו חלה לא רק

חובת הסודיות על שני פניה נועדה לבנות יחסי אמו� בי� המגשר לבי� . המידע על הסודיות

לרוע� בהליכי� משפטיי� יהיו לה�  דבריה� כיבהיעדרה עלולי� הצדדי� לחשוש . הצדדי�

  גורמי� שלישיי� שאינ� צד להלי� הגישורכיאו , סו� לא ייפתר בהסכ�א� הסכ, עתידיי�

חובת הסודיות מגבירה את הסיכויי� ליצירת אווירה של אמו� .  המידעיוכלו לבקש גילוי

העומדי�  והצרכי�את האינטרסי� שתאפשר לצדדי� לחשו� לפני המגשר , ופתיחות

סי� של הצדדי� סולל את הדר� זיהוי האינטר. מאחורי עמדות הפתיחה הנוקשות שלה�

  .לפיתוח אופציות שונות לפתרו� מוסכ� שיית� מענה לאינטרסי� אלה

 

14  Moore ,ÏÈÚÏ 237�232' עמ, 10 הערה.  
ית המשפט כי נית� לפרש את הוראות החוק כחלות במקרה שנדו� בבית משפט השלו� סבר ב  15

א� שבאותה שעה לא היה הלי� משפטי תלוי ועומד , ג� על גישור שנער� ביזמת הצדדי�
  .5 הערה ÏÈÚÏ, 72677/04) א"ת(א "תלעניי� זה ראו . ביניה�

 Rose v. State, 601 So 2d. 1181, 1183 (Fla, 1992); L.W. Abramson למשל אוי� זה רילענ  16
“The Judicial Ethics of Ex Parte and Other Communications” 37 Houston L. Rev. (2000) 

1343, 1355-1356 .   
 .427' עמ, 10  הערהÏÈÚÏ, שפירא  17



  ספר אורי קיטאי

50  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-02.doc 5/26/2008 8:26:00 AM  

כדי להגשי� את המטרות הגלומות בהוראות אלה נקט המחוקק מדיניות של הפרדה בי� 

את צלו של , ככל שנית�, הפרדה זו תכליתה להרחיק. 18הלי� הגישור לבי� ההלי� המשפטי

הטעמי� . 19הגישור ולמנוע מצב שבו יתנהלו שני ההליכי� במקבילבית המשפט מעל הלי� 

ההשתתפות בגישור מותנית בשיתו� פעולה בי� הצדדי� ובגילוי מידע חיוני : לכ� ברורי�

עלולה להקצי� , הכרוכה במאבק אדוורסרי, ואילו ההתדיינות המשפטית, ליישוב הסכסו�

מטעמי� אלה נקבע . 20מוסכ� בגישוראת עמדות הצדדי� ולפגוע בסיכוייה� להגיע להסדר 

לחוק כי בית משפט המעביר עניי� לגישור יעכב את ההליכי� שלפניו ) ו(�ו) ה(ג79בסעיפי� 

וכי ההליכי� יחודשו א� הצדדי� לא יצליחו להגיע להסכמה על יישוב , לתקופה שיקבע

בהלי� דברי� שנמסרו קובעת כאמור כי לחוק בתי המשפט ) ד(ג79הוראת סעי� . הסכסו�

 פרשנותו של סעי� זה כהוראת חיסיו� משרתת .גישור לא ישמשו ראיה בהלי� משפטי אזרחי

  .זעור צלו של בית המשפטיא� היא את התכלית של מ

  הטעמי� המצדיקי� חיסיו� בגישור. ג

פיה אי� להסתיר בהלי� שיפוטי את האמת  שעל, סיו� הוא חריג לחובת הגילוייהח

 מלבד אינטרסי� ושיקולי� נוספי� בקיומ� שלזאת הדי� מכיר ע� . 21הדרושה לעשיית צדק

הגנה על "אינטרסי� אלה ה� למשל . ראוי להג� ג� עליה�ש, אינטרס של גילוי האמתה

  .22"ושיקולי� אחרי� הקשורי� בטובת הציבור, יחסי אמו�, חופש ביטוי, פרטיות

קובעת )  הפקודה פקודת הראיות או:להל� (1971�א"לתש, ]נוסח חדש[פקודת הראיות 

הוראות בהלכה פסוקה היא כי אי� לראות ע� זאת . רשימה של חסיונות בעלי מקצוע

 

  .490 'עמ, 4 הערה ÏÈÚÏ, 309�3/ע נו" דבאוי� זה רילענ  18
 :R. Mnookin, L. Kornhauser “Bargaining in the Shadow of the Law למשל אוי� זה רילענ  19

The Case of Divorce” 88 Yale L.J. (1979) 950; R. Mnookin, R. Cooter, S. Marks 
“Bargaining in the Shadow of the Law: A Testable Model of Strategic Behavior” 11 J. 

Legal Stud. (1982) 225.  
 ,רצי לגישור וליישוב סכסוכי�המרכז הא, משרד המשפטי�( ‚ËÙ˘Ó‰ ˙È·Â ¯Â˘Èזמיר ' ר  20

2002( ,23.  
̇  קדמי 'י  21 ÂÈ‡¯‰ ÏÚ–‰˜ÈÒÙ‰ È‡¯· ÔÈ„‰  )על התפתחות " נתניהו 'ש; 721, )ט"תשנ, חלק שני

‰Â¯„˙Ò˙  1412/94א "ברע. 297) ד"תשמ (ÔÓÒÂÊ ¯ÙÒ" בסוגיית החסיונות המקצועיי�
‰Ò„‰ ˙È�ÈˆÈ„Ó נ' „ÚÏ‚,האלההדברי� אמר השופט ברק את , 521, 516) 2(ד מט" פ: 

 מטרת ההלי� ...ביסוד ההלי� השיפוטי עומדת חשיפת האמת. המשפט עומד על האמת"
גילוי האמת משרת את האינטרס של הפרט ... להוציא לאור משפט...השיפוטי כולו הינה

  ."מכא� ג� זכותו של הכלל לעדותו של כל פרט. הוא משרת את אינטרס הציבור. המתדיי�
22  Ì˘ , הדי� לפסק 10פסקה.  
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וכי בית המשפט מוסמ� להרחיב את , סיו� הכלולות בפקודה רשימה סגורה של חסיונותיהח

  . 23הרשימה וליצור חסיונות חדשי�

הבטחת יחסי : רקיימי� ארבעה טעמי� נפרדי� המצדיקי� יצירת חיסיו� בגישו, לשיטתי

קידו� מדיניות ציבורית ; הגנה על פרטיות� של הצדדי�; האמו� בי� המגשר לבי� הצדדי�

הבטחת הניטרליות של ; המעודדת יישוב סכסוכי� בהסכמה מחו� לכותלי בית המשפט

  .24המגשר

  .להל� אעמוד על טעמי� אלה

  חיסיו מכוח יחסי האמו בי המגשר לבי הצדדי	 .1

בי� בעל מקצוע לבי� לקוחו או מי שנזקק לשירותו נובעת מיחסי האמו�  חובת הסודיות

בי� בעל המקצוע , מפורשת או מכללא, יחסי אמו� אלה מקור� בהתחייבות חוזית. ביניה�

די�  סיו� בי� עור�יחהכ� למשל . 25לפיה המידע הנמסר לו יישמר בסודש, לבי� הפוני� אליו

יחסי� של כנות ופתיחות בינו לבי� עור� הדי� בראש ובראשונה " נועד להבטיח וללקוח

בלי שיהא עליו חשש או מורא כי דברי� , בבואו להיזקק לשירותיו המקצועיי� של האחרו�

או מסמכי� שהוא מגלה במהל� ההתייעצות או הטיפול בעניינו ישמשו אי פע� נגדו ללא 

  . 26"הסכמתו

ייצוג� של הוא לאפשר  ללקוח די� סיו� שבי� עור�יהחהאינטרס הציבורי העומד ביסוד 

 סעי�  כדי לקד� אינטרס זה קובע.27קד� את עשיית הצדקובכ� לידי עורכי די�  לקוחות על

 די� עור�ל כי)  חוק לשכת עורכי הדי�:להל� (1961�א"כתש,  לחוק לשכת עורכי הדי�90

יש ר אש,  דברי� ומסמכי� שהוחלפו בינו לבי� לקוחו– שלא בהסכמת לקוחו –לגלות אסור 

  . חקירה או חיפוש, בכל הלי� משפטי, לה� קשר ענייני לשירות המקצועי

  :קובעת) ה(5תקנה . חובת סודיות מוטלת ג� על המגשר מכוח תקנות הגישור

המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהל� הגישור למי שאינו צד "

  ".לגישור

 

 238/86ש "ב; 441, )1995, לוי� עור�' ש, מהדורה שביעית (ÈÁ¯Ê‡‰ ÔÈ„‰ ¯„Ò  זוסמ�'א  23
� ÔÈ¯ËÈˆ ' ÔÈ„‰ ˙È·‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ È˙ÚÓ˘Óסיו� יחאת היצר ש, 337) 2(ד מא"פ

  . עיתונאיה
  .178'  עמ,2 הערה ÏÈÚÏ, גוטמ��זר ;724 'עמ ,21 הערה ÏÈÚÏ ,קדמיהשוו   24
נאמ� 'חבר הכנסת כ" נבות ' ג� סאור; 8 הערה, 99, )ה"תשנ (·¯Á˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â ויינרוט 'א  25

  .437, 433) א"תשס ( לאÌÈËÙ˘Ó "'הציבור
  .779 )4(ד מא" פÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï 'נ È�ÂÏÙ˙ 17/86ע "על  26
27  H. Brown, A. Marriott ADR Principles and Practices 493 (1999), 493.  



  ספר אורי קיטאי

52  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-02.doc 5/26/2008 8:26:00 AM  

  : קובעת)ו(5תקנה 

ישמור המגשר על , רו בסודמסר בעל די� מידע למגשר תו� דרישה לשמ"

אלא א� כ� ויתר מוסר המידע על , סודיות המידע כלפי כל בעל די� אחר

  ".הסודיות

ואילו חובת הסודיות מכוח , חלה כלפי כולי עלמא) ה(5חובת הסודיות מכוח תקנה 

סודיות החובת לעומת . ביחסי� בי� המגשר לבי� כל אחד מ� הצדדי� חלה) ו(5תקנה 

 היא ייחודית השנייהסודיות החובת , 28 ג� על בעלי מקצוע נוספי�מוטלתהראשונה ה

לקיי� פגישה , לפי החוק ותקנות הגישור, נובעת מסמכותו של המגשר ולהלי� הגישור

 לשוחח בחופשיות ע� כל צד  כאמור יכול המגשרביחידותבפגישה . 29 ע� כל צדביחידות

 האינטרסי� של חיוני לזיהויע זה מיד. ולקבל ממנו מידע שלא היה מקבלו בפגישה משותפת

  .  ולפיתוח פתרונות שייתנו מענה לאינטרסי� אלההצדדי�

סודיותה של ידיעה אינה : "טימשפסיו� בהלי� יחובת הסודיות אינה יוצרת כשלעצמה ח

הוראת חוק ,  ע� זאת...סודיות לחוד וחיסיו� לחוד. גוררת ממילא חיסיו� כנגד גילויה

, ויה להתפרש כמשתרעת ג� על סודיות המידע בהלי� שיפוטיהקובעת סודיות מידע עש

 כדי לפרש הוראת סודיות כהוראת חיסיו� יש .30"ובכ� להביא לידי יצירתו של חיסיו�

  .31להראות כי הסודיות נועדה לשרת אינטרס ציבורי

המעניק לה , עומד אינטרס ציבוריחובת הסודיות שבי� מגשר לבי� צדדי� לגישור יסוד ב

חובת סודיות זו היא פועל : 32מבחי� אותה מחובת סודיות שמקורה בהסכ� סת�ייחוד ו

יחסי אמו� אלה הולכי� ונבני� תו� . המגשר לבי� הצדדי� לגישור בי�ÔÂÓ‡‰ ÈÒÁÈ יוצא של 

וה� המאפשרי� למגשר לבסס בהדרגה תקשורת ישירה בי� הצדדי� , כדי הלי� הגישור

 

 כללי –להל�  (�1986ו"תשמ, )אתיקה מקצועית(ת עורכי הדי�  לכללי לשכ19 למשל כלל אור  28
תו� , די� ישמור בסוד כל דבר שיובא לידיעתו בידי לקוח או מטעמו�עור�: "אומרה, )האתיקה

 זו אינה חלה על גילוי הוראה; זולת א� הסכי� הלקוח במפורש אחרת, כדי מילוי תפקידיו
 חוק אוכ� ר".  לחוק90פי סעי� �חקירה או חיפוש שאינו חסוי על, בהלי� משפטי

; 8סעי� , �1996ו"תשנ, חוק העובדי� הסוציאליי�; 7סעי� , �1977ז"תשל, הפסיכולוגי�
 שמאי תקנות; 9תקנה , �1999ט"תשנ, )כללי אתיקה מקצועית(, ציאליי�תקנות העובדי� הסו

ירותי תקנות חוקרי� פרטיי� וש; )5(1תקנה , �1966ו"תשכ, )אתיקה מקצועית(מקרקעי� 
  .25תקנה , �1972ג"תשל, )אתיקה מקצועית(שמירה 

29   � ÏÈÚÏ, לעניי� זה ראו ג� דויטש. לתקנות הגישור) 2(6 לחוק בתי המשפט ותקנה) ג(ג79סעי
  .169' עמ, 3הערה 

  .54, 65 )4(ד מט"פ ,‡Ï‡¯˘ÈÏ „Â‚È‡ ˜�· Ú·"� Ó' È‡ÏÂÊ 6546/94א "רע  30
  .2 הערה ÏÈÚÏ, גוטמ�� זר;764) 5(ד מז" פ,¯·ÏÂ˜Ò�'‚ 'È¯  1917/92א "רע  31
  .˘Ì, 1917/92א "רע  32
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כפי שטועני� . 33 נקלע הסכסו� לעתי� קרובותולשנות את הדפוס הספירלי השלילי שאליו

אוני� �הדינמיקה השלילית של הסכסו� ראשיתה בתחושת אי�, ר'המלומדי� בוש ופולג

תחושות אלה הולכות . מתגוננת וחשדנית של כל צד, ובלבול ובהתנהגות מסתגרת

די כ. וה� עלולות לגרו� נזק בלתי הפי� ליחסי הצדדי�, ומתעצמות ככל שהסכסו� מתפתח

תקשורת שתעמיד בראש לעצור את הספירלה השלילית ולשנות את מהלכה יש לקד� 

 את הריכוז בעצמי בנכונות להקשיב ואשר תנסה להמיר, מעייניה את היחסי� בי� הצדדי�

כל אלה לא יתאפשרו ללא יחסי האמו� . 34לתת בו אמו� ולהבינו, להיפתח כלפיו, לאחר

  .י� הצדדי�הנוצרי� במהל� הגישור בי� המגשר לב

  חיסיו מטעמי הגנת הפרטיות  .2

  .הפרת חובת הסודיות המוטלת על המגשר עלולה להוות פגיעה בפרטיות� של הצדדי�

  ) 7(2 בסעיפי� קובע ) חוק הגנת הפרטיות:להל� (1981�א"תשמ, חוק הגנת הפרטיות

  :היא" פגיעה בפרטיות"כי ) 8(�ו

  ;י ענייניו הפרטיי� של אד�הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדי� לגב )7"( 

שנקבעה , הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיי� של אד� )8( 

  ."בהסכ� מפורש או משתמע

חומר שהושג תו� פגיעה בפרטיות יהיה פסול ",  לחוק הגנת הפרטיות32סעי� לפי 

זולת א� בית המשפט התיר מטעמי� שיירשמו להשתמש , לשמש ראיה בבית המשפט

  ".הגנה או פטור לפי חוק זה, שהיה צד להלי�, ו א� היו לפוגעא, בחומר

על מידע שנמסר , במסגרת הליכי� משפטיי�, המעידכי מגשר מהוראות אלה משתמע 

� של הצדדי� הואיל פגיעה בפרטיותמסתכ� ב, יה כי יישמר בסודילו בגישור מתו� ציפ

לפי : ומעוגנת בהסכ�) ישור לתקנות הג5תקנה (וחובת הסודיות המוטלת עליו קבועה בדי� 

הסכ� ברואי� , � שבפניו לגישוריכאשר בית משפט מעביר עני, לתקנות הגישור) ו(3תקנה 

  . 35הסכ� מחייב, הכלול בתוספת לתקנות, המצוי שבי� בעלי הדי� ובינ� לבי� המגשר

 

33  R.A.B. Bush, J.P. Folger The Promise of Mediation: The Transformative Approach to 
Conflict (Revised Edition, 2005), 233, 250-251 ;ראו ג� דויטש ,ÏÈÚÏ 168' עמ, 3 הערה. 

34  Ì˘ ,ש�.  
 עקרו� יסודבהיותה , היתה הסודיות בגדר הסכ� משתמע) ו(3נה  כי ג� אלמלא הוראת תקנראה  35

  .  לפי התקנותגישורב
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̄ � בפרשת) 8(2בית המשפט העליו� ד� בהוראת סעי�  ÏÂ˜Ò'‚ 'È·¯36  וקבע כי הוראה זו

 ,שעסק בחיסיו� היחסי� שבי� בנק ללקוח, בפסק די� זה. לה לשמש ג� בסיס לחיסיו�יכו

  : את הדברי� האלהאמר השופט גולדברג

. מוסכ� על הכל כי מוטלת על הבנק חובת סודיות לגבי ענייניו של לקוחו"

ומאופיה , חובת הסודיות עולה מעצ� טיבו של החוזה שבי� הבנק והלקוח

עניינו של הלקוח כי פעולותיו הכספיות . ניה�של מערכת היחסי� שבי

כי לא ית� , ונות� הוא את אמונו בבנק, ומצבו הכלכלי לא יהיו נחלת הכלל

 ...המערכת הבנקאית מושתתת על יחסי אמו� וחובת סודיות. לה� פומבי

˙È‡˜�·‰ ˙ÂÈ„ÂÒ‰ ˙·ÂÁÏ „ÂÁÈÈ Ô˙Â�˘ ‰Ê ‡Â‰ È¯Â·Èˆ Ò¯Ë�È‡ , ÏÈ„·ÓÂ
Â˜Ó˘ ˙ÂÈ„ÂÒ ˙·ÂÁÓ ‰˙Â‡ÌÎÒ‰· ‰¯ ,Â· ÔÈ�Ú ÏÎ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈ‡˘ ."

  )'ז'  ר–ההדגשה שלי (

סודיות אינטרס הציבורי בקיומה של חובת הגשמת ה מכא� מסיק השופט גולדברג כי

  :לקוחלסיו� בי� הבנק יחמחייבת 

שילובה ע� חובת הסודיות , איפיונה של חובת הסודיות החוזית של הבנק"

רטיות ומעמדה של הזכות לחוק הגנת הפ) 8(2הסטטוטורית שבסעי� 

ה� שמחייבי� לתת לחובת הסודיות האמורה , לפרטיות כזכות יסוד

מעבר למתחייב מחובת סודיות חוזית שנעדר ממנה היסוד , משמעות ונפקות

‰Â‰ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙�‚‰ ˜ÂÁ ¯Á‡Ï ˜�·Ï Ô˙ÈÏ ˘È˘ ÔÂÈÒÈÁ‡  ...הציבורי
"ÔÈ�Ú‰ Ï˘ Â˙Â‰ÓÓ ˙ÈÚ·Ë ‰‡ˆÂ˙...) " ז'  ר–ההדגשה שלי'(.  

כי האינטרס הציבורי בהגנה על סודיות הלי� , על דר� ההיקש, מדברי� אלה נית� ללמוד

  .הגישור ועל יחסי האמו� בי� המגשר לבי� הצדדי� לגישור מחייב יצירת חיסיו� בגישור

  קידו	 מדיניות המעודדת יישוב סכסוכי	 בהסכמה   .3
  תלי בית המשפטומחו� לכ

י בית המשפט נחשב לאינטרס ציבורי מוכר מימי� יישוב סכסוכי� בהסכמה מחו� לכותל

שהחשוב שבה� הוא , כדי להג� על אינטרס זה קבעה הפסיקה כמה כללי� ראייתיי�. ימימה

מסמכי� שהוחלפו במסגרת משא ומת� על הצהרות שניתנו והחיסיו� החפצי החל על 

א נית�  ול,סיו�על מסמכי� אלה חל חי, לפי הפסיקה .לא הסתיי� בהסכ�אשר לפשרה 

: 37שכ� זהו חסיונ� המשות�, להגיש� כראיה בבית המשפט ללא הסכמת שני הצדדי�

 

  .31  הערהÏÈÚÏ, 1917/92א "רע  36
  .120, )ז"תשל, כר� ב („ÂÈ‡¯ È�È˙הרנו� ' א  37
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לבי� ההגנה על זכותו של , במתח הקיי� בי� חובת הגילוי לצור� חשיפת האמת במשפט"

בעל די� להיער� כראוי להציג את עמדתו במחלוקת ע� יריבו בלא שיאל� לחשו� את חומר 

סיו� היו מסמכי� והצהרות י אלמלא הח.38"הער� האחרו�גובר , ההכנה שהכי� לצור� כ�

, סיו� מוחלט בעל אופי חפציי חחיסיו� זה הוא. אלה עשויי� לשמש כהודאת בעל די� נגדו

  . 39ואי� זה משנה בידי מי הוא נמצא, דהיינו המסמ� גופו חסוי

 ולפיו, בארצות הברית הראיות הפדרליי�  לכללי408כלל ראייתי דומה קבוע בסעי� 

א הצעת ושמחלוקת נההצעות פשרה לא יהיו קבילות בהליכי� משפטיי� שעניינ� 

לקבוע כי הצעות פשרה אי� לה� כל ער� ראייתי , תהאח:  לכלל זה שתי מטרות.40הפשרה

 רק כדי לסיי� את המחלוקת מאחר שייתכ� שהצדדי� העלו אות�אחריות הודאה בלעני� 

ציבורית המעדיפה יישוב המדיניות י חקיקתי ללתת ביטו ,השנייה. ולהימנע מהוצאות משפט

  .41תלי בית המשפטוסכסוכי� מחו� לכ

נובע " מבלי לפגוע בזכויות "הכלל של כי  את דעתו בית המשפטהביעבאנגליה 

  :"לשי� את הקלפי� על השולח�"שתכליתה לעודד צדדי� למשא ומת� מדיניות ציבורית מ

“Parties should be encouraged so far as is possible to settle their disputes 

without resort to litigation and should not be discouraged by the 

knowledge that anything that is said in the course of such negotiation... 

may be used to their prejudice in the course of the proceedings. They 

 

  המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  ˘Ú· Ï‡¯˘ÈÏ Ë�Â˜ÒÈ„ ˜�·" Ó�'È¯È 2235/04א "רע  38
  .יה'סק דינה של השופטת פרוקצ לפ13פסקה , )27.6.06החלטה מיו� (

  .837�836' עמ, 21 הערה ÏÈÚÏ, קדמי  39
 Evidence of (1) furnishing“ : היא כדלקמ��Federal Rules of Evidence ל408 לשונו של כלל  40

or promising to furnish, or (2) accepting or offering or promising to accept, a valuable 
consideration in compromising or attempting to compromise a claim which was disputed 
as to either validity or amount, is not admissible to prove liability of a claim or its 
amount. Evidence of conduct or statements made in compromise negotiation is likewise 
not admissible. This rule does not require exclusion of any evidence otherwise 
discoverable merely because it is presented in the course of compromise negotiations. 
This rule also does not require exclusion when the evidence is offered for another 
purpose, such as proving bias or prejudice of a witness, negating a contention of undue 

delay, or proving an effort to obstruct a criminal investigation or prosecution”. 
41  E. Dauer Manual of Dispute Resolution: ADR Law and Practice (1994), chapter 22: 

“Confidentiality in ADR”. 
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should... be encouraged freely and frankly to put their cards on the 

table” 42.  

מדיניות זו הובעה ג� על ידי בית המשפט העליו� הישראלי בנוגע למשא ומת� הנער� 

  :43אחרי�" חלופיי�"במסגרת הלי� גישור או במסגרת הליכי� 

א� ידע צד למחלוקת כי חומר הכנה שהכי� לצור� פשרה שנכשלה עשוי "
עלול , לעמוד לעיו� הצד שכנגד במשפט שבא בעקבות משא ומת� שהתנהל

, לחלופי�; כ� תמרי� שלילי לבעלי די� להיזקק להלי� משא ומת�להיות ל
הדבר עלול להביא לכ� כי ניהול הלי� חלופי כאמור לא ילווה בחומר הכנה 

מחשש כי הוא עלול להיחש� בפני היריב בהלי� שיפוטי מאוחר , בכתב
אפשרות כזו עלולה לפגוע ברמת ההכנה של בעל די� בהלי� החלופי . יותר

  .44"ובסיכויי הצלחתו, ברמתו, איכותודיו� בו עלול להיפגע בוה, כאמור

את תמיכת� במדיניות , בהזדמנויות שונות, ראשי מערכת המשפט באר� הביעו
מדיניות זו באה לידי ביטוי ג� בהנחיות היוע� . 45המעודדת יישוב סכסוכי� בגישור

  : שבה� נאמר, המשפטי לממשלה

המדינה תשקול לעשות בו שימוש הלי� שראוי כי , איפוא, הגישור הוא"
̇ È˙¯·ÁÂ˙וזאת ה� , במקרי� המתאימי� לכ� È¯Â·Èˆ ̇ ÂÈ�È„Ó Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘Ó 

 

42  Cutts v. Head [1984] Ch. 290, 306.  נית� לפרש את מטעמי� דומי� שטיי� סבור כאמור כי
 � לדברי� שהוחלפו במהל� משא ומת� בקשרסיו� ילחוק בבתי המשפט כקובע ח) ד(ג79סעי

 .3 הערה ÏÈÚÏ,  שטיי�' אראו; לפשרה
יש .  שנוי במחלוקת– Alternative Dispute Resolution (ADR) –" חלופיי�"הביטוי הליכי�   43

, הערכה מקדמית ועוד, בוררות, פשרה, הכוללי� בי� היתר גישור, הסבורי� כי הליכי� אלה
אחרי� טועני� כי הגישור אינו . אינ� חלופיי� למשפט אלא משלימי� אותו וה� חלק ממנו

ואליה יש לפנות , הלי� חלופי למשפט אלא הדר� הראויה וההולמת יותר ליישוב סכסוכי�
; 15�14' עמ, 8 הערה Auerbach ,ÏÈÚÏ: לעניי� זה ראו למשל. וד� לפנייה לבית המשפטק

C. Menkel-Meadow “Mothers and Fathers of Invention: The Intellectual Founders of 
ADR” 16 Ohio St. J. on Disp. Resol. (2000) 1, 2, note 6; W. Twining “Alternative to 
What? Theories of Litigation, Procedure and Dispute Settlement in Anglo-American 

Jurisprudence: Some Neglected Classics” 56 MLR (1993) 380.  
  . לפסק הדי�) ב(17פסקה , 38 הערה ÏÈÚÏ, 2235/04א "רע  44
 כתב העת של המרכז הארצי לגישור וליישוב – ·‰ÓÎÒ‰ "על הגישור" ברק ' למשל אאור  45

, 9 )ב"תשס( ג ˘ËÙ˘Ó È¯Ú, "על הגישור" ברק 'א; 4 ,)2001נובמבר ( 1' ליו� מסיג, סכסוכי�
י� יישוב יבפני ועדת ההיגוי לענ, השופט ד� ארבל, עדותו של מנהל בתי המשפט לשעבר; 10

המרכז הארצי לגישור ,  משרד המשפטי�אור, סכסוכי� שהמדינה צד לה� בדר� של גישור
 ‰‰ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ – ˙„ÚÂ Ì‰Ï „ˆ ‰�È„Ó‰˘ ÌÈÎÂÒÎÒ ·Â˘ÈÈ ÔÈ�ÚÏ ÈÂ‚È„, וליישוב סכסוכי�
¯Â˘È‚ Ï˘ Í¯„· )2003( ,23 ; ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„–  ÌÈÏÈ‚¯‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· ‰�·Ó ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂ‰

Ï‡¯˘È· )1997( ,104 .  
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סדרי עדיפויות ,  ובה� העומס על המערכת השיפוטית ועל הפרקליטות–
לרבות שמירה על מערכות יחסי� ושיתו� , ואיכות הפתרונות של הסכסו�

‰‡ÔÂÓ כי ,  נית� לשער...תקציב וה� משיקולי –פעולה בעתיד בי� בעלי הדי� 
 ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰È ÍÂÒÎÒÏ ÌÈ„„ˆ‰˘ ÏÎÎ ¯·‚È ‰�È„Ó·Â ËÙ˘Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ·

¯„Ò‰‰ ˙‚˘‰· ÌÈÏÈÚÙ"46 ) ז'  ר–ההדגשה שלי'(.  

החיסיו� הנית� "שיקולי� אלה עמדו ביסוד קביעתו של בית המשפט העליו� שלפיה 
יסיו� הנתו� לחומר הכנה לחומר הכנה לצור� הלי� חלופי ליישוב מחלוקת נגזר כענ� מהח

נובע מכ� כי התנאי� להחלת החיסיו� בשני המצבי� דומי� בטיב� זה . לצור� משפט
היה תלוי ועומד " חלופי"חיסיו� זה יחול לא רק על חומר שהוכ� שעה שההלי� ה. 47"לזה

מקו� שבעת הכנתו של החומר היה צפי של ממש כי אותו הלי� אכ� "אלא ג� , בפועל
  .48"יתקיי�

קת חיסיו� לחומר שהוכ� עבור הלי� גישור הוא ההסכ� המצוי הנכלל ענור נוס� להמק
  :א לו אומר3אשר סעי� , בתוספת לתקנות הגישור

בעלי הדי� מתחייבי� לא למסור לבית המשפט דברי� שנאמרו בהלי� "
, בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, הגישור ולא להציג מסמכי� בכל עני� שהועלה

  ".בהלי� הגישור

האיסור הקבוע בסעי� זה חל בראש ובראשונה על הצדדי� עצמ� בנוגע לדברי� 
אול� דומה כי , 49ולמסמכי� שהוחלפו בישיבת גישור משותפת שבה נכחו שני הצדדי�

לרבות , כי האיסור יחול ג� על המגשר עצמו, מקל וחומר, ההיגיו� העומד בבסיסו מחייב
  .50ותבנוגע למידע שנמסר לו במהל� הפגישה ביחיד

 

יישוב סכסוכי� , 1999 באוגוסט 11 מיו� 60.125' הנחיות היוע� המשפטי לממשלה מס  46
  .שורשהמדינה צד לה� בדר� של גי

, 5 הערה ÏÈÚÏ, 72677/04) א"ת(א "תב.  לפסק הדי�18פסקה , 38 הערה ÏÈÚÏ, 2235/04א "רע  47
סיו� אי� להבחי� בי� גישור שנער� יי� תחולת החיאביב כי לענ�קבע בית משפט השלו� בתל

עלפי הפניית בית המשפט לבי� גישור שנער� ביוזמת הצדדי� עצמ� לפני שהיה תלוי ועומד 
לחוק ) ד(ג79על לשונו הרחבה של סעי� , בי� היתר, בית המשפט סמ� קביעה זו. הלי� משפטי
  . בתי המשפט

  .ש�, ˘Ì, 2235/04א "רע  48
 Because parties“ :האלה את הדברי�  בית המשפט לערעורי� במדינת ניו יורקאמר� זה ילעני  49

are encouraged to be candid and to disclose fully their circumstances and positions in 
mediation, disclosures that are relevant to the subject of mediation or litigation made in 
the context of mediation are deemed confidential even though the other party is present” 

(emphasis added); Bauerle v. Bauerle, 206 A.D. 2d 937 (N.Y. App. Div. 1994).    
אלא רק , אינו מעניק הגנה למגשר עצמו" מבלי לפגוע בזכויות"ע� זאת יש לציי� כי הכלל   50

,  להעיד בבית המשפטיזמנו אותולהבטיח כי הצדדי� לא המעוניי� מגשר . לצדדי� לסכסו�
  .  זאת בהסכ� בינו לבי� הצדדי� לגישורעג�חייב ל
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   51הניטרליות של המגשרהבטחת   .4

על המאגד בתוכו את כל הטעמי� הקודמי� ליצירת �הניטרליות של המגשר היא הסבר
 הספרות העוסקת .חיסיו� בגישור ולמניעת העדתו של המגשר בהליכי� משפטיי� עתידיי�

נאי ת, רעיו� בעל מעמד נורמטיבי מכונ�, בדר� כלל ,ניטרליות של המגשרבגישור רואה ב
. 52"גישור"הכרחי לא רק לקיומו של גישור ראוי אלא ג� לעצ� קיומו של ההלי� הקרוי 

היעדר ניטרליות שומט את הקרקע מתחת לאושיות הגישור כ� שאי� מדובר עוד בגישור 
  . הוא אפוא אוקסימורו�" מגשר בלתי ניטרלי. "אלא בהלי� אחר כלשהו

. פיסת הניטרליות השיפוטיתרעיו� הניטרליות של המגשר מושפע עמוקות מת

 שבו, triad(53(הניטרליות השיפוטית נועדה להבטיח מבנה של משולש שווה שוקיי� 

מנהל את ההלי� המשפטי תו� שמירה על מרחק שווה , היושב בקדקוד המשולש, השופט

השיפוטית בעיני  הלגיטימיות של ההכרעה מבנה המשולש חיוני להבטחת. משני הצדדי�

 של וייצור קואליציהמשולש שופט שינטוש את מבנה ה . הציבור בכללהצדדי� ובעיני

  .54כבלתי לגיטימיתהכרעתו עלולה להיתפס , "שניי� נגד אחד"

השמירה על מבנה המשולש קשה יותר לשופט של ימינו מאשר , כפי שמציי� שפירו

י הסיבה לכ� לדעתו היא המעבר ממודל משפט. סטוריהילשופט בתקופות קדומות יותר בה

. המבוססת על משפט המדינה, המבוסס של הסכמת הצדדי� לשיטת משפט פוזיטיביסטית

: תה הסכמת הצדדי� לסכסו� בעלת משקל מכריעיהי, לפי המשפט הרומי הקדו� למשל

הצדדי� היו צריכי� להסכי� ביניה� ה� על הנורמה שתחול על הסכסו� שלה� ה� על הצד 

משו� כ� ג� הצד .  את הנורמה המוסכמתהשלישי שיקבע את העובדות ויחיל עליה�

שהפסיד קיבל עליו את הדי� הואיל והוא בחר מראש את הנורמה ואת הצד השלישי והסכי� 

הצדדי� הסכימו שבי� , לעומת זאת בימינו חל על הסכסו� משפט המדינה. לציית לתוצאה

. ע בעניינ�השופט שיכריזהות הצדדי� אינ� יכולי� להסכי� על , כמו כ�. לאושלכ� ובי� 

 

על הניטרליות . טרליות של המגשר במשמעותה הנורמטיביתבמאמר זה אדו� בתפיסת הני  51
 נטע� כי היא איננה אלא מיתוס שתפקידו להסוות את הפער בינה :במשמעות זו נמתחה ביקורת

או י� זה רילענ. ואת חוסר האפשרות של הניטרליות כפרקטיקה" בפעולה"לבי� הניטרליות 
 J. Rifkin, J. Millen, S. Cobb “Toward a New Discourse for Mediation: A Critiqueלמשל 

of Neutrality” 9(2) Mediation Quarterly (1991) 151 . הדיו� בביקורת זו חורג ממסגרת
  .החיבור הנוכחי

 C. Harrington, S.E. Merry “Ideological Production: The Making of למשל אור  52
Community Mediation” 22 L. & Soc’y Rev. (1988) 709, 726; M. Palmer, S. Roberts 
Dispute Processes (1998), 107-108; B. Heisterkamp, Establishing Mediator Neutrality 
through Affiliation and Dis-affiliation, Paper presented at the Annual Convention of the 

National Communication Association, Atlanta, GA (2001).   
53  Shapiro ,ÏÈÚÏ 2�1' עמ, 13 הערה.  
54  Ì˘ ,26�22' עמ.  
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צמצו� מידת השליטה של הצדדי� בניהול הסכסו� שלה� מקשה על השופט של ימינו 

שופט המגלה עניי� במי מ� הצדדי� או בתוצאות הסכסו� עלול . ומציב בפניו אתגר של ממש

לערער את מבנה המשולש ולהיתפס כמי שאינו מגלה פתיחות שווה כלפי טיעוניה� של שני 

א כי שופט לא ישב בדי� בנסיבות 77בע חוק בתי המשפט בסעי� מטע� זה קו. 55הצדדי�

  . שיש בה� כדי ליצור חשש ממשי למשוא פני� בניהול המשפט

המתבסס על , הלי� הגישור, מטיעו� זה משתמע לכאורה כי בניגוד להלי� השיפוטי

בגישור : עשוי לספק הזדמנות מושלמת לשמירה על מבנה של משולש, הסכמת הצדדי�

הפתרו� הוא מוסכ� ; לצדדי� שליטה בתהלי� ובתוצאה ושליטה על זהות המגשרנתונה 

ההלי� כולו הוא ; ונגזר מ� האינטרסי� של הצדדי� עצמ� ולאו דווקא מנורמות כלליות

  . רצוני

מה ה� החששות העלולי� לערער את ?  משמעות הניטרליות של המגשרפוא אמהי

  ? מבנה המשולש בגישור

הניטרליות של המגשר מגלמת ער� מרכזי שתכליתו להבטיח את מלומדי� סבורי� כי 

מושג המשמעות המקובלת של . 56הגינותו של הלי� הגישור ושל ההסכ� המושג בו

הניטרליות של המגשר כוללת שני , מורלטענתו של . 57מורהניטרליות מופיעה אצל 

מגשר לבי� הצדדי�  בי� הÒÁÈÌÈהניטרליות נוגעת ל". משוא פני��אי"ו" ניטרליות ":היבטי�

, א� קיי� קשר כזה. עדר קשר קוד� בי� המגשר לבי� הצדדי�ימשמעה בדר� כלל ה. לגישור

שעל  ÓÚ„‰פני� קשור ל משוא�אי. אי� בו כדי ליצור העדפה כלשהי כלפי מי מ� הצדדי�

באינטרסי� , � אישי או מקצועי במי מ� הצדדי� לגישוריעדר עניי השהיא, 58המגשר לנקוט

ההיבט החיצוני בא . חיצוני ופנימי: הגדרה זו כוללת שני היבטי�.  בפתרו� מסוי�שלה� או

 עניינו – משוא פני��אי –ההיבט הפנימי . תקשורת בי� המגשר לבי� הצדדי�בלידי ביטוי 

שני ההיבטי� שלובי� . 59לסכסו�ו לצדדי� באשרהתפיסות והרגשות של המגשר , האמונות

 

55  K. Mason “Unconscious Judicial Prejudice” The Australian L.J. (2001) 676; J.M. 
Shaman “The Impartial Judge: Detachment or Passion?” 45 DePaul L. Rev. (1996) 605, 

620.  
56  A. Taylor “Concepts of Neutrality in Family Mediation: Contexts, Ethics, Influence, and 

Transformative Process” 14 Mediation Quarterly (1997) 215, 218.  
57  Moore ,ÏÈÚÏ51�50' עמ, 10  הערה.  
  ).ב(5תקנה , �1993ג"תשנ, )גישור( ג� תקנות בתי המשפט ראוי� זה ילענ  58
59  Rifkin, Millen & Cobb ,ÏÈÚÏ  וכ�, 50הערהS. Cobb, J. Rifkin “Practice and Paradox: 

Deconstructing Neutrality in Mediation” 16 Law and Social Inquiry (1991) 35, 41-43 .
הניטרליות מתקיי� יחס פרדוקסלי מאחר   טועני� כי בי� שני היבטימיל� וקוב, ריפקי�

וירה של ושוא פני� ובו בזמ� ליצור אשהמגשר עשוי להתקשות לשמור על עמדה נטולת מ
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עשויי� , א� לאווא� הוא מבטא אות� במפורש , מגשרשכ� דעות ורגשות של ה, זה בזה

  .60לפגוע בהוגנות התהלי�

משוא פני� -אי : מבחיני� בי� שני היבטי� אחרי� של הניטרליותקוב ומיל�, ריפקי� 

עדר יהמשוא פני� משמעה לדעת� -הניטרליות בהיבט של אי. 61ושמירה על מרחק שווה

החובה לנהוג . משוא פני� שיפוטי�ה לאיבדומ, � אישי בצדדי� או בתוצאת הסכסו�יעני

נדות 'רגשות ואג, משוא פני� מחייבת את המגשר להשעות דעות והשקפות אישיות�באי

פסיבית , משוא פני� מתאפיינת בדר� כלל בעמדה פורמליסטית�הפרקטיקה של אי. פרטיות

צד לכל  סיוע שווה משמעה מת� הניטרליות בהיבט של שמירה על מרחק שווה. ומרוחקת

ההנחה היא כי .  כדי לאפשר לו לזהות את האינטרסי� שלובסכסו�" הצד שלו"לבטא את 

המייצרי� את הסכסו� והמשפיעי� עליו נחוצה כדי שיהיה נית� האינטרסי�  הנכחת כל

 הגשמת הניטרליות במשמעות של שמירה על מרחק שווה מחייבת .62להגיע להסכ� צודק

הניטרליות . לא די בעמדה פסיבית: צירת סימטריה של י‡˜È·ÈË  לנקוט תהלי�את המגשר

ובדר� כלל היא מופעלת במהל� , במוב� של סיוע אקטיבי היא ייחודית להלי� הגישור

  . 63הפגישה ביחידות

, תקנות הגישור מטילות על המגשר כמה חובות שנועדו להבטיח את הניטרליות שלו

, החובה לפעול בהגינות. וחבריהריפקי� פני� במשמעותו אצל �משוא�בייחוד במוב� של אי

חובה חשובה נוספת היא . היא העיקרית שבה�)) א(5תקנה (בתו� לב וללא משוא פני� 

כמגשר חל איסור על מגשר לקבל מינוי , לפי התקנות: הימנעות ממצב של ניגוד ענייני�

הוא  או א� ,א� היה בינו לבי� אחד מבעלי הדי� קשר אישי או מקצועי קוד�בסכסו� מסוי� 

במצב של ניגוד ענייני� בי� תפקידו כמגשר , במישרי� או בעקיפי�, מצאיעלול לדעתו לה

 

הדיו� ביחס בי� שני היבטי . אינטימיות ואמו� שתספק סביבה בטוחה להבעת רגשות וצרכי�
 .זההניטרליות חורג ממסגרת חיבור 

כ� . ימשפטהקשר של ההלי� האינה מוכרת ב" משוא פני��אי"לבי� " ניטרליות"ההבחנה בי�   60
 �בהתקיימה ש, "חשש ממשי למשוא פני�"ולל בהגדרת א לחוק בתי המשפט כ77למשל סעי

היינו ה� את היחס החיצוני לצדדי� ,  את שני המצבי�,חייב שופט לפסול עצמו מלשבת בדי�
שופט לא ישב בדי� בידעו " :לפי לשו� הסעי�. ה� את העמדה הפנימית בנוגע לסכסו�

� משפחה של השופט או הוא ב, בא כוחו או עד מרכזי, צד להלי�) 1: (שמתקיי� אחד מאלה
יש לשופט עני� כספי ממשי או עני� אישי ממשי ) 2(; שקיימת ביניה� קרבה ממשית אחרת

או שלב� משפחה מדרגה ראשונה , בבא כוחו או בעד מרכזי, בצד להלי�, בהלי� או בתוצאותיו
בבא בצד להלי� או , של השופט יש עני� כספי ממשי או עני� אישי ממשי בהלי� או בתוצאותיו

בטר� התמנה לשופט היה השופט מעורב באותו עני� הנדו� בהלי� שלפניו כבא ) 3(; כוחו
 ".או בדר� דומה אחרת, כמומחה, כיוע� מקצועי, כעד, כמגשר, כבורר, כוח

61  Rifkin, Millen & Cobb ,ÏÈÚÏ 153�152'  עמ,51 הערה. 
62  Cobb & Rifkin ,ÏÈÚÏ 47�46' עמ, 59 הערה.   
63  Rifkin, Millen, & Cobb ,ÏÈÚÏ 154' עמ, 51 הערה.  
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 המגשר על, א� החשש לניגוד ענייני� התגלה במהל� הגישור. ))ב(5תקנה (� אחר יבי� עניל

הסכ� המצוי שבתוספת לתקנות מסדיר מצב של ניגוד ענייני� עתידי ה. להפסיק את הגישור

י� יהמגשר מתחייב שלא לתת שירותי� מקצועיי� לבעלי די� בכל ענכי וקובע ) 10סעי� (

תקנות הגישור א� . הקשור לסכסו� נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדי� האחרי�

לא ייע� "קובעת כי המגשר ) ז(5תקנה : אוסרות מת� חוות דעת מקצועית על ידי מגשר

א ית� חוות דעת על שאלה מקצועית ול, לבעלי הדי� בעני� מקצועי שאינו בתחו� מומחיותו

הסיבה לאיסור על מת� חוות דעת מקצועית ". א� א� היא בתחו� התמחותו, שבמומחיות

) למשל פרשנות משפטית לפסק די� או חוות דעת פסיכולוגית על מצב הקטי�(של מגשר 

  ובאמינותו בעיני הצד שחוות הדעת ניתנהשל המגשר לפגוע בניטרליות זו עלולההיא כי 

, לתקנות הגישור אוסרת על המגשר להיות צד להסדר הגישור) ח(5תקנה ". נגדו "כביכול

 אוסרת על 7תקנה . וקובעת כי בהסדר הגישור לא יוטלו עליו חובות ולא יוקנו לו זכויות

פי ערכו של הנכס  מגשר להתנות את שכר הטרחה בתוצאות הגישור ולגבות שכר טרחה על

 . � בגישור ובתוצאותיוי המגשר לבעל ענינושא הסכסו� מחשש להפיכת

בצד חובת , כ�. לעתי� עשויה חובת הניטרליות להתנגש ע� חובות אחרות של המגשר

מוטלת , שנועדה להגשי� את עקרו� האוטונומיה וההגדרה העצמית של הצדדי�, הניטרליות

 להפעיל הצור�. 64החובה לנהל הלי� הוג� ולהבטיח תוצאה הוגנת: על המגשר חובה נוספת

חובה זו עשוי להתעורר בייחוד במצבי� של חוסר איזו� בי� הצדדי� בשל פערי כוח או ידע 

למשל באמצעות פרקטיקות להעצמת הצד , הקושי הוא כי התערבות ביחסי הכוח. ביניה�

, עשויה לא רק להיתפס כפוגעת באוטונומיה של הצדדי� ובשליטה שלה� בתהלי�, החלש

לפחות בעיני , טרליות של המגשר וכמערערת את מבנה המשולשאלא ג� כמסכנת את הני

  . 65שעשוי לחוש כי המגשר יצר נגדו קואליציה ע� הצד החלש, "חזק"הצד ה

, די� עור�.  חלה על בעלי מקצוע אחרי�ואינההיא ייחודית למגשר  חובת הניטרליות

אנשי�  כמה  כלפיעובד סוציאלי או רופא נושאי� בחובת אמו� כלפי אד� אחד או, פסיכולוג

 צדדי� משתרעת עללעומת זאת חובת האמו� של המגשר . הנמצאי� באותו צד של המתרס

 כלפי צדדי� רבי� שהאינטרסי� –צדדיי�  ובסכסוכי� רב, הנמצאי� משני עברי המתרס

די� חל איסור מוחלט לייצג צדדי�  בעוד שעל עור�. שלה� עשויי� להיות שוני� ומנוגדי�

 

האגודה הישראלית לטיפול ,  קוד האתיקה של חוג המגשרי�ראולעקרו� ההגדרה העצמית   64
, Taylor; 2סעי� , טיוטת קוד האתיקה של עמותת מגשרי ישראל; פסקה ב, פרק ג, במשפחה

ÏÈÚÏ 230, 222, 216�215' עמ, 56 הערה ;American Arbitration Association, American 
Bar Association Section of Dispute Resolution and Litigation, Society for Professionals 

in Dispute Resolution, Standards of Conduct for Mediators (1994), section 1. 
65  Taylor ,ÏÈÚÏ 222' עמ, 56 הערה; Moore , 76�74'  עמ,10לעיל הערה; R.B. Bush & J.P. 

Folger “Transformative Mediation and Third Party Intervention: Ten Hallmarks of a 
Transformative Approach to Practice” 13 Mediation Quarterly (1996) 263, 268-269.  
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‰ÌÈÈÂˆÓ לסייע לצדדי� , מעצ� טיבו, הרי שתפקיד המגשר הוא, 66י�יענמנוגדי� באותו 
ÍÂÒÎÒ·לנהל ביניה� משא ומת�  .  

: חובת ניטרליותב בעל המקצוע נושאשבו , פרט לגישור, אי� עיסוק מקצועי נוס�, ואכ�

 לבי� הצדדי�י� נוצרי� ב, מצד אחד, כ�. רק על נושא משרה שיפוטית, ככלל, זו חלה

דומי� יותר במהות� יחסי� ה, שופטמו� מיוחדי� שאינ� נוצרי� ביחסי� ע� המגשר יחסי א

המזכירה  מוטלת חובת ניטרליות ל המגשרע, אחרמצד . ליחסי� שנוצרי� ע� בעלי מקצוע

 על בעלי חלהאשר אינה ,  את הניטרליות השיפוטית–משוא פני� � לפחות בהיבט של אי–

  . מקצוע אחרי�

מגשר לעומת הניטרליות השיפוטית הוא אפוא הזיקה המייחד את הניטרליות של ה

̇ È‰Â ÌÈ„„ˆ‰ ÌÚ ÔÂÓ‡‰ ÈÒÁÈÓ‡ : ההדוקה שלה ליחסי אמו� Ú·Â� ̄ ˘‚Ó‰ Ï˘ ̇ ÂÈÏ¯ËÈ�‰
Ì˙Â‡ ˙��ÂÎÓ˘ .להושיט , במהל� הפגישה ביחידות, מכוח יחסי אמו� אלה נדרש המגשר

משוא �ת של אילכל צד סיוע אקטיבי בזיהוי האינטרסי� שלו ולא להסתפק בעמדה פסיבי

  .המאפיינת את הניטרליות השיפוטית, פני�

  ? מהי ההשלכה של חובת הניטרליות על שאלת החיסיו� בגישור

מלומדי� סבורי� כי מסירת עדות של מגשר על דברי� שנאמרו בהלי� הגישור עלולה 

אלא ג� באמו� , לפגוע לא רק בניטרליות של המגשר עצמו בקשר להלי� הגישור המסוי�

הסיבה לכ� היא שהניטרליות של המגשר היא התשתית . 67ור במוסד הגישור בכללהציב

סודיות הלי� : לשלושת האינטרסי� הציבוריי� האחרי� המצדיקי� יצירת חיסיו� בגישור

הגנה על פרטיות� של הצדדי� ועידוד יישוב� של סכסוכי� מחו� לכותלי בית , הגישור

 שזו הפכה הבסיס העיקרי לחיסיו� בי� מגשר החשש לפגיעה בניטרליות הביא לכ�. המשפט

במדינות רבות בארצות הברית התקבלה חקיקה : לבי� צדדי� לגישור בארצות הברית

‚Ì‡ Ì שמשמעה הוא כי מגשר רשאי לסרב להעיד , המעניקה למגשר זכות עצמאית לחיסיו�
Â˘˜È· ÌÈ„„ˆ‰ È�˘על כ� ארחיב את הדיבור בסעי� הבא.  להזמינו למסירת עדות.  

 

כללי אתיקה  ( לתקנות העובדי� הסוציאליי�6 ג� תקנה אוור. האתיקה לכללי) ב(14כלל   66
  .�1999ט" תשנ,)מקצועית

67  A. Kirtley “The Mediation Privilege’s Transition from Theory to Implementation: 
Designing a Mediation Privilege Standard to Protect Mediation Participants, the Process 

and the Public Interest” Journal of Dispute Resolution (1995) 1, 31 .מלומדי� ת זאת לעומ
 לו מתוגור  להלי� הגישורה המגשר דווקא מזיקמצדאחרי� סבורי� כי עמדה של ניטרליות 

 B. Mayerלמשל אור .בו הגלו� החשוב החברתי לפוטנציאל יחסית שולי במקו� להיוותר
Beyond Neutrality: Confronting the Crisis in Conflict Resolution (2004) . הדיו� בסוגיה זו

  . זהחורג ממסגרת חיבור 
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  ?סיו�יחלהא� למגשר נתונה זכות עצמאית  .ד

ו נסיו� איניבעל הזכות לח קובעי� כי חסיונות בעלי המקצוע הקבועי� בפקודת הראיות

בעל ביחסי� שבי� עור� די� ללקוח כ� למשל . 68המקצוע אלא מי שנזקק לשירותואיש 

, ו בעל הזכותעור� הדי� אינ ":69אי לוותר עליהוא רשורק ה, סיו� הוא הלקוחיהזכות לח

אי� הוא רשאי לגלות את פרטי התקשורת המקצועית שבינו : אלא רק מי שמוגבל מכוחה

. 70" על זכותו'ויתור'בדר� של ,  לו הלקוח לעשות כ�'מתיר' אלא א� כ� ...לבי� לקוחו

  .יהיה עור� הדי� חייב להעיד – 71ולו ג� מכללא בדר� התנהגות, ויתר הלקוח על זכותוומש

הנובע מכ� שהחובות המוטלות עליו ,  מעמד מיוחדיש, יל מעור� די�להבד, למגשר

דוגמת חובת , מחובות המוטלות על בעלי מקצוע אחרי�בו בזמ� מעורבות ומורכבות 

 מעמד מיוחד זה . חובת הניטרליות–ה המוטלת על נושאי משרה שיפוטית ומחוב, הסודיות

 באופ� ÁÏ ˙È‡ÓˆÚ ˙ÂÎÊÈÔÂÈÒר  הוענקה למגשבארצות הבריתהביא לכ� שבמדינות רבות 

. רשאי הוא לסרב לכ�, שג� א� שני הצדדי� לגישור מבקשי� במשות� להזמינו למת� עדות

עדותו תגרו� בהכרח לאחד הצדדי� הענקת זכות חיסיו� למגשר נעוצה בחשש כי הסיבה ל

כבלתי ניטרלי וכמגלה העדפה לצד השני ג� א� אותו צד הסכי� מראש וא� ביקש ו לראות

כתוצאה מכ� עלול  .72וג� א� המגשר העיד על ענייני� שבעובדה בלבד, להזמינו להעיד

  .להגר� נזק למוסד הגישור בכלל

� יבענישנת� בפסק הדי� עמד על חשש זה במחוז צפו� קליפורניה הפדרלי בית המשפט 
73Olam v. Congress Mortgage Company) פרשת :להל� Olam( . אמר השופט וכ�Brazil:  

 “Good Mediators are likely to feel violated by being compelled to give 

evidence that could be used against a party with whom they tried to 

establish a relationship of trust during a mediation. Good mediators are 

deeply committed to being and remaining neutral and non-judgmental, 

and to building and preserving relationship with parties. To force them to 

give evidence that hurts someone from whom they actively solicited trust 

 

  .למעט כה� דת  68
  .770' עמ, 21הערה  ÏÈÚÏ, קדמי  69
70  Ì˘ ,ש�.  
71  Ì˘ ,788' עמ.  
72  P.J. Harter “Neither Cop Nor Collection Agent: Encouraging Administrative Settlements 

by Ensuring Mediator Confidentiality” 41 Administrative L. Rev. (1989) 315, 353.  
73  ÏÈÚÏ 1 הערה. 
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rips the fabric of their work and can threaten the sense of the center of 

their professional integrity”.74
 

ביסוד פסק הדי� של בית ג� הניטרליות של המגשר וההגנה על מוסד הגישור עמדו 

9� בארצות הבריתהמשפט הפדרלי של th Circuit יבעני �NLRB v. Macaluso75 . באותו מקרה

. מחלוקת עובדתית בשאלה א� הגיעו לכדי הסכ� בגישור א� לאובעלי הדי� בי�  ניטשה

�במסגרת היי� הגישור התקFederal Mediation and Conciliation Service (FMCS) , יחידה

ממשלתית פדרלית שתפקידה ליישב סכסוכי עבודה בדר� של גישור ומגשריה ה� עובדי 

ראשונה הבית המשפט בערכאה . שני בעלי הדי� ביקשו לזמ� את המגשר למת� עדות. מדינה

�ואול� לבקשת ה, הורה על זימו� המגשרFMCS בוטל הזימו� ובית המשפט הכריע בסכסו� 

השאלה  בערעור על פסק הדי� נדונה .העובדתי על סמ� התרשמותו מאמינות העדי� בלבד

מחלוקת עובדתית א� ב ת עדות חיוניסירתמגשר למשל א� בית משפט רשאי לבטל זימו� 

ס הציבורי קבע כי האינטרלערעורי� ית המשפט  ב.ורק מטעמי� של הגנה על מוסד הגישור

עוד נקבע כי לא נית� לחייב . גובר על עקרו� גילוי האמת מגשרהשל שמירת הניטרליות של 

עובדה "קושי להגדיר מהי שכ� קיי� , בלבד" עובדות אובייקטיביות" על מגשר להעיד

של ניטרלי דימוי ה לפגוע בהשג� מסירת מידע על עובדות עלולומפני , "אובייקטיבית

  :רי בית המשפטאלה היו דב. המגשר

“However useful the testimony of the conciliator might be... in any given 

case... the conciliators must maintain a reputation for impartiality, and the 

parties to conciliation conferences must feel free to talk without any fear 

that the conciliator may subsequently make disclosures as a witness in 

some other proceeding, to the possible disadvantage of a party to the 

conference. If conciliators were permitted or required to testify about 

their activities, or if the production of notes and reports of their activities 

could be required, not even the strictest adherence to purely factual 

matters could prevent the evidence from favoring or seeming to favor one 

side or the other”76 (emphasis added). 

 במטרת הלי� �נעו הזמנת מגשר למת� עדות-נימוק נוס� למדיניות הציבורית של אי

 כי הלי� הגישור אי� מטרתו לרדת לחקר האמת או  בית המשפט ציי�Olam בפרשת .הגישור

  :עובדותלקבוע 

 

74  Ì˘ ,1134-1133' עמ.  
75  618 F. 2d 51 (9th Cir. 1980) 
76  Ì˘ ,55' עמ.  
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“Rather, the goal is to go both deeper than and beyond history – to 

emphasize feelings, underlying interests, and a search for means for social 

repair... moreover, the methods some mediators use to explore underlying 

interests and feelings and to build settlement bridges are in some 

instances intentionally distanced from the actual historical facts...”77. 

המגשר על ענייני� שבעובדה ו של מכא� מסיק בית המשפט כי בנסיבות אלה עדות

החליט בית , ולמרות נימוקי� כבדי משקל אלה,  ע� זאת.עשויה להיות בלתי מהימנה

סיו� ולהזמי� את המגשר למת� עדות לאחר שמצא כי יהמשפט באותו מקרה להסיר את הח

 היו כי ההנימוקי� להחלט. סיו�ישמירת החהאינטרס של עשיית צדק גובר על האינטרס של 

כי הצור� בכיבוד הסכמי� הוא , ידי שני בעלי הדי� זימונו של המגשר נתבקש בהסכמה על

וכי , כי עדות המגשר היא העדות האובייקטיבית היחידה, אינטרס חברתי חיוני הראוי להגנה

תרשמותו  באותו מקרה לא התייחסה לענייני� שבעובדה אלא להשנתבקשההעדות 

  .הסובייקטיבית של המגשר מ� המבקשת

 כמה נעשה בשני� האחרונות ניסיו� לגבש חקיקה פדרלית אחידה בבארצות הברית

�טיוטת ה. סוגיות חשובות בגישורUniform Mediation Act) קוד הגישור האחיד  :להל�

וד  הק שלהנוסח הסופי. 1999החלה להתגבש כבר בחודש נובמבר ) האמריקני או הקוד

הטיוטות השונות פורסמו באתר אינטרנט לצור� קבלת הערות . 2001 אושר בחודש אוגוסט

מאז גיבוש הנוסח הסופי ועד היו� אומ� הקוד בחקיקה של תשע . 78וקיו� דיו� ציבורי

  .79מדינות בארצות הברית

אשר זכתה , �סיויהסודיות והחלהסדיר היא סוגיית קוד ה שביקש העיקריתהסוגיה 

. קובע הסדר של חיסיו� מסתע�קוד  ה.ותרי� במדינות שונות בארצות הבריתלהסדרי� ס

 הניטרליות ולהבטיח את על מוסד הגישור להג� לאז� בי� האינטרס הציבורי הסדר זה נועד

 בבית גישור כראיהמ� ה מידע להציג לאפשר לצדדי� אינטרס הציבורישל המגשר לבי� ה

 מדינות הנוהגי� בכמה רי� החקיקתיי�קיבל את השראתו מ� ההסדהסדר ה. 80המשפט

 

77  ÏÈÚÏ 1135 'עמ, 1 הערה.  
המחלקה ליישוב סכסוכי� בלשכת עורכי  ידי קוד הגישור האחיד האמריקני הוכ� ונוסח על  78

 �National Conference of Commissioners On Uniform Stateה ידי  ועלבארצות הבריתהדי� 
Laws .נוסח סופי שלו פורס� באתר: www.pon.harvard.edu/guests/uma )24.5.07(. 

ורמונט , יוטה, איווה, אוהיו, רסי'ג�ניו, אילינוי, נברסקה, מדינות אלה ה� מחוז קולומביה  79
  .)http://www.acrnet.org/uma/index.htm )24.5.07 :� זהילעני ראו. וושיגנטו�

80  Kirtley ,ÏÈÚÏ32' עמ, 67  הערה.  
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 שהוצע עלהחקיקתי הסדר מ� הוכ� , קליפורניהות וושינגטו� ו� מדינכללוב, בארצות הברית

81�ידי הOhio Supreme Court Task Force on Dispute Resolution.   

  : הסדר החיסיו� המוצע בקוד כולל כמה עקרונות יסוד

  : 82הזהופ� ת לשלושה באסתעפסיו� מיהזכות לח .א

 מידע על ,ולמנוע מכל אד� אחר לגלות, לגלותהימנע מ נתונה הזכות ל·ÔÈ„ ÏÚלכל   . 1

  .83דברי� שנמסרו בהלי� הגישור

2.  ¯˘‚ÓÏלהימנע  וכ� ברי� שנמסרו בגישורדלהימנע מלמסור עדות על   נתונה הזכות

די י  מידע על דברי� שנמסרו בגישור על,ולמנוע מכל אד� אחר לגלות, מלגלות

  . עצמוהמגשר

3 . „ˆ Â�È‡˘ ¯Â˘È‚· Û˙˙˘ÓÏ ולמנוע מכל אד� אחר , לגלותמנתונה הזכות להימנע

  .ו בגישורי מידע על דברי� שנמסרו על יד,לגלות

  ויתור על החיסיו� .ב

1 .  ˘‡¯Ó ¯Â˙ÈÂ– מגשר ומשתת� בגישור שאינו צד לגישור רשאי� , צדדי� לגישור

 .84כולו או חלקו, � לא יחול על הגישור כי החיסיו·Î˙·להסכי� ביניה� מראש 

2 .  „·ÚÈ„· ¯Â˙ÈÂ– פה במהל� הדיו� בבית  בכתב או בעל נית� לוותר על החיסיו�

  : וכ�85ידי כל הצדדי� לגישור יתור נעשה במפורש עלוובלבד שהו, המשפט

 ;86 נדרש ג� ויתור מפורש של המגשר–סיו� של המגשר יבמקרה של ח  . א

 נדרש ג� ויתור מפורש של –נו צד נשל משתת� שאיסיו� יבמקרה של ח  . ב

  .87המשתת� שאינו צד

 

81  E. Plapinger & M. Shaw “Confidentiality” Court ADR – Elements of Program Design 
(CPR Institute for Dispute Resolution, CPR Judicial Project, 1992) .אוור �� ל574 ג� סעי

Administrative Dispute Resolution Act, 1990 , סיו� דומה כאשר רשויות יחהקובע הוראות
  .המדינה ה� צד לגישור

82   �  .  לקוד הגישור האחיד האמריקני4סעי
היא  לקוד הגישור האחיד האמריקני) 2(2בסעי�  ”Mediation Communication“ההגדרה של   83

 a statement, whether oral or in record or verbal or non verbal, that occurs“ :כדלקמ�
during a mediation or is made for purposes of considering, conducting, participating in, 

initiating, continuing or reconvening a mediation or retaining a mediator”. 
84  Ì˘ , �  ). a(5סעי
85  Ì˘ ,ש�.  
86  Ì˘ , �  ).a)(1(5סעי
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3 .   ¯Â˙ÈÂÁÂÎÓ˜˙˘‰    

אד� צד לגישור שגילה מידע על דברי� שנמסרו בגישור שה� בעלי השפעה על    .א

של אותו אד� תגובה ככל שמדובר בסיו� ימושתק מלטעו� לחיהיה , אחר

   .88הנדרשובלבד שמידת התגובה לא תעלה על , דברי� אלהל

 :89מגשר שעשה אחת מאלה מושתק מלטעו� לחיסיו�  . ב

בירור סביר בשאלה א� הוא עלול להימצא , בטר� מינויו כמגשר, נמנע מלקיי�  . 1

לרבות עניי� כלכלי או , במצב של ניגוד ענייני� בי� תפקידו כמגשר לבי� עניי� אחר

  ;פוטנציאלי לגישוראישי בתוצאת הגישור או קשר קוד� ע� צד לגישור או ע� צד 

הפר את חובתו לגלות לצדדי� מצב של ניגוד ענייני� בהקד� האפשרי ולפני תחילת   . 2

  ;הלי� הגישור

 הפר את חובתו להודיע על כ� –א� החשש לניגוד ענייני� נתגלה לו במהל� הגישור   . 3

  .לצדדי� במועד מוקד� ככל האפשר

 Ù˙Â˘Ó˙ של הצדדי� לגישור סיו�יזכות הח : חשובי�עקרונות כמה הקוד קובע

למשתת� בגישור שאינו צד לגישור נתונה ; È‡ÓˆÚ˙סיו� ילמגשר נתונה זכות ח; לשניה�
 ה�  בעצמוסיו� נתונה ה� זכות להימנע מלהעידילכל בעל זכות לח; 90סיו� עצמאיתיזכות ח
; שסיו� צרי� להיות מפוריויתור על החוה; זכותהפר את ה מת� עדות שעלולה למנועזכות ל

סיו� יויתור על החוה; סיו�יידי כל בעלי הזכות לח סיו� צרי� להיעשות עלייתור על החוהו
  .מגשר שפעל במצב של ניגוד ענייני� אינו זכאי לחיסיו� ;השתק שייעשה בדר� שליכול 

 להסכי� ביניה� להעיד על דברי� ,מצד אחד, לצדדי�בקוד מאפשר  ההסדר המוצע
ידי  אי� באפשרות� להעיד על דברי� שנאמרו על, אחרמצד . בגישורה� עצמ� שמסרו 
כמו כ� אי� . אלא בהסכמתו) ידי משתת� בגישור שלא היה צד לגישור או על(המגשר 

   .עדות אלא בהסכמתומסירת באפשרות� לזמ� את המגשר ל

 שצדדי� הטע� לכ� הוא.  מפורשצרי� להיותסיו� יויתור על החוההקוד קובע עוד כי 
אי� זה . בני משפחה מה אירע בגישורע� לחלוק ע� חברי� ו, לעתי� קרובות, לגישור נוהגי�

 

87  Ì˘ , �  ).a()2(5סעי
88  Ì˘ , �  ).b(5סעי
89  Ì˘ ,�  .9 סעי
משתת� שעשוי להיות צד לוכ� , 'וכוחבר של צד לגישור ל, בדר� כלל למומחההיא הכוונה   90

  . בגישור
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ע� זאת , ויתורומודעות ל עדריהשל סיו� בי על החמכללאויתור ורצוי לפרש מצבי� אלה כ
  . 91 השתקיכול שיתרחש מכוחסיו� יחהעל ויתור , ההסדרלפי 

יסיו� ממגשר אחד החידושי� העיקריי� בהסדר המוצע בקוד הוא שלילת הזכות לח
לפיה הניטרליות של ו, הסדר זה מחזק את הטענה שהצעתי. שפעל במצב של ניגוד ענייני�

המגשר היא היא הבסיס הנורמטיבי המרכזי לחיסיו� בגישור ולהענקת זכות חיסיו� עצמאית 
לפיה הזמנת המגשר להעיד תפגע קשות בדימויו הניטרלי מתערערת שהנחת היסוד . למגשר

על כ� במצב כזה נית� לזמ� מגשר להעיד ג� . ועל במצב של ניגוד ענייני�כאשר המגשר פ
. שכ� המגשר הוא שפגע מלכתחילה בזכות� של הצדדי� להלי� גישור הוג�, ללא הסכמתו

  . מגשר כזה אינו יכול להיתלות בזכותו לחיסיו�

עות לאיסור לפעול במצב של ניגוד ענייני� ניתנת בקוד הגישור האחיד האמריקני משמ

על המגשר מוטלת חובה אקטיבית לערו� בדיקה של העובדות לפני שקיבל מינוי : רחבה

די בכ� שלא , לכאורה. כדי לגלות א� הוא עלול להימצא במצב של ניגוד ענייני�, כמגשר

סעי� זה זכה לביקורת חריפה של ארגוני . ער� בדיקה כזאת כדי שיאבד את זכותו לחיסיו�

  . 92ית עד כי חלק� מסרבי� בעטיו לתמו� בקודגישור ברחבי ארצות הבר

  היק� החיסיו�. ה

   ?מה היק� החיסיו� הראוי לחול ביחסי� שבי� המגשר לבי� הצדדי� לגישור

בהתקיי� נסיבות מסוימות ראוי למנוע . החיסיו� בגישור אינו צרי� להיות מוחלט
ל� ראוי להסירו  או,כמו כ� קיימות נסיבות שבה� החיסיו� מתקיי�. תחולתו מלכתחילה

הדבר נובע מכ� שהניטרליות של המגשר איננה . ולאפשר זימונו של מגשר למסירת עדות
שיקולי� אלה עשויי� לאפשר . ויש לאז� בינה לבי� שיקולי� אחרי�, אינטרס בלעדי

במצבי� מסוימי� זימו� המגשר למסירת עדות על הגישור או א� להטיל עליו חובת דיווח 
מסירת עדות או �דווקא אי, במצבי� אלה.  לידיעתו במהל� הגישורבאשר למידע שהובא

  .דיווח מצד המגשר עשויה להטיל צל על הלי� הגישור

סיו� יהחשבה� ראוי כי � צבימבסעי� זה אעמוד תחילה על החריגי� לחיסיו� המשקפי� 
אבח� א� ראוי לקבוע הסדר של חיסיו� מוחלט או של לאחר מכ� . לא יחול מלכתחילה

 

בו צד א לגישור מעיד בבית המשפט כי צד ב הודה בגישור בהשמדת שהכוונה למשל למקרה   91
א� אמירה כאמור  סיו� ככל שמדובר במת� עדות בשאלהיבמקרה זה צד א ויתר על הח. ראיה

  . סיו�יצד א מושתק מלטעו� לח, במילי� אחרות .צד ב ידי עלאכ� נאמרה 
 www.ADRWorld.com: “Mediation Act Drafters unable to Assuage IAM למשל אור  92

Opposition” (January 29, 2002).  
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לבסו� אעמוד על הפרטי� . ואת סוגי ההליכי� שעליה� ראוי להחיל חיסיו�, יו� יחסיחיס
  . האסורי� בדיווח לבית המשפט ועל הפרטי� שעליה� רשאי מגשר לדווח

    סיויחריגי	 לכלל הח .1

    כוונה לבצע עבירה פלילית בעתיד )א(

, ע עבירה בעתידדי� על הכוונה לבצ�מקו� שעבריי� מוסר לעור�"הלכה פסוקה היא כי 

ואי� זה מסוג , כי אז אי� הלקוח מעוניי� בכל שירות מקצועי מעור� הדי�, והוא א� נוהג כ�

מידע כזה לא . 93"די��ידי עור��הדברי� שיש לה� קשר ענייני לשירות מקצועי שנית� על

לעומת זאת נפסק כי השירות המקצועי של עור� הדי�  .לקוח�די� ייכלל בגדר חיסיו� עור�

 והעבריי� מבקש מעור� הדי� ,·Ú·¯ול שיתייחס לעבירות פליליות כאשר העבירה בוצעה יכ

  . 94שירות מקצועי בקשר לכ�

ההבחנה בי� מידע על הכוונה לבצע עבירה בעתיד לבי� מידע על ביצוע עבירה בעבר 

קוד הגישור קובע י� זה יענל. דדי� לגישורלבי� צסיו� בי� מגשר יחכשמדובר בה ג� תקפ

, סיו� על דברי� שנמסרו בגישור שעניינ� תכנו� עבירהיד האמריקני כי לא יחול חהאחי

 עוד. 95הסתרת עבירה נמשכת או פעילות עבריינית, סיו� לבצע עבירהיביצוע עבירה או נ

כדי לתכנ� , בכוונה תחילה, סיו� לא יחול כאשר צד משתמש בגישורי כי החקובע הקוד

 ,החריג אינו חל על מרמה שאי� בה כדי עבירה פלילית .96ה או להסתיר עבירהלבצע, עבירה

כ� אי� החריג חל על עבירה . 97מרמה בסכסוכי� אזרחיי�הטענת בשל שכיחותה של 

. 98רמגשבאמצעי� שאינ� תלויי� ב ג� קיימת אפשרות לגילוי העבירההואיל ו, שבוצעה בעבר

  .99פי די�  על כ�מחויב לעשותהוא אלא א�  לדווח על העבירה חייב המגשר על כ� אי�

 �חובה לנקוט על כל אד� )  חוק העונשי�:להל� (1977�ז"לתש, מטיל חוק העונשי�באר

מילויה �ואיסיו� י גוברת על הזכות לחחובה זו. צעדי� אקטיביי� כדי למנוע ביצוע פשע

חייב ,  צד לגישור מודיע על כוונתו לבצע פשעבמצב שבו  למשלכ�. עבירה פליליתמהווה 

מצד לגישור המקבל מגשר  . לחוק העונשי�262וח על כ� לרשויות מכוח סעי� המגשר לדו

 

  .786�782' עמ, 21הערה  ÏÈÚÏ,  ג� קדמיאור ;26הערה  ÏÈÚÏ, 17/86א "על  93
  . ˘Ì, קדמי  94
95   �  . לקוד הגישור האחיד האמריקני) �)4וa)(3 ((6סעי
96  Ì˘ , 5סעיפי�)c (�6ו)a)(4.(  
  .78  הערהÏÈÚÏ, לקוד הגישור האחיד האמריקני דברי ההסבר  97
98   �  .לקוד הגישור האחיד האמריקני )b(6סעי
99  Ì˘ , �  ).c(6סעי



  ספר אורי קיטאי

70  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-02.doc 5/26/2008 8:26:00 AM  

לשאת בחובת  עשוי, לפיו צד לגישור או כל אד� אחר עלול להימצא בסכנת חיי�ש, מידע

1998100�ח"נתש, חוק לא תעמוד על ד� רע�הצלה והושטת עזרה מכוח  .  

  איו� לגרו� לאחר נזק גו�  )ב(

כוונה " ג� א� דברי האיו� לא עלו כדי –שור על צד אחר לעתי� די באיו� של צד לגי

כ� למשל באחת הפרשות שנדונו .  כדי למנוע תחולת החיסיו�–" לבצע עבירה פלילית

בארצות הברית ביקש נאש� בניסיו� לרצח מדרגה ראשונה לזמ� את המגשר למשפטו כדי 

יימה בי� השניי� לפני המתלונ� איי� על חייו במהל� ישיבת גישור שהתק�שיעיד כי הקרב�

בית המשפט קבע כי . בדר� זו ביקש הנאש� לבסס טענת הגנה עצמית. מועד ביצוע העבירה

בנסיבות אלה הצור� במת� עדות גובר על האינטרס הציבורי בקיומו של חיסיו� והורה על 

  .101זימו� המגשר למת� עדות

חופשי ובלתי  מעצ� טבעו של הגישור כהלי� של משא ומת�ע� זאת יש לציי� כי 

 ובעלי הדי� יכולי� להפריח איומי� , עשויה להתלהטבווירה ו לעתי� קרובות האפורמלי

לכ� בדברי ההסבר לקוד הגישור האחיד האמריקני הובהר כי . �השאי� ה� מתכווני� ל

, יחול רק על דברי האיו� עצמ� ולא על יתר הדברי� שנמסרו בגישורשמדובר בחריג צר 

  .�אשר יישארו חסויי

  פסול די�בקטי� או ה או התעללות בהזנח )ג(

 �חריג אחד הקשיי� המרכזיי� שמעורר .  בגישור בסכסוכי משפחהבייחודחריג זה נפו

עשוי להניא צד לגישור מלחשו� את או ההתעללות על ידי המגשר  ההזנחה הוא כי גילויזה 

וצע בקוד הגישור הפתרו� שה .העדר מידע זה לא יהיה נית� לפעול להפסקתיובה, המידע

ידי רשות שלטונית  האחיד האמריקני הוא לקבוע כי החריג יחול רק בהליכי� שנפתחו על

שעניינ� סכסוכי גישור ולא בהליכי , פסולי די�על המופקדת על הגנה על קטיני� או 

חלק מ� .  עשוי להעמיד את המגשר בפני דילמה מקצועית קשההסדר זה. 102גירושי�

הגנה על טובת באינטרס של כסוכי משפחה סבורי� כי ככל שמדובר מגשרי� העוסקי� בסה

על חובת אינטרס זה  גובר – כדי התעללות או הזנחה במקרי� שאינ� מגיעי� ג� –הילד 

 המגשר לעשות כל שביכולתו כדי לשמש נציגו של הילד בגישור לכ� עלו, הניטרליות

 

100   �ה בסכנ, חובה על כל אד� להושיט עזרה לאד� הנמצא לנגד עיניו" :קובע לחוק) א(1סעי
מבלי , כאשר לאל ידו להושיט את העזרה, לשלמות גופו או לבריאותו, חמורה ומיידית לחייו

  ."להסתכ� או לסכ� את זולתו
101  State of Florida v. Castellano, 460 So. 2d 480 (Fla. 2d DCA, 1984).  
102   �  . לקוד הגישור האחיד האמריקני) a)(7(6סעי
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ה המחייבת את המגשר כוללות הוראהישראליות תקנות הגישור . 103ולפעול לטובתו

כאשר מדובר בהתעללות או . 104שיקול דעת א� להפסיק את הגישור להפעיל במקרי� כאלה

חובה על כל אד� הסבור כי נעברה עבירה בקטי�  ד לחוק העונשי�368מטיל סעי� , הזנחהב

 "עבירה". לדווח על כ� בהקד� לפקיד סעד או למשטרה, לואו בחסר ישע בידי האחראי� 

. נפשית או מינית, תקיפה והתעללות גופנית, נטישה, הזנחה, בי� היתר,  היאי� זהילענ

 וצריכות לגבור ג� על זכותו ל המגשרהמוטלת ע על חובת הסודיות גוברותהוראות סעי� זה 

  .לחיסיו�

נית� להדגי� את הדילמה האמורה באמצעות פרשה שנדונה במדינת פלורידה שבארצות 

יה של קטינה כומר קתולי בטענה כי גיפ� את בת� והטריד באותה פרשה תבעו הור. הברית

�בעלי הדי� הסכימו לנסות וליישב את הסכסו� בגישור באמצעות ה. אותה מיניתChristian 

Conciliation Service.לאחר שהניסיו� .  כל הצדדי� הסכימו להחיל על הגישור סעי� סודיות

הבורר קבע כי . דדי� לפנות לבוררותהסכימו הצ, ליישב את הסכסו� בגישור לא עלה יפה

וכי הכנסייה הקתולית נהגה , הכומר אכ� נגע בקטינה באורח בלתי הול� בהזדמנויות שונות

, ביחד ולחוד, עקב כ� חויבו הכומר והכנסייה. ברשלנות בהעסקת הכומר ובפיקוח עליו

ו ההורי� זמ� מה לאחר תו� הבוררות הודיע.  אל� דולר250לשל� להורי� פיצויי� בס� 

הכומר פנה . כוח� לכנסייה כי ה� רואי� את ההסכ� הסודיות עליו חתמו כבטל מעיקרו�ובא

האוסר עליה� לשוחח על פרטי , לבית המשפט בבקשה להוציא צו מניעה זמני נגד ההורי�

א� ההחלטה נהפכה , בית המשפט בערכאה הראשונה נעתר לבקשה. המקרה ע� התקשורת

ובהסתמכו , עורי� קבע כי בנסיבות אלה אי� לכומר זכות לסודיותבית המשפט לער. בערעור

  .105על חובת דיווח דומה לזו הקבועה בחוק העונשי� הישראלי ביטל את צו המניעה הזמני

  כוחו באעל ידי ידי צד לגישור או  הפרת כללי אתיקה מקצועית על )ד(

ישור פועל בניגוד די� המייצג לקוח בג במהל� הגישור עשוי המגשר להיווכח כי עור�

מדגימי� את הדילמה  רס'רוג וסנדר, גולדברג .עורכי הדי�לשכת לכללי האתיקה של 

 רשלנות של בסכסו� שעניינו גישור, באמצעות מקרה שנדו� בפסיקה האמריקנית

, במהל� הפגישה ביחידות ,המגשר על ידי  התובעבא כוחשאל באותו מקרה נ. 106רפואית

 

 ”O. Cohen, N. Datner, A. Luxenburg “The Limits of the Mediator’s Neutrality למשלאור  103
16 Mediation Quarterly (1999)341.  

 �1984ד"תשמ ,האזרחי הדי� סדר לתקנות )ב(כד258 תקנה .הגישור לתקנות )6)(ב(8 תקנה  104
נו של קטי� או פסול די� יבה� הסדר הגישור כולל תניות בעניש במקרי� –מחייבת את המגשר 

יני משפחה א� תניות אלה אינ� מנוגדות יליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענ להודיע –
  .לטובת הקטי� או פסול הדי�

105  C.R. and S.R v. E, Fla. App. LEXIS So. 2d 1088 (1991).  
106  S. Goldberg, F. Sander & N. Rogers Dispute Resolution (3rd ed., 1999), 432.  
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שיב כי העור� הדי� . בית החולי� בלבד ולא נגד הרופא המנתח התביעה נגד גיש אתמדוע ה

הא� נית� לחייב את המגשר להעיד ? הא� חל חיסיו� על דברי� אלה. בעבר ייצג את המנתח

 סוגיה זו נחשבת ?שייפתח נגד עור� הדי�או משמעתי על דברי� אלה בהלי� משפטי 

חובה של לשכת עורכי הדי� כללי האתיקה שבה קובעי� , בארצות הבריתמרכזית במיוחד 

חובה זו מעמידה מגשרי� שה� . 107די� אחר לדווח על התנהגות בלתי הולמת של עור�

כי לא יחול  בקוד הגישור האחיד האמריקני נקבע .עורכי די� בקונפליקט ע� חובת הסודיות

עלול � אלה צביהטע� לחריג הוא כי חיסיו� במ. 108במצבי� כמו הדוגמה שלעילחיסיו� 

   .109 התנהגות� בלי לשאת בתוצאותת אתיבדר� לאלכ� שעורכי די� יוכלו לפעול לגרו� 

  הליכי� משפטיי� בי� מגשר לבי� צד לגישור )ה(

 נגדה  תביעתלונה אומגיש לגישור בה� אחד הצדדי�  שחריג זה מתייחס בעיקר למקרי�

ה נגד תביעה לתשלו� שכר טרח מגישבה� מגשר שובמקרי� ,  רשלנות מקצועיתמגשר בגי�

  .צד לגישור

 נועד למנוע מ� החיסיו� להפו� לחסינות תלונה נגד מגשרלתביעה או החריג הנוגע ל

מפני תביעות באופ� שמגשר שהפר חובות אתיות ומקצועיות המוטלות עליו יצא פטור 

  . 110מאחריות

 מוכר ג� בחסיונות בעלי מקצוע ה שכר טרחת מגשר לתשלו�תביעהחריג הנוגע ל

בפסיקת בתי המשפט בארצות הברית החריג די� ולקוח מוכר  של יחסי עור�בהקשר . אחרי�

  .111זה שני� רבות

כי ראוי לקבוע חריגי� , בהסתמ� על הפסיקה בארצות הברית, בית המשפט העליו� קבע

   :חריגי� אלה ה�. לחריג זה כדי למנוע שימוש בו לרעה

 

107  Model Rules of Professional Misconduct, Rule 8.3 (1996); P. Kentra “Hear No Evil, See 
No Evil, Speak No Evil: The Intolerable Conflict for Attorney-Mediators between the 
Duty to Maintain Mediation Confidentiality and the Duty to Report Fellow Attorney 

Misconduct” Brigham Young L. Rev. (1997) 716.  
108   �  .לקוד הגישור האחיד האמריקני) a)(6(6סעי
  .  78  הערהÏÈÚÏ, דברי ההסבר לקוד  109
110   � כי לקוד נאמרבדברי ההסבר . לקוד הגישור האחיד האמריקני) a)(5(6החריג קבוע בסעי

 היאמאחר ש  מבחינה ציבוריתהרצוי בגי� הפרת חובות אתיות י�נגד מגשר ות תביעהגשת
 ÏÈÚÏ, כ� ראו דויטש. 78 הערה ÏÈÚÏ ;הגישור כעיסוק מקצועי� קידוהאינטרס של  את תמשרת
  .173' עמ, 3הערה 

  .26הערה  ÏÈÚÏ, 17/86א "על  111
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רכי עילת מותר לחשו� מידע חסוי א� ורק א� המידע הוא הכרחי לצ .א"

  .ובלעדיו היא לא תקו�, תביעת השכר

עור� הדי� יחשו� רק את המידע המצומצ� וההכרחי להעמיד את עילת  . ב

  .ולא מעבר לכ�, התביעה

ינקוט כל , בטר� יגלה עור� הדי� את המידע המצומצ� וההכרחי כאמור .ג 

וכל זאת בלי להשתמש במידע החסוי , הדרכי� והצעדי� כדי לבוא על שכרו

  . 112"לח� או השפעה להשיג שכרו, כאיו�

   מדיניות ציבוריתשעניינ�סכסוכי�  )ו(

בגישור בסכסוכי� בנושא מדיניות ציבורית עשוי להתעורר מתח בי� שני אינטרסי� 

  . סודיות הלי� הגישור מזה וחופש המידע מזה: ציבוריי�

ות מידע  לגל מטילי� על רשויות השלטו� חובה שוני� בארצות הבריתדברי חקיקה

חוק חופש קובע באר� . טחו� הציבור ועודיב, כמו בריאות הציבור, בענייני� ציבוריי� שוני�

לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות "כי )  חוק חופש המידע:להל� (1998�ח"תשנ, המידע

  .113"לקבל מידע מרשות ציבורית בהתא� להוראות חוק זה

ההנחה היא כי חופש הביטוי . ביטויזכות הציבור לדעת הוכרה בפסיקה כחלק מחופש ה

המידע . 114 חובה לגלות מידע לציבורשלטו�לא יוכל להתממש בלי שתוטל על רשויות ה

 הצור� בקבלת .115נתפס ג� ככלי המאפשר לאזרח לבחו� את תפקוד� של רשויות השלטו�

 כאשר קיי� חשש או, לסוגיה למשל במקרי� של אפליה מידע לפי החוק עשוי להתעורר

מוצרי� , למשל בנושאי� כמו קביעת מיקומ� של אתרי� לסילוק פסולת, ה בציבורלפגיע

  . 116 מחירי�הסדרת  אופגומי�

 רשימת חופש המידע קובעלחוק ) ב(9סעי� . זכות הציבור לדעת איננה ער� מוחלט

 כי, בי� היתר, הסעי� קובע. חריגי� שבהתקיימ� אי� הרשות הציבורית חייבת למסור מידע

מידע וכ�  117מסור מידע על פרטי משא ומת� ע� גו� או ע� אד� שמחו� לרשותאי� חובה ל

 

112  Ì˘ , �   . לפסק דינו של השופט בייסקי10סעי
  . 1סעי�  ,�1998ח"תשנ, חוק חופש המידע  113
  .)Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ¯Â‡Ï ˙Ú„Ï ˙ÂÎÊ‰ )2000 סגל 'ז  114
  .)1999, ל"שתי ( חוק חופש המידע?)Ú„ÈÓ(ÙÂÁÓ „ÁÙÓ ÈÓ˘  )עור�(נוחי� מ' י  115
116  C. Menkel-Meadow “Public Access to Private Settlements: Conflicting Legal Policies” 

6 Alternatives (June 1993) 85; D. Golann & E. Van Loon “Legal Issues in Consensus 
Building” The Consensus Building Handbook (1999) 495.  

117   �  . חופש המידעלחוק) 3)(ב(9סעי
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קובע החוק עוד . 118בדבר דיוני� פנימיי� והתייעצויות פנימיות בי� עובדי רשויות ציבוריות

מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ער� כלכלי "כי אי� חובה למסור 

וכ� מידע הנוגע לענייני� מסחריי� או , רכושפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בע

, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מקצועיי� הקשורי� לעסקיו של אד�

שע� התקיימותו קמה שוב חובה למסור את , לחריג זה נקבע חריג. 119"מסחרי או כלכלי

שסולקו , שנשפכו, חומרי� שנפלטו "עניינוהחריג לחריג קובע כי כאשר מידע זה . המידע

, "שלא ברשות היחיד, ריח וקרינה, תוצאות של מדידות רעש"או , "או שהושלכו לסביבה

  .  ג� א� מדובר בסוד מסחרי או באחד הענייני� האחרי� המנויי� בסעי�למסרוחובה 

רשות ציבורית להביא בחשבו� בבואה לשקול שעל  לחוק מונה את השיקולי� 10סעי� 

העני� הציבורי "יקולי� אלה ה� עניינו של המבקש במידע וכ� ש. סירוב למסור מידע

או שמירה על איכות , שבגילוי המידע מטעמי� של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו

  ".הסביבה

האינטרסי� של סודיותו של   לבי� לאז� בי� האינטרס הציבורי בגילוי מידעכיצד ראוי

   ?ית המשפטתלי בו הסכמי� מחו� לכהלי� הגישור ועידוד

הטעמי� העומדי� ביסודו של חופש המידע מחייבי� כי בגישור שנסב על נושאי� של 

יחולו מגבלות על , איכות הסביבה וכיוצא בזה, בריאות הציבור ובטיחותו, מדיניות ציבורית

מגבלות אלה תכלית� למנוע מצב שבו יגיעו הצדדי� הישירי� . הסודיות ועל החיסיו�

. 120 להסכ� המנוגד לטובת הציבור בלי שהציבור ידע על כ�–� עצמ�  בינ� לבי–לסכסו� 

וכי מוטלת עליו , יש הסבורי� כי בסכסוכי� מסוג זה המגשר אינו צרי� להיות ניטרלי

, אחריות לא רק כלפי הצדדי� הישירי� לסכסו� אלא ג� כלפי בעלי עניי� שאינ� צד לגישור

 קוד הגישור האחיד האמריקני. 121הבאי�כמו הציבור העלול להיפגע מ� ההסכ� והדורות 

, מתייחס לנושא זה בקבעו כי לא יחול חיסיו� על מידע שלציבור נתונה גישה אליו לפי חוק

ועל מידע שנמסר בישיבת גישור פתוחה לציבור או בישיבה שלפי החוק צריכה להיות 

� הנחיות היוע� המשפטי לממשלה בנושא יישוב סכסוכי, בישראל. 122פתוחה לציבור

במקרי� שבה� "קובעות כי  מתייחסות א� ה� לנושא זה ושהמדינה צד לה� בדר� של גישור

 

118  Ì˘ , �  ).4)(ב(9סעי
119  Ì˘ , �  ).6)(ב(9סעי
 L. Susskind “Environmental Mediation and the Accountability: לעניי� חשש זה ראו ג�  120

Problem” 6 Vermont L. Rev. (1981) 1.  
121  Ì˘ ,16�14, 6�5' עמ.  
  . לקוד הגישור האחיד האמריקני�8ו) a)(2(6סעיפי�   122
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מ� הראוי שבעלי הדי� יבדקו את האפשרות , הגישור הוא בנושא בעל חשיבות ציבורית

  . בשל מורכבות הנושא נראה כי ההנחיה אינה מספקת.123"לפרס� את הדברי�

עלי אופי ציבורי נעשה בדר� כלל בתהלי� בהקשר זה ראוי לציי� כי גישור בסכסוכי� ב

בגישור מסוג זה משתתפי� נציגי� של כל בעלי העניי� הנוגעי� ". בניית קונסנסוס"של 

כ� למשל בסכסו� . 124לרבות בעלי עניי� המייצגי� אינטרסי� של קבוצות המיעוט, בדבר

ויוזמת  מתכננת –בנושא סלילת כביש בעלי העניי� האפשריי� עשויי� להיות המדינה 

ארגוני תושבי� אשר קרקע בבעלות� , הכביש הקבל� שנבחר במכרז לבצע את הסלילה

ארגוני� סביבתיי� המעונייני� למנוע מפגעי� סביבתיי� שיגרו� , עומדת להיות מופקעת

נציגי בעלי העניי� אחראי� לעדכ� את שולחיה� על התקדמות התהלי� ולהשיג . הכביש ועוד

גישור הנער� במתכונת של בניית קונסנסוס הוא . במשא ומת�את אישור� להסכ� שיושג 

המידע נחש� לא רק בפני המשתתפי� : פחות מגישור רגיל" סודי"אפוא מלכתחילה 

בכללי היסוד שעליה� מסכימי� . אלא ג� בפני שולחיה�, הישירי� בהלי� הגישור

הפעלת . שורתה� רשאי� להסכי� ג� על נוהלי דיווח לכלי התק, המשתתפי� בפתח ההלי�

 הגילוי רק על תוכ� שבמקרי� מסוימי� יחולשיקול הדעת בכל מקרה ומקרה תביא לכ� 

במקרי� אחרי� יוכלו הצדדי� . המשא ומת� בי� הצדדי�פרטי ולא על  הסדר הגישור

להסכי� על דר� ליידע את כלי התקשורת על התקדמות המשא ומת� באופ� שלא יפגע 

� עושי� בו שימוש לעתי� קרובות הוא הסכמה על מסירת  מנגנו� שהצדדי.בהמש� הגישור

  .125הודעה משותפת לתקשורת בסיומה של כל ישיבת גישור

   הסכ� גישור והסדר גישור)ז(

המסדיר את החקיקה ברוב המדינות בארצות הברית קובעת כי הסדר הגישור וכ� ההסכ� 

וד הגישור האחיד ק .126ובלבד שהועלו על הכתב, אינ� חסויי�כללי היסוד של הגישור 

  .127אמ� חריג זהמהאמריקני 

לפי דברי ? הא� החיסיו� חל על הסכ� בעל פה שאליו הגיעו הצדדי� במהל� הגישור

יאיי�  הדברפה בגלל החשש כי   הסכמי� בעלהחריג לכלל החיסיו� לא חל על, קודההסבר ל

 

123  ÏÈÚÏ 46 הערה , �  . להנחיות8סעי
124  A Practical Guide to Consensus, PCI – Policy consensus Initiative (1999); D. Laws 

“Representation of Stakeholding Interests” L. Susskind et al. (ed.) The Consensus 
Building Handbook: A Comprehensive Guide to Reaching Agreement (1999) 241.  

125  J.E. Kunde “Dealing with the Press” L. Susskind et al. (ed.) The Consensus Building 
Handbook: A Comprehensive Guide to Reaching Agreement (1999) 435.  

 נאמר כי בדברי ההסבר. 78 הערה ÈÚÏÏ, לקוד הגישור האחיד האמריקנידברי ההסבר ראו   126
  . ני והקלטה ממלאי� אחר דרישת הכתבי� זה ג� שדר אלקטרוילענ

127   �  .לקוד הגישור האחיד האמריקני) a)(1(6סעי
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עלי די� בלתי דרישת הכתב עלולה לפגוע דווקא בבמכירי� בכ� שדברי ההסבר . את החיסיו�

אלה עלולי� למצוא עצמ� .  יש תוק� משפטיפה הסכמי� בעלהמאמיני� כי ל, מתוחכמי�

 במהל� ביניה� הסכ�בפני שוקת שבורה שעה שלא יוכלו להביא ראיות לכ� שנכרת עומדי� 

בדברי . להסכ� בכתב בלבדהחריג הקבוע בקוד מצומצ� ומתייחס , כ��פי�על�א�. הגישור

את על הכתב להעלות  ידאגו מגשרי� הוראה זובעקבות כי נית� לצפות שההסבר לקוד נאמר 

 הדבר עשוי שלא לעלות בקנה אחד ע� מודלי� של גישור אשר .128מות בי� הצדדי�הסכה

  .129אינ� רואי� בהסכ� את ייעודו של הגישור

  התקשרויות שלא היו סודיות או חסויות אלמלא הגישור )ח(

 הוא כי מידע לא יהפו� לחסוי א� 130יות הפדרליי� לכללי הרא408 סעי�קבוע בההכלל 

 הכוונה היא בדר� כלל למידע שלא הוכ� באופ� מיוחד .משו� שנמסר בהלי� גישורורק 

לב  משא ומת� בחוסר תו�לכלל זה נועד למנוע את החשש כי צדדי� ייכנסו . למטרת הגישור

   .כדי למנוע הגשת ראיה בהליכי� משפטיי� עתידיי�

 �מסמכי� שהוכנו עבור , לפי הקוד. ג� בקוד הגישור האחיד האמריקניכלל זה אומ

לא נית� להגיש� בהליכי� משפטיי� עתידיי� ללא הסכמת , כמו חוות דעת מומחה, הגישור

עצ� הגשת מסמ� בגישור אינה הופכת את , ע� זאת. 131כל הצדדי� לגישור והמומחה

� להיות מוגבל למסמכי� החריג צרי, גוטמ��כפי שטוענת בצדק זר. 132המסמ� לחסוי

לראיות שאינ� " בית קברות"שא� לא כ� יהפו� הגישור ל, שהוכנו במיוחד עבור הגישור

כ� שכל הסיבה להצגת� בגישור היא הרצו� להפו� אות� לחסויות בהלי� , טובות לצדדי�

  .134בית המשפט העליו� באר� אימ� גישה זו. 133"משפטי באותו עני�

 

 Vernon v. Vernon, N.E. 2d 805 (2000); Ryan v. Garcia, Cal. App. 4th ג� אור זה �ילעני  128
1006 (1994). 

מודל .  מייחסי� לגישור תכליות אחרותבי ומודל הגישור הנרטיבימודל הגישור הטרנספורמטי  129
הגישור הטרנספורמטיבי רואה את תכליתו של הגישור בטרנספורמציה של הצדדי� לסכסו� 

 R. Bush & J. Folger The Promise of Mediation: Responding to ;באמצעות העצמה והכרה
Conflict through Empowerment and Recognition (1994), 83 . מודל הגישור הנרטיבי רואה

 .J. Winslade & G :ה של סיפור חדשיאת תכליתו של הגישור בפירוק סיפור הקונפליקט ובני
Monk Narrative Mediation: A New Approach to Conflict Resolution (2000), 82.  

130   �  . 40 הערה ÏÈÚÏ או לכללי הראיות הפדרליי� ר408לסעי
  .78 הערה ÏÈÚÏ, ההסבר לקודדברי ג�  אור.  לקוד הגישור האחיד האמריקני4� סעי  131
132   �  .לקוד הגישור האחיד האמריקני) c(4סעי
  .188�187' עמ, 2  הערהÏÈÚÏ, גוטמ��זר  133
יה כי 'קבעה השופטת פרוקצש� ,  לפסק הדי�20פסקה , 38 הערה ÏÈÚÏ, 2235/04א "רע  134

כי המטרה הדומיננטית להכנת , נדרש ג� בענייננו, טבדומה לחיסיו� על חומר הכנה למשפ"
בי� אגב מהלכו של , החומר היתה לשמש את בעל הדי� לצור� הלי� חלופי ליישוב המחלוקת
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�הCPR – Center for Public Resources , אחד הארגוני� הגדולי� ביותר בארצות הברית

סכסוכי� בנושא סודות המסדירי� מציע לכלול בהסכמי� , יישוב סכסוכי�בתחו� של 

כ� למשל מוצע לקבוע כי מידע שנמסר בגישור לא יהיה .  כלל זהלהבטחתמסחריי� תנאי� 

היה ברשותו של הצד השני א� המידע ; סודי א� היה נחלת הציבור בזמ� ניהול המשא ומת�

ידי עובדיו או שלוחיו של הצד השני  א� המידע פותח על; עוד קוד� לתחילת המשא ומת�

א� הצד שפיתח את הסוד המסחרי ; באופ� עצמאי וללא כל קשר למידע שנמסר בגישור

וזה העביר את המידע לצד השני , הפטור מחובת סודיות, העביר את המידע לצד שלישי

  .135 שני� ממועד הגישורחמש הסודיות תפקע בתו� –י בכל מקרה  וכ,לסכסו�

  מחקר והערכה )ט(

על מחקר ועל  קובעי� כי החיסיו� לא יחול במדינות שונות בארצות הברית דברי חקיקה

בנוגע למספר נתוני� סטטיסטיי� כ� למשל החיסיו� אינו חל על . הערכה של תכניות גישור

הערכת מיומנות� של על  המקרי� שהופנו לגישור או תיעודעל , תיקי� שהופנו לגישורה

במקרי� אלה המידע הנאס� מהצדדי� הוא בדר� כלל אנונימי ואינו חוש� . 136מגשרי�

  .פרטי� אישיי�

  ?חיסיו יחסיאו חיסיו מוחלט  .2

�ה� , לקוח�די� סיו� עור�ילמעט ח, כל חסיונות בעלי המקצוע, לפי המצב המשפטי באר

להסיר , א� בלא הסכמת בעל החיסיו�, דבר היא כי בית המשפט רשאימשמעות ה. יחסיי�

כי הצור� לגלות את הראיה לש� עשיית צדק עדי� מ� העני� שיש לא "את החיסיו� א� מצא 

היא כי ככל שגילוי הראיה החסויה חיוני יותר  במישור האזרחי משמעות הוראה זו". לגלותה

  .137י לגילויהכ� יגדל הסיכו, להגנת עניינו של בעל די�

מציעה לקבוע  1998�ח"נתש, ) חסיונות בעלי מקצוע–תיקו� (טיוטת חוק פקודת הראיות 

את קובעת טיוטת החוק . לקוח יהיה חיסיו� יחסי ולא חיסיו� מוחלט�די� סיו� עור�יכי ג� ח

 

אלא כ�ונה למטרה , חומר שעיקר מטרתו לא נועדה לתכלית זו. ההלי� ובי� תו� צפי לקיומו
Ú· ıÈ¯˜Ï ÔÈÓÈ�· È�·" Ó 3297/06) 'חי(א " ג� עאוי� זה רילענ ".לא יחסה בצל החיסיו�, אחרת

�'Ú· ˙ÂÈ˙˘˙ È·‡Ê "Ó, 30.5.07פסק די� מיו�  ( המאגר המשפטי הישראלי– נבו .(  
135  “CPR Sample Confidentiality Agreement” Confidentiality in ADR (CPR Institute for 

Dispute Resolution, 1994) .אוי� סודיות מסחרית רילענ �לחוק בתי ) 8()ב(68 ג� סעי
 אוכ� ר. הקובע כי בית משפט רשאי לדו� בדלתיי� סגורות לש� הגנה על סוד מסחרי, המשפט

, אוסרת על מגשר להשתמש במידע שנמסר לו במהל� הגישורה, לתקנות הגישור) ד(5תקנה 
  . אשר לא היה נית� לקבלו בדר� אחרת במאמ� סביר

136  Kentra ,ÏÈÚÏ 740' עמ, 107 הערה. 
  .741' עמ, 21 הערה ÏÈÚÏ, קדמי  137
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גילוי הראיה  :העקרונות שינחו את בית המשפט בהחלטתו א� להורות על גילוי מידע חסוי

לא נית� להשיג ו, � שאלה העומדת לדיו� או לצור� מניעת ביצוע עבירה חמורהיידרוש לענ

  .138את התכלית שלשמה מתבקשת הראיה בדר� אחרת באופ� סביר

לאפשר לבית כדי צדדי� לגישור צרי� להיות יחסי לבי� מגשר בי� חיסיו� הנראה כי ג� 

 חיסיו� יחסי נקבע ג� הסדר של. 139 החיסיו�הורות על הסרתל, במקרי� המתאימי�, המשפט

לפי בקשת המעוניי� , בית משפט רשאי, לפי הסדר זה. בקוד הגישור האחיד האמריקני

, 140ולאחר שקיי� הלי� מקדמי בדלתיי� סגורות לדיו� בטענת החיסיו�, בגילוי הראיה

 כי ;להורות על גילוי הראיה א� המבקש הוכיח כי לא נית� להשיג את הראיה בדר� אחרת

ילוי הראיה  וכי ג;וי הראיה גובר באופ� מהותי על האינטרס בהגנה על סודיותההצור� בגיל

נדרש בהלי� משפטי בעבירה מסוג פשע או בהלי� שנועד להוכיח טענה לבטלות ההסכ� 

  .שהושג בגישור בשל פג� בכריתתו

ההסדרי� המוצעי� בטיוטת חוק פקודת הראיות ובקוד הגישור האחיד האמריקני יוצאי� 

בי� הלי� אזרחי , � גילוי ראיה על דברי� שנמסרו בגישורילעני, קיי� הבדלה כי מ� ההנח

 על לגבורבהלי� פלילי עשוי הצור� בגילוי הראיה לש� עשיית צדק : לבי� הלי� פלילי

  . י� שלא לגלותהיהענ

, ניהול הלי� פלילי הוג�"משמעה " עשיית צדק" כי נפסק באר� בשני מקרי�בהקשר זה 

על . חשו� את האמת ולא לגרו� לעיוות די� לאותו נאש� ספציפי העומד לדי�שיש בו כדי ל

, בוודאי, כי אז, סיו� חיוני הוא להגנת הנאש�יא� חומר החקירה אשר לגביו חל הח, כ�

המבח� להסרת החיסיו� בהלי� פלילי נבדל אפוא מ� המבח� . 141"דורש את גילויו הצדק

  .142להסרת החיסיו� בהלי� אזרחי

 הוכחת טענה בדבר בטלות בקוד הגישור האחיד האמריקני הוא המוסדר נושא נוס�

 שנית� על, �Olam י בעקבות פסק הדי� בעניבקודכללה בעניי� זה הוהוראה . 143הסדר גישור

 

  .ולא הפכה להצעת חוק ממשלתיתטיוטת החוק הוקפאה  עקב התנגדויות של גורמי� שוני�  138
  .185�184' עמ, 2  הערהÏÈÚÏ, גוטמ��כ� סבורה ג� זר  139
לפקודת ) ג(49 למשל סעי� אור.  בדלתיי� סגורותסיו�יחג� באר� מתנהל הדיו� בטענת ה  140

סעי� , י� עדות פסיכולוגי לענ–לפקודת הראיות ) ג(50 סעי� ,י� עדות רופאי לענ–הראיות 
  .י� עדות עובד סוציאליי לענ–לפקודת הראיות ) ג(א50

  .738, 729) 3(ד לח" פ,È�·ÈÏ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 838/84ש "ב  141
 מצוי� עוד כי לאור המדיניות הציבורית לקוד הגישור האחיד האמריקניבדברי ההסבר   142

יש לבחו� את היק� , הליכי גישור בסכסוכי� בי� כנופיות רחוב, מי�במקרי� מסוי, מעודדתה
שכ� תכניות גישור מסוג זה יצליחו פחות א� הצדדי� לגישור ,  שיחול בהליכי� אלהסיו�יחה

  .78 הערה ÏÈÚÏ או ר;לא יוכלו לדו� באופ� חופשי על הפעילות העבריינית שביסוד הסכסו�
143   �  .אמריקנילקוד הגישור האחיד ה) b)(2(6סעי
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כי הסדר הגישור   המבקשת טענהבאותו מקרה. 144ידי בית המשפט במחוז צפו� קליפורניה

גישו בקשה מוסכמת לזמ� את המגשר שני בעלי הדי� ה. בטל מחמת עושקעליו חתמה ש

א� . הפיזי והמנטלי של המבקשת בעת חתימת ההסכ�, להעיד מה היה לדעתו מצבה הנפשי

 בקוד לחיסיו� שנקבעבדומה , החוק בקליפורניה מעניק למגשר זכות עצמאית לחיסיו�ש

לאחר שקיי� הלי� מקדמי לשמיעת עדותו  –  בית המשפטקבע, הגישור האחיד האמריקני

פסק על . שמירת החיסיו�של כי האינטרס של עשיית צדק גובר על האינטרס  – ל המגשרש

קוד הגישור האחיד האמריקני כי בית המשפט בעקבות ביקורת זו קבע .  ביקורתנמתחההדי� 

בה� נטענת טענה נגד תוקפו המחייב של הסדר שרשאי להחליט על הסרת החיסיו� בנסיבות 

  .145 לשיקול דעתומסור והדבר , את המגשר להעיד על כ�אול� לא נית� לחייב, גישור

    בה	 חל חיסיושההליכי	   .3

קובעת , לפקודת הראיות' כאשר מדובר בחסיונות של בעלי מקצוע המנויי� בפרק ג

  : לפקודה כי52הוראת סעי� 

הוראות פרק זה יחולו ה� על מסירת ראיות בפני בית משפט ובית די� וה� "

פי הדי� לגבות �גו� או אד� המוסמכי� על, תעל מסירת� בפני רשו

  ."...ראיות

די� איסור לחשו� את פרטי התקשורת   לחוק לשכת עורכי הדי� מטיל על עור�90סעי� 

  . חיפושבע� לקוחו ה� בהלי� משפטי ה� בחקירה או 

 בכל  ולחולחסיונות אחרי�זה של לבהיקפו להיות דומה החיסיו� בגישור צרי� נראה כי 

 לחוק בתי )ד(ג79 סעי� ובע כיו�כפי שק, ולא רק בהלי� משפטי אזרחי טיהלי� משפ

הקובע כי החיסיו� יחול בכל , קוד הגישור האחיד האמריקניעמדה זו אומצה ג� ב. המשפט

  .146משפט והליכי בוררות לרבות ישיבות קד�, הלי� משפטי או מינהלי

  מסירת דיווח לבית המשפט . 4

למסור לבית , בדר� כלל, נדרש המגשר, די בית המשפטכאשר מינוי המגשר נעשה על י

  ? אילו פרטי� רשאי המגשר לכלול במסגרת דיווח זה. המשפט דיווח תקופתי

 

144  ÏÈÚÏ 1 הערה.  
145   �  .לקוד הגישור האחיד האמריקני) c(6סעי
146  Ì˘ , �  .186' עמ, 2  הערהÏÈÚÏ, גוטמ��כ� סבורה ג� זר). a)(1(3סעי
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לתקנות הגישור קובעת כי מגשר שהחליט להפסיק את הגישור חייב להודיע ) ג(8תקנה 

 דעתו ע� זאת נאסר עליו למסור את נימוקיו להחלטתו או לחוות, החלטתו לבית המשפט

  . בכל עניי� הנוגע לגישור

בתביעה בגי� . 147בית המשפט העליו� בקליפורניה נדרש לסוגיה זו לפני שני� אחדות
. ליקויי בנייה חויבו הצדדי� לפנות לגישור לפי תכנית גישור חובה המופעלת בבית המשפט

הצו המפנה את בעלי הדי� לגישור הורה לה� לעשות את מרב המאמצי� לשת� פעולה 
כ� הורה הצו לבעלי הדי� להתייצב בגישור ע� כל המומחי� ובעלי העניי� הנוגעי� . גישורב

בישיבת הגישור הראשונה מבי� חמש . בית המשפט מינה כמגשר שופט בדימוס. בדבר
בא . ישיבות שתואמו ע� הצדדי� הופיע התובע ע� עור� דינו וע� תשעה מומחי� מטעמו

עקב כ� החליט המגשר לבטל את ישיבות .  המומחי�כוח� של הנתבעות הופיע לבדו ללא
ימי� ספורי� לאחר אותה ישיבה העביר המגשר לבית המשפט . הגישור הנוספות שנקבעו

הגיע , כי בא כוח הנתבעות עשה מאמצי� ניכרי� לנהל סחבת, בי� היתר, ובו ציי�, דוח
סי� כי החליט המגשר הו.  דקות ונמנע מלהביא לישיבה מומחי�30לישיבה באיחור של 

לבטל את ישיבות הגישור הנותרות נוכח הטקטיקה המכשילה וחסרת תו� הלב של בא כוח 
לבסו� המלי� להטיל על הנתבעות הוצאות בגי� ביטול ישיבות הגישור ולאפשר . הנתבעות

התובע אכ� פנה לבית המשפט לפי המלצת המגשר . לתובע להגיש בקשה להטלת סנקציה
בית המשפט . עות סנקציה בגי� השתתפות בגישור בחוסר תו� לבוביקש להטיל על הנתב

ערעור על פסק הדי� נדחה על ידי בית המשפט . בערכאה הראשונה קיבל את הבקשה
אשר קבע כי יש לאז� בי� סודיות הלי� הגישור לבי� החובה להשתת� בגישור , לערעורי�
לצו בית המשפט המורה לה� שכ� הסודיות לא נועדה להג� על צדדי� שלא צייתו , בתו� לב

החלטה זו נהפכה על ידי . להשתת� בגישור בתו� לב וליצור עבור� חסינות מפני סנקציות
ומשמעות� אינה , אשר קבע כי מילות החוק ה� פשוטות וברורות, בית המשפט העליו�

, הערכה, החוק אוסר במפורש על מגשר למסור לבית המשפט דיווח: טעונה פרשנות
. וקובע כי חל חיסיו� על פרטי התקשורת בי� הצדדי� לגישור, צאי� עובדתיי�המלצה או ממ

הטע� להוראה זו הוא כי החיסיו� חיוני להצלחת הליכי גישור בכלל ולהצלחת תכניות 
  . גישור המופעלות בצד בית המשפט בפרט

 מבחי� בי� פרטי� אסורי� בדיווח לבית המשפט לבי� קוד הגישור האחיד האמריקני
, למגשר אסור למסור לבית המשפט, לפי הקוד. �148 שעליה� רשאי המגשר לדווחפרטי

, הערכה, לרשות מינהלית או לכל גו� אחר שעשוי לקבל החלטה בנוגע לסכסו� כל דיווח
פרטי� שנמסרו . ממצא עובדתי או כל פרט אחר הקשור לדברי� שנמסרו בגישור, המלצה

 

147  Foxgate Homeowners’ Association, Inc v. Bramelea California, Inc, 25 P. 3d 1117 
(2001).  

148   �  . לקוד הגישור האחיד האמריקני7סעי
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ולא יהיה , י הגו� המוסמ� להכריע בסכסו�תו� הפרת הוראה זו לא יובאו בחשבו� על יד
באר� נקבע בשני פסקי די� כי חשיפת פרטי� חסויי� . נית� להשתית עליה� את ההכרעה

, מהלי� הגישור בפני בית המשפט עשויה ליצור חשש ממשי למשוא פני� בניהול המשפט
  . 149המחייבת את השופט לפסול עצמו מלשבת בדי�

, וח לבית המשפט לפי קוד הגישור האחיד האמריקניפרטי� שעליה� רשאי המגשר לדו
, א� הצדדי� הגיעו להסדר גישור, מועד סיומו של הגישור, ה� מועד קיו� ישיבות הגישור

  . ומי התייצב בישיבת הגישור

  החיסיו�הסודיות וסנקציה על הפרת  ה.ו

ת חוק בתי המשפט ותקנות הגישור אינ� מטילי� סנקציה על מגשר שהפר את הסודיו
נראה כי הסיבה . קוד הגישור האחיד האמריקני נמנע א� הוא מלהסדיר נושא זה. והחיסיו�

איננו עדיי� בגדר עיסוק מקצועי , להבדיל מעיסוקי� אחרי�, הגישורהעיקרית לכ� היא כי 
, בארצות הבריתזה המצב המשפטי ג� . רפואה או פסיכולוגיה, עריכת די�,  כמוטעו� רישיו�

המגשר חשו� להליכי� משמעתיי� במצב זה אי� . על זה כשלושי� שנהמופבה הגישור ש
,  לכל היותר,השכיחה היאהסנקציה . גישור לעסוק ברישיונועלולי� להביא לשלילת ה

  .  בית המשפטשלמגשרי� ההוצאה מרשימת 

1996�ו"נתש, )רשימת מגשרי�(תקנות בתי המשפט . ההסדר המשפטי באר� דומה 
משפט יעמיד לרשות בתי המשפט רשימה של מגשרי� לפי הנושאי� כי מנהל בתי הקובעות 

ברשימה ייכללו מגשרי� בעלי הכישורי� והניסיו� המקצועי שנקבעו . שבה� ה� מתמחי�
עדה ומנהל בתי המשפט מוסמ� להוציא מגשר מ� הרשימה לאחר התייעצות ע� הו. בתקנות

 חובה או על הפרתבת הסודיות נראה כי תלונה על הפרת חו. המייעצת לגישור בבתי המשפט
ע� . עשויה לשמש עילה להוצאת מגשר מ� הרשימה, בתקנות הגישורהקבועה אתית אחרת 
ולמיטב ידיעתי לא הוצאו ,  טר� הוק� מנגנו� לבירור תלונות על מגשרי�זאת עד כה

המונה כיו� למעלה משלושת אלפי� מגשרי�  –הרשימה , יתרה מכ�. מגשרי� מ� הרשימה
  .  אינה משמשת ערובה לרמת� המקצועית של המגשרי� הכלולי� בה ממילא–

 שהפר קיימי� כמה מקורות משפטיי� כלליי� שמכוח� נית� להטיל אחריות על מגשר
ההסכ� המצוי שבתוספת המגשר נושא באחריות חוזית מכוח , ראשית. חובת הסודיותאת 

המגשר עשוי , שנית. 150 ומכוח חובת תו� הלב הכללית המוטלת עליולתקנות הגישור

 

 )'חי (ש"תמ; 796ע לז "פד ,Ú· ‰˜ÈÊ ˙Â„Â¯Ë˜Ï‡ ÈÏÚÙÓ"� Ó 'ıÈ·Â·Â˜ÚÈ 1018/02 ח"עא  149
27590/03 � È�ÂÏÙ 'ÌÈ�ÂÓÏ‡ )לא פורס�( .  

, לעניי� זה ראו ג� דויטש). ב(�61 ו39, 12סעיפי� , �1973ג"תשל, )חלק כללי(חוק החוזי�   150
ÏÈÚÏ 86' עמ, 3 הערה.  
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מגשר שהפר ,  שלישית.152הפרת חובה חקוקהאו  151רשלנות לשאת באחריות נזיקית בגי�
חלות  ו עוולה אזרחיתשהיא,  פגיעה בפרטיותעשוי לשאת באחריות בגי�חובת הסודיות את 

  .153הוראות פקודת הנזיקי�עליה 

, ל ידי מגשרבפסיקה האמריקנית לא אותרו פסקי די� הדני� בהפרת חובת הסודיות ע
לעומת זאת כמה פסקי די� הטילו סנקציה כספית על צד לגישור או על בא כוחו בגי� הפרת 

 דולר על עור� די� שהגיש תצהיר ובו פרטי� על 750כ� למשל הוטל קנס בס� . החיסיו�
בית . העמדה שנקט הצד שכנגד בעניי� אחר שבו התנהל הלי� גישור בי� אות� צדדי�

לת הקנס בניצול לרעה של הלי� הגישור מטעמי� טקטיי� לצור� הדיו� המשפט נימק את הט
  .154בבית המשפט

בעניי� אחר הגדיל בית המשפט לעשות והטיל על עור� די� שהפר את החיסיו� קנס כספי 
באותו מקרה הוטרדו מינית עובדות החברה הנתבעת על ידי עובדי� . 155 אל� דולר15בס� 

י� להסדר שלפיו יקבלו העובדות פיצויי� כספיי� בגישור הגיעו הצדד. אחרי� בחברה
עקב כ� הגיש בא . החברה לא עמדה בתנאי ההסכ� ולא שילמה את הפיצויי�. מהחברה

הבקשה הוגשה לבית . כוח� של העובדות לבית המשפט בקשה לאכו� את הסדר הגישור
 לאחר שבדק את, בית המשפט מצא. המשפט באופ� גלוי בלי שנתבקשה הטלת חיסיו�

לא , קבע, לפיכ�. לבו של ההסכ� בי� הצדדי��כי באותו מקרה הייתה הסודיות לב, הראיות
עוד קבע בית המשפט . היה נית� להפר את הסודיות במסווה של בקשת סעד מבית המשפט

  . כי הפרת הסדר גישור איננה מצדיקה פגיעה בחובת הסודיות

   סיכו� .ז

ת חיסיו� בי� מגשר לבי� צדדי� לגישור במאמר זה עמדתי על הטעמי� המצדיקי� יציר

טעמי� אלה ה� . באופ� שימנע מת� עדות של מגשר על הגישור בהליכי� משפטיי� עתידיי�

עידוד הצדדי� ליישב את ; הגנה על פרטיות� של הצדדי� לגישור; סודיות הלי� הגישור

  . והבטחת הניטרליות של המגשר; הסכסו� בהסכמה מחו� לכותלי בית המשפט

 

  .85�78' עמ, ˘Ì,  ראו ג� דויטש.35 סעי� ,]נוסח חדש[פקודת הנזיקי�   151
  .85' עמ, ˘Ì, ראו ג� דויטש. 63סעי�  ,]נוסח חדש[פקודת הנזיקי�   152
153   � , קובע כי פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית�1981א"תשמ, חוק הגנת הפרטיות ל4סעי

פגיעה בפרטיות יכול שתהיה ג� עבירה פלילית מכוח . יחולו עליה הוראות פקודת הנזיקי�ו
לא תהיה זכות לתביעה אזרחית או פלילית לפי החוק , 6ע� זאת לפי סעי� . חוקאותו  ל5י� סע

  .בשל פגיעה שאי� בה ממש
154  Cohen v. Empire Blue Cross and Blue Shield, 178 F.R.D. 385 (ED NY, 1998). 
155  Toon v. Wackenhut Corrections Corporation and Michael Wodkins, F. 3d 950 (2001). 
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כי הניטרליות של המגשר היא הרעיו� המרכזי המאגד תחתיו את הטעמי� , נתי היאטע

הניטרליות משמשת מושג נורמטיבי מכונ� בגישור מאחר שהיא נועדה . האחרי� לחיסיו�

להבטיח לא רק את אמו� הצדדי� במגשר המסוי� אלא ג� את האמו� הציבורי במוסד 

  . הגישור בכלל

חובת הניטרליות אינה . טרליות ה� ייחודיי� להלי� הגישוריחסי האמו� הנובעי� מ� הני

: אלא היא מזכירה במידה רבה את הניטרליות השיפוטית, חלה על בעלי מקצוע אחרי�

 .הנתוני� בסכסו�) או יותר(בי� שני צדדי� " צד שלישי"משמש ג� המגשר , בדומה לשופט

מגשר מקורה ביחסי האמו� בי� הניטרליות של ה,  להבדיל מ� הניטרליות השיפוטית,ע� זאת

  . המגשר לבי� הצדדי�

הבטחת הניטרליות של המגשר היא אפוא האינטרס הציבורי העיקרי למניעת העדתו של 

ע� זאת הניטרליות של המגשר אינה . וזאת ג� במצב שבו שני הצדדי� הסכימו לכ�, המגשר

, ו� זה עשוי להצדיקאיז. ויש לאזנה ע� אינטרסי� אחרי�, האינטרס היחיד הטעו� הגנה

הסרת החיסיו� והזמנת מגשר למסור עדות על הלי� הגישור או א� חיובו , בנסיבות מסוימות

  .לדווח מיוזמתו על מידע שהובא לידיעתו במהל� הגישור

לחוק בתי המשפט ) ד(ג79סעי� . כיו� אי� החיסיו� מוסדר בחקיקה בצורה מפורשת

משפט באר� רואי� בו הוראת חיסיו� מובנת א� כי בתי ה. קבילות�מנוסח ככלל של אי

קבילות �כלל רחב של אי, אשיתר: אינו מניח את הדעתקבילות �כהוראת אי וניסוח, מאליה

 קיי�  על כ�נוס�. 156אינו מקובל ביחסי� בי� בעל מקצוע לבי� מי שמקבל ממנו שירות

י� המתנהל בי� בהל. זרי� להלי� הגישור, חשש כי הכלל ינוצל לרעה בידי צדדי� שלישיי�

הצד השלישי להתנגד להגשת מסמ� למשל עשוי מי שהיה צד לגישור לבי� צד שלישי 

 אחר בהסכמתו של הצד היתקבילות ג� א� הגשת המסמ� נעש� בגישור מחמת אינמסרש

  . לגישור

קבילות הוא כי הוא חל רק בי� בעלי הדי� באותה התדיינות �סרו� נוס� של הסדר אייח

, מאחר שבעלי הדי� רשאי� להתנות על דיני הראיות. מי שאינו צד לדיו� ולא על ,משפטית

מכא� שצד . 157יכולי� ה� להסכי� ביניה� להגיש ראיה בלתי קבילה ובכ� להכשירה

מתנהל הבהלי� משפטי  –יכולי� להסכי� להגיש כראיה , זר לגישור, לגישור וצד שלישי

  .  לגישור מתנגד לכ�אחרהגישור ג� א� הצד שהוכ� עבור הלי�  מסמ� –ביניה� 

 ,ידי בית המשפט נית� להסרה עלאי� הוא קבילות הוא כי �סרו� שלישי של הסדר אייח

במצב .  על הסרתוורותשבנסיבות מסוימות רשאי בית המשפט לה, להבדיל מחיסיו� יחסי

 

  .78 הערה ÏÈÚÏ,  לקוד הגישור האחיד האמריקנידברי ההסבר  156
  .505' עמ, 23 הערה ÏÈÚÏ, זוסמ�  157



  ספר אורי קיטאי

84  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-02.doc 5/26/2008 8:26:00 AM  

גדול א� מזה שנית� עשוי בנסיבות מסוימות להיות דברי� זה היק� ההגנה הניתנת למגשר 

  . די� למעט עור�, י מקצוע אחרי�לבעל

 אחד בהקשרקבילות בהלי� משפטי אזרחי הוא �מהאמור לעיל עולה כי הסדר של אי

  . צר מדיאחר בהקשררחב מדי ו

הסדר כזה . ראוי אפוא להסדיר בחוק במפורש את החיסיו� בי� מגשר לבי� צדדי� לגישור

. פי הפניית בית המשפט ו עלאלה שהתקיימעל  לחול על כלל הליכי הגישור ולא רק צרי�

, היק� החיסיו�ל, אלא ג� לבעלי הזכות לחיסיו�, עליו להתייחס לא רק לעצ� החיסיו�

, הסדר כזה צרי� לאמ�, לדעתי.  ולסנקציות על הפרת הסודיות והחיסיו�חריגי� לחיסיו�ל

ת ובכלל זה הענקת זכו, קוד הגישור האחיד האמריקניב ההסדר המוצע את ,באופ� עקרוני

  .חיסיו� עצמאית למגשר

תזכיר חוק יישוב סכסוכי� בגישור בענייני "משרד המשפטי� הפי� לאחרונה את 

ההסדר המוצע קיבל .  לתזכיר החוק מוצע הסדר חיסיו�10בסעי� ". 2007�ז"התשס, משפחה

שלפיו , זהו הסדר של חיסיו� יחסי. את השראתו במידה רבה מקוד הגישור האחיד האמריקני

בפני ערכאה שיפוטית או בפני כל רשות או אד� "ג מידע מהלי� הגישור אי� להצי

אלא א� כ� ויתרו הצדדי� והמגשר בכתב על חיסיו� , "פי די� לגבות ראיות�המוסמכי� על

או להציג , פה�בי� בכתב בי� בעל, לא יוזמ� המגשר למסור עדות",  לפי הסדר זה.המידע

ת המשפט יוכל להורות על הסרת החיסיו� א� ע� זאת מוצע כי בי". מסמכי� ביחס למידע

לצור� הגנה על ; מצא כי הגילוי נדרש לצור� הלי� משפטי פלילי בעבירה מסוג פשע

לצור� ; לצור� הוכחת טענת בטלות הסדר גישור בשל פג� בכריתתו; ביטחונו של אד�

  . הלי� משפטי או משמעתי בי� צד לגישור לבי� המגשר בשל אותו גישור

ראוי לדעתי להסדיר ברוח זו . וצע חל רק על הליכי גישור בסכסוכי משפחהההסדר המ

  . את החיסיו� בכלל הליכי הגישור
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  סוגיות נבחרות בביקורת המדינה

  מאת

 *מיכה לינדנשטראוס

מבקר המדינה וחוק : יסוד�חוק: ביקורת המדינה שואבת את סמכותה משני חיקוקי�

 חיקוקי� אלו קבעו את תחומי ביקורת המדינה. �1958ח"תשי, ]נוסח משולב[ המדינה מבקר

 ל פי חוק לביקורתו שלוה� בחינת חוקיות הפעולות של כל הגופי� והמוסדות שהועמדו ע

עניי�  סכו� של הגופי� המבוקרי� וכליהיעילות והח, הניהול התקי�, טוהר המידות, המבקר

  . אחר שהמבקר יראה בו צור�

 הוא חייב לוודא כי לאחר דיו�. בלבד" מתריע בשער"אינו , בביקורתו, מבקר המדינה

  . ביקורתבגופי� המבוקרי� מתקני� את אות� הליקויי� שנתגלו במהל� ה

קיי� סעי� בודד . ידואושהמחוקק לא הרחיב בחיקוקי� הנזכרי� בדרכי הו, דא עקא

 אחרי שנתגלו,  ועל פיו,"דיו� בתיקו� הליקויי�"שעניינו ) א21 עי�ס(מבקר המדינה  בחוק

בראשו  ו,"תיקו� הליקויי�"הליקויי� השר או ראש הרשות או הדירקטוריו� ממני� צוות ל

ויקבל   והצוות ידו� בדרכי� לתיקו� הליקויי�,בעל תפקיד מקביל לול או "יעמוד המנכ

באישור , רשאי  והוא אפילו,אינו מוגבל בזמ�,  על פי החוק,"צוות"ה. החלטות בדבר תיקונ�

נוספות בסעי�  קיימות הוראות. לדחות את תיקונו של ליקוי מסוי�, ראש הגו� המבוקר

 ח למבקר על תוצאות טיפולו בליקויי� שנתגלועל פיה� ראש הממשלה מחויב לדווו, הנזכר

  . המבקר לידיו תו� שמונה חודשי� מהמצאת דוח

שאי�  ביקורת הנותרת כאב�. הוראות חוקיות אלו אינ� מספיקות ואינ� מניחות את הדעת

ועל ידי  נתפסת על ידי המבוקרי�, לה הופכי� באצטבאות מאובקות במשרדי רשויות המדינה

של בזבוז  מיותרת ואולי אפילו כביטוי, "חסרת שיניי�", רת סרקהציבור הרחב כביקו

  . משאבי� כספיי� ואנושיי� מאוצר המדינה לריק

  "?מי צרי� מבקר מדינה: "או אז מתחזקות הרוחות השואלות

 

 .הרצאההמאמר מבוסס על  .פהשל בית המשפט המחוזי בחי) בדימוס(נשיא , מבקר המדינה   *
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 אסור שהביקורת תמות מות". אות מתה"אסור שחוקי הביקורת שקבעה הכנסת יהפכו ל

  . יישומהנשיקה עקב חוסר היכולת לוודא את 

  הסבורי� כי אי� זה משא או נטל– המבקרי� –יש כאלו בתוכנו ? כיצד מרימי� משא זה

 זו סמכותה הבלעדית של הרשות המבצעת לוודא ביצוע דוחות. המוטלי� על כתפינו

 ואל לו למבקר לחרוג מתחו� סמכותו ולהפו� לחלק מהרשות המבצעת ג� א�, המבקר

 נו להסתפק בהגשת הדוחות השנתיי� לרשות המחוקקתעלי. בליקויי� ברשות זו עסקינ�

  .ובכ� תמה מלאכתנו, )הממשלה(ולרשות המבצעת ) הכנסת(

 אי� לגמד את כוחה של הביקורת ולצמצמה להנחת דוחות. אי� חלקי ע� הסבורי� כ�

 א� ג� אפקטיבית, נוקבת, הביקורת צריכה להיות חדה. שנתיי� לפתח� של המבוקרי�

  . שיי�ובעלת פתרונות מע

  : הבה נתייחס בקצרה לכל גור� משמעותי המצוי בזירה? כיצד משיגי� זאת

 ,בפתיחות, ביושר אישי, ה� חייבי� לפעול ללא משוא פני�: המבקרי�, ראשית

המידה  א� הרבה מאמות, המבקרי� אינ� שופטי�. במקצועיות ובידיעה מה עיקר ומה טפל

עליה� לראות  .נגד עיניה� בתהלי� הבדיקה להיות ג� לותתכונותיה� של השופטי� צריכמו

א� יש . מסקנה לפני שה� מגיעי� לכלל, מכל זווית אפשרית, את כל הקשיי� של המבוקרי�

  . עליה� לפרשו לטובת המבוקר, ספק בלב�

  ". מעל לכל ביקורת" ה� אינ� –המבקרי� כפופי� לביקורת ראויה 

 רת שחובה על המבקרי� להעבירהמבוקר זכאי להעיר את הערותיו לכל טיוטות הביקו

להעמיד  המבוקר רשאי לפגוש את המבקרי� פני� אל פני� כדי. לעיונו לפני עיבוד� הסופי

  . אות� על זוויות ראייה שונות שנעלמו מעיניה�

 המבוקר.  זכות הצדק הטבעי�במהל� הביקורת תמיד עומדת למבוקר הזכות להישמע 

המשפט   בית– השיפוטית הגבוהה ביותר במדינה זכאי להביא את עניינו ג� בפני הערכאה

  . החלטה זו היא בשיקול דעתו המלא והמוחלט של המבוקר בלבד. יחפו� א�, הגבוה לצדק

 עדת הכנסתודוח הביקורת של המבקרי� עובר דיו� מקי� ויסודי בו: לא זאת ג� זאת

 טענותיה�המזמינה תמיד את המבוקרי� לדיו� ושומעת את , לענייני ביקורת המדינה

  . כל זאת בדיו� פומבי ובשקיפות מלאה. וקובלנותיה�

ידי  ואשר נבחר על, נזכיר כא� כי במשרד המבקר יש מבקר חיצוני שאינו שיי� למשרד

המבוקר  המבקר החיצוני פנוי ג� הוא לשמוע את קובלנות. ועדה ובה ג� נציגי ציבור

  .ולבדק� ביסודיות
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  תהלי� בדיקה ממוש� ומעמיק במשרדי המבקר עלאל נשכח ג� כי כל דוח ביקורת עובר

 ל"המנכ, היוע� הכלכלי, ובה� בי� השאר ג� היוע� המשפטי, ידי אנשי המקצוע במשרד

  . זהו תהלי� סינו� שהוכיח את עצמו היטב ברבות השני�. ובסופו של יו� המבקר עצמו

 ורת אתמצד אי אילו מבוקרי� המנסי� לפגוע במוסד הביק, לאחרונה אנו שומעי�

הביקורת על  מבוקרי� אלו למצער אינ� יודעי� את דרכי" ?ומי יבקר את המבקר: "השאלה

, המבוקרי� שאלה אחת נותרת אצל. או מתעלמי� מה� ביודעי�, המבקר שמנינו לעיל

הרי ? ביקורת זו מי יבקר, א� תהיה ביקורת על המבקר: ללא מענה ראוי מצד�, בהקשר זה

  . יות לדיוני הביקורתאי פע� חייבת להיות סופ

 שמענו) לצערנו אפילו טר� פרסו� דוח הביקורת(ג� על פניית המבוקרי� לעיתונות 
בעיניה� אמצעי  המבוקרי� יכולי� כמוב� לטעו� בעניי� זה כי פנייה לעיתונות היא. לאחרונה

  . ביקורת הול� וראוי על דוחות הביקורת

 מעשיי�, אמצעי הביקורת הקיימי� כיו� על דוחות המבקר מגווני�: סיכומ� של דברי�
   .ונגישי�

? והתייחסות זהה למבקר ולמבוקר" סימטריה"הא� קיימות : המבוקרי�, שנית
זו בהתייחסה לדוח ביקורת " סימטריה"ביטוי שגוי ל, לדאבו� הלב, נתנה ,בחלקה, העיתונות
  .  שנחש� לאחרונה במחדליוציבור בכיר ביותר על עובד

 אפשרית בי�" סימטריה"מה בינה לבי� , כזו" סימטריה"א� אכ� קיימת : ישאל השואל
 הא� התפקיד הציבורי? לבי� השופט היושב בדי� בעניינו) או צד אזרחי במשפט(נאש� 

 על פי, או המבקר בהלי� עריכת הביקורת, בשליחות המדינה שעושה השופט בשבתו לדי�
  ? לה מטיפי� המבוקרי�ש" הסימטריה"הוא חלק מ, יקורתחוקי הב

 אלא חובה, ואל לא למבוקר לפגוע במבקר באורח אישי, כזו תתקיי�" סימטריה"אסור ש
  . ג� א� זו נוקבת וקשה, עליו להתמודד ע� עובדות הביקורת

  המבקרי� והתקשורת הכתובה והאלקטרונית

  וידואוו על חוסר בכלי� ראויי� לכבר עמדנ. ביקורת המדינה חייבת גיבוי ציבורי
 בי� המבקר, צינור בעל משמעות להבהרת דרכי הביקורת ופעולותיה. ביצוע דוחות המבקר

 כוחה המוסרי של הביקורת מתעצ� באמצעות דיווחי. הוא התקשורת, לבי� הציבור
  ח ציבורי אית�ורק רוח גבית של הציבור תבהיר למבוקרי� כי למבקרי� יש כ. התקשורת

  . ח ההרתעה של המבקרומכא� שהתקשורת תורמת לכ. ש להתייחס אליו בכבוד הראוישי

אולי זה המקו� לציי� את הסיוע הנית� לחקירות המבקר מכתבות התחקיר של 
  .כתבות תחקיר לא מעטות סייעו בחשיפת מעשי שחיתות .התקשורת
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 תכתיב את אסור שהתקשורת.  שיתו� הפעולה ע� התקשורת חייב להיות זהיר ומקצועי

 עצמאותה של הביקורת חייבת להישמר תמיד כיסוד ראשוני ומרכזי. יומה של הביקורת סדר

  . והתקשורת חייבת להבי� ולכבד עצמאות זו, בחברה

 ופרסו� ,של המבקר" רדיפת הכותרות" על , מצד המבוקרי�בייחוד ,הביקורת המוטחת
את  ,ניסיו� לקעקע את מקצועיותו ויש בה� ,המבקר עוד טר� הושלמו ה� חסרי יסוד דוחות

  . ולו ג� במחיר האמת, הדוחות המונפקי� על ידיושל אמינותו של המבקר ואת מהימנותו ו

הרשאי לדרוש להעמיד לדי� פלילי אד� המפרס� ללא , היעלה על הדעת כי המבקר
 ינהג בעניי� זה בדר�, )לחוק מבקר המדינה) 3)(א(28 עי�ס(רשותו ממצאי ביקורת  נטילת

  ? ואת שהוא דורש מאחרי� לא ידרוש מעצמו,"איפה ואיפה" של

 המפרסמי� כביכול ממצאי ביקורת עוד טר�, הטענות בעניי� זה כלפי המבקר ומשרדו
  . משוללות כל יסוד במציאות, "עורבא פרח"ה� בגדר , בשלו

 נדגיש שוב כי ממשרד המבקר מוצאי� דוחות ביקורת רק לאחר עריכת� הסופית ולאחר
 או" הדלפה"נדגיש כי כל טענה על . כ� ננהג ג� הלאה, כ� נהגנו כל השני�. למת�הש

  . של דוחות ביקורת טר� זמנ� היא בגדר הוצאת דיבה" זליגה"

 "ממחזרי�"מאז . 22.11.2005מועד לידתה של טענה מופרכת זו היה בכנס שדרות ביו� 
  . שכאמור אי� לה כל בסיס ויסוד, טענה זו

 � שחומר מוזר� לתקשורת על ידי עמותות הפועלות לטוהר המידות אולא נעל� מ� העי
 מתלונני� מ� הציבור אשר דואגי� לפרס� את תלונותיה� ברבי� במקביל לפניית�על ידי 

  . למשרדי מבקר המדינה

קיימות בה� נשלחו טיוטות הביקורת למשרדי� ממשלתיי� ששנתקלנו ג� במקרי� 
קשה למנוע .  אשר דאגו לפרס� את הטיוטות ברבי�קבוצות יריבות, לדאבו� הלב ,בה�

  .  וטר� נמצאה דר� ראויה להתגבר עליה,זו תופעה

 בהגינות, במקצועיות, המבקרי� ימשיכו במלאכת הביקורת ללא מורא וללא משוא פני�
 חברה שבה. טהורה יותר ונקייה משחיתות ציבורית, וביושר למע� חברה טובה יותר

  . נהל התקי� הקפדה מלאהוהִממקפידי� על קיו� החוק 

מחויבת במדינה , קשה ככל שתהיה, המבוקרי� צריכי� להבי� כי ביקורת ראויה
הוגנת וישרה , חובה לנהוג בביקורת זו בצורה מכובדת. ויש לקיימה במלואה דמוקרטית

  . החסיני� מביקורת במדינה" מיוחסי�"או " פרות קדושות "עודכשאי� בייחוד 

מביאה ,  בדרגי השלטו� הבכירי� ביותרובייחוד, מצד מבוקרי�כל התנהגות בוטה 
לפגיעה חמורה בדרכי השלטו� הדמוקרטי ובחוקי הביקורת , מעמד הביקורת לזילות

  .  והמלאכה מרובה ויש לקיימה במלואה,נשכח כי הזמ� העומד לרשותנו קצר אל. במדינה
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   בי� תיוו� להכרעה– הפשרה התלמודית

  מאת

*איתי ליפשי�
  

‡ .‡Â·Ó .·. · ÔÈ¯„‰�Ò ˙¯˘Ù"È„ÂÓÏ˙‰ ËÙ˘Ó" :1. ה או כאיסורוהפשרה כמצו ;

2. יפה כח . 5; מספר הדייני בפשרה .4; כל המבצע הרי זה חוטא .3; פעמי יבצע אד

סיכו. 8; הקניי� בפשרה. 7; הכרע דעת בפשרה .6; הפשרה מכח הדי� .‚.  ÔÈ¯„‰�Ò ̇ ¯˘Ù

¯˙·‰ ˙Â¯ÙÒ·-˙È„ÂÓÏ˙ :1 .הקניי� על הפשרה .2; נגמר הדי� אי אתה רשאי לבצוע ;

3. פשרה על  .6; דיני� של פשרה .5; פשרה וביצוע .4; אבל אהר� אהב שלו ורוד� שלו

‡È¯Á˙ . „. סיכו. 9; פרשנות והלכה בפשרה .8; דיי� נעשה עד .7; פי דעת כל הדייני

¯·„. 

  מבוא .א

 לקבוע מהי הפשרה הנזכרת בתוספתא ובתלמודי� בפרק הראשו� של במאמר זה אנסה
 מבט רצי� לאחור על .1מקורות המשפט התלמודי על פי ) פשרת סנהדרי�:להל�(סנהדרי� 

 במשפט העברי מלמד כי שני סוגי פשרה נוהגי� ונהגו במאות השני� של פשרההפרקטיקה 
 תיוו� לפשרה מוביל ."פסק של פשרה" ו"ו� לפשרהתיו" – י� שבשגרהיהאחרונות כענ

בפסק . כשעיקר תפקידו של בית הדי� הוא תיוו� בי� בעלי הדי�, הסכמה מלאה של הצדדי�ל
ננטיות של בעלי י התיוו� לפשרה מתאפיי� בדומ.2בית הדי� על דר� פשרהפוסק פשרה של 

 

: של מחקרי' מאמר זה מבוסס על פרק ד.  רמת ג�,המכללה האקדמית למשפטי�, מרצה   *
È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ‰¯˘Ù‰ ,בהנחיית פרופסור אהר� אנקר ופרופ, ד"רמת ג� תשס, עבודת דוקטור '

רו על הערותיו ועל עזרתו בעריכת 'ר בועז סנג"חובה נעימה היא להודות לה� ולד. דני סטטמ�
 .זורשימה 

" פשרה"בכל מקו� שלא יצוי� אחרת תשמש המילה , זה עוסק בפשרת סנהדרי�מאמר הואיל ו   1
  .כהגדרתה כא�" פשרת סנהדרי�"במשמעות 

ישוב סכסוכי� בדר� של "בזק ' יראו .  מחברי�כמהעל ההבחנה בי� סוגי פשרה אלה עמדו   2
 לשאלה באיזה סוג פשרה א� בזק לא נזקק, סט,  סד)ב"תשל(עא  È�ÈÒ" פשרה במשפט העברי

נדמה כי טעות סופר הביאה להיפו� היוצרות בהצגת . 23ליד הערה , ˘Ì, ראו בזק(ל "עסקו חז
 ג „·¯ËÙ˘Ó È"  די� פשרה ואופ� עשיתהשרשי" ויצמ�י "מראו ; ")שלטי גיבורי�"דברי בעל 

  . קנד ואיל�,)ח"תשנ(
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 ,פקד על תק� של מתוו�הדי� ביישוב הסכסו� ובפסיביות שיפוטית מצד בית הדי� אשר מת
מכפיפי� את עצמ� לשיקול הדי� הוא הלי� שיפוטי שבו בעלי  לעומת זאת פסק של פשרה

המסע המחקרי הופ� מרתק ככל שאנו מתקרבי� למקורות המכונני� . דעת רחב של המפשר
  .את הפשרה במשפט העברי ומנסי� לקבוע באיזה סוג של פשרה ה� עסקו

עד שנת : י ידגימו את ההבדל בי� סוגי פשרה אלהגלגולי הפשרה במשפט הישראל
היינו הסכ� פשרה בי� , ב עסקו בתי המשפט במדינת ישראל רק בפשרה במוב� אחד"תשנ

בית המשפט היה יכול להיות . הצדדי� אשר נית� לו תוק� של פסק די� על ידי בית המשפט
, ייתה אפשרות נוספתה. פעיל בתיוו� ובסיוע לבעלי הדי� בניהול משא ומת� לקראת הפשרה

 א� ביקשו את עזרת בית המשפט בהשלמת ,כשבעלי הדי� הגיעו להסכמה על עיקר הפשרה
נטל בית המשפט , האחרו�, במצב זה. הפשרה בהתא� למחלוקת נקודתית שנשארה ביניה�

פסיקת השופט על . תפקיד מהותי מזה של מתוו� א� לא הכריע את גורלו של כל הסכסו�
ב אשר חידש את שהיה קיי� במשפט "ה בשורתו של התיקו� משנת תשנדר� הפשרה היית

האפשרות של הסכמה בי� בעלי הדי� שלפיה מסמיכי� ה� את , כלומר. העברי דורות רבי�
, ]נוסח משולב[א לחוק בתי המשפט 79כ� נאמר בסעי� . השופט לפסוק על דר� של פשרה

19843�ד"תשמ: 

לפסוק בעני� , בהסכמת בעלי הדי�, בית משפט הד� בעני� אזרחי רשאי) א("
  .בדר� של פשרה, כולו או מקצתו, שלפניו

כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט להציע ) א(אי� באמור בסעי� קט� ) ב(
תוק� של פסק די� , לבקשת בעלי די�, לבעלי הדי� הסדר פשרה או לתת

  ."להסדר פשרה שעשו ביניה�

, )א(סעי� קט� .  אשר נעשית בסכמת הצדדי�שני סוגי פשרה אלה ה� בגדר חלופה לדי�
בעוד שסעי� קט� , עוסק בפסיקת בית המשפט בדר� של פשרה, המהווה את התיקו� לחוק

בתיווכו של בית ,  הסדר של פשרה–מותיר על כנה את האפשרות שהייתה יחידה עד אז ) ב(
השיפוטי מפאת ניסוחו התמציתי של החוק ומפאת מיעוט הניסיו� . המשפט או בלעדיו

שנצבר לעת עתה מצומצמת הספרות המשפטית העוסקת בפסק של פשרה במשפט 
הדיו� בסוגי הפשרה במשפט העברי עשוי להיות מקור השראה לדיו� בפשרה . הישראלי

טעו� , כבכל משפט השוואתי, אלא שההיקש משיטת משפט אחת לאחרת, במשפט הישראלי
  .4זהירות רבה

 

  .69ח "ס  3
עבודה לקבלת  ( ‰È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ‰¯˘Ùיפשי� ל'אלעניי� ההשוואה בי� שיטות המשפט ראו   4

  .172 ,)ה"תשס, איל��אוניברסיטת בר, תואר דוקטור
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 עוסק מאמר חלקו הראשו� של ה:יעשה בשני שלבי�יהמשפט העברי עיו� במקורות ה
 רמזי� לטיבה של הפשרה הנזכרת עלסיו� לתהות יבלימוד מקורות המשפט התלמודי תו� נ

תלמודיי� אשר עסקו בפרשנות המשפט � ייבחנו מקורות בתרמאמרבחלקו השני של ה. בה�
לגוליה של הפשרה עוקב אחר גההלכתי �סטורייאי� פנינו מועדות לקראת מחקר ה. התלמודי

תלמודית למקורות המשפט �לבחו� את הפרשנות הבתרהיא עיקר מטרתנו . בתקופות שונות
  . התלמודי

בחינה מדוקדקת של כל : מלבד מסקנות המחקר יספק לנו העיו� במקורות תוצר נוס�
מקור לאור שני סוגי הפשרה תצמיח הבנה מעמיקה יותר של מאפייני� משותפי� ומייחדי� 

מאפייני� אלה חשובי� ג� לשופטי� וג� לבעלי הדי� בבוא� לבחור . רה לסוגיהשל הפש
המשפטי זיקה בי� תוקפה לסיו� נבח� א� קיימת . בסוג של פשרה ולהתאימו לסכסו� מסוי�

 המחלוקות בנוגע לפרשנות בי�ל, א� כתיוו� לפשרה וא� כפסק של פשרה, של הפשרה
  .משפט התלמודיהפשרה ב

  "משפט התלמודי" בפשרת סנהדרי�. ב 

 היא נזכרת אנו �בהשומ� המקורות ,  מוסד שיפוטי חלופי לדי�אפשרת סנהדרי� הי

 הדיו� על הפשרה בתוספתא מובא בתחילת .5למדי� את מרב ההלכות הנוגעות לפשרה

ברצ� אחד נזכרת . מסכת סנהדרי� אגב הדיו� במספר הדייני� בערכאות שונות של בית הדי�

הסמיכה ודיני , כגו� דיני הממונות, לה מוסדות דיוניי� שוני�הפשרה ברשימה המכי

עיו� ראשוני בדיני הפשרה מפגיש אותנו ע� הארכיטקטורה של מוסד משפטי זה . הנפשות

 ,היא בגדר מצווה הא� – הפשרהטיבה של , בו נית� לפשרשהשלב , מספר הדייני�: לפרטיו

  . הדי�לבי� רשות או איסור והיחס שבי� הפשרה 

ואנו לתור אחר משמעות הפשרה בתוספתא ובתלמודי� של סנהדרי� בדקנו תחילה בב

להל� . נית� להצביע על ההבחנה בי� פסק של פשרה לבי� תיוו� לפשרהבמקורות אלה א� 

שומה היה , ו� שכ�וכי. מקורות המשפט התלמודי לא נית� להצביע על הבחנה זובנראה כי 

 כמה, באופ� תאורטי, כא� תיתכנה. ות אלהעלינו להבי� מהי הפשרה הנזכרת במקור

שהמשפט התלמודי הכיר רק סוג אחד של פשרה ובו הוא ,  האפשרות האחת:אפשרויות

אפשרות אחרת . עיקר מעיינינו לחשו� מהי הפשרה הנזכרת במשפט התלמודי, א� כ�. עסק

זכר  הנ"פשרה" א� המונח המשפטי ,היא שבמשפט התלמודי נהגו למעשה שני סוגי הפשרה

בעינה עומדת השאלה , א� נקבל אפשרות זו. במקורותיו מתייחס רק לסוג אחד מ� השניי�

 

 . א, סנהדרי�,תוספתא  5
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ולמצער מדוע המקורות מתייחסי� באופ� , מדוע אי� ביטוי מפורש להבחנה בי� סוגי הפשרה

כפי שהוא מופיע ,  האפשרות השלישית היא שהמונח פשרה.גלוי רק לסוג אחד של פשרה

  .אינו מבחי� ביניה�הוא  ו,כולל את שני סוגי הפשרה, דיי�במקורות התנאיי� והתלמו

נוגעת להעמקת תפיסתנו את היחס שבי� שני סוגי והיא  תועלת משניתדיו� זה יביא עמו 

המייחד  יבררו לנו פ� מסוי� העוסקי� באחד מסוגי הפשרההנחתנו היא כי מקורות . הפשרה

נית� להוכיח לאיזה סוג פשרה ה� מה� לא יהיה שמקורות עמומי� ו ,את הפשרה המדוברת

  .מתייחסי� יתרמו לנו מאפייני� המשותפי� לשני סוגי הפשרה

  ה או כאיסורוהפשרה כמצו  .1

תנאי� מלמדת שעל בסיס לשוני קשה להכריע לאיזה סוג פשרה התייחסו � הבחינת לשו
במקו� אחד . בלשו� התנאי� בתוספתא מצינו ג� את הביצוע וג� את הפשרה. התנאי�

, דברי רבי מאיר, בשלשה·ÚÂˆÈ ": א� מתחלפי� המונחי� באותו משפט' נוסח הגמב
 על המשמעות הלשונית של מונחי� אלה ועל היחס .6"ביחידÙ˘¯‰ : וחכמי� אומרי�

 "ביצוע" ו"פשרה" א� נראה שמ� המונחי� ,7 במקו� אחרביניה� עמדנו בהרחבה
או ) תיוו�(דדי� לסיו� הסכסו� כשלעצמ� קשה ללמוד א� מדובר בביצוע שהוא הסכמת הצ
 אמנ� יש לשי� לב לכ� .8)פסק(שמא בביצוע על בסיס סמכות הכרעה המוענקת לבית הדי� 

אי� " זאת אנו למדי� מביטויי� כגו� ;שהביצוע מתואר כתוצאה של פעולה המיוחסת לדיי�
 מוב�  הג� שייחוס זה.9"פעמי� יבצע אד�" וכ� "כל המבצע הרי זה חוטא", "רשיי לבצוע

 פרשלאי� זו ראיה מוחלטת משו� שנית� , תחת ידי הדיי�מבנקל כשמדובר בפסק היוצא 
  . שפעולת הביצוע היא הניתוב של הצדדי� אל פשרה מוסכמת והתיוו� ביניה�

 מלמד כי ג� כא� , מקור למצוות הפשרהרבי יהושע ב� קרחה לדעת שה� ,עיו� בפסוקי�
 מצוות עוסקתשבה פשרה הסוג מעיות באשר למש�חדאי� בידינו לבוא לידי מסקנות 

  :הפשרה

והלא כל מקו� . אמת ומשפט ושלו� שפטו בשעריכ�' מצוה לבצוע שנ"
שיש משפט אמת אי� שלו� וכל מקו� שיש שלו� אי� משפט אמת ואיזהו 

וכ� הוא אומר בדוד ויהי . זה הביצוע' הוי אומ? משפט אמת שיש בו שלו�

 

לגופה של המחלוקת ראו להל� סעי� ; אי� המילה פשרה, ˘Ì ,אמנ� בתוספתא.  א, ו,סנהדרי�  6
 ".מספר הדייני� בפשרה ":4

 . פרק ראשו�,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי� ראו  7
 של דעותראו ה,  בנוס�.101 ראו להל� הערה ;ו מושגי� אלה כמושגי� נרדפי�סוני� תפהראש  8

 . בשני הסימני� הראשוני�,שלישיפרק  ,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי� הובאו ביפשי�ל' גולאק וב' א
 .ובשינויי� קלי� בירושלמי ובבבלי, כ� על פי גרסת התוספתא  9
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 והלא כל מקו� שיש משפט אי� צדקה וכל דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו
זה ' הוי אומ? מקו� שיש צדקה אי� משפט אלא איזהו משפט שיש בו צדקה

  .10"הביצוע

מה� ש מביא לדבריו סיוע משני פסוקי� , הסבור כי מצווה לבצוע,יהושע ב� קרחה' ר
 עיו� טקסטואלי מורה כי הפסוק. הוא מסיק כי הביצוע הוא משפט שלו� ומשפט וצדקה

הדבר עולה . הראשו� נוטה לפרשנות הביצוע כהלי� שיפוטי שיש בסופו הכרעה ולא כתיוו�
ואשר לפי הדרשה מתארי� ,  הנזכרי� בפסוק"שפטו" מ� הפועל ובייחוד "משפט" הש�מ� 

לעומת זאת הפסוק השני המייחס למל� דוד עשייה . את הפשרה כפעולה שיפוטית
אמנ� . ה שיפוטית ה� כעשיית פשרה של תיוו�ישתוצאותיה פשרה יכול להתפרש ה� כעשי

 להתייחס לפעולה הנעשית בסיוע השופטי� ג� ה עשוי"שפטו" המילהלא מ� הנמנע כי ג� 
.  ולפיכ� העיו� הלשוני אינו מביא למסקנה הכרחית,אינה פעולה שיפוטית מובהקתהיא א� 

י� שניה� מתפקדי� בש, ה� כתיוו� וה� כפסק, נשי� לב שהמשות� לסוגי הפשרה, מכל מקו�
  .במשפט שתי הדרכי� יש כדי למזג ערכי צדקה ושלו�בוכי , ית הדי� ולא מחוצה לוכותלי ב

 הואיל ורבי יהושע ב� .11עליה עמד הרב ויצמ�שכא� ברצוני להצביע על נפקות אפשרית 
 תיוו� „ÂÂ˜‡בה מדובר היא שהרי שא� הפשרה , קרחה פוסק שהפשרה היא בגדר מצווה

 אבל בפסק של ,"ז נאמר דזו דווקא מצות פשרה שהיא להביא� לדר� השלו�א" ,לפשרה
  :פשרה אי� כלל מצווה

וא� שתאמר שג� בכ� נביא� לדר� השלו� מכל מקו� אפשר אי� לשאול "
שא� אמרנו שיש להביא� לדר� , את הצדדי� א� מתרצי� לפשרה כזאת

  .12"השלו� מעצמ� מני� שיש מצוה שיתלו בדעתינו

 

שמא פרידמ� על שהעביר לידי תצלו� של ' אני מודה לפרופ,  א,)י וינה"כ(דרי�  סנה,תוספתא  10
 .כתב היד

 . קנה'עמ, 2הערה  ÏÈÚÏ ,ויצמ�  11
12  Ì˘ . המבחי� בי� פסק של פשרה לבי� תיוו� �נעיר כי בהקשר זה אנו נתקלי� בהיבט נוס

„¯ÌÂÏ˘‰ Í  להבאת הצדדי�. נית� לתאר אותו מבעד למתח שבי� סמכות לאוטונומיה. לפשרה
ÌÓˆÚÓ ,מביאה לידי ביטוי את האוטונומיה של הפרט על ענייניו, כפי שמכנה זאת הרב ויצמ� .

לעומת זאת צדדי� התולי� את גורל הסכסו� בדעת הדייני� המפשרי� הרי ה� בוחרי� בדר� 
 גבוה במיוחד בדר� �בגישור המודרני מקבלת האוטונומיה של הפרט ער. של קבלת סמכות

עבודת (‡�È˘Â�‡ , ‰ÈÂ‡¯‰ ‰„ÈÓ· È˘Âקוטנר ' ראו ר. המכונה גישור טרנספורמטיביהגישור 
 A.B. Bush “Mediation and; ביליוגפיה ש�יבהו) 2002, אביב�תלאוניברסיטת , גמר

Adjudication Dispute Resolution and Ideology” 3 J. Contemp. Legal Issues (1990) 1.  
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אי� לפרש את ,  שכ� לדעתנו, זו השלכה הלכתית מעשיתותאי� לנפק, הל�כפי שנראה ל
ע� זאת עמדתו של הרב ויצמ� באשר . דברי התנאי� כמתייחסי� א� ורק לתיוו� לפשרה

  :כ� הוא אומר במחשבה שנייה. מפתיעהולהתפתחות ההלכה מעניינת 

ל היא "שא� שהפשרה שמיירי בה חז, מ"אמנ� אפשר שג� בזה אי� נפק"
מ כשיראו הדורות שכ� ראוי לה� "מ, הביא הצדדי� לויתור ושלו� ממשל

  .13"ג� זו מצות פשרה, ל"כי לא עלתה ביד� דר� חז, יותר

ג� א� אי� זו .  של הפשרה"פני� חדשות"תמורת הדורות עשויה להצמיח , לדבריו
  הרי היא בגדר מצוות הפשרה באשר היא משיגה את התכליות,ל"ברו חזיעליה דשהפשרה 

במש� כל הדורות צעדו בתי הדי� בשני אפיקי הפשרה בלא , כפי שניווכח. של צדקה ושלו�
בעיד� של שגשוג הגישור ברבות , כעת. שייחסו עדיפות הלכתית לאחד מסוגי הפשרה

ישור וליישוב גכלי� חדשי� להצלחת הפיתוח� של אנו עדי� ל, ממדינות העול� המערבי
ואול� הצגת הפשרה כלובשת צורה , � הפשרה ההלכתית הגישור המודרני שונה מ.סכסוכי�

היא בעלת חשיבות , כפי שעולה מדברי הרב ויצמ�, ופושטת צורה בתו� המסגרת ההלכתית
א� ההלכה תאמ� ימי� יגידו  .14רבה באשר לאפשרות של הכרה הלכתית ביתרונות הגישור

  .15תחדשותמקדמת בתו� מסגרות מלש� קידו� הפשרה והערכי� שהיא חדשי� כלי� 

  פעמי� יבצע אד�  .2

עזר בנו יאל' ר, מאיר' בני הפלוגתא ה� ר. נחזור למחלוקת התנאי� הנזכרת בתוספתא
'  למעט ר,הכל אל. ג"שמעו� ב� מנסיא ורשב' ר, יהושע ב� קרחה' ר, יוסי הגלילי' של ר

תנאי� מ מ� ה"עניי� נוס� המייחד את רשב.  ה� בני הדור הרביעי,)מ"רשב(שמעו� ב� מנסיא 

 

13  Ì˘. שהפשרה שעסקו בה חז, אי� נפקותאפשר שג� בכ� : ביאור �מכל , ל היא של תיוו�"א
ג� זו מצוות , ל"כשיראו הדורות הבאי� שכ� ראוי יותר כיוו� שלא עלתה ביד� דר� חז, מקו�
 .פשרה

 ”Rabbi A. Berner “Divorce Mediation: Gentle Alternative to a Bitter Processראו למשל   14
(1990) http://www.jlaw.com/Articles/: “Compromised settlement should not be 
understood as a decision that both parties view as a compromise in the negative sense. 
Rather, psharah should be understood not as a Substantive decision, but as a process of 
considering and integrating both sides of the dispute. The result might indeed be better 
than the two might have ever hoped for”; I.Y. Kasdan “A Proposal for P’sharah: A 

Jewish Mediation/Arbitration Service” (1997) http://www.jlaw.com/Articles/ . לגישה
  .264 )ה"תשס(כה ˙ÔÈÓÂÁ " ?ההיש אמת בפשר"ורהפטיג ' ביקורתית ראו א

 J. Keegan, G. Waddell “Christian Conciliation: anלהתמודדות של דתות ע� גישור ראו   15
Alternative to ‘Ordinary’ ADR” 29 Cumb. L. Rev. (1999) 583; F. Matthews-Giba 

“Religious Dimensions of Mediation” 27 Fordham Urb. L.J. (2000) 1695.  
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 או את "פשרה" או "ביצוע" שבלשונות כל התנאי� אנו מוצאי� את ש� העצ�  הואהאחרי�
מצינו ביטוי , ב� הדור החמישי, שמעו� ב� מנסיא' רק בלשונו של ר. "לבצוע" הפועלש� 

  : שונה לפעולתו של הדיי� וזו לשונו

ד  פעמי� יבצע אד� פעמי� אל יבצע כיצ]אומר ['שמעו� ב� מנסיא או' ר"
שני� שבאו אצל אחד לדי� עד שלא שמע דבריה� וא� מששמע דבריה� ואי� 

 אבל ˆ‡ÂÚˆÈ·Â Â שיאמר לה� ]רשאי [ידוע להיכ� הדי� הוא נוטה רשיי
ˆ‡Â מששמע דבריה� ויודע להיכ� הדי� הוא נוטה אי� רשיי שיאמר לה� 

ÂÚˆÈ·Â"16.  

? שמעו� ב� מנסיא' רמדוע הוא נזכר רק בלשונו של ? "צאו ובצעו" הביטוי תמה משמעו
התלמוד הבבלי ניגש אל דעות התנאי� כמתייחסות ? אותו מוסד משפטיבוהא� מדובר 

שמא נית� להבי� שאמירת . ומהתלמוד הירושלמי לא נית� להסיק אחרת, למוסד משפטי אחד
צאו והתפשרו בהתא� להכרעת "ידי הדיי� בסופו של הדיו� כאומר   נאמרת על"צאו ובצעו"

צא ת�  "–  הדי�לאחר פסקבדומה למה שאומר הדיי� , "בהתא� למוסכ�" או "הפשרה שלי
 וא� מששמע את ,עד שלא שמע את דבריה�: שמעו� ב� מנסיא יפורשו כ�'  דברי ר.17"לו

 רשאי לפשר ביניה� ולסיי� את הסכסו� בכ� שיאמר ,דבריה� ואינו יודע להיכ� הדי� נוטה
ל מששמע את דבריה� ויודע להיכ� הדי� אב,  בהתא� להכרעת הפשרהˆ‡ÂÚˆÈ·Â Âלה� 
 אסורה כאשר בו בזמ� יודע "צאו ובצעו"אמירת . ˆ‡ÂÚˆÈ·Â Â אינו רשאי שיאמר לה� ,נוטה

 קשה לפרש כ� משו� שאי� לנו מקורות ,לדעתו של גולאק. הדיי� להיכ� הדי� נוטה
הצעתו היא , כפי שראינו.  נהג כבר בדורות התנאי�"צא ת� לו" שפסק די� בלשו� המלמדי�

הביצוע הוא הפניית בעלי הדי� ליישוב הסכסו� מחו� . שהביצוע והפשרה אינ� חופפי�
א� מדבריו לא למדנו מה . ואילו הפשרה מתבצעת בתו� בית הדי�, לבית הדי� בפני בוררי�

  .18טיבה של פשרה

 

ÂÎÏ  "–  ב, ו,)י מינכ�"כת( וראו במקבילה שבסנהדרי�.  א,)י וינה"כת ( סנהדרי�,תוספתא  16
אי  ":שמעו� ב� מנסיא'  נאמר בהמש� לדברי רכתב יד שכ� באותו ,נוסח זה מוקשה". ובצעו

 ,"צאו"ובי� " לכו"קשה למצוא בו הבחנה שיטתית בי� ". ובצעוˆ‡Â אתה רשאי לומר לה� 
 .תבקש חילו� המונחי�שאילו כ� היה מ

) ב"תש(ג ÛÒ‡Ó ‰�·È " ביצוע בדיני התלמוד"גולאק ' אכעי� זה ראו ;  ב, טז,ראו בבא מציעא  17
שמעו� ב� מנסיא על פשרה ' נקודת המוצא לדיונו ש� היא שקשה לפרש דברי ר, 21 ,19

 .שנעשית בדר� רגילה
18  Ì˘,צאו "ו" יבצע אד�"נות  לפירושו של גולאק יש להבי� כיצד משתלבי� הלשו.22 ' עמ

כיצד זה שלשו� , א� הביצוע הוא פעולת ההפניה של הדיי� אל מחו� לבית הדי�". ובצעו
לדיו� בדבריו . ממנה משתמע שהביצוע נעשה מחו� לבית הדי�ש" צאו ובצעו"ההפניה היא 

 .66'  עמ,פרק שלישי ,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי�ראו בהרחבה 



  ספר אורי קיטאי

96  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-04.doc 10/18/2007 8:51:00 AM  

צאו "אמירת  נראה ש,בו נזכרו דבריוששמעו� ב� מנסיא וההקשר ' על פי מקורו של ר
שמעו� '  הרב ויצמ� מבקש להסיק מדברי ר.19נטישתולהסתלקות מ� הדי� ול מכוונת "עוובצ

שמעו� ב� '  אצל ר"צאו"לשו� , להבנתו. ב� מנסיא שכל הסוגיות עוסקות בפשרה של תיוו�
מכא� הוא מסיק שג� שאר .  שהצדדי� יתפשרו מעצמ� בלא יד בית די� כללהמנסיא משמע

בפתח , ראשית.  טיעו� זה נראה לנו בעייתי.20 מלאההתנאי� דיברו על פשרה בהסכמה
לשיטתו , שנית. הבוצעמשמע הדיי� הוא  –" פעמי� יבצע אד�"מ נאמר "דבריו של רשב

אומר צאו , במקו� לתוו�, שכ� הדיי�, מ עצמו לא דיבר על פשרה של תיוו�"יוצא שרשב
, מעו� ב� מנסיאש' ג� א� נקבל את הסברו בשיטת ר, ולבסו�. והסתדרו בכוחות עצמכ�

  . שאר התנאי� כאמור השתמשו במינוח שונה

 אינה מורה על גמר די� בלשו� "צאו"א� נקבל את הערתו הלשונית של גולאק שאמירת 
אפשר שאמירה זו . "...צאו ו"יש מקו� ללמוד מלשו� תנאי� מהו טיבה של אמירת , תנאי�

שו� זו כהקדמה לפעולה נדרשת מצינו ל. אינה במשמע של יציאה פיזית או של סיו� ההלי�
צאו ", "צאו והתענו", "צאו וחשבו", "צאו וראו "– או כביטוי מורה דר� ומצביע על תפנית

 הוא התפנית שמבצע הדיי� שבאו "צאו ובצעו" כ� ג� בסוגייתנו .21"צא ולמד", "ואכלו
אינו / ובמקו� לעסוק בפעולה רשאי,מ" שונה הנוסח בפיו של רשב אפואמדוע. לפניו לדי�

 ,י הגלילי"א בנו של ר" נית� לומר שבניגוד לר?"צאו ובצעו"הוא עוסק ב, "לבצוע"רשאי 
מדגיש , החולק על גישה זו, רבי שמעו� ב� מנסיא, המוצא פסול בעצ� הביצוע בבית הדי�

תוי שביזמת הפשרה וממקד אותה בסיטואציה של דיי� העומד מול בעלי הדי� יאת בעיית הע
בכ� . ובכל זאת נוטש את הדי� ומשדל את הצדדי� להתפשר, � הדי� נוטהכשהוא יודע להיכ

מ שידיעת נטיית הדי� כשלעצמה אינה מונעת את הביצוע עצמו אלא רק את "מדגיש רשב
אי� מניעה , אבל א� הייזו� היה קוד� שידע להיכ� הדי� נוטה. "צאו ובצעו" –ייזו� הביצוע 

   .22נודע לדיי� להיכ� הדי� נוטה, כסו�במהל� בירור הס, לבצוע ג� א� לאחר מכ�

 

אבל מששמע ... 'שמעו� ב� מנסיא אומ' ר"): י� במקבילותובשינוי (˘Ì ,כ� נאמר בתוספתא  19
פוטר מי� ' את דבריה� ויודע להיכ� הדי� נוטה אינו רשאי שיאמר לה� צאו וביצעו כגו� דכת

ראשית מדו� ולפני התגלע הריב נטוש עד שלא נתגלה הדי� אתה רשאי לנוטשו משנתגלה הדי� 
Â˘ËÂ�Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ÔÈ‡: שני� שבאו אצל אחד לדי� אחד חזק ' ומיהודה ב� לקיש היה א' ר

ואחד ר� עד שלא שמע את דבריה� וא� מששמע את דבריה� ואינו יודע להיכ� הדי� נוטה 
רשאי שיאמר לה� איני ניזקק לכ� שמא יתחייב הר� ונמצא החזק רודפו אבל מששמע את 

תגורו מפני איש לא ' דבריה� ויודע להיכ� הדי� נוטה אינו רשאי שיאמר לה� איני נזקק לכ� שנ
ראו . יהודה ב� לקיש הוא נטישת הדי�' מ ור"המשות� לדעת רשב". כי המשפט לאלהי� הוא

 ÏÈÚÏ, גולאקבה עוסק ש, 28 ,)ט"תשכ, מהדורת פינקלשטיי� ( יז, דברי�È¯ÙÒבג� המקבילה 
 .196'  עמ,שביעיפרק  ,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי� וראו בהרחבה. 22 'עמ ,17הערה 

 . קנו'עמ, 2הערה   ÏÈÚÏ,ויצמ�  20
 .ט,  ג, תענית, משנה;ה,  ב, תענית,תוספתאראו למשל   21
  .34הערה , 251' עמ,  פרק שמיני,4הערה  ÏÈÚÏ , ליפשי�ראו ג�  22
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 "צאו ובצעו" ו"לבצוע" מדייק מכפל המונחי� 23"מש� חכמה" בעל הרבי מאיר שמחה
מודה שכאשר יודע להיכ� , הסובר שנית� לבצוע כל עוד לא נגמר הדי�, ק"שייתכ� שג� ת

 בפני "צעוצאו וב" הדיי� יכול לומר לבעלי הדי� .24הדיי� עצמו לא יוכל לבצוע, הדי� נוטה
 ,יושפע מדעתו שעל פי די�, מאחר שמתחילה באו לפניו לדי�, א� הוא עצמו, אחרי�

בלב של� וברוח נוחה "הפשרה לפי דעתו היא התרצות . והביצוע יהיה קרוב לפי דעתו בדי�
' אמנ� לדעת ר. "שלא לסמו� על הדי� שמא טועה הדיי� רק לעשות כפי היושר בעיני אד�

גדר הפשרה לפי פירושו נמצא ש. ילו לומר צאו ובצעו אסור בשלב זהשמעו� ב� מנסיא אפ
  .זה מכוו� לפסק פשרה ולא לתיוו�

א� העיו� בדברי ,  נדמה כי מגדר מבוכה לא יצאנו"צאו ובצעו"סיו� להבי� מהו יבנ
 – מלמד על מכנה משות� לשני סוגי הפשרה, ל"לפי כל אחת מהאפשרויות הנ, מ"רשב

  .ההסתלקות מ� הדי�

  כל המבצע הרי זה חוטא  .3

'  היא דעתו של ר,בי� חכמי הדור הרביעי אנו פוגשי� בדעה נחרצת כנגד הביצוע
  :25עזריאל

 כל המבצע הרי זה חוטא ]אומר[27'יוסי הגלילי או'  בנו של ר26אליעזר' ר"
 ובוצע בר� נא� ]שנאמר ['שנ, המבר� את המבצע הרי זה מנא� לפני המקו�

 .29 יקוב הדי� את ההר]אמר [' שכ� משה אמ,28ההראלא יקוב הדי� את , י"י
בשלו� ובמישור הל� אתי ' אבל אהר� הוא עושה שלו� בי� אד� לחבירו שנ

  ."'וגו

 

 .רמא, )ג"תשכ, ירושלי�( חלק בÈ˘Â„ÈÁ  ' ‰ÁÓ˘ ¯È‡Ó ¯מאיר שמחה הכה� מדווינסק' ר  23
ק האומר נגמר הדי� אי " את דברי תמ אינו תוא�" שדיוקו מדברי רשב הואהקושי בפירוש זה  24

 שכ� , ולפי דיוקו היה צרי� לומר אי אתה רשאי לומר לה� צאו ובצעו,אתה רשאי לבצוע
 ;י� להבנהמ עצמו קש"ג� דברי רשב. לבצוע בעצמ� אסור כבר מרגע שידעת להיכ� הדי� נוטה

 ?ג� קוד� שידע להיכ� הדי� נוטה" צאו ובצעו"מדוע השתמש בנוסח 
 . א,)י וינה"כת(  סנהדרי�,תוספתא  25
שמסתפק בי� , אות ה, ˘Ìוראו דקדוקי סופרי� .  ב, ג, רבי אליעזר וכ� סנהדרי�–בבבלי   26

 . אליעזר לאלעזר ואינו מכריע
 .י מינכ�"בדקדוקי סופרי� ציי� שמלי� אלה אינ� בכת" אסור לבצוע וכל"בבבלי   27
ל גרס תוספת זו "ס העיר שמהרש"ובמסורת הש" לקי� הוא�שנאמר כי המשפט לא"בבבלי   28

 .'בתוספ) וכ� איתא(א "ובסוגריי� מרובעי� הוס� ש� וכ" וכ� משה היה אומר"אחר 
 .48הערה , 76'  עמ,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי�למובנו של ביטוי זה ראו   29
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יוסי הגלילי נית� ללמוד שלא זו בלבד שהוא אוסר את ' אליעזר בנו של ר' מדברי ר
ר� את  ובמב,הוא רואה בבוצע חוטא. דוהפשרה אלא שהוא מייחס למפשר מעשה חמור מא

 המפגש ע� דעה קיצונית זו מעורר את השאלה לאיזה סוג של פשרה .30מנא� – הבוצע
קשה להבי� מדוע לדיי� המתוו� בי� הצדדי� נית� . אליעזר בחומרה כה רבה' התייחס ר

הוא מציע  – שכ� המתוו� אינו משליט את הפשרה על הצדדי�, חס מעשה חמור כל כ�ילי
בהמש� דבריו מתברר , יתר על כ�.  לדחות בהתא� לרצונ�הצעות שהצדדי� יוכלו לקבל או

אבל אהר� היה עושה שלו� בי� אד� " :אליעזר עצמו מצדד בדרכו של אהר� באמרו' שר
מתקבל על הדעת שהביצוע האסור הוא ההלי� השיפוטי המוביל לפסק של . "...לחבירו

הדיי� המתוו� הול� , מנגד.  הסוטה מהלי� שיפוטי על פי די�˘ÈËÂÙÈ˙פשרה ומציע חלופה 
 אמנ� ג� הדיי� המתוו� וג� פסק של פשרה .31עזר לא אסר�יאל' בדרכו של אהר� אשר ג� ר

יה לדר� השונה מהכרעה על פי די� ידומי� בכ� שבשניה� הצדדי� מסכימי� ובשניה� יש פנ
� שכ� הדיי� המתוו� אינו פועל בכובע של דיי� אלא כרוד, ע� זאת ההבדל ביניה� רב. תורה
דיי� הפוסק על דר� , לעומתו.  אי� הוא מתיימר להציג פתרו� צודק יותר מ� הדי�;שלו�

עזר יאל' לכ� מתנגד ר. הפשרה משתמש בכובע הדיי� א� מציג חלופה שיפוטית לדי� תורה
אליעזר בש� '  הבנה זו עולה ג� מ� הספרי המציג את גישת ר.32בשל הזלזול בדי� תורה

  :חכמי� ובשוני מסוי�

נמצא ', כמי� אומרי� כל המבצע הרי זה חוטא שנאמר ובוצע בר� נא� הוח"
  .33"זה משבח את הדיי� וזה מנא� את יוצרו

 

אליעזר בנו ' ייתכ� שהמצב המדיני באר� ישראל הוא שעמד ביסוד התנגדותו התקיפה של ר  30
ניהול ההלי� השיפוטי על דר� פשרה הנסמכת על הסכמת הצדדי� שולל . גלילייוסי ה' של ר

נוהג זה חיזק את . סמכותו של בית הדי� –את את ההלי� השיפוטי של די� המדגיש את כוחו ו
מגמת השלטו� הרומי לצמצ� את כוחה של האוטונומיה השיפוטית לדו� רק בתחומי� שקבעו 

 Ad similitudinem arbitrorum, exפי הסכמת הצדדי� קיסרי רומי בדר� של בירורי� ועל 
consensu partium . גולאק 'אלעניי� מצב בתי הדי� בתקופה הרומית ראו  ËÙ˘Ó‰ È„ÂÒÈ

È¯·Ú‰ )26 ' עמ, נוסח פקודת הקיסרובייחוד ,29�24 ,)ג"תרפ, כר� ד . 
 את מצב המשפט באר� ישראל יש לפרשלנדמה כי בקשר , ˘Ì, בהמש� לדברי גולאק  31

פסק של פשרה היה עלול ליתר את הצור� . א דווקא לפסק של פשרה"התנגדותו הנחרצת של ר
התיוו� לפשרה  לעומת זאת. בדייני� מומחי� ולאפשר הסמכת דייני� שאינ� בקיאי� תחתיה�

 .איו� משמעותי על תפקיד הדייני�בו  ולכ� אי� ,אינו הלי� שיפוטי
 )ב"תשס, עפרה( „ı¯‡ ÈËÙ˘Ó ı·Â˜– ÔÂÈ„Â ÔÈÈ„ ÔÈ " הפשר" ליפשי� 'בראו המקורות שציי�   32

אליעזר  'לא הסביר את שיטת ר) 21 הערה ,˘Ìהוזכר (ה קוק "יש לציי� שהראי. 20הערה , 137
 ÏÈÚÏ ,ליפשי�לעניי� החשש מפני זלזול בדי� תורה ראו ג� . אלא את שיטת החולקי� עליו

 .200'  עמ,4הערה 
33  È¯ÙÒ,28'  עמ, יז, דברי�. 
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 מתאי� יותר בפסק של פשרה שבו בסופו של דבר ניחת "זה משבח וזה מנא�"הפער של 
 אול� בתיוו� לפשרה הצדדי� יכולי� שלא להסכי� לתוצאה ,על בעלי הדי� פסק מחייב

  . אשר מביאה אות� לנאצהקשה כל כ�

  מספר הדייני� בפשרה  .4

נעיי� במחלוקת התנאי� לגבי מספר הדייני� בפשרה ובדיו� התלמודי המבאר 
  :מחלוקת�

 .35 ביחיד34פשרה: וחכמי� אומרי�, דברי רבי מאיר, ביצוע בשלשה"
: דמר סבר, מאי לאו בהא קמיפלגי. לכולי עלמא מקשינ� פשרה לדי�: סברוה

והכא , דכולי עלמא די� בשלשה, לא – ?די� בשני�: מר סברו, די� בשלשה
לא מקשינ� פשרה : ומר סבר, מקשינ� פשרה לדי�: דמר סבר; בהא קמיפלגי

  .36"לדי�

לפיה מקישי� את דיני הפשרה לדי� מלמדת על מידה של קרבה מהותית בי� שהדעה 
 – ליכי� שיפוטיי�היקש כזה מוב� יותר כשמדובר בהשוואה שבי� שני ה. הפשרה לבי� הדי�

מספר הדייני� המתחייב יש בו כדי , כשמדובר בפסק של פשרה. זה של די� וזה של פשרה
ועד כמה מצפה ההלכה שהפשרה תהיה פרי עיו� , ללמדנו על טיבו השיפוטי של ההלי�

או שמא די לנו בעיונו של דיי� אחד ,  ולכ� ניזקק לשלושה דייני�, הא� כמו בדי�:מעמיק
חכמי� הסוברי� [מא� דמיקל " :ש בתוספותיו" וכפי שניסח זאת רא?י� עסקינ�שהרי לא בד
קרי ליה פשרה דאי� צרי� לדקדק כל כ� אלא כאד� המטיל צונ� לתו� חמי� ] פשרה ביחיד

 נלמד שג� חכמי� , האוחז בדעה שמקישי� פשרה לדי�, מדברי רבי מאיר.37"ומפשר�
 לדעת� אי� צרי� לדקדק כל כ�ואול�  ,החולקי� עליו סבורי� שמדובר בפסק של פשרה

 

  ".פשרה"המילה אי� בתוספתא   34
35  ‰Ó¯ „È‰מאיר משתמש בש� ביצוע ואילו חכמי� '  על אתר מציע שני הסברי� לכ� שר

מכנה אותה בלשו� ולכ� מאיר סבור שהפשרה אסורה '  ר,לפי פירוש אחד. מדברי� על פשרה
מאיר המחמיר ומצרי� שלושה ' ר, לפי פירוש שני. ואילו חכמי� מתירי� את הפשרה, גזל

' היד רמה מסביר שלפי ר.  ואילו חכמי� המקלי� מדברי� על פשרה,ייני� מדבר על ביצועד
שצרי� ] כדי[מאיר צריכי� לבצע הממו� ולחלקו כדי שלא יהא אחד מה� נפסד יותר מדאי 

, ראו ג�.  בלשו� פשרה לשו� קל שאי� צרי� לדקדק בדבר כל כ�נקטווחכמי� . לדקדק בו
ÔÏ‰Ï , 101בסמו� להערה. 

הא� לא בזה נחלקו שאחד סבר , סברו שלפי כול� מקישי� פשרה לדי�:  ביאור. א, ו,סנהדרי�  36
, כול� סוברי� שהדי� בשלושה, לא? שהדי� בשלושה דייני� ואחד סבר שהדי� בשני דייני�

 .די�והמחלוקת היא שאחד סבר שיש להקיש פשרה לדי� ואחד סבר שלא מקישי� פשרה ל
ש "להבנת רא; "'ביצוע בג"ה "ד, מד) ל"תש, ירושלי�( א ,ש לד� ו"הרא' תוס, סנהדרי גדולה  37

 . 98 בסמו� להערה ,ÔÏ‰Ïאת הסוגיה ראו 
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שא� כ� אי� ,  שכל אחד מבני הפלוגתא מדבר על מושג שונה של פשרהסבירלא . בפשרה
  .ה� חולקי� כלל

 בקשר למספר ובייחוד, די�להפשרה של הדיי� המתוו� את קשה יותר להבי� מדוע יקישו 
� קל יותר משו� כשמדובר בתיוו� לפשרה המשקל שיש לייחס לדעת הדייני. הדייני�

 תיתכ� דעה ע� זאת .38שבסופו של דבר הפשרה המתקבלת טעונה הסכמת הצדדי�
משמעות הדבר שג� מלאכת התיוו� לפשרה צריכה . המצריכה שלושה דייני� לתיוו�

 נית� .39 ולכ� רק הרכב של בית די� מוסמ� לכ�,להיעשות מתו� אחריות וזהירות כמו הדי�
 , מדובר בתפקיד המתמצה בשאיפה להגיע להסדר מוסכ��שאילבסס גישה כזו על ההבנה 

שלא יהא אחד מבעלי "לעיי� בדבר  – אלא בהטלת אחריות על בית הדי� המתוו� לפשרה
 בית הדי� אינו כאד� פרטי המבקש לשו� שלו� בי� , לפי גישה זו.40"הדי� נפסד יותר מדאי

 עליו את התפקיד לתוו� אל פניית הצדדי� לבית די� מטילה. צי� ומוכ� לתוו� ביניה�יהנ
וההיזקקות לשלושה דייני� בתיוו� משקפת , תוצאה שהיא ג� ראויה ולא רק מוסכמת

 ואילו , משמעות הדבר שער� השלו� בתיוו� מקבל ממדי� מצומצמי� יותר.41אחריות זו
  .42הזיקה שבינו לבי� ההלי� השיפוטי מתהדקת

 

 ,ת"שו) תשע עשרהמאה הה, ב מוולאזי�"הנצי(דברי� דומי� אומר נפתלי צבי יהודה ברלי�   38
הרי . ד"דאלו בכל פשרה שלא נעשה אלא ברצו� בע): "ג"תשנ, י�ירושל( י ,ג ,משיב דבר

וא� לא . מסתמא יודעי� ובטוחי� בשני הפשרני� שלא יטו הפשרה לצד אחד יותר מחבירו
 ".חשו לכ� הרי אינהו דאפסדי אנפשייהו

̇ ‰ËÙ˘Óיעקוב מליסא ' על קושי זה מצביע ג� ר  39 Â·È˙� )ז "רוש ריאיבצדדו בפ)  א, ביאורי�,יב
מניי� יבוא =דמהיכי תיתי[ת "דמה: "וכ� הוא אומר). 106' עמ ÔÏ‰Ï, ז"דיו� בדברי ריאאו ר(

ג� כ� על כרח� ' וכ� כל הסוגיא דפשרה בג,  יהיה אסור לפייס לאחד שימחול לחבירו]לנו ש
 ". ]מספיק [ דפיוס וודאי א� ביחיד סגי]הכוונה לפסק של פשרה[מיירי בהכי 

 .35הערה ÏÈÚÏ ראו , כלשו� יד רמה  40
 .  קנה'עמ, 2הערה  ÏÈÚÏ ,ויצמ�ראו   41
ע� סוגיה דומה הבוחנת את המתח שבי� הסכמת הצדדי� לבי� האחריות המוטלת על בית   42

הדבר קשור בשאלה כללית יותר והיא עד כמה . ·ÈÊ‡Èהמשפט התמודד בית המשפט בפרשת 
טענה זו באה למבח� . בית משפטעל שיקול דעתו של , בהסכמה, ש לאפשר לצדדי� לשלוטי

ש� נדונה הסוגיה של ) ·ÈÊ‡Èעניי� : להל�( 446, )1(ד מב" פÈÊ‡È· 'ÈÂÏ � 61/84א "בע
הצדדי� הסכימו ביניה� שבית המשפט . הסתמכות על תוצאות בדיקת פוליגר� במשפט אזרחי

לאחר ביצוע הבדיקה התברר שתוצאות בדיקת . פוליגר�יפסוק על פי תוצאות בדיקת ה
תה שהסכמת הצדדי� ידעת המיעוט הי. הפוליגר� עומדות בסתירה לראיות אחרות שבתיק

. אינה יכולה להכפי� את בית המשפט לפסוק במנותק או בניגוד לעולה מ� הראיות שבתיק
ה את ההסכ� ופסקה דעת הרוב קיבל. מסקנה זו נגזרת מתפקידו השיפוטי של בית המשפט

 ,)פשרה דיונית(בי� השאר נאמר ש� כי הסכ� זה כמוהו כהסכ� של פשרה . לאמור בובהתא� 
תה מסכימה שאי� בהסכ� המסמי� את בית הדי� לפסוק על דר� יא� ייתכ� שג� דעת הרוב הי

  .הפשרה כדי לחייב את בית הדי� לפסוק באופ� הנוגד את שיקול הדעת השיפוטי שלו
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  יפה כח הפשרה מכח הדי� . 5

 בוח� את הנפקות שבי� שניי� שדנו לשניי� שפישרו כאינדיקציה רב� שמעו� ב� גמליאל
  :  כוח הדי�לעומתלכוח הפשרה 

כיצד . כש� שהדיי� בשלשה כ� פשרה בשלשה יפה כח פשרה מכח הדיי�"
אי� יכולי� לחזור  – ושני� שפישרו, יכולי� לחזור בה� – שדנושני� 

   .43,44"בה�

ג� כא� העמדת הפשרה למול , דייני�כפי שנאמר לעיל בעניי� המחלוקת על מספר ה
  על כ�נוס�. הדי� מובנת יותר א� נניח שמדובר בפסק של פשרה הדומה להלי� של די�

 מתייחסת "אי� בעלי דיני� יכולי� לחזור בה� – שניי� שעשו פשרה"האפשרות שההוראה 
א ממיל,  שכ� א� מדובר במהל� התיוו� ולפני שהסכימו על הפשרה,לתיוו� אינה סבירה
מדוע תהא זו אמתלא קבילה לחזור , א� מדובר לאחר שהגיעו להסכמה. יכולי� לחזור בה�

 הרי לאחר שהדייני� המליצו על פשרה מסוימת שקלו ?בה� מ� הפשרה בגלל מספר הדייני�
ג� , א� כ�). א� עשו קניי�, ולפי הלכה מאוחרת יותר(אותה בעלי הדי� והסכימו לתוצאה 

 שהשתתפומספר הדייני� טענה בדבר מדוע , תיוו� בשלושהאילו סברנו שלכתחילה ה
  ?  לביטול הפשרה שהוסכמה ולחזרה ממנהעילההווה תבגיבוש הפשרה 

מנגד נית� לטעו� שבעלי הדי� גמרו בדעת� לעשות קניי� מתו� שסמכו על כ� שתיוו� 
טעו� די� הנפסד להיכול בעל , ג פוסק שהפשרה בשלושה"א� כיוו� שרשב, בשניי� כשר הוא

 שאת התיוו� לא ליוו שלושה דייני� בנימוקלפשרה בטעות ולבקש לבטל את הפשרה 
  .ג כמתייחסי� לפסק" וקרובה ממנו הבנת דברי רשב,פירוש זה נראה רחוק. כנדרש

  הכרע דעת בפשרה  .6

א� הפשרה צריכה הכרע "בתלמוד הירושלמי מובאת דעת רבי מתניה המוסי� ואומר 
 נאמרת מתו� "א�"נראה שלשו� , ג שנידונו לעיל"לדברי רשבבדומה ,  ג� כא�.45"דעת

 

 רב� שמעו� ב� , ב, ה, סנהדרי�,בבליב ואילו , א,)י וינה"כת ( סנהדרי�, בתוספתאהכ� הגרס  43
הבדל נוס� .  כבבליהובירושלמי הגרס.  בשני�–ופשרה ,  בשלשה–הדי� ": גמליאל אומר

. ויפה כח פשרה מכח הדי�: מי הוא החוזר,  התוספת הפרשנית,המופיע רק בגרסת הבבלי
 יכולי� ·ÔÈ�È„ ÈÏÚ אי� –ושני� שעשו פשרה , י� לחזור בה� יכול·ÔÈ�È„ ÈÏÚ –ששני� שדנו 

שכ� א� מראש נדרש מספר שונה של דייני� לכל אחד מ� , גרסת התלמודי� קשה .לחזור בה�
במה יפה כוח הפשרה מ� הדי� כאשר נכחו בה מספר הדייני� הנדרש ואילו בדי� , ההליכי�

 "!?פחתו הדייני� מ� הנדרש
: לי�יש� לאחר המ, 100�99 ,97 )�"תר( א ˙¯·ıÈ" י� לבני אר� ישראלמעש"לוי� ' מ' ראו ב  44

  ."˘‡ÔÈ„ ‰¯˘Ù ¯Á‡ ÔÈ ":נאמר" אי� בעלי די� יכולי� לחזור בה�"
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 מתאי� להלי� השיפוטי שבו מתקיימת הכרעה בקרב "הכרע הדעת"המונח . "די�"השוואה ל
'  דברי ר,לפי גירסת התוספות.  והוא מתיישב יותר ע� זיהוי המונח פשרה כפסק,הדייני�

ה אות� לקשר בי� הצור� בהכרע  זו מביאה גרס.46מתניה בירושלמי הובאו בש� רבי מאיר
. לפיה בפשרה מצריכי� שלושה דייני�שמאיר ' הדעת הנזכר בירושלמי לבי� עמדתו של ר

  . הואיל ונדרש הכרע הדעת יש מקו� לדרוש שהפשרה תגובש בידי הרכב של בית די�, כלומר

 �א –" א� הפשרה", היינו. מתניה כמתייחסי� לתיוו� לפשרה' נית� להבי� את דברי ר
 ועל בית הדי� מוטלת ,"צריכה הכרע דעת", שאינה בגדר הלי� שיפוטי אלא תיוו� בלבד

 ;אחריות בניתוב התיוו� אל הפשרה מתו� שיקול דעת אשר יוביל לתוצאה של פשרה צודקת
טיעו� דומה לזה שהובא לעיל בסוגיית מספר  (47אל לו לבית הדי� לתוו� לפשרה כלאחר יד

הדעת ", "הכרע דעת", בל טיעו� זה משו� שבחינת לשו� התנאי�לדעתנו קשה לק). הדייני�
,  שיקול דעת אלא פסיקה וחיתו�האינהכרע  המילהמלמדת שמשמעות , "הכרע", "מכרעת

  .48פעולה הקרובה לפסק של פשרה ורחוקה מ� התיוו� לפשרה

  הקניי� בפשרה . 7

לה את מסקנת  נבח� תחי.49נדו� בו בהקשר זה הוא סוגיית הקניי�שהמקור האחרו� 
  .לפיה פשרה אינה צריכה קניי�שהסוגיה 

 לא נית� להוכיח א� ,50"פשרה צריכה קני�, והלכתא"על פי מסקנת הסוגיה בבבלי 
ק� את ההסכמה בקניי� מוב� בשני סוגי  שכ� הצור� לַת,מדובר בפסק של פשרה או בתיוו�

לה לשמש אב� בוח� הרב טרגי� מציע שהשאלה א� פשרה צריכה קניי� א� לאו יכו. הפשרה
  : למהותה של פשרה

 

 .  ב,יח,  א, א,סנהדרי�, ירושלמי  45
' נית� לשער שמקורה של גרסה זו הוא בקיצור ר. "תיסגי בתרי ולקני מיניה"ה " ד, א, ו,סנהדרי�  46

 . לא מצאנו עדי נוסח נוספי� לגרסה זו, מכל מקו�. מ" התיבות רמתניה לראשי
פרשנות אפשרית זו מבססת את המחשבה בדבר האחריות המוטלת על הדייני� ג� בשבת�   47

 .167הערה , שביעיפרק  ,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי� ג�ראו . כמתווכי� לפשרה
חמשה דברי� יש שאי� ", 179'  עמ,פרשה א, דעמלק'  בשלח מסÏ‡ÚÓ˘È È·¯„ ‡˙ÏÈÎÓכגו�   48

 ".ר יוסי אני אכריע"ישמעאל ב' אמר ר" א , קטז,בבא קמא; "לה� הכרע בתורה
אלא ג� לש� , במשפט העברי משמשת פעולת הקניי� לא רק לש� העברת בעלות על חפ�  49

באמצעות הקניי� מבטאי� הצדדי� את גמירות הדעת שלה� . נתינת תוק� לפעולות משפטיות
דר� מקובלת לפעולת הקניי� היא . לתי הדיר של הפעולה המשפטיתבקשר לתוקפה הב

  .באמצעות הקניית סודר כנגד התחייבות הצד שכנגד
  . א, ו,סנהדרי�  50
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 – קשה להצדיק את הצור� בקניי� א� פשרה היא סוג של פסיקת בית די�"
אול� א� נאמר . לפסק של בית די� יש תוק� מחייב ג� ללא קניי� סודר

שפשרה היא הצעה שבית הדי� מציע לשני הצדדי� נוכל להבי� את מקומו 
  .51"של הקניי�

 שכ� ג� א� פשרה היא סוג של פסיקת די� הרי ,חרת בעניי� זהלדעתנו יש מקו� להבנה א
לבית הדי� לא ניתנה סמכות טבועה לסטות מ� . היא תלויה בהסכמת הצדדי� שניתנה תחילה

קמה לבית הדי� הסמכות  – רק משנתנו בעלי הדי� את הסכמת�. הדי� על פי נטיית לבו
ירות דעת ועל מנת שתהיה בלתי  כדי שהסכמה זו תיעשה מתו� גמ.52לפסוק על דר� הפשרה

לכ� בי� . נית� להבי� בנקל מדוע נדרשי� הצדדי� לתק� את הסכמת� בעזרת הקניי�, הדירה
מדובר בבית די� המנסה לתוו� בי� שבי� ומדובר בפסיקת בית די� על דר� הפשרה ש

  . נוכל להבי� בנקל את הצור� בקניי�, הצדדי�

יש לבחו� מה נוכל , ו ממצאי� לכא� או לכא�ניג� א� ממסקנת הסוגיה לא העל, ואול�
  :ללמוד מדעתו הדחויה של רב אשי

דאי סלקא דעת� צריכה , שמע מינה פשרה אינה צריכה קני�: אמר רב אשי"
 – !וליקני מיניה, תסגי בתרי? למה לי, למא� דאמר צריכה תלתא – קני�

  .53"פשרה צריכה קני�: והלכתא

.  אשי כשהדברי� מתפרשי� על הדיי� המתוו�מבט ראשו� קשה להבי� את דברי רבמ
הדיי� או הדייני� מתווכי� בי� בעלי הדי� ולאחר מכ� ה� מביאי� את הצדדי� לפשרה 

שהרי לא ? ית� תוק� להסכמה בלא קניי�יהדבר אשר , לדעת רב אשי, א� מהו, מוסכמת
נו אומרי� במשפט המודרני היי. ייתכ� שלאחר הפשרה יוכל כל אחד מבעלי הדי� לחזור בו

ינת� תוק� של פסק די� בידי בית הדי� ובכ� תושל� גמירות הדעת של יפה  שלהסכמה שבעל
האפשרות שמעלה רב אשי ולפיה . על הלי� כזה במשפט העברי לא שמענואול� , הצדדי�

 הסכמה . עשויה להיות מובנת יותר א� מדובר בפסק של פשרה,פשרה אינה צריכה קניי�
על מנת להסביר מדוע בעלי הדי� .  הקיימת בקבלת דייני� כבוררי�מסוג זה דומה להסכמה

 

51  M. Taragin “The Role of Peshara within the Halakhic Judicial System” (1998) 
www.jlaw.com/Articles .)נית� לקבל מהדורה עברית ב� Majordomo@Etzion.org.Il(. 

 .12 בסמו� להערה,  פרק חמישי,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי� ראו למשל  52
שכ� אילו תעלה ,  שומע אני מכא� שפשרה אינה צריכה קניי�:תרגו� ופירוש.  עא, ו,סנהדרי�  53

על דעת� שפשרה צריכה קניי� כיצד נסביר את הדעה הסוברת שצרי� שלושה דייני� 
שהרי לאחר הקניי� לא יוכלו , ק בשני דייני� בתוספת קניי�מדוע אי� הוא מסתפ! ?בפשרה

חלק („ "È¯‰ È˘Â„ÈÁˆצ דינר "ראו י! ? וא� כ� מדוע זה יידרשו שלושה דייני�,לחזור בה�
הגהה היא מ� רבנ� סבוראי וא� שפסקו כנגד דיוקו " הלכתא"הסבור כי ה,  רמג,)�"תש, שלישי

י שמועה מהישיבות "שהלכו בדר� זה עפונראה "ס " בשהשל רב אשי הרבה דוגמאות כאל
 ".שלפניה�
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 : יכולי� לחזור בה� מהסכמת� לפסק של פשרה נית� ללכת באחת משתי דרכי�אינ�
תוכנה של . אי� מדובר בהתחייבות הדדית המצריכה קניי�, כשמדובר בפסק של פשרה

אינה הדירה א� ההסכמה  ו,א הקניית סמכות לבית הדי�וההסכמה הנעשית בפני בית הדי� ה
הפ� ההסכמה ישרק לאחר שיינת� פסק הפשרה תהיא דר� נוספת להבנת רב אשי . בלא קניי�

 אי� יכול לחזור –לאחר גמר די� " –כש� שלמדנו בסוגיה של ברירת הדייני� . לבלתי הדירה
  . אי� יכול לחזור בו – לאחר פסק הפשרה,  א� כא�,54"בו

  סיכו� . 8

משמעי א� �קורות התנאיי� והתלמודיי� לא נית� להוכיח באופ� חדראינו כי מ� המ
 שהבאנו כדיבחינת המקורות . הפשרה התלמודית היא תיוו� לפשרה או פסק של פשרה

לפענח את טיבה של הפשרה התלמודית אפשרה לנו לעמוד על השווה והשונה בי� תיוו� 
עסקנו בה� מלמדת על שהעמימות העולה מחלק מהמקורות . בי� פסק של פשרהללפשרה 

:  אלהעמדנו עליה� ה�שמאפייני הפשרה .  מאפייני� המשותפי� לשני סוגי הפשרהכמה
עליה� מושתתת הפשרה שערכי השלו� והצדקה , ההסתלקות מ� הדי�, יסוד ההסכמה

  . בית הדי�י� כותליוהעובדה כי הפשרה במשפט העברי נוצרת ב

הדעת נוטה לכ� שהפשרה התלמודית , המקורותברוב כפי שעלה מ� הדיו� , ע� זאת
מדברי , ג"מדברי רשב, יוסי הגלילי' א בנו של ר"כ� עולה מדברי ר. עוסקת בפסק של פשרה

 טענתנו היא . בפשרהמסוגיית הקניי� ומ� המחלוקת על מספר הדייני�, מתניה בירושלמי' ר
רה אינו מצדיק אופיו של התיוו� לפש. שקשה לפרש סוגיות אלה כמתייחסות לתיוו� לפשרה

אינו מצרי� הכרע , הוא אינו זוקק השוואה לכוחו של הדי�, א"התנגדות נחרצת כגו� זו של ר
  . מתניה ואינו מצרי� כוח של בית די�' הדעת כפי שדורש ר

בי� פסק של להדיו� בסוגיות אלה חידד את ההבחנה בי� תיוו� לפשרה , מכל מקו�
התיוו� לפשרה דומה יותר ו, שיפוטית לכל דבר הפסיקה בדר� של פשרה היא פעולה :פשרה

 הפסיקה בדר� של פשרה מטילה על המפשר לעסוק בשיקול דעת שיפוטי על ;לרדיפת שלו�
 בפסק של פשרה עומדי� הצדדי� בפני ;מה שאי� כ� בתיוו� לפשרה, מנת להגיע להכרעה

  .  חסר סמכותהוא ואילו הדיי� המתוו� לפשרה ,צד שלישי בעל סמכות

 הצענו שלוש דרכי� אפשריות כהסבר לכ� שלא מצינו במשפט התלמודי  דברינובפתח
משנוטי� אנו לומר שהמקורות עוסקי� בפסק ,  עתה.55את ההבחנה גופה בי� פסק לתיוו�

  . ל"נחזור ונבח� את האפשרויות הנ, של פשרה

 

 . ב, כד,סנהדרי�  54
55  ÏÈÚÏ ,91' עמ.  
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 להסיק סביר אי� זה ,התייחסות התנאי� והאמוראי� היא לפסק של פשרהנקבל שא� 
מסתבר , האדרב.  במשפט התלמודי או שהוא חסר תוק�,קיי�לא היה א� שתיוו� לפשרה מכ

 לא מצינו לגביו התייחסות ,יותר שמשו� שהתיוו� לפשרה הוא פרוצדורה בסיסית ופשוטה
 ומשו� כ� אי� צור� להתייחס אליו באופ� מובח� ,התיוו� אינו נושא אופי שיפוטי. מיוחדת

 נית� לומר שהוא מצוי ,כשהדיי� מנסה לתוו� בי� הצדדי�. ייני�בסוגיות שעניינ� הלכות הד
יותר בתחו� של דיני החיובי� העוסקי� בהתחייבויות של צדדי� זה כלפי זה ופחות בהלכות 

הסכ� פרטי בי� , בסופו של דבר,  הסכ� הפשרה הוא.56הדייני� העוסקות במלאכת השיפוט
 לא מ� הנמנע, א� כ� הדבר. רי די�ואי� צור� להגבילו בקביעת כללי� וסד, הצדדי�

 "פשרה" ו"ביצוע" א� המונחי� ,שבמשפט התלמודי נהגו למעשה שני סוגי הפשרה
  .57 מתייחסי� לפסק של פשרהשסקרנו עד כהמקורות הנזכרי� ב

  תלמודית �פשרת סנהדרי� בספרות הבתר. ג

רה תלמודיי� נתרכז בפרשנות העולה ממקורות אלה לפש�בעיוננו במקורות הבתר
 ויש שהוא מחיל עליו ומטמיע ,החכ� עוסק בפרשנות של הטקסט שבפניושיש . התלמודית

ולא תמיד יש לנו כלי� להבחי� בי� זה , מי�בו מציאות הלכתית שנהגה בזמ� ובמקו� מסוי
. נוהג הלכתי בתקופה מסוימת היה עשוי לכונ� פרשנות חדשה למקור הקדו�, כ�. לזה

נעשה עיגו� פרשני של ,  להפ�;גנת במקור המכונ� את ההלכהבמקרה כזה הנורמה אינה מעו
  :58דוגמה לדבר ה� דברי ספר העיטור.  הקיימתהמקור בנורמה

ל דבתר קני� פשרה לא מצי טעי� חד לחבריה "הקדוש זצ' ובתשובות הר"
 מידי דהוה אקבל ,ג דלא אודעינהו לפשרה מעיקרא"ואע. קני� בטעות' משו

 ומעשי� בכל יו� .מידו דאי� לאחר קני� כלו�עליו קרוב או פסול וקנו 
  .59"ד ה� די� ה� פשרה ומקיימי� אותה"שקוני� על כל מה שיאמרו לה� ב

 

נראה שההסכמה על פשרה תקפה אפילו לפי הדעה שהאיסור להתנות על מה שכתוב בתורה   56
 זאת משו� שהפשרה אינה עוקרת את די� התורה אלא פועלת בדר�. נוהג ג� בדיני הממונות

  .של מחילה מכא� ולהבא במנותק מ� החיוב המקורי שעל פי הדי�
  .139 הערה ÔÏ‰Ïראו ג�   57
̄  )שתי� עשרההמאה ה(ר אבא מארי ממריסיליה "רבי יצחק ב  58 ÂËÈÚ‰ ̄ ÙÒ)1874צ ורשה "ד(, 

̄ ˙ÌÈÚ„ ÌÈÓ דברי� כמעט זהי� מובאי� ב. ער� פשרה ÙÒקצז , ההשגותד בעל"המיוחס לראב 
 .הקרבה במיקו� ובזמ� נותנת שיש קשר בי� מקורות אלו. 98 ,)�"תש, ירושלי�(

שלאחר קני� פשרה לא יכול אחד לטעו� לחבירו טענה של ) למדנו(ל "זצ...  ובתשובות:תרגו�  59
כמו שלמדנו במי שמקבל עליו , ולמרות שלא הודיעו לה� את הפשרה מראש. קני� בטעות

 ...נו מידוקרוב או פסול וק
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והוא , לפיה פשרה צריכה קניי�שהעיטור פותח בתוקפה של ההלכה התלמודית ספר 
קפו של פסק של פשרה ועדות ומדבריו למדנו הוכחה לת. פסק של פשרהבמייש� אותה ג� 

ע� זאת לא ברור שכ� הוא מפרש את המונח התלמודי . בר נהג כמעשי� שבכל יו�לכ� שהד
ג דלא אודעינהו "ואע" מנוסח דבריו .60ל"בו הוא ד� בקטע שקוד� למובאה הנש "פשרה"

 נית� ללמוד ששלילת טענת פשרה בטעות תחול ג� על תיוו� לפשרה שבו "לפשרה מעיקרא
יק שספר העיטור הכיר ג� פשרה שמודיעי�  להס אפואנוכל. הודיעו את הפשרה מעיקרא

א� , יש לשער ששתי הדרכי� של פשרה נהגו בזמנו.  ורק אז ניתנת הסכמת�,אותה לצדדי�
  .קשה לדעת כיצד פירש העיטור את הסוגיה התלמודית

 אחר ,תלמודיי�� באמצעות מקורות בתר, ננסה להתחקותבחלקו השני של מאמרנו
תהא עיקר מטרתנו לקבוע א� הפשרה במשפט התלמודי ג� כא� . הפשרה במשפט התלמודי

לבחינת ההשלכות סופו של המאמר יוקדש . התפרשה כתיוו� לפשרה או כפסק של פשרה
  .של הממצאי� הפרשניי� על הפסיקה הלכה למעשה

  נגמר הדי� אי אתה רשאי לבצוע . 1

ותית ז הוא היחיד המבחי� הבחנה מה"מבי� הראשוני� שעסקו בסוגיית הפשרה ריא
לדעתו הסוגיה התלמודית עוסקת בפסק של . וברורה בי� פסק של פשרה לבי� תיוו� לפשרה

  .פשרה בלבד

 .61 וכ� נפסק ג� להלכה"נגמר הדי� אי� רשיי לבצוע" :בתוספתא ובתלמודי� נאמר
בעל  63הוא רבינו ישעיה אחרו�, ז"לדברי ריא 62בבארו הלכה זו ציי� בעל שלטי גיבורי�

 על מנת לא לטעות בדבריו ש� נקדי� את דברי .64בר קונטרס הראיותז ומח"פסקי הריא
ז קובע בפסקי "ריא.  וחסרונ� היווה מכשול בהבנתו,"שלטי גיבורי�"ז שלא הובאו ב"ריא

  :סנהדרי� שאי� לכפות פשרה על בעלי הדי�

 

לא ברור לנו על שו� מה הסיק הוא שדברי העיטור ה� .  קנז'עמ, 2הערה  ÏÈÚÏ ,ויצמ�ראו   60
 .ל"שלא כדר� הפשרה שנהגה בימי חז

,  כב,סנהדרי�' הל ,�"רמב;  א,יח,  א, א,סנהדרי�, ירושלמי;  א, ו,בבלי;  א,]י וינה"כ[תוספתא   61
 .ב,  יב,ע"שו; ד

�" ב מדפי הרי,ד� א  62. 
בחרתי לציי� . מבעלי התוספות ,)13�מאה ה, איטליה(ד רבינו ישעיה דטראני הזק� "נכדו של רי  63

לא ברור מהי ". אור זרוע"בות אלה כיביוגרפיה זו בגו� הטקסט היות שהיה מי שקרא ראשי ת
 ÂÈ˙Â„ÏÂ˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ,ÂÈ˙Â¯Â˜Ó ,ÂÈ˙Â�Â¯˜Úאלו� '  מראו. בראשי התיבות" ז"האות 

 ".כרונו לברכהÊ"ו קיצורו של שזה 1042, )ח"תשמ,  בכר�, 3מהדורה (
64  ‡È¯ È˜ÒÙ"˙ÂÈ‡¯‰ Ò¯Ë�Â˜ ÌÚ ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÎÒÓÏ Ê) מהדורת מכו� התלמוד הישראלי השל� ,

 . יט,)ד"תשנ
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שני� שבאו לדי� מצוה על הדייני� לומר לה� א� ה� רוצי� די� א� ה� "
א� ה� . שי� אות� על הפשרה אלא תולי� הדבר ברצונ�רוצי� פשרה ואי� מע

מתרצי� בפשרה תופשי� קני� זה לזה ומקבלי� עליה� הפשרה שיטילו 
  .65"...לדי� שדני� אות� על כורח�] הפשרה[ואינה דומה  ...עליה�

 משמע "תופשי� קני� זה לזה ומקבלי� עליה� הפשרה שיטילו עליה�"מ� הלשו� 
על רקע דברי� אלה יקל להבי� . וגיה כעוסקת בפסק של פשרהז לפרש את הס"שכוונת ריא

  :את דבריו שהובאו ג� בשלטי גיבורי�

. אי� הדיי� רשאי לפשור ביניה� אלא יקוב הדי� את ההר... משנגמר הדי�"
ונראה בעיני שאי� כל דברי� הללו אמורי� אלא כשהדייני� רוצי� להטיל 

אבל א� ה� , ·Ú„Ó ‡Ï˘Â Ì‰È�ÈÚ· ‰‡¯�‰ ÈÙÏ ÔÈ�È„ ÈÏÚ˙ עליה� פשרה
מודיעי� לה� טיב הפשרה ומפייסי� אות� עד שה� מתרצי� בדבר למחול 
אחד לחברו או לתת אחד לחבירו דבר ידוע אפילו אחר גמר די� ראוי לעשות 

ובלבד שלא יהא שו� צד הכרח בדבר אלא פיוסי� ופיתויי� וזו מצוה , כ�
� היה עניינו של אהר� גדולה היא והיא הבאת שלו� שבי� אד� לחבירו וכ

שהיה אוהב שלו� ורוד� שלו� ומפייס בעלי דיני� עד שמתרצי� בדבר 
  .66"'ות בראייה ג]י[כמבואר בקונטרס הראי

משראינו למעלה . ז" הנזכרת בדברי ריא"שלא מדעת בעלי דיני�"יש להבי� מהי פשרה 
ז כא� היא "אהרי שכוונת רי, " אות� על הפשרה אלא תולי� הדבר ברצונ�‡ÔÈ˘ÚÓ ÔÈ"ש

שבו מסכימי� בעלי הדי� שהדייני� יטילו עליה� פשרה כפי הנראה בעיני , לפסק של פשרה
  .הדייני� ושלא מדעת בעלי הדי�

נגמר הדי� " של המסוימתתיוו� לא רק את ההלכה לבי� כא� מאירה ההבחנה שבי� פסק 
לה נסבה על גדרי ז אנו למדי� שמחלוקת התנאי� כו"מסו� דברי ריא. "אי אתה רשאי לבצוע

יוסי הגלילי אשר אסר לבצוע התנגד להלי� שיפוטי של פשרה ' אליעזר בנו של ר' ר. הפשרה
אליעזר לראות בתיוו� לפשרה דבר ' התנגדות זו לא הפריעה לר. ק כמצווה"אותו רואה ריבש

 ז"פרשנות זו הנאמרת כא� ברמז נמצאת בגלוי בדברי ריא. "וכ� היה עניינו של אהר�"גדול 
  .בקונטרס הראיות

ז שמחלוקת התנאי� נובעת מכ� שמדובר בפשרה מדעת "בדבריו ש� מסביר ריא
  :הדייני�

 

65  Ì˘,נב, א �  . כ,נג
66  Ì˘,כב, נח . 
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אפילו , אבל א� היא מדעת בעלי דיני� וה� יודעי� עני� הפשרה ומתרצי� בה"
' לאחר גמר די� נמי יכולי� לפייס בעלי דיני� שימחלו זה לזה והיינו דקאמ

  .67"י� שלו� בי� איש לחברואהר� אוהב שלו� ורוד� שלו� ומש

ז מסב את תשומת לבנו לכ� שעניינו של אהר� מובא בתוספתא בידי מא� דאמר "ריא
לפי דעתו של האוסר  ומכא� הוא מסיק שתיוו� של פשרה לא נאסר ג� ,68אסור לבצוע

  : וכ� מוסברת מחלוקת�.פשרה

ומא� דאמר מצוה לבצוע סבר מצוה למימר להו דינא בעיתו או פשרה "
. וא� ה� מתרצי� בפשרה מטילי� עליה� פשרה לפי ראות הדייני�, יתובע

פ " ואע.69והיינו דאמרינ� צדק צדק תרדו� אחד לדי� ואחד לפשרה
שהרבה פעמי� הוא קשה ליל� . שהפשרה היא מדעת הדייני� יש בה מצוה

וכדאמרינ� לא חרבה ירושל� אלא על שהעמידו דיניה� על די� . על הדי�
טלי� הדייני� רשות מבעלי דיני� ומטילי� עליה� פשרה לפי לפיכ� נו. תורה

העני� ולפי הצור� ולפי הזמ� ולפי בעלי דיני� וצריכי� להזהר לעשות הדבר 
  .70"בצדק על הפשרה כמו על הדי�

 

אפילו לאחר גמר די� ג� : ...ביאור. ב' עמ, 64 הערה ÏÈÚÏ ,ז"קונטרס הראיות בתו� פסקי ריא  67
 .וזהו שאמר אהר� אוהב שלו� ורוד� שלו�... יכולי� לפייס

לפיה עניינו של אהר� הוא ש, שותפי� לפרשנות טקסטואלית זו, על אתר, י ותוספות"ג� רש  68
בניגוד לכ� ראו רבינו אליעזר ב� נת� ). ראו לעיל בראש סעי� זה(אליעזר ' המש� דברי ר

ספר אב� העזר בסו� חידושי מסכתות למסכת , �"תשד, ירושלי� (ÙÒ·‡¯ "Ô¯ממגנצא 
אלא יקוב הדי� את "הוא סבור ש. � פרשנות טקסטולית שונה לחלוטי�"לראב.  ד,)סנהדרי�

משה האומר יקוב הדי� ואהר� . אליעזר אלא חוזר לדעת תנא קמא' אינו מיוחס לר" ...ההר
ולמי שהיה ) משה(ה בוצע אפילו קוד� גמר די� הרוד� שלו� מובאי� כדוגמאות למי שלא הי

' אבל דעת ר. )ייתכ� כפירוש תוספות שאהר� לא היה דיי�() אהר�(בוצע אפילו אחר גמר די� 
לא עולה בקנה אחד ע� שיטת אהר� שמשמע ששפיר , שאמר כל הבוצע הרי זה חוטא, אליעזר

אשר מציע הבנה ,  רמג,)�"תש,  ירושלי�,חלק שלישי(„ "È¯‰ È˘Â„ÈÁˆצ דינר "ראו י; עבד
הברייתא מציגה שלוש דעות חלוקות אשר כל אחת מה� , לדעתו. אחרת של מבנה התוספתא

אבל עור� הברייתא שתל לאחר כל דרשה דעות אחרות המראות . מסתמכת על דרשת פסוקי�
כ� מובאי� הדברי� . כי נית� לדרוש את הפסוקי� באופ� אחר וממילא אי� דברי התנא מוכרחי�

ולכ� מובאות ג� דרשות . א"בניגוד לדעת של ר, בקשר לאהר� להוכיח שהפשרה מותרת
שלא נזכר , ק דברי תנא אחר"כ� מובאי� לאחר דברי ריב. 'נוספות על הפסוק בוצע בר� נא� ה

 .  צדקה לזה שהוציא גזלה מתחת ידו–ודברי רבי , שדרש משפט לזה וצדקה זה, בשמו
פשרה מוב� דווקא א� נפרש כפשרה מדעת הדייני� ובכ� לדי� נראה שכוונתו לומר שהיקש ה  69

 א� הפשרה אינה מדעת –ה זה של הפשרה מעורר את השאלה שבסמו� יאופי. היא דומה לדי�
 ?וה יש בהומה מצ, אחרמצד , והיא סוטה מ� הדי�, מצד אחד, בעלי הדי�

ר לה� די� את� רוצי� סבר מצוה לומ, ומי שאומר מצוה לבצוע:  תרגו�.˘Ì, קונטרס הראיות  70
 ...או פשרה
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ז מעמיד את הבנת הסוגיה כולה על ההבחנה בי� פשרה כהלי� "נמצינו למדי� כי ריא
לדעתו אי� מא� דהוא שיחלוק על . ו� לפשרהבי� תיולשיפוטי המסתיי� בפסק פשרה 

ולא עוד אלא שהאיסור לבצוע לאחר גמר הדי� . המצווה שבהשכנת שלו� בדר� של תיוו�
עוד למדנו מדבריו כי התועלת בפסק של . ג� הוא אינו חל על תיוו� לפשרה לאחר גמר הדי�

 –לות הדי�  היתרו� שיש לפשרה למול מוגבנוס� לה: פשרה אינה השכנת השלו� בלבד
, בצרכי�,  ונדרשת הכרעה המתחשבת בנסיבות,"הרבה פעמי� הוא קשה ליל� אחר הדי�"ש

  .71בזמ� ובבעלי הדי�

  הקניי� על הפשרה  .2

ראינו כי מ� הקביעה ההלכתית המצריכה קניי� על הפשרה לא נית� להסיק א� הסוגיה 
 א� ,ה של הפשרהימאופי ע� זאת העיתוי של הקניי� נגזר ישירות ,עוסקת בפסק או בתיוו�

 בפסק של פשרה ניתנת .72עיתוי זה בספרות התלמודית סתו� הואאול�  , כתיוו��כפסק א
 רק בתו� .73 שהצדדי� יודעי� את הכרעת הפשרהלפני והקניי� עליה נעשה ,הסכמת הצדדי�

לעומת זאת בתיוו� לפשרה מתבצע הקניי� בעת . ההלי� יורו הדייני� את פסק הפשרה
  .  הפשרהה הסופית שלגיעו לעמק השווה כאישור להסכמה על תוצאתשהצדדי� ה

 

בנימי� ' ז ראו בהגהות ר"להבנה אחרת של ריא; לעתי� א� יתרו� זה עשוי לקד� את השלו�  71
� לג,)�"תש, ירושלי�(ÈÈÁÂ ‡¯ÓÁ  )בעל כנסת הגדולה(מורנו לספרו של הרב חיי� בנבנשתי 

שאי� זו ההבנה הנכונה  א� נראה לנו ,)ז"ה נתחלפו לו אור זרוע וריאראשכפי הנ, ˘Ìראו (, לה
  .ל"ז ואכמ"של דברי ריא

 .50סמו� להערה  ,ÏÈÚÏראו   72
קניי� מוקד� שמטרתו הקניית סמכות על בסיס התחייבות הצדדי� לבית הדי� אנו מוצאי� ג�   73

לשטר בדומה לבוררי� הזקוקי� . ה להוצאת דינו לפועליבמקו� שבית הדי� היה חסר כוח כפי
כ� לעתי� ג� בית די� התופס עצמו כבית די� בעל סמכות השיפוט ההלכתית נזקק , בוררות

בנסיבות . זאת על מנת שיהיה לפסק דינו תוק� בדיני המלכות. לתק� את סמכותו מידי הצדדי�
בה� שלטו� זר לא איפשר אוטונומיה שיפוטית נאלצו בתי הדי� לסמו� את כוח� על שהזמני� 

חושש לטעות ומבקש לקיי� , מתו� יראת הדי�, בו בית הדי�שכ� ג� במקו� . �הסכמת הצדדי
. י�יאת הדי� על יסוד התחייבות הצדדי� המקבלי� על עצמ� את הכרעתו מרצונ� בקבלת קנ

 . 70 'עמ, ד  כר�,30 הערה  ÏÈÚÏ,קאגולראו .  כא,מ"כ� ג� בדי� מתפיס זכויותיו בבית די� טוח
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 מצביעי� על שני עיתויי� אפשריי� לקניי� על 75 וראשוני� נוספי�74התוספות

 :לשו� תוספות.  שיטות אלה מכירות ה� בפשרה של תיוו� ה� בפסק של פשרה.76הפשרה

 

חוזר עליו או אינו חוזר "ה " ד, א,מ קיב"ב; "הלכתא פשרה צריכה קני�ו"ה " ד, א, ו,סנהדרי�  74
 ,ש סנהדרי�"הרא' כ� ג� תוס; התוספות מציגי� שתי אפשרויות פרשניות לעיתוי הקניי�. "עליו
Ì˘,וש� בהסברו .  מג, ט, בבא מציעא,ש"כ� ג� פסקי רא; "והלכתא פשרה צריכה קני�"ה " ד

ל דהא דבעי קני� משו� דלא יסרבו לקיי� "ועוד י ":ש"השני לקניי� על הפשרה אומר רא
מכו� (נכרכו בהוצאת הטור , ראו חידושי רבנו העשיל מקראקא". הפשרה ולא מטע� המחילה

שהקניי� , דהיינו. ש אומר דבריו על פי התירו� השני של תוספות"שרא, )ג"תשנ, ירושלי�
 .� הפשרהנעשה קוד� הפשרה שמא אחר הפשרה יאמר שאינו רוצה לקיי

 דעותיה� של  הביא,יד, )א"תשל, כר� ד, סנהדרי גדולה (·ÈÁ·‰ ˙È¯‰מאירי הרבינו מנח�   75
המאירי עצמו סבור ). ד"הראב" (גדולי המפרשי�"ו) קעח,  ו,א" הרשב,ת"שו" (גדולי הדור"

 ואילו המוחל בפשרה אינו ,� משו� שהמוחל יודע מה שהוא מוחלישמחילה אינה צריכה קני
נראה לפי פירושו שהקניי� מתייחס לפסק הפשרה ובזמ� הקניי� לא . מה הוא מוחליודע על 

ולא נהגו בקני� זה מעול� אלא קוד� "וכתב עוד בש� יש מפרשי� . ידוע מהו פסק הפשרה
, כר� ג, סנהדרי גדולה(ש "לסקירה מקיפה של שיטות הראשוני� ראו תוספות הרא". הפשרה

 .ת המהדיר ש�והפניו, מה'  עמ,)ל"תש, ירושלי�
אנו מוצאי� התייחסות מפורשת לקיומ� )  ט, הובא בבית יוס�; ג,נתיב טו(בדברי רבינו ירוח�   76

פשרה צריכה  ":בבארו את הצור� בקניי� על הפשרה הוא אומר. של שני המוסדות זה בצד זה
ברקע דבריו מסתתר הקושי הנובע מ� . " Ù‰ Â‰ÂÚÈ„Â‰· ÂÏÈÙ‡Â˘¯‰קני� אפילו במחול ל�

, לפי דברי רבינו ירוח�. די� הקובע כי מחילה אינה צריכה קניי� ומדוע בפשרה הזקיקו קניי�ה
 שזהו –כאשר הסכי� למחול על הממו� שיוכרע כפשרה בלא שידע מראש מה תהיה הפשרה 

 –החידוש הוא שאפילו כאשר כבר הודיעוהו הפשרה . �י פשוט שצרי� קני–פסק של פשרה 
, הסיבה היא.  שסת� מחילה אינה צריכה קניי�א�� לעשות קניי�  ג� אז צרי–שזהו תיוו� 

בחידושי הגהות ש� הוסי� לבאר ( "שרגילי� הפשרני� לאיי� על הכתות כדי לפשר", כלשונו
תשובה דומה לזו של רבינו ירוח� "). וכיוו� שהפשרה אינה ברצו� טוב לכ� בעי קני� דוקא"

  .318 ,)ו"תשכ, ירושלי�, ביהרכ(תמג  ,˙˘ÌÈ�Â‡‚‰ ˙Â·Âל מצויה ג� ב"הנ
מציגי� שני הסברי� חלופיי� ) "והלכתא פשרה צריכה קני�"ה " ד, א, ו,סנהדרי�(תוספות   

.  של רבנו ירוח� בהסבר הצור� בקניי� לתק� את הפשרה המתקבלת בסופו של תיוו�הלאל
א ול) הנתבע(פירוש אחד של התוספות הוא שהצור� בקניי� הוא רק מצד בעל די� המשל� 

דומה לשיטת רבנו , קיי� פירוש אחר. שהוא אכ� פטור מקניי�) התובע(מצד בעל הדי� המוחל 
ג� א� אי� אלמנט של , על פי המובא בתוספות ש�. התולה את הדבר בגמירות הדעת, ירוח�

עדיי� נדרש קניי� מ� הצד המוחל משו� שמוחל על פי עצת הדייני� , איו� מצד הדייני�
חוזר "ה " ד, א, קיב,מ"ב(התוספות . ידי קני� יכ� צרי� לאל� הדבר עלשהשיאוהו למחול ולפ
סרו� יתולי� את הדבר בח,  בהסביר� את טע� הקניי� בתיוו� לפשרה,)"עליו או אינו חוזר עליו

שאילו היה יודע שהיה זוכה "לדעת� המחילה בפשרה דומה למחילה בטעות . בגמירות הדעת
 יודע איננו� תנאי הפשרה  הג� אד� שיודע מראש מה". י�בדי� לא היה מוחל ולהכי צריכה קנ

  . כמה הוא מוחל ומה היה מצבו על פי הדי�
̄ ËÙ˘Óראו רבי ישראל איסר וול� . לגישות אלה בהסבר הצור� בקניי� תיתכ� נפקות   Ú˘, יב, 

ופשרה שעשו בעלי : " יב, יב,מ"� בחו"שציי� להלכה שקבע הש, כח ,)ג"תשס, בני ברק(ב 
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שהקניי� הוא לאחר  ואפילו א� נפרש ...א� נפרש דקני� של פשרה עושי� קוד� הפשרה"

כהסתפקות א� הסוגיה עוסקת בפסק או ,  האחד: ניתנת להתפרש בשני אופני�"...הפשרה

 וה� סבורי� שהפשרה ,שתוספות מעלי� שתי אפשרויות מצטברות,  האופ� השני.77בתיוו�

˙È„ÂÓÏ˙‰ ולפיה הדיו� , תיתכ� ג� אפשרות נוספת. כוללת ה� את הפסק ה� את התיוו�

בעיתוי הקניי� מבחינת דיני הקנייני� ולא כנובע מהבנת מוסד הפשרה בתוספות מתמקד 

 תוספות סוברי� שהסוגיה עוסקת בפסק א�הבנה זו תיתכ� רק . כפסק או כתיוו� בידי הדיי�

לכ� .  לא נית� לעשות קניי� מראש לפני הפסק,לפי צד אחד בדבריה�ואול�  ,על דר� פשרה

יוכל , צמ� את פסק הדייני� על דר� פשרהלאחר שהצדדי� מסכימי� מראש לקבל על ע

  . להתבצע קניי� מחייב רק לאחר שיגובש פסק הפשרה

ההבדל בי� השיטות אינו בעיתוי הקניי� בלבד , לפי כל אחד מאופני ההבנה האמורי�

 – תוספות למשל מסבירי� כי קניי� הנעשה קוד� הפשרה. אלא ג� בהתייחס לתוכ� הקניי�

 

הלכה זו מובנת כאשר ).  מז,� מלובלי�"על פי תשובת מהר" (צ קני�"עצמ� ביניה� אדיני� 
א� א� . הטע� לקניי� מבוסס על החשש מפני איו� של הפשרני� או משו� שהשיאוהו למחול

דבר , סרו� בגמירות הדעת משו� שלא ידע בכמה היה זוכה בדי�יהסיבה לקניי� היא חשש לח
א� שמא יש מקו� להבחנה נוספת בי� בעלי די� . צמ�זה קיי� ג� כאשר מתפשרי� בע

, כאשר בעלי די� מתפשרי� בבית הדי�. המתפשרי� מעצמ� לבי� פשרה ביוזמת פשרני�
 תחלי� לבחירה בזכויות היאהבחירה בפשרה .  די� ופשרה:עומדות בפניה� שתי אפשרויות

 אשר אחת מה� לכ� הבחירה באחת משתי אפשרויות. שיש לכל אחד מהצדדי� על פי די�
לעומת זאת כאשר . סרו� בגמירות הדעת של המחילהימניחה מקו� לטענת ח, )הדי�(עלומה 

, דהיינו לא במסגרת של דיו� בפני ערכאה מוסמכת, ידי הצדדי� בעצמ� הפשרה מתבצעת על
̇ ‰„È�Ù ÌÂ˜Ó·ÈÔÈהפשרה באה  È·Ï ‰, ÚÈ‚Ó˘ ̄ ·Ò ‡Â‰˘ ‰Ó ÏÚ ̄ ˙ÂÂÓ ÌÈ„„ˆ‰Ó „Á‡ ÏÎÂ 

ÂÏ ,‡Ï ‰Ê Í‡ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ÚÈ‚Ó˘ ‰Ó Á¯Î‰· .לאחר הפשרה,  ייתכ� שהתובע לא יוכל לומר ,
על כל ס� ,  שהרי הוא מחל על יותר מכ�,אילו הייתי יודע שהייתי זוכה בדי� לא הייתי מוחל

הזכויות שעשויות להתברר בפסק . יתה רבה ממה שהיה זוכה על פי הדי�ישייתכ� שה, תביעתו
לפי . עלי הדי� עמדו להתפשר בעצמ� בלא יד הפשרני� באמצעדי� לא עמדו על הפרק כאשר ב

אילו הייתי יודע שכ� "ייתכ� שא� היינו מצריכי� קניי� רק במקו� שבו שייכת טענת , הבנה זו
 היה מקו� לוותר על קניי� כשהוא נעשה מחו� לבית די� בפני מגשר שאי� לו סמכות ,"הדי�

  . הכרעה
 מחילה התקפה בלא ביססה� "מלמד שתשובת מהר, בלי�� מלו"המר, �"עיו� במקורו של הש  

 שאינה נובעת מיראת בעלי .ב ; שנעשית מרצו� טוב בלא הכרח.א :על שני הקריטריוני� קניי�
; �"ידי הש לכ� נראה שאי� להבי� אותה באופ� גור� כפי שנוסחה על. הדי� שמא יפסידו בדי�

,  ריב,)�"תש,  בני ברק,חלק שביעי(Â˘"Ï‰ Ë·˘ ˙ ÈÂראו בעניי� זה הרב שמואל הלוי ואזנר 
וכ� ציי� ש� למחלוקת אחרוני� בשאלה א� ג� הנתבע לא יוכל לחזור בו מהסכ� פשרה שעשו 

 .בעצמ� בלי קניי�
' י מסופק א� הקני� מיד קוד� שיאמרו פשרני� ואז צרי� קני� ואפי"ר ": תרעט,כ� במרדכי  77

וקא באת� ל� אבל במחול ל� שהוא כבר מחול ל� או א� הקני� לאחר שיאמרו הפשרני� וד
 ".מוחזק אי� צרי� קני�
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ה� למחול ) הנתבע(לעשות כמו שיאמרו הדייני� ה� לשל� משמעותו שקוני� זה מזה 

 הקניי� הוא התחייבות לפעול על פי החלטת� העתידית של המפשרי� נושא, היינו). התובע(

מה שאי� כ� קניי� לאחר הפשרה הוא הקניית הממו� על . שזהו תמציתו של פסק של פשרה

, כאמור. � את התיוו� לפשרהקניי� לאחר הפשרה הול, דהיינו. פי תוצאת הפשרה הידועה

במקרה אול� , ג� בפסק של פשרה תיתכ� פעולת קניי� בסופו של ההלי� לאחר פסק הפשרה

 אחד מבעלי הדי� עלול לסרב .בעלי הדי� לא התחייבו מראש בקניי�שכזה קיי� סיכו� מאחר 

   .78 ונמצא שההלי� כולו תלוי על בלימה עד אשר יתבצע קניי�,לציית להכרעת הפשרה

 למדנו שהבי� את ההכרעה המחייבת קניי� על הפשרה "נמוקי יוס�"מדברי בעל 

בבארו את הצור� בקניי� על הפשרה לאור ההלכה . כמתייחסת לפסק על דר� הפשרה

 כי המוחל יודע על מה הוא "נמוקי יוס�"מסביר , הקובעת כי מחילה אינה צריכה קניי�

לעומת זאת המתפשר אינו יודע בעת . ניי� ומחילה על דבר מסוי� מועילה א� בלא ק,מוחל

 במקו� אחר .79"ולכ� לא סמכא דעתיה והילכ� צרי� קני�" ,הקניי� כמה יאמרו לו שימחול

. רמעמת נימוקי יוס� את הצור� בקניי� על הפשרה ע� סוגיית נאמני� עלי שלושה רועי בק

מדוע ש� לא  והשאלה היא ,בשתי הסוגיות מדובר בהענקת סמכות שיפוטית לצד שלישי

Â˙Ú„· ‰ÈÂÏ˙ ‡È‰Â פשרה אינה דבר המסוי� " תירוצו הוא ש. ובפשרה צרי� קניי�,צרי� קניי�

ÚˆÂ· Ï˘ �80"הלכ� לא סמכא דעתיה ולא מהני אלא בקני.  

. ל על הפשרה לבי� קבלת סמכות הפשרני�"� מבחי� א� הוא בי� הקניי� שהצריכו חז"ר

לת סמכות הפשרני� אלא לכ� שא� הסכימו  מתייחס לקבאיננוהקניי� על הפשרה , לדעתו

  וכשקנו מה� שיעשו פשרה. יכולי� לחזור בה�,שניה� לעשות פשרה ביניה� ולא קנו מה�

� שא� יבואו שני פשרני� ויאמרו הפשרה ביניה� "מכא� חידש ר. אי� יכולי� לחזור בה� –

 אי� משמעות  ברור שלחידוש זה.81פשרת� פשרה כמו בדי�, בלו� עליה�יא� על פי שלא ק

רק בפסק של פשרה שהוא הלי� שיפוטי כמו הדי� יש משמעות . א� מדובר בתיוו� לפשרה

  .לכפיית פשרה כמו בדי�

  : וזו לשונו,דעתו של בעל הלכות גדולות הובאה בדברי התוספות כדעה חולקת

 

". מי שפרע"הסנקציה שעלולה לאיי� עליו היא שיכנוהו מחוסר אמנה ואולי א� יאיימו עליו ב  78
 . ז, מכירה' הל,�"ראו רמב

 ."ושני� שעשו פשרה"ה "ד, �" ב מדפי הרי,א ,�ÛÒÂÈ È˜ÂÓרבי יוס� חביבא   79
80  Ì˘ ,א מדפי הרי,ד "� ."יכול לחזור בו"ה " ד,
,  א, יב,76 הערה ÏÈÚÏ, הביאו איסר וול�.  לה,"והלכתא"ה "ד,  א, ו, לסנהדרי��"חידושי הר  81

מאזני� ,  נתיבות המשפטובה�, מספר אחרוני� חלקו על שיטה זו( ט , ובפתחי תשובה,כז
לי� אות�  ואז יכו,י� מועיל רק א� פרשו שמות הפשרני�ילדעת� הקנ. למשפט וערו� השולח�

 ).רח�ופשרני� לפשר בעל כ
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פשרה היכי דמי כגו� ממונא דאיכא ביני תרי והוו אינשי בינתייהו למעבד "

עו ממא� דאית ליה גבי חבריה במטותא ושבק מ� ממוניה להו� פשרה וב

אית ל� וקא ' מידי אי נמי דשבקיה כוליה ואחליה וקנו מיניה דכ� וכ� ממונ

שבקת ליה ואי לא קנו מיניה מצי הדר ביה דקיימא ל� פשרה צריכה 

  .82"קניי�

 הקניי� על הפשרה נעשה על סכו� ידוע ומסוי� ,מכא� עולה שלדעת הלכות גדולות

,  לא זו בלבד.83 ומכא� שהפשרה שבסוגיי� עוסקת בתיוו�,ולעתי� א� על כל סכו� התביעה

שאי� תוק� לקניי� ,  בהתבססו על דעת הלכות גדולות,� מרוטנבורג סבור"אלא שמהר

  :מוקד� המסמי� את הדיי� לפסק של פשרה

 חשוב ]בבית די� [ד"יעקב שהוא הקנה בקני� בב' ומה שהוא טוע� על ר"

 ‚ ÈÙÏ„ ‰‡¯�"‡¯˜ÈÚÓ ‰¯˘Ù„ ÔÈÈ�˜ ÏÎ ‰ ...יואל' כל אשר יצוהו רלעשות 

„Ï‡ , קוד� שנודע לו מה יאמרו לו לית� ומה יאמרו לו למחול, כהאי גוונא

È�‰Ó84 ÔÈÚË È‡ ואמר לא הייתי סבור שיאמרו לי לית� כל כ� או למחול כל 

  כי זה לשו� ההלכות גדולות שכתבו בהלכות.ÂÚË· ÔÈÈ�˜ ‰ÈÏ ‰Â‰Â85˙כ� 

‡ÂÏÈ‚˘ Ì„Â˜ ‡¯˜ÈÚÓ È�‰Ó ‡Ï ‡¯˘Ù ÔÈÈ�˜„ Â‰Ï ‡¯È·Ò„ ‡ÓÏ  …דיני�

ÏÂÁÓÏ ‰ÊÏ ̆ È ‰ÓÎÂ Ô˙ÈÏ ‰ÊÏ ̆ È ‰Ó Ì‰Ï...  אבל כל כהאי גוונא דלא ידע

  .86"בשעת קניי� כמה הוא מקני לא אשכח� קניי� כזה שיועיל

ג מה שנות� תוק� "כי לדעת בה,  האחת:ג מותירה שתי אפשרויות"הבנה זו בדעת בה

רה היא העובדה שבעת הסכמת הצדדי� יש לה� גמירות דעת וודאות לגבי תוצאת לפש

 

82  ˙ÂÏÂ„‚ ̇ ÂÎÏ‰)  א"תקע, זולקוה(הלכות גדולות ; 14 ,)ז"תשמ ,ירושלי�, הילדסהיימר, כר� ג(, 
̇ ÔÈ¯„‰�Ò טויבש ' צ' כ� ג� ח;  ג,סז ÎÒÓÏ ÌÈ�Â‡‚‰ ̄ ˆÂ‡)י "על פי כת, מה) ז"תשכ, ירושלי�

 המיוחסות  ¯‡Ï‰·˙ÂÎÂ תרגו� כמעט מדויק של קטע זה מצינו; ונציה ורשה ואספמיה
כגו� שני� שיש ביניה� דברי� . פשרה כיצד: "51 ,)ז"ירושלי� תשכ(לתלמידי רב יהודאי גאו� 

של ממו� והיו בני אד� ביניה� לעשות לה� פשרה ובקשו ממי שיש לו ממו� אצל חבירו בכל 
מו� היה ל� וקנה מידו שכ� וכ� מ. ועזב מ� ממונו דבר או שעזב כולו והחיל. לשונות של בקשה

 ". ועזבתי
 . קנד'עמ, 2הערה  ÏÈÚÏ ,ויצמ�לא כ� הבי�   83
  .כפי שעולה במפורש מהמש� דבריו, מוסב על הקניי� ולא על הטענה" לא מהני"  84
 .אי� כא�" מי שפרע"ייתכ� שא� הסנקציה של , נראה כי כאשר עילת הביטול היא קניי� בטעות  85
נראה שלדעת : ... ביאור.168 ,)ד"תשי, יו יורקנ(תשובה פט  ,˙˘ÂÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ· ˙Â·Â˙ראו   86

. אינו מועיל, למחול/באופ� זה לפני שנודע לו מה יאמרו לתת, הלכות גדולות כל קניי� מראש
א� טוע� שלא היה סבור שיאמרו לו לית� או למחול כל כ� הרבה טענתו טענה והקניי� הוא 

ובר שקניי� לא מועיל מראש קודש� מכא� שהוא ס... כי זה לשו� ההלכות גדולות. קניי� טעות
 ... שגילו לה�
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לפחות על פי , לפיכ� יש לקבוע כי הסוגיה התלמודית תתפרש כתיוו� לפשרה. הפשרה

הרי שג� , כי בשל הצור� בקניי� ע� גמירות דעת מלאה,  השנייה.87מסקנה המחייבת קניי�

. חר שהדייני� אומרי� לה� את תוצאת הפשרהבפסק של פשרה יש לחזור ולעשות קניי� לא

קוד� שגילו ... מה יאמרו לו לית�": �"אפשרות זו עולה מ� הביטויי� הנזכרי� בדברי מהר

  . אומרי� או מגלי� אלא שואלי� או מציעי�אינ�בתיוו� לפשרה הדייני� . "...לה�

  אבל אהר� אהב שלו� ורוד� שלו�  .3

יוסי הגלילי עמדנו על כ� שג� לשיטה זו ' נו של ראליעזר ב' בדיו� לעיל בשיטתו של ר
י סבור בפירושו לסוגיה שההבדל " רש.88זוהי דרכו של אהר� – יש פישור מותר וא� רצוי

יקוב "הבא לידי ביטוי בדברי משה , בי� דרכו של משה לזו של אהר� הוא שהאיסור לבצוע
כיוו� שהיה שומע ..." אבל אהר�. פני הדייני�ל "משבאו לדי�"חל רק , "הדי� את ההר

 .89"היה רוד� אחריה� ומטיל שלו� ביניה�, ˜ÔÈ„Ï ÂÈ�ÙÏ Â‡Â·È˘ Ì„Â, מחלוקת ביניה�
ואול�  , משה היא היא שעשאה אהר� שאסר�"ביצוע"י נראה שאותה פעולת "מדברי רש

. רוד� אחריה� ומטיל שלו� ביניה�? ומה עשה אהר�. רצוילהעיתוי הוא המבדיל בי� האסור 
היה יכול לפרש שאהר� נבדל ממשה , י שהביצוע האסור הוא פסק של פשרה"בי� רשאילו ה

פירוש כזה מתאי� לתיאור פעולתו של . בכ� שלא שפט על דר� הפשרה אלא תיוו� לפשרה
 .90שכ� השלו� הוא ההישג הגדול של אפיק התיוו� – "אהב שלו� ורוד� שלו�" – אהר�

וא� פעולה זו של תיוו� אסורה לאחר , דדי�י אהר� מתוו� בי� הצ"לכ� נראה שלדעת רש
למתוו� ) מנא�, חוטא(אליעזר תארי� חמורי� כל כ� ' שאלנו מדוע ייחס ר. שבאו לדי�

 מסתבר שהגישה המיוחסת למשה. י" ושאלה זו עומדת בעינה ג� על פי פירוש רש,לפשרה
 משבאו .91הדי�והצדק בבית מקדשת את הער� של בירור האמת  –" יקוב הדי� את ההר "–

  .92נדחה הער� של השכנת שלו�, לקי� ולדעת די� תורה�בעלי הדי� וביקשו ליקרב אל הא

 

שהביא נוסח מעשה בית די� לקצת חכמי נרבונאה , יד' עמ, 75 הערה ÏÈÚÏ,  המאיריראו  87
 אלא שמתיעוד זה של ,"...והודעתנו לה� את הכל ואחר כ� קנינו מה� בקני� גמור מעכשיו..."

 .תקפהשטר פשרה לא נוכל להסיק שזו הדר� היחידה להשגת פשרה 
 .25הערה ÏÈÚÏ ראו   88
Â·Ó‡ אמנ� ראו ב. ' וכו"אבל אהר�"ה " וד"אסור לבצוע"ה " ד, ב, ו,י בפירושו לסנהדרי�"רש  89

 ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙Ï תל, האוניברסיטה הפתוחה( 10יחידה�ש� הוצע לפרש , 256 ,)ו" תשנ,אביב
א� נראה , י לתוספות"ו אי� כלל מחלוקת בי� רשלדברי. מתייחס למשה ולא לאהר�" לפניו"ש

 .ל"י ואכמ"כי לפירוש זה אי� כל אחיזה בדברי רש
 .138' עמ, "משפט שלו� וצדקה"חמישי פרק  ,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי� ראו  90
 .48הערה , 76' עמ, ˘Ìלמובנו של ביטוי זה ראו   91
. � את הפסק ה� את התיוו�ולפיה המונח ביצוע כולל ה, י"פרשנות אפשרית נוספת בדעת רש  92

אהר� א� ורק בשאלת העיתוי של הפשרה לי נאל� להבחי� בי� משה "ג� בדר� זו יוב� מדוע רש
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, לדעת�. אהר� היא הבחנה פרסונליתללעומת זאת תוספות הבינו שההבחנה בי� משה 
 לפיכ� בפני אהר� לעול� מדובר בהשכנת , והדי� לא היה בא בפניו,אהר� לא היה דיי� כלל

 ותוק� תפקידמ צרי� הדיי�, ייתכ� שלהבנת תוספות .93שלא בפני הדיי�שלו� בי� בעלי הדי� 
הדברי� , נזכור. ולכ� ג� קוד� שבאו לפניו לדי� אסור לו לנהוג כאהר�, על פי הדי�רק לדו� 

 הסבור שמצווה ,יהושע ב� קרחה' ואול� לדעת ר, י הגלילי"א בנו של ר"אמורי� בשיטת ר
  .94תוספות אי� בידנו להוכיח מה דעת ה,לבצוע

י לתוספות העשויה להתפרש לאור ההבחנה בי� תיוו� "נציי� מחלוקת נוספת בי� רש
בצמוד ללשו� סוגיית , י" פירש רש"נגמר הדי� אי אתה רשאי לבצוע" להלכה אשר. לפסק

. "איש פלוני אתה חייב" :בו נאסר הביצוע הוא לאחר שאמרו הדייני�ששהשלב , הבבלי
ומכוח קושיה זו הסיקו שהאיסור  –יא� שיי� לפשר בשלב זה  ה–י "התוספות הקשו על רש

כפי שאנו , י"הבי� רש  א�.95לא פסקועדיי� חל כבר בשלב שגמרו בדעת� כיצד לפסוק א� ש
 שכ� ,ת תוספותי מוב� מדוע לא התקשה בקושי, שהפשרה כא� היא תיוו� לפשרה,מציעי�

� ידוע מממונו בתיוו� בית ג� לאחר שנפסק הדי� ייתכ� שבעל די� יסכי� למחול על ס
 מדוע ;בדי� התקשו,  בפסק של פשרהתסקו שהסוגיה עסברוא� תוספות ,  ואול�.96הדי�

  ?97יסכי� בעל די� שכבר זכה בדי� לתלות מחילתו בדעת בית הדי�

  פשרה וביצוע   .4

 וכבר עמדנו על הסבר ,98הראשוני� ראו במונחי� פשרה וביצוע מונחי� נרדפי�
 כעת נבקש לבחו� את לשונ� על מנת להתחקות .99ושגי� פשרה וביצועהראשוני� לכפל המ

 

א� עדיי� יקשה מדוע , )מבחינה בי� שני סוגי� של פשרהאינה משו� שלפי הבנה זו הסוגיה (
 . לתיוו� לפשרהבנוגעאליעזר איסור כה חמור ג� ' ראה ר

לפיו האסור הוא ו, הצעתי לעילש נית� להבי� את הפירוש ".אבל אהר�"ה "ד,  ב, ו,סנהדרי�  93
, היינו. בזיקה לפירוש התוספות,  כיוו� שהוא מתוו� לפשרה,פסק של פשרה ואהר� מותר

 .אינו פועל מתוק� תפקידו כדיי�הוא כשהדיי� מתוו� לפשרה הרי הוא כאהר� משו� ש
ג "י ג� מתו� ביאורו לדברי רשב"כיח דעתו של רש קנז שהו'עמ, 2הערה  ÏÈÚÏ ,ויצמ�ראו עוד   94

א� נראה ".  שהרי נתרצו ועל פיה� עשו–שני� שעשו פשרה אי� בעלי דיני� יכולי� לחזור בה� "
ג� מסקנתו . מתפרש ג� על עשיית פסק של פשרה" עשו" שכ� לשו� ,שהדברי� אינ� מוכרעי�

)Ì˘ (ו את סמלמדת בהכרח כיצד תפג אינה "על סמ� האוקימתא שעשו תוספות בהסבר רשב
 . הפשרה

 . ואיל�202' עמ, שביעיפרק  ,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי�דיו� נוס� במחלוקת זו ראו   95
י ראו "להסבר אחר בדעת רש;  קג,)ה"תשמ, ירושלי�( ו ,יב ,‡Â‰ÈÏ-·‡¯ ,ה קוק"ראו הרב אי  96

  .147 'עמ, 32 הערה  ÏÈÚÏ,ליפשי�
 . קנח'עמ, 2הערה  ÏÈÚÏ ,ויצמ�ראו   97
 רז ,˙ÌÈÚ„ ÌÈÓראו ספר ; "הוי אומר זהו ביצוע והיא הפשרה"ד , סנהדרי� כב' הל ,�"רמב  98

להכי  "":ואמרינ� לימא כתנאי"ה " ד, א, ו, סנהדרי�Ó¯ „È‰וכעי� זה ב, 102 ,)�"תש, ירושלי�(
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) א"ריב(יצחק בר אשר הלוי '  נאמר בש� ר"תמי� דעי�"בספר . בו דנושאחר מושג הפשרה 
  :כ�

מאיר לשו� ביצוע ואליבא דרבנ� ' יש לתמוה למה שינה תנא זה אליבא דר"
בצוע על שצרי� ליה ] קרי[ויש לפרש דמא� דבעי שלשה ק� ... לשו� פשרה

אומד הדעת לבצוע הממו� ולחלקו במדה שוה שלא יהא אחד מה� נפסד 
יותר מכדי הראוי לו ומא� דאמר פשרה ביחיד קרי ליה פשרה לשו� קל שאי� 

   .101" עני� שיכול לפשר ביניה� יפשר100צרי� לדקדק בדבר אלא

  :ש בתוספותיו"וזו לשו� רא

עי� די� לדקדק ולצמצ� ולבצע כ' ומא� דמחמיר קרי ליה בצוע שצרי� ג"...
כפי הראוי מזה ולית� לזה לפי העני� ומא� דמקל קרי ליה פשרה דאי� צרי� 

  .102"לדקדק כל כ� אלא כאד� המטיל צונ� לתו� חמי� ומפשר�

בשני הפירושי� אנו מוצאי� בהצגת הדברי� כי מקור המחלוקת על מספר הדייני� 
. � הנדרש לפעולה מוגדרת המכונה פשרהיכוח מהו מספר הדייניובפשרה אינו מתמצה בו

ומספר הדייני� נובע מתפיסת , עלו של הדיי� בפשרהוהמחלוקת נובעת מהשאלה מהו פ
 נצרי� שלושה ,צמצו� ודקדוק,  אומד הדעתי�ככל שנדרש. תפקידו של הדיי� המפשר

עוד נראה כי שני .  נסתפק במפשר אחד, לדקדק כל כ�חייב המפשר אינו א�. פשרני�
שלפי חכמי�  ( בסוגי פשרה שוני�מחלוקת התנאי�לתלות את רשי� לא התכוונו המפ

  ).מאיר בפסק' מדובר בתיוו� ולפי ר

– " ולחלקו...על שצרי� אומד הדעת לבצוע" –א "אור הנזכר ברישת דברי ריביהת
א� מסיפת דבריו נראי� . מתאי� יותר לפסק שיפוטי המקנה לדיי� סמכות לשיקול הדעת

 מלמד כי "אלא עני� שיכול לפשר ביניה� יפשר"שכ� המשפט , פחות לטי�הדברי� מוח

 

מ דאסור לבצוע הילכ� קרי ליה "ל לר"קרי לה רבי מאיר ביצוע ורבנ� קרו ליה פשרה משו� דס
מ בלשו� ביצוע לפי שצריכי� לבצע הממו� ולחלקו "להכי אפקי ר "˘Ìועוד ".  לשו� גזלביצוע

כדי שלא יהא אחד מה� נפסד יותר מדי כדי שצרי� לדקדק בו ורבנ� סברי לא מקשינ� פשרה 
לשו� קל שאי� צרי� ] בלשו� פשרה' הוציאוה'ומשו� כ� [ה אפקוה בלשו� פשרה "לדי� ומש

מא�  "":'בצוע בג"ה " ד, א, ו, סנהדרי�,ש" עוד בתוספות הראראו; "לדקדק בדבר כל כ�
  ". ומא� דמיקל קרי ליה פשרה...דמחמיר קרי ליה ביצוע

 . ואיל�87סמו� להערה , 26 ' עמ,פרק ראשו� ,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי� ראו  99
 .)בכל(ל "אולי צ  100
101  ÌÈÚ„ ÌÈÓ˙, ÏÈÚÏ 98 הערה ,Ì˘.ורא לו ביצוע ויש לפרש שמי שמצרי� שלושה ק:  תרגו�

 ...ומי שאמר פשרה ביחיד קורא לו פשרה לשו� קל...
102  ÏÈÚÏ ומי שמיקל ... ומי שמחמיר קורא לו ביצוע שצרי� שלושה כעי� די�: תרגו�; 37 הערה

 ... קורא לו פשרה



   בי� תיוו� להכרעה– הפשרה התלמודית  איתי ליפשי�

117  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-04.doc 10/18/2007 8:51:00 AM  

כא� נראה . י� שיוכליעוסקי� אנו בדיי� המנסה לפשר ומתירי� לו לעשות זאת בכל ענ
 שג� בראשית דבריו מסתברלפיכ� . שמדובר בפשרה מדעת בעלי הדי� בתיוו� הדיי�

יקול דעת קפדני כ� שמלאכת מכווני� הדברי� להטיל על הדייני� המפשרי� חובה לש
  .103"יותר מכדי הראוי לו" את אחד הצדדי� קפחהתיוו� לא ת

 הדיי�  על כ�נוס�. ÔÈ„ ÔÈÚÎדייני� ' ש נזכרת החובה לדקדק ולצמצ� בג"בדברי רא
ה� ההשוואה לדי� ה� המשל מובני� יותר . משול לאד� המטיל צונ� לתו� חמי� ומפשר�

יש לדיי� או לדייני� סמכות , כמו בדי�,  שבמסגרתוכפרשנות לפשרה שהיא הלי� שיפוטי
לסוגיית מספר ) ש�(ש מצויה בפרושו "חיזוק לכ� שזו תפיסת רא. לפסוק על דר� הפשרה

יוכל להסתפק בדיי� , מדבריו עולה האפשרות שמי שמצרי� שלושה דייני� לפשרה. הדייני�
  :אחד בדי�

̄ ÈÈ˘¯ בלא די� אבל פשרה שעושי� , וכיו� דדינא קעבדי סגי באחד" ˘‡ ÏÎ
Ì‰È�ÈÚ·104"ד הפקר"והפקר ב'  צרי� ג.   

אפילו לדעה , לפיה דווקא פשרה צריכה כוח של בית די� של שלושהשההנגדה 
מובנת יותר כשמדובר בפסק של פשרה ולא בתיוו� המוביל , המסתפקת בדיי� אחד בדי�

 ," די� הפקרהפקר בית"ח של ורק בפסק של פשרה מדובר בהכרעה הנזקקת לכ. להסכמה
  ."עושי� בלא די� כל אשר יישר בעיניה�"ורק אז מתאימה ההגדרה 

  דיני� של פשרה   .5

תמוהה ביחס לתיוו� , המצרי� שלושה דייני�, מאיר' הצבענו על כ� ששיטת ר
מדבריו עולה בבירור התפיסה אול�  , שאלה מעי� זו מצויה בדברי רבינו יונה.105לפשרה

 

י הוא הבי� את א עולה כ"ג� מהמש� דברי ריב. קנז� קנו'עמ, 2הערה  ÏÈÚÏ ,ויצמ�כ� הבי�   103
שכ� בהסברו מדוע על . 82 הערה ÏÈÚÏ ,הקני� על הפשרה בדומה לבעל ההלכות גדולות

 מדובר בחוב אלא בקרקע או אי�לעשות קניי� הוא נדרש למציאות שבה , המוחל, התובע
ת רק א� מדובר אוקימתא כזו נדרש. בחפ� המונח ברשות הרבי� שלגביה� לא מועילה מחילה

 ,�"ראבעל  )˘Ì(לעומת זאת היסמכותו של ויצמ� ). תיוו�(בקניי� על פשרה ידועה מראש 
או ' שני� הבאי� לידו� בפני ג: "� ש�"כ� היא לשו� ראב.  אינה מובנת, רכד,מסכת סנהדרי�

בפני שני� שיתפשרו ביניה� ומקבלי� אות� עליה� צריכי� קניי� שלא יחזרו בה� ממה 
לשו� קבלה וכ� עיתוי הקניי� מורי� על כ� " ... וא� יאותו לפשרה יקנו כדפרישית...שיתפשרו

 .שמדובר בפסק של פשרה
אבל פשרה שעושי� בלא די� כל אשר יישר , וכיוו� שדי� עושי� מספיק דיי� אחד: תרגו�  104

  .בעיניה� צרי� שלושה דייני� והפקר בית די� הפקר
105  ÏÈÚÏ,  39סמו� ולפני הערה. 



  ספר אורי קיטאי

118  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-04.doc 10/18/2007 8:51:00 AM  

מאיר ' מאיר וחכמי� הוא מסיק שר' בדונו במחלוקת ר. השהסוגיה עוסקת בפסק של פשר
  :על כ� הוא שואל. דייני�'  ולכ� הוא מצרי� ג,בר שהפשרה אינה צריכה קניי�וס

וכיוו� דלא שייכא פשרה בעל כרח� של בעלי דיני� אלא בקבלינוה תיהוי "
' בדי� כ� הוא דיחיד כשקבלוהו עליה� ואפי' ביחיד דהא אפי' פשרה אפי

  .106"מאיר בעי תלתא'  הכל וכיו� שכ� אמאי רלדברי

 והרי ,כיוו� שהפשרה באה מתו� קבלת הצדדי� מדוע נצרי� שלושה דייני�, רוצה לומר
בהצגת . אי� צור� בשלושה, אפילו בדי� למדנו שכאשר בעלי הדי� מקבלי� עליה� דיי� יחיד

להלי� שיפוטי של די� של דיי� יחיד , בלא קניי�, השאלה אנו מזהי� את ההשוואה בי� קבלה
קבלה כזו היא בעלת משקל כשמדובר בהלי� שיפוטי של . לבי� קבלת דיי� יחיד כמפשר

לעומת זאת כשמדובר בתיוו� לקראת הסכמת . פשרה שבסופו יפסוק הדיי� את דברו
 להצעה קונקרטית שיציע הדיי� בדבר בקשר אלא נדרשת הסכמה ,אי� קבלה מראש, הצדדי�

  :בתו של רבינו יונה מחזקת את מסקנתנותשו. סיו� הסכסו�

לאו די� הוא אלימא כולי האי דבקבלה ליסגי בחד „Ù Ï˘ ÔÈ�È˘¯‰ ד' ונרא"
  .107"'בקבלה בעי ג' אלא אפי

אבל קבלת דייני� לפשרה בלא קניי� , הַקבלה לדי� יש בה הכוח להסמי� דיי� יחיד
בינו יונה הפשרה היא סוג  של רבמינוח.  לשלושה דייני�באשררק , מאיר' לדעת ר, מועילה
  . לאו די� אלי� הוא"דיני� של פשרה" א� ,של די�

  פשרה על פי דעת כל הדייני�  .6

דעת רוב הדייני� , כשמדובר בדי�. תוספות מחדשי� הלכה המבחינה בי� פשרה לדי�
אול� . "אחרי רבי� להטות") ב,  כג,שמות(הלכה זו מקורה בפסוק . היא שקובעת את הפסק

זאת ה� לומדי� מתו� . נית� להגיע רק בהסכמת כל הדייני�, ועני� תוספותט, לפשרה
   :108השוואה להלכה אחרת שנאמרה בעניי� פסק שמאי� המחייב רק כשהוא נית� פה אחד

 

106   ‰�ÂÈ Â�È·¯ È˘Â„ÈÁ]אברה� גירונדי' בר [ ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÎÒÓ ÏÚ)ה "ד,  יג,)ו"תשט, ירושלי�
� שלא שייכת פשרה בעל כרח� של בעלי הדי� אלא ו וכיו:ביאור. "והלכתא פשרה צריכה קני�"

הוא שיחיד שהרי אפילו בדי� כ� , מדוע לא תהא פשרה אפילו בדיי� יחיד, בשקיבלו� עליה�
מאיר שלושה דייני� ' ו� שכ� מדוע מצרי� רווכי, לוי� לדעת הכדשקיבלוהו עליה� דינו 

 .בפשרה
 לא די� אלי� הוא כל כ� שבקבלה יספיק אחד אלא אפילו ˘„Ù Ï˘ ÌÈ�È˘¯‰ונראה : תרגו�  107

  .בקבלה צרי� שלושה
 ."'ביצוע בג"ה " ד, א, ו,סנהדרי�  108
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דבדי� אזלינ� בתר רובא . לאו לכל דבר מקשינ�, ג דמקשי פשרה לדי�"אע"
 לא אזלינ� בתר ובפשרה, א� שניי� אומרי� זכאי ואחד אומר חייב או איפכא
  .109"ז"בתרא דמסכת ע' רובא עד שיסכימו שלשת� לדעת אחד כדאמר בפ

בהקשר זה מבקש הרב טרגי� להצביע על גישת התוספות כמחדדת את שונותה של 
ואול� לענייננו כא� נדמה  ,110יש להתעכב על משמעותו של פסק התוספות. הפשרה מהדי�

על� של ואו את הפשרה בכפיפה אחת ע� פכי מדברי� אלה של תוספות נית� להסיק שה� ר
חס לכל אלה היא העובדה שהכרעת� יהמכנה המשות� שיכלו תוספות לי. דייני� ושמאי�

 שכ� אי� מדובר בהצעת תיוו� של ,של דייני� או של שמאי� מחייבת את הצדדי� לסכסו�
סק כלומר על פ, תוספות מדברי� על פשרני� שיש לה� הסמכות להכריע, א� כ�. שמאי�

החידוש של תוספות הוא שהכרעת הפשרה . של פשרה שבסופו הכרעת פשרה מחייבת
 שבתיוו� לפשרה לא יוכלו להציע זה סביר אי�.  ולא די ברוב דעות,צריכה להינת� פה אחד

ג� א� הציעו כל , בתיוו� לפשרה,  זאת ועוד.111הצעת פשרה כי א� כל הדייני� פה אחד
  .י� מחויבי� לקבלה אי� בעלי הד,הדייני� הצעת פשרה

  דיי� נעשה עד  .7

 מספר הדייני� כרוכה בשאלה על אודותראינו שהאמוראי� הבינו כי מחלוקת התנאי� 
בדברי . י� כמלמד ואת הפשרה כדבר הלמדִדב עמדה זו רואה .112א� יש להקיש פשרה לדי�

י� פשרני� על הלכות יהמשלי� מדברי הגמרא בענ, הראשוני� אנו מוצאי� היקש הפו�
ג האומר "לפיה רשבשלש� הבנת הדבר יש להקדי� ולהזכיר את מסקנת הגמרא . דייני�

 

109  Ì˘ ,פירוש: �שבדי� הולכי� אחר רוב הדייני� . לא לכל דבר מקישי�, די� שמקישי� פשרה לא
 כפי שאומרי� בפרק אחרו� של מסכת עבודה ...מויובפשרה לא הולכי� אחר הרוב עד שיסכ

ז "מצינו דעת ריא' יש לציי� כי מלבד פוסקי� שלא התייחסו כלל לחידוש של תוס; ) א,עב(זרה 
ראו (ז בקונטרס הראיות " ה� דברי ריאכ�. האומר במפורש שג� בפשרה הולכי� אחר הרוב

 ÏÈÚÏ אלא . ודאי כל מה שעושי� קיי�... א� ה� מתרצי� זה לזה ומוחלי� זה לזה... ":)67הערה
ה בעי "ומש... כ"הפשרה היא שמטילי� עליה� הדייני� בעל כרח� כמו שמטילי� עליה� הדי� בע

 כמו Â¯‰ ¯Á‡ ÈÓ� ÍÏÈÏÂ·פשרה מדעת� וצריכי� לדקדק בה לפי שהדייני� עושי� ' מ ג"ר
הטוע� . 34, 28) א"תשנ( ÌÈ�‰Î È¯ÂËÚ77 " סוגית פשרה"חיי� אביהוא שור� ' ראו ר; "הדי�

 .� לא סובר את חידוש התוספות"שג� הר
110   �̄ ËÙ˘Óראו למשל רבי ישראל איסר וול Ú˘, לדעתו די� התוס.  כט,)ג"תשס, בני ברק( ו ,יב '

 'אראו ג� ; אבל בשלשה דייני� הולכי� אחר הרוב,  רק כשמדובר ביותר משלשה דייני�נוהג
  .397) �"תש( יא ˙ÔÈÓÂÁ" א"אופ� ההכרעה בפשרה ובזבל"שנקולבסקי 

נה י א� תועל,כאשר יושבי� שלושה פשרני� ומתווכי� לפשרה, נכו� הוא שמבחינה פרקטית  111
אמנ� לעתי� הצעות שונות . ידי הצדדי� הצעות סותרות קשה להניח שאחת מה� תוסכ� על

 .תעזורנה לתחו� את גבולות המחלוקת
 .35 סמו� להערה ,ÏÈÚÏראו .  א, ו,סנהדרי�  112
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הדרישה לשני דייני� מתפרשת . בדיי� אחד, מעיקר הדי�, ÚÓÏ˘‰ מסתפק "פשרה בשניי�"
כי היכי דלהוי עלייהו " –כדרישה דיונית שאינה מהותית כדי שיהיו שני עדי� על הפשרה 

  : ר בנימוקי יוס� למסקנה זו נאמבהתייחס. "סהדי

מהא שמעינ� שהפשרני� יכולי� להיות עדי� , ל עלה"וכתבו המפרשי� ז"
  .113"ה לדייני�"וה

מניי� . ההשלכה ההלכתית מדיני פשרני� על הלכות דייני� היא כשלעצמה חידוש
נוכל לומר כ� ג� , הוודאות שא� מצאנו פשרני� המשמשי� ג� כעדי� על הנדו� בפניה�

 הנזכרי� בדברי נימוקי יוס� "מפרשי�"� חידוש זה בלא שנניח כי אות�  קשה להבי?בדייני�
הדיי� העסוק במלאכת השיפוט יוכל להעיד על . הבינו שכמעשה המפשר כ� מעשה הדיי�

הבנה פשוטה של . אשר לפניו כש� שהמפשר העסוק בשיפוט על דר� פשרה יוכל להעיד
בה עוסקת הסוגיה היא זו שהפשרה  מקור עקי� לכ� שראשוני� אלה הבינו שהיאהלכה זו 

   .114של פסק של פשרה

רשנו את יאילו פ, תה הכרחיתידאי שלא היוו, יתה מתאפשרתימסתבר שהשלכה זו לא ה
 שכ� הפער בי� המתוו� לבי� הדיי� הוא ,הסוגיה כעוסקת רק בדייני� המתווכי� בי� הצדדי�

כ� יהיה ג� דינו של , כעדכה גדול עד כי אי� סיבה להניח שא� הראשו� יכול לתפקד ג� 
   .115האחרו�

  פרשנות והלכה בפשרה  .8

עליה� עמדנו היו עשויות להוביל למחלוקת הלכתית ששתיי� מהמחלוקות הפרשניות 
 הסוגיה של פשרה לאחר גמר די� וסוגיית הקניי� על :קפו של פסק של פשרהובאשר לת

עמדה מ� ה ושפעתעשויה להיות מבשתי סוגיות אלה ראינו שפסיקת ההלכה . הפשרה
לפיכ� יכולנו . פרשנית באשר להבנת הסוגיה א� כתיוו� לפשרה וא� כפסק של פשרהה

  :ל מעמד� ההלכתי של שני סוגי הפשרהעפרשניות תהיה השלכה רחבה הלצפות שלעמדות 

ז מעמיד "ראינו לעיל כי ריא. "נגמר הדי� אי אתה רשאי לבצוע"הסוגיה האחת היא ) 1(
שהאיסור , ז"מכא� נולד חידושו של ריא. ודית על פסק של פשרהאת כל הסוגיה התלמ

 

וכתבו המפרשי� :  ביאור.�" ב מדפי רי,א, מסכת סנהדרי��ÛÒÂÈ È˜ÂÓ רבינו יוס� חביבא   113
 . שהפשרני� יכולי� להיות עדי� והוא הדי� לדייני�מכא� שומעי� אנו, זכרונ� לברכה על זה

114  �וש� )  רנ,מ" ב,הובאה במרדכי(ה "י שהביא דעת ראבי� סו� אות ט, לט,מ" חו,ראו בית יוס
' ראו עוד ר; ל" ודבריו מסכימי� ע� דברי הנמוקי יוס� הנ,בבדק הבית חלק עליה להלכה

 . עו,)כ"תר, וורנולי( כו ,אות מערכת דלתÌÈÚÂ¯‰ ˙Â�Î˘Ó עוזיאל אלחי� 
עבודה לתואר (‰È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÈÈ„‰Â ÌÈ„Ú‰ ÔÈ·˘ ÒÁÈ קינ� ' לעיו� והרחבה ראו ד  115

 .בפרק העוסק בדייני� המשמשי� כעדי�, 95) א"תשס, איל��אוניברסיטת בר, מוסמ�
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רוב האחרוני� . לפשר לאחר גמר די� חל רק על הפסק של פשרה ולא על תיוו� לפשרה
על  אשר הביא רק את פסק ההלכה ,"שלטי גיבורי�"ז א� ורק מפיו של "הכירו את דברי ריא

 בי� פסק לתיוו� הצניע בינות ואילו את ההבחנה המפורשת, אודות פשרה לאחר גמר די�
ז כחולקי� על דברי ראשוני� אחרי� " נדמה כי עובדה זו העמידה את דברי ריא.116לשיטי�

  . ידי פוסקי ההלכה שהובאו על

  :א כ�" הביא בש� ספר אגודה ובש� תשובות הרשב"בית יוס�"ה

 דאד� שאינו דיי� יכול לעשות פשרה 117מצאתי כתוב בש� ספר אגודה"
ג כתוב בש� רבינו "א סימ� אל� קי"ובתשובות הרשב.  גמר די�אפילו לאחר

 ,האי שא� אחר שפסקו הדי� הל� החייב ונתלה בשלטו� כדי שלא לפרוע
  .118"עומדי� אחרי� ופושרי� ביניה� שלא במושב די� הקבוע למשפט

 חריגי� לכלל שאי� לעשות פשרה לאחר ה�על פני הדברי� נראה ששני מקורות אלה 
אחרי� , לפי רבינו האי. אפשרי הדבר בפני אד� שאינו דיי�, י ספר אגודה לפ.119גמר די�

יש שהסיקו שמקורות אלה סותרי� לדברי . יכולי� לפשר שלא במושב די� הקבוע למשפט
, תיוו� אמצעותז אשר הציע חריג המאפשר א� לבית הדי� עצמו לפשר לאחר גמר די� ב"ריא

השולח� ערו� אשר ניסח את פסק ההלכה על רשו א� את פסק י בדר� זו פ.120פיתוי ופיוס
  :סמ� מקורות אלה

 אינו רשאי לעשות פשרה ביניה� אבל אֵחר שאינו ...אבל אַחר שגמר הדי�"
  .121"דיי� רשאי לעשות פשרה ביניה� שלא במושב די� הקבוע למשפט

 

  .62הערה  ÏÈÚÏראו   116
ושמא זה היה מקורו של . ייל תחת חידושי אגודהי ו"ת מהר"דברי האגודה הובאו ג� בסו� שו  117

� .הבית יוס
118  �ראו מקבילתו .  אל� קיג, א,א" הרשב,ת"לשומציי� ,  יב מחודשי� אות ב,מ" חו,בית יוס

 . נג,)ז"ירושלי� תשכ(קיז  ,‡ÌÈ�Â‡‚‰ ¯ˆÂב
Âˆ¯˙È " טז שכתב שלאחר גמר די� , ב, ו,י�רלסנהד, 75 הערה ÏÈÚÏ, המאיריראו ג� דברי   119

Ì‰È�È·ז"על שיטת ריאהוא  א� קשה להוכיח מדבריו א� חולק ," או יקוב הדי� את ההר. 
 "�"וכתב ש"ה " ד, ג,יב ,‡ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Âיהונת� אייבשי� ' ראו ר.  ד, יב,)בית חדש(ח "ראו ב  120

, ירושלי�( י , יב,מ" חו,·¯ÛÒÂÈ ÈÎ) א"חיד(חיי� יוס� דוד אזולאי ' ר;  י,)כ"תר, צ שטטי�"ד(
 . ב, לא,)ד"תשכ

כמקור לכ� שמחו� לבית , "אבל אהר�"ה "ד' א ש� שציי� לתוס"אור הגריראו בב;  ב, יב,מ"חו  121
א בנו של "נראה שכוונתו להשוות בי� שיטת ר. הדי� יכול מי שאינו דיי� לפשר לאחר גמר די�

כש� . ק שאוסר לפשר לאחר גמר די�"ובי� שיטת ת, י הגלילי האוסר על פשרה בבית הדי�"ר
ד "הרב ח. ק יתיר למי שאינו דיי� לפשר לאחר גמר הדי�"א מתיר לאהר� הכה� לפשר כ� ת"רש

כיצד למד את , א" הקשה על הגר234 ,)א"תשנ,  תל אביב,חלק ב(˙ Â˘" ÌÈÈÁ ÌÈÓהלוי 
 .ולא ירדתי לסו� דעתו, ההלכה משיטה דחויה
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אשר הזכיר להלכה א� את דברי שלטי , על אתר, �"עמדה שונה עולה מדברי הש
  .122ע"� שלא ראה בדבריו סתירה לפסק השוהגיבורי� ומכא

בספר כנסת הגדולה הביא דברי . ז"הלכה למעשה נחלקו אחרוני� א� לפסוק כדעת ריא
ומנהגנו כדברי " :ובסיו� דבריו הוא אומר, ז וציי� שנחלקו א� לפסוק כמותו"ריא
א " מנגד כתב החיד.124ז"הביא להלכה דברי ריא, מפוסקי תימ�, �" ג� מהרי.123"ז"ריא

  .125ז" ופסק כנגד ריא"אבל באר� הצבי ואר� מצרי� לא נהגנו כ�" :ספרו ברכי יוס�ב

שנויה במחלוקת , השאלה ההלכתית א� מותר לבית הדי� לתוו� לפשרה לאחר גמר די�
מחלוקת זו נובעת ביסודה מהשאלה הפרשנית א� הסוגיה התלמודית עסקה רק . הפוסקי�

 

̇ ÂÓ˘· ראו הרב אפרי� נבו�   122 È·קושטא, חלק ב, ית מל� רבבתו� קר( ג ,יב, על הלכות דייני� ,
העיו� .  ולדעתו אי� חולק על השלטי גיבורי� בדי� זה,ח"שדחה את דברי הב,  כט,)א"תקי

̇ ÂÓ˘· וכ� העלה ה, במקורות אלה מלמד שהסתירה אינה הכרחית È·אגודה"תשובת ה. ש� "
האגודה יסכי� שפשרה , וא� כ�, מתבארת היטב כמתייחסת לפשרה שאינה מדעת בעלי הדי�

 לתשובת רב האי אשר. ז"מדעת בעלי הדי� תוכל להתבצע ג� באמצעות בית הדי� כדעת ריא
השואלי� תרו אחר פתרו� למקרה . גאו� נית� להציע הסבר נוס� המתבקש מתוכ� התשובה

בעל : העובדות ש� ה� כ�. שלפניה� מתו� ידיעה שעל פני הדברי� לא נית� לפשר בשלב זה
אז חזרו אל בית . לשל� ותלה עצמו תחילה בשלטו� ישמעאלרב יס, הדי� שיצא חייב בדי�

. יתה בפשרהי והדר� היחידה לסיי� את הסכסו� ולמנוע הליכה לערכאות הישמעאלי� ה,הדי�
מתו� הבנת השאלה בהקשר זה . בשלב זה כבר אסור לבית הדי� לפשר, אלא שלפי הדי� האמור

 להציע פשרה מדעת בעלי הדי� ג� לאחר ייתכ� לומר שרב האי גאו� אכ� פוסק שבית הדי� יכול
אבל במקרה זה תהיה זילות א� אותו בית די� שכבר פסק את הדי� יתכופ� בפני בעל . גמר די�

אבל יעלו אחרי� ומפשרי� ביניה� שלא במושב די� הקבוע  ":לכ� פסק. די� אלי� ויציע פשרה
ב� מנסיא א� שהבבלי שמעו� ' לפיכ� נית� להבי� מדוע תלה את תשובתו בדעת ר". למשפט

 ,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי�ראו מ בהלכותיה� "לפוסקי� נוספי� שהזכירו את רשב (ק"פסק כריב
 .)124הערה , פרק שביעי

17�תורכיה המאה ה(רבנו חיי� בנבנשת   123( ‰ÏÂ„‚‰ ̇ Ò�Î,  60 ,)ג"תשנ, ירושלי�(טור סימ� יב ;
)18�המאה ה, פראג(אלעזר פלעקלס ' ראו ר Â˘"‡Ó ‰·Â˘˙ ˙‰·‰,ניו( ב , א� ,)כו"תש, יורק

א� נראה . ז"ז ומלשו� הטור שסובר כריא"� דלא כריא"שלדעתו יש להוכיח מלשו� הרמב, ה
 ,ÏÈÚÏוכבר כתבנו , היז שפשרה שלא מדעת בעלי די� היא פשרה בכפי"שהבי� שכוונת ריא

 . שנראה שלא זו כוונתו66סמו� להערה 
18�מאה ה, צנעא, �"מהרי( ב� יוס� צלאח רבי יחיא  124 (Â˘"˜È„ˆ ˙ÏÂÚÙ ˙, ראו ש� ;  רסג,ג

אלא .  סימ� קטז,˘Ì ונראה שכוונתו למה שכתוב ,מ סימ� ה"� חו"שציי� ג� לפסיקת הרשד
ראו ג� תשובת ; ז"� נתכוו� לפסוק כריא"שהמעיי� ש� יראה שאי� הדבר ברור שרשד

א כפי שהציג רוטנברג את דבריו כסטייה מההלכה ול, ז"שייתכ� שפסק כריא, קי, ח"מהרלב
עבודת ( ‰Ù‰ Ï˘ ÌÈÈÎ¯Ú‰ ˙Â„ÂÒÈ˘¯‰ רוטנברג 'מ(הברורה בשל הרצו� לעודד פשרה 

 ).106 ,)א" תשס,מוסמ�
)18�מאה הה(רבינו חיי� יוס� דוד אזולאי   125  ÛÒÂÈ ÈÎ¯·ראו ;  ט, יב,מ" חו,)ד"תשכ, ירושלי�(

‰ÂÒÙ ‰ÎÏ‰ ÌÚ ÌÈ�ÈÈ„ ˙ÂÎÏ˜‰ ראו עוד ; קי�שקיב� דעות החול,  ה, יב,פתחי תשובה
Ò„¯  שוחטמ�' למקורות נוספי� ראו א; 108, 101ובהערות , רמו� רמד,)ו"תשמ, ירושלי�(

ÔÈ„‰) ובהערות ש�212 ,)ח"תשמ . 
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,  אנו מוצאי� כי למעשה.126תיוו� לפשרהאו שמא ג� ב, ז"כדעת ריא, בפסק של פשרה
 ה� תיוו� ה� פסק של :באופ� בלתי תלוי במחלוקת זו נהגו בבתי הדי� שני סוגי הפשרה

נו מי שיאמר ילא מצ, ג� לפי הדעה הגורסת כי א� התיוו� נאסר לאחר גמר הדי�. פשרה
  .שאי� תוק� לפסק של פשרה

 בנוגעלכה תשק� מחלוקת פרשנית סוגיה נוספת שבה יכולנו לצפות כי פסיקת הה) 2(
ראינו כי ג� כא� נחלקו .  על פשרה"הקניי�"לתיוו� לפשרה או לפסק של פשרה היא סוגיית 

כמו , לפיה הפשרה צריכה קניי� מתייחסת לקניי� לפני הפשרהש' הראשוני� א� מסקנת הגמ
  .או בקניי� לאחר הפשרה כמו בתיוו� לפשרה, שהדבר מתבצע בפסק של פשרה

ספק העולה מ� הסוגיה בי� הקניי� על הפשרה יאותנו בפסיקתו בענותיר � מ"רמב
� מתו� " בתקופה מאוחרת יותר היו שביקשו ללמוד על דעתו של רמב.127התלמודית

 .128ולפיה אי� תוק� להתחייבות אד� לדבר שאי� לו קצבה, שיטתו הכללית בדיני הקנייני�
ממנו ו , מעשה בית די� לחכמי נרבונאפתרו� לבעיה זו עולה מדברי המאירי המביא נוסח

א� ע� זאת משמע שמדובר ש� בפסק של , עולה כי הקפידו לעשות קניי� לאחר הפשרה
 .129לאחר שהודיעו לצדדי� את פסק הפשרה עשו עמ� קניי� לקיי� הפשרה, כלומר. פשרה

 

פוסקי� שהביעו דעת� בסוגיה זו דעה הגורסת שסוגיית הגמרא עוסקת בתיוו� בלא מצאנו   126
ד שעושי� "וכל ב ":ע שאמרו"� ושו"יח דבריו מדברי רמבשהוכ, ˘Ì, ראו ברכי יוס�. בלבד

ד "ד עושה פשרה שלא מדעת בע"הבשובודאי לשו� זה כולל בי� "וכתב על זה " פשרה תמיד
  "....י פיוס ופתוי"בי� ע

פ שרצו בעלי הדי� בפשרה בבית די� יש לה� לחזור ולתבוע את "אע ":ה,  כא, סנהדרי�,הלכות  127
ראו . פסקבתיוו� או במהלכה זו לא נית� להוכיח א� מדובר ". ה�הדי� עד שיקנו מיד שני

שדייק מלשו� , 15 ,)ה"תשכ, מהדורה שנייה, סופר' מהד( סנהדרי� למאיריבהערת המהדיר 
יפה כח פשרה מכח הדי�  ":� פסק"שרמב. י� לאחר הפשרהי הלכה ו שמדובר בקנ˘�Ì "רמב

 Ì„ÈÓ Â�˜Â ‰¯˘Ù Â˘Ú Ì‡Âדיני� לחזור בה� אי� דיניה� די� ויש לבעלי , ששני הדיוטות שדנו
ממנה יש לדייק שההלכה , לדעתנו. הרי שהקדי� עשיית הפשרה לקניי�, "אי� יכולי� לחזור בה�

 .שרויואי� ללמוד מהלכה ו שעניינה הוא שניי� שפ, ל"את פרטי הקניי� היא דווקא הלכה ה הנ
נו קצוב כגו� שאמר הריני חייב לזו� חייב עצמו בדבר שאי: טז, יא ,מכירה'  הל,�"לשו� רמב  128

פ שקנו מידו לא נשתעבד שזו כמו מתנה היא ואי� כא� דבר "אות� או לכסות חמש שני� אע
 . ב, ס,מ" חו,ד ובית יוס�"ראו ש� השגת הראב. ידוע ומצוי שנתנו במתנה וכ� הורו רבותי

סכמנו בה לדעת אחת ונשאנו ונתננו בפשרא הרבה עד שה", יד' עמ, 75 הערה ÏÈÚÏ, המאירי  129
לשו� משא ומת� בי� הדייני� ולאחר מכ� הודעה לצדדי� מתאי� יותר ". והודענו לה� את הכל

עיתוי הקניי� בסו� אינו משו� התיוו� אלא בשל הצור� להבטיח . לפסק של פשרה ולא לתיוו�
יי� א� לפיה נית� לעשות קנש" גדולי הדור"כנגד דעה זו מזכיר המאירי את דעת . גמירות דעת

א וכ� "הוא הכינוי שמייחס המאירי לרשב" גדולי הדור", על פי רוב(קוד� הודעת פסק הפשרה 
 ). קעח, חלק ו,א"הוא ברשב
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המאירי מציע שיש לעשות את הקניי� לאחר שהסכימו הפשרני� על הפשרה ולפני 
  .130כ� שבעת עשיית הקניי� הממו� כבר קצוב, שהודיעוה

זק� אחד לפשר ביניה� , בקניי� סודר, � בבעלי הדי� שביררו לה�"בתשובתיו ד� מהרשד
 יתרבי� , לאחר שגזר הזק� את דברו טע� אחד מבעלי הדי�. ולקבל עליה� מה שיגזור

ולדעת . הקניי� היה על דבר שאי� לו קצבה הואיל ולא פירשו לו כמה יפסקו לוכי , טענותיו
  . המתחייב בדבר שאי� לו קצבה לאו מלתא היא"שאנו דני� כמותו"� "הרמב

  :� זה כ� היאי� בעני"תשובת מהרשד

ל בריש סנהדרי� "בהא ודאי לא צדק כלל וראיה לדבר שכתב הנמוקי יוס� ז"
א גבי פשרה דבעי קני� והלא מחילה אינה צריכה ל ואיכא למידק מאי שנ"וז

עד ויש מתרצי� דלא דמי למחילה דהת� כיו� דמחיל דבר המסויי� ' קני� כו
בלא קני� סגי אבל הכא דלא ידע כמה יאמרו לו שימחול לא סמכא ' אפי

דעתיה והילכ� צרי� קני� ובהכי סגי דאי� לאחר קני� כלו� ובלשו� הזה כתבו 
  .131..."צאתי בהגהת מיימונית וכ� מ...ש�' תוס

נימוק הלכתי . בדבר שאינו מסוי� ואינו קצוב' מכא� הוא מסיק שקניי� פשרה מועיל אפי
הוא שולל את ,  ראשית:� בשני שלבי�"� מופיע בהמש� דברי מהרשד"להבנת שיטת רמב

  :� לא יינת� תוק� לקניי� שנעשה קוד� הפשרה"האפשרות שלפי רמב

 ...�"� אבל לפי דעת הרמב"רשי� דפליגי על הרמבואי� לומר דהיינו למפ"
היינו צריכי� , הוא] א� כ�[כ "ג� זה ודאי אינו כלו� שא. לא יועיל הקני�

לומר שאי� קני� מועיל אלא אחר הפשרה וזה לא מצינו לשו� מפרש שיאמר 
הביאו צדדי� בזה א� הקני� קוד� ' ג שהתוס"ואע. �"כ� לדעת הרמב

 

וראו עוד שהביא בש� גדולי המפרשי� שצרי� לומר לנתבע הרי אתה משעבד ; ˘Ì, מאיריה  130
א כ� הרי הוא קני� עצמ� ונכסי� מעכשיו בקני� זה לפרוע כל מה שאנחנו גוזרי� עלי� ואלמל

̄ ÔÈÒÁÂÈעוד בעניי� זה ראו ; דברי� Â¯È··Â ̇ Â�ÂÓÓ È�È„· ÔÈ„ È˜ÒÙ) ב"תשס,  ירושלי�,כר� ז(, 
 .קעד

בזה ודאי :  תרגו�. קטז,מ"חו ,�" מהרשד,ת"שו) 16�המאה ה(רבי שמואל ב� משה די מדינה   131
שונו ויש לדייק במה ל בתחילת סנהדרי� וזה ל"לא צדק כלל וראיה לדבר שכתב הנימוקי יוס� ז

עד ויש מתרצי� שלא דומה ' וכו? שונה פשרה שצריכה קניי� ממחילה שאינה צריכה קניי�
אבל כא� שלא ידע כמה , שש� כיו� שמוחל דבר המסוי� אפילו בלי קניי� מספיק. למחילה

 ...יאמרו לו שימחול לא סומכת דעתו ולכ� צרי� קני� ובכ� מספיק כי אי� לאחר קני� כלו�
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מ סוגיא דעלמא ודאי הכי אזלא בכל בתי דיני� "הפשרה או אחר הפשרה מ
  .132"שקוד� הפשרה נוטלי� הקני�

 ומעול� ,� קובע כי בכל בתי דיני� פשוט הדבר שנוטלי� קניי� קוד� הפשרה"מהרשד
 לשאלה כיצד ליישב את המציאות אשר. �"שיטת רמבאת לא שמענו שקניי� זה אינו תוא� 

  :הוא מציע שתי דרכי�, � בדיני הקנייני�"מבהנוהגת בבתי הדי� ע� שיטתו הכללית של ר

כ דבר שאי� לו קצבה כיו� דכבר ידעי הקצבה שעליה "ואפשר דלא חשיב כ"
   .133חולקי� הבעלי דיני�

מ לא פליג וכיו� "מ' בא' ג דפשרה הוי אפי"ד ואע"דאלי� מעשה בי' או אפ
דנעשה על ידי גזירת אמצעי הוי אלי� יותר ממה שאד� עושה בינו לבי� 

  .134"חבירו

לפיכ� נית� . "אי� לו קצבה"סרו� של יהדר� האחת מציעה להציב גבולות כמותיי� לח
, קונו בכ� שהוא תחו� בגבולות הסכסו�ילומר שחסרו� הקצבה של קניי� הפשרה בא על ת

הדר� השנייה . קא דבר שאינ� יודע להצביע על תחומיווואילו דבר שאי� לו קצבה הוא דו
קניי� הנעשה במסגרת . ניי� הנעשה בבית די� לקניי� שבי� אד� לחברומבחינה מהותית בי� ק

בינ� ,  שאילו נעשה בי� שני צדדי�א�תק� , ואפילו בפני מפשר בודד ובגזרתו, של בית די�
סרו� מסוי� בגמירות הדעת בקניי� יח.  היה הקניי� בטל בשל פג� בדיני הקנייני�,לבי� עצמ�

 שואב מכ� שהקניי� נעשה במסגרת הסמכתו השיפוטית אותו הואש ,קפוואינו מאיי� את ת
  .של צד שלישי ובפניו

את האפשרות להניח שקניי� , כפי הנראה, מטההמציאות הפשוטה והרווחת בבתי הדי� ָש
� "מעבר לכ� שמהרשד. �"לפני פסק הפשרה יהיה שנוי במחלוקת ולא יהיה תק� לפי רמב

הוא נסמ� על סוגיא , � בפסק של פשרהקפו של הקניי� המוקדוהציג נימוקי� להבנת ת

 

לא יועיל ... �"אבל לפי דעת הרמב, �"ואי� לומר שזהו למפרשי� שחולקי� על הרמב: ביאור  132
מכל , וא� שהתוספות הביאו את שתי האפשרויות של קניי� קוד� ולאחר הפשרה... הקניי�

 .מקו� הפסיקה המקובלת ודאי כ� היא בכל בתי דיני� שקו� הפשרה נוטלי� הקני�
מכל מקו� אפשר שאי� זה בכלל דבר "באמרו , 75 הערה ÏÏÈÚ, המאיריייתכ� שכ� סבר ג�   133

 יא ,כלל פא ,)ל"תש, ירושלי�( „·¯ÌÈ�Â‡‚ È חיי� אריה כהנא' רכעי� זה ראו ג� ". שאינו קצוב
 .ובמקורות שציי� ש�

ואפשר שלא נחשב כל כ� דבר שאי� לו קצבה כיו� שכבר יודעי� הקצבה שעליה : ביאור  134
ולמרות שפשרה נוהגת אפילו ). תק�(ר שמעשה בית די� הוא אלי� או אפש. חולקי� בעלי הדי�

וכיו� שנעשה בגזירת גור� אמצעי הוא אלי� יותר ממה . מכל מקו� לא חילקו, בדיי� אחד
  .שאד� עושה בינו לבי� חבירו
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יש לציי� כי בדורות מאוחרי� יותר לא מצאנו עקבות . דעלמא כפי שנהגה בבתי הדי� שהכיר
  .קפו של הקניי�ולגישה המנסה לתקו� את האפשרות של פסק של פשרה על בסיס ת

הלכות פרטניות של פשרה מדגימות תופעה ל הנוגעותשתי מחלוקות הלכתיות אלה 
 שהמחלוקת ההלכתית נבעה ממחלוקת פרשנית יסודית בשאלה א� הסוגיה עסקה א�. דומה

לא היה במחלוקת זו כדי לערער את התוק� ההלכתי שנית� ה� , בסוג זה או אחר של הפשרה
  .לתיוו� לפשרה ה� לפסק של פשרה שנהגו למעשה בבתי הדי�

  סיכו� . 9

 נית� לעמוד על פרשנות מתוכ�שתלמודית התמקד במקורות �העיו� בספרות הבתר
 מתברר .מאמרעסקנו בחלקו הראשו� של ההראשוניי� במקורותיו אשר  –המשפט התלמודי 

ראינו . באיזה סוג של פשרה עוסקת הסוגיה, פנינו מחלוקת פרשנית של הראשוני�לכי 
. שמדברי חלק מהראשוני� נית� להסיק שהבינו את סוגיית הפשרה כעוסקת בתיוו� לפשרה

א בהסברו "מדברי ריב, יוסי הגלילי' א בנו של ר"רושו לריי בפ"מדברי רשכ� עולה 
עולה ייתכ� שכ� . פשרהרת הג בהגד"למחלוקת התנאי� על מספר הדייני� ומדברי בה

רושי ראשוני� אחרי� יפ, מנגד. קניי� על הפשרהל בנוגע� מרוטנבורג "מעמדתו של מהר
ז אשר "רוש ריאיהבולט שבה� הוא פ. מורי� שהבינו את הסוגיה כעוסקת בפסק של פשרה

  הבחנה זוועל יסוד, מוצא בסוגיה עצמה את ההבחנה בי� תיוו� לפשרה לבי� פסק של פשרה
ומדברי נימוקי , ש בעניי� מספר הדייני�"כ� למדנו ג� מדברי רא. ביאר את הסוגיה כולה

וספות וג� רבינו כ� נראה שסברו ג� ת.  לקניי�בנוגע לעדות של פשרני� ה� בנוגעיוס� ה� 
  . יונה בהסבר� לדעת רבי מאיר

הרי שמצד אחד ניתוח , א� ננסה להעמיד זו מול זו את מסקנות שני פרקי המחקר
, ומצד אחר. מקורות המשפט התלמודי הטו את דעתנו לפרש� בהקשר של פסק של פשרה

ת מה עשויה להיות הסיבה שהביאה א. ראינו שהראשוני� נחלקו בפירוש מקורות אלו
 כשנחזור ונעיי� בדעות אלו ?135הפרשני� שנקטו פרשנות של תיוו� לפשרה לנקוט עמדה זו

א� נית� לשער שקיימת , נראה שלא היו אלה אילוצי� פרשניי� העולי� מתו� המקורות
תו� הצמדת הערכי� ) לפשר(רתיעה בסיסית מהענקת המעמד ההלכתי של המצווה לבצוע 

 אשר מקנה לדיי� סמכות וכוח אשר אחרית� מי פשרהלפסק של הנשגבי� של שלו� וצדקה 
 לעומתו התיוו� לפשרה משאיר בידי הצדדי� את ההכרעות הערכיות בנוגע .136ישורנה

  .לסכסו� שביניה�

 

שאלה מעניינת החורגת כאמור מהיק� מחקר זה היא שאלת הקשר בי� המחלוקת הפרשנית   135
  .הלכתית שנהגה במקו� מושב� של ראשוני� אלה�ת המשפטיתהנזכרת לבי� המציאו

 .ראו להל� בפסקה האחרונה של אחרית דברינו  136
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חשוב לציי� כי למרות מחלוקת פרשנית זו בבתי הדי� מתקיימי� זה לצד זה שני סוגי 
אימת שנראה לדיי� שבכוחו נהגו בתי הדי� לתוו� לפשרה כל , הלכה למעשה. הפשרה

בספרות השאלות והתשובות נית� לעמוד על הנוהג של תיוו� . להביא את הצדדי� לפשרה
 ועל , אגב התבטאויות של דייני� שלא הצליחו להביא את הצדדי� לפשרהבייחוד, לפשרה

מסתבר שהמקרי� שנסתיימו בפשרה בתיוו� בית הדי� לא . כ� נאלצו לפסוק את הדי� ביניה�
לסיו� הסכסו� בהסכמה לא היה , מנומקדי� בשונה מפסק כ�  ש,יעו בדר� כלל לכתובי�הג

נוס� על  .137צדיק את העלאתו על הכתבמשהתקדימי או המנחה הלכתי הער� בדר� כלל ה
כ� ישנ� סוגיות מסוימות שלגביה� התפתחו במהל� הדורות נוהגי בתי הדי� לפעול לפיוס 

   .138ולפשרה ליישוב הסכסו�

אי� בידינו עדויות לנוהג של פסק על דר� הפשרה במקומות , פסק של פשרהבאשר ל
 התיעוד העיקרי שיש לנו מפסק .139תה לבית הדי� סמכות שיפוטית אוטונומיתיבה� היש

של פשרה מקורו בשטרי הבוררות אשר באמצעות� התנהלה עיקר הפרקטיקה של דיני 
 ספרות השאלות והתשובות כדי די בסקירה שטחית של. הממונות על פי ההלכה היהודית

 ונשע� תפקוד, תה בו אוטונומיה שיפוטית לקהילה היהודיתילא הישלהיווכח שבכל מקו� 
 על מת� סמכויות נרחבות לדייני� הנבררי� באמצעות שטר די�הבית  של ווחוסנ

 המלמד על רצו� לרכוש סמכות בלא עוררי�,  נוסח נפו� ביותר של שטר בוררי�.140הבוררות
 משמעות נוסח זה היא .141"לפשרה/בי� לדי� בי� לפשר"הוא הסמכת הדייני� , �ומצרי

 

  .8' עמ ,מבוא פרק ה,4הערה  ÏÈÚÏ ,ליפשי� ת ראו ג�"לאפיו� אזכורי הפשרה בספרות השו  137
והמפרשי� " יעשו דר� בקשה. "יב, יא, משנה נדרי�, למשל בתחו� היחסי� בי� אישה לאיש  138

  .ש�
היעדר תיעוד מעשי של פסק של פשרה מלמד שכפי הנראה לא , חנינה ב� מנח�' לדעת פרופ  139

הסבר אפשרי הוא שהגמישות העומדת לרשות הדיי� במשפט העברי , לדעתו. נעשה בו שימוש
מאפשרת השגת היעדי� והערכי� של פשרה ג� במסגרת הלי� , והמאפשרת לו לסטות מ� הדי�

שכ� היעדר תיעוד : דברי� עדיי� טעוני� ליבו� ה� מ� הצד ההיסטוריה, להבנתי. משפטי רגיל
וייתכ� , על פשרה יכול לנבוע מכ� שתוצאת הפשרה אינה משקפת את הדי� המחייב או המנחה

שכ� יש להטיל : עיוני�ה� מ� הצד המושגי; שזו הסיבה שמקומה נפקד מ� המקורות המשפטיי�
.  לספק את ההישגי� שנית� לצפות מ� הפשרהספק בכ� שגמישות הסטייה מ� הדי� עשויה

 .ה אדו� בכ� במקו� אחר"בע
 דוגמה הסטורית .איל��ת של אוניברסיטת בר"כ� עולה ג� מחיפוש בתקליטור פרויקט השו  140

‰¯·�Ò�‡ÒÈ�È¯‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰ÈÏËÈ‡· ˙Â  בונפיל 'רראו . מצוינת היא איטליה של המאה הטז
  .171�135, )ט"תשל, ירושלי�(

ראו לשו� ספר  ;15�14 ,)1898, ברלי� (Â¯Ë˘‰ ¯ÙÒ˙ברזילי הברצלוני ' נו יהודה ברראו רבי  141
ד בעל "המיוחס לראבÌÈÚ„ ÌÈÓ˙ ¯ÙÒ ; 58 הערה ÏÈÚÏ ,"...ומעשי� בכל יו�"העיטור 
ני� אנו כ� ראינו לזקני� אשר לפנינו שיקחו הבעלי די ":98 ,)�"תש, ירושלי�( קצז ,ההשגות

ÏÎ· ÌÈ˘ÚÓÂ  ולא היה מי שחולק על זה ‰Ù Ô‰ ÔÈ„ Ô˘¯‰קני� בכל מה שיאמרו לה� בית די� 
ÌÂÈ ומה קני� בטעות יש כא� ומי הטעה אות� אדרבה גמרו בדעת� בכל מה שיאמרו לה� הבית 
וכיוו� ":  קטז,מ" חו,)16�המאה ה(רבי שמואל ב� משה די מדינה ( �" מהרשד,ת"שוראו ; "די�
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 אי� לנו .142 א� הוא יכול לבחור לפסוק על דר� הפשרה,שהדיי� מוסמ� לפסוק על פי הדי�
שקד� א� נית� לשער שהשימוש בנוסח זה בשטרי הבוררות התפתח מתו� נוהג , הוכחה לכ�

  .פסק של פשרה הסמכת בית הדי� ל– לו

  אחרית דבר. ד

 .דעתנו נוטה לכ� שמקורות המשפט התלמודי עסקו בפסק של פשרה, כללו של דבר
משפט  הפסק של פשרה אינה מעוגנת במקורותלבי� הבחנה מפורשת בי� תיוו� לפשרה 

ראשוני�  ראינו ש.תלמודית�התלמודי אלא בפרשנות שניתנה למקורות אלה בספרות הבתר
 א� ע� זאת לא היה במחלוקת ,ד המשפטי של פשרהמה גדרו של המוסנחלקו בשאלה 

א� כפסק וא�  – את תוק� הפשרה על שתי הופעותיה, הלכה למעשה, פרשנית זו כדי לשלול
  .כתיוו�

תורת "כמוסד דיוני , א� הפשרה, אמנ� נושא מחקרנו הוא הפשרה במשפט העברי
,  המשפטרלוונטית לכל שיטת משפט שבה משמשי� די� ופשרה בתו� בית, "משפטי

נוסח [א לחוק בתי המשפט 79ב סעי� "ובייחוד במשפט הישראלי שבו חוקק בשנת תשנ
 דומה כי .143אשר מסדיר את פסק הפשרה בבתי המשפט, 1984�ד"מתש ,]משולב

ג� לפשרה , בכפו� לשינויי�,  מתאימי�פשרהי� המשותפי� לתיוו� לפשרה ולפסק מאפיינה
עליה� ש �ערכיה, ההסתלקות מ� הדי�, יסוד ההסכמה: ואלו ה�, במשפט הישראלי

 השוני העיקרי בעניי� .144 בית הדי�י� כותלימושתתת הפשרה והעובדה כי הפשרה נוצרת ב
 בי� סוגי הפשרה בשתי שיטות הדמיו�על א� . זה ה� הערכי� שעליה� מושתתת הפשרה

 ערכי הפשרה. א� לא לבסיס הערכי של הפשרה,  למבנה הדיונידמיו� זה נוגעהמשפט 
והרי ה� השלו� , במשפט העברי נובעי� מ� המקור המכונ� את הפשרה במשפט העברי

 

נוסח גור� ל; "... אינו אלא שגמר בדעתו לבטל דעתו ולתלותו ביד המפשר ביניה�שנטל קני�
ועוד בר מ� די� ובר מ� די� הלא כתבת שנבחרת לפסוק ביניה� " קפו ,ק" מהרי,ת"יותר ראו בשו

ÔÈ„‰ „‚�Î Ô‰ ‰¯˘Ù Ô‰ ÔÈ„ Ô‰ ולמה לא תחייב ראוב� שבועה מאחר שאתה רשאי לעשות 
יתבררו הדברי� לאמת� הלא ידוע הוא כי בכל עוז יש לו לדיי� אפילו כנגד הדי� ומתו� כ� 

 ". להשתדל שיצא הדי� לאמתו וינצל עשוק מיד עשקו
  תורכיה ( Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘"ÔÒ‡· È˙ ¯רבי יחיאל באס� ;  קפו,ק" מהרי,ת"ראו למשל שו  142

י� די"חלקה הראשו� של התשובה עוסק בקבלת חכ� כ.  עג,)ל"תש, ירושלי�( קו ,)1625�1550
יש לדיי� כוח א� רצה לעשות די� וא� רצה , לדעתו". בי� לדי� בי� לפשר"דהיינו " ומפשר

‡Á¯Â על טיב בחירה זו ראו ;  רנט, חלק יא,˘Ì;  שז,חלק טÌÈÈ�·¯ ÔÈ„ È˜ÒÙ ; לעשות פשרה
ËÙ˘Ó,קצה, א,מ" חו . 

 .3ליד הערה , ÏÈÚÏוראו . 69ב "ח תשנ"ס  143
 .104'  עמÏÈÚÏ ,או בסיכומו של הפרק השניר  144
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שוני� .  ערכי� אלה ה� התוכ� הניצוק אל הפער שבי� הדי� ובי� הפשרה.145והצדקה
מטרת המחוקק הייתה , כפי שנית� ללמוד מעיו� בהצעת החוק: הדברי� במשפט הישראלי

 .146" ההתדיינות שבבתי המשפט מאיד�ולהקל מעומס, להחיש את פתרו� הסכסו� מחד"
 א� מטרה זו כשלעצמה אינה .147מטרה זו חוזרת כחוט השני ג� בפסיקת בתי המשפט

א� בית . ְמספקת את תוכ� הפשרה שייוש� בידי בתי המשפט בפסיקה בדר� של פשרה
א� המחוקק לא מצא , עליו להידרש לערכי� מנחי�, המשפט סוטה מפסיקה על פי הדי�

  .148 להוראותיו תוכ� ערכי כלשהולנכו� לצקת

לצד המאפייני� המשותפי� לשני סוגי הפשרה חשפנו מ� המקורות את המאפייני� 
 הפסיקה בדר� של פשרה היא פעולה :בי� פסק של פשרהל בי� תיוו� לפשרה המבחיני�

הפסיקה בדר� של פשרה . התיוו� לפשרה דומה יותר לרדיפת שלו�ו ,שיפוטית לכל דבר
מה שאי� כ� בתיוו� , על מנת להגיע להכרעהרחב ר שיקול דעת שיפוטי מפשמאפשרת ל

 ואילו הדיי� המתוו� ,בפסק של פשרה עומדי� הצדדי� בפני צד שלישי בעל סמכות. לפשרה
.  מאפייני� אלה מחדדי� את הסכנה שפסק של פשרה צופ� בחובו. חסר סמכותהואלפשרה 

פת הקושי להצביע על טעות בפסק או בתוס, המפגש שבי� סמכות לבי� שיקול דעת רחב
מלמדי� על מידה של הפקדת גורל המידייני� בידי השופט שהוסמ� לפסוק על , לערער עליו
. שוב עולה שאלת הערכי� המנחי� את השופט בבואו לפסוק על דר� הפשרה. דר� הפשרה

ובמשפט הישראלי השאלה , המשפט העברי השתית את הפשרה על ערכי השלו� והצדקה
  . יי� פתוחהעד

 

  .10 הערה ÏÈÚÏראו   145
 322, 319א "תשנ 2070ח "בה  146
Ú· ÒÈÏÂÙ‡È‚‡"� Ó '˜‰ ‰È„ÂËÒ 1639/97א "ראו כדוגמה את פסק הדי� המנחה ע  147

‰Ë�Ò ‰¯Ë ‰„ ‰Ï�ÂÈˆ�¯Ë�È‡ ,ב�'ח; 337) 1(ד נג "פ �" יקוב הדי� את הפשרה" גבריאלי ' ע,נו�
 ËÈÏ˜¯Ù‰ 257 )ב"תשס(מו. 

נראה שבית המשפט לא יית� את ידו להסכ� פשרה הקובע כי בית המשפט יפסוק פשרה   148
. א� שזוהי דר� מהירה ויעילה לסיו� סכסוכי�, כלשהי בהתא� לתוצאות של הטלת מטבע

שיש לתת תוק� להסכ� פשרה שלפיו בית המשפט  הייתה ·ÈÊ‡Èלעומת זאת דעת הרוב בעניי� 
יית� תוק� של פסק די� בהתא� לתוצאות בדיקת פוליגר� א� א� ה� עומדות בניגוד לראיות 

  .אחרות שבתיק
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  המשפט המשווה בעיד� של הרמוניזציה

  מאת

*פבלו לרנר
  

‡ .‡Â·Ó .· .ËÙ˘Ó‰ ̇ ÂËÈ˘Ï ‰ÈˆÊÈ�ÂÓ¯‰ :1 ."הרמוניזציה דר� . 2; משפטית" גלובליזציה

; אירופיז�. ÈˆÊÈ�ÂÓ¯‰‰Â ‰ÂÂ˘Ó‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ Ì·ÈË ÏÚ :1‰. ‚. עבודה השוואתית

: ËÙ˘Ó‰ ÔÈ· ‰˜˘‰ ˙Â„Â˜�‰ ‰ÂÂ˘ÓÏ¯‰‰ÈˆÊÈ�ÂÓ . „. התמקדות במשפט הפרטי .2

חיפוש השוני או חיפוש  .3; ?"עיסוק צדדי"תחו� מומחיות או  .2; שיטת העבודה .1

יעוד עיוני או  י.6; להבי� שיטות ולהבי� שפות .5; "קונטקסט"טקסט ו .4; ?הדמיו�

 .Â ‰ÂÂ˘Ó ËÙ˘Ó)‡˘‰ÈÏ ‰Ù-(‰ ‰�ÂÓÂ˜ ÒÂÈ‰˘„Á .Â .ÌÂÎÈÒ. ‰. ?נורמטיבי

  מבוא .א

דרכ� שוה ככלי המאפשר לנתח שיטות משפט שונות מקובל לדבר על המשפט המשו

אפשר להבי� טוב יותר את השיטה המשפטית שלנו ולהבי� את היצירה המשפטית כתוצר 

 והדבר מקבל ביטוי ,1אודות חשיבותו של המשפט המשווה לא נס לחועל הדיו� . תרבותי

  . שונותה תהלי� ההתקרבות בי� שיטות המשפט בעקבותמרבי בתקופה שלנו 

 

ר בועז "חובה נעימה היא להודות לד.  רמת ג�,המכללה האקדמית למשפטי	, מרצה בכיר   *
 .רו על הערותיו ועל עזרתו בעריכת רשימה זו'סנג

 J. Merryman “The Loneliness of the Comparative Lawyer” Theראו באופ� כללי    1
Loneliness of the Comparative Lawyer and other Essays in Foreign and Comparative 
Law (J. Merryman ed., The Hague, 1999) 1; D. Tallon “Quel Droit Comparé pour 
XXIème siècle?” Uniform L. Rev. (1998) 703; A. von Mehren “The Rise of 
Transnational Legal Practice and the Task of Comparative Law” 75 Tul. L. Rev. (2001) 
1215; A. Gambaro, R. Sacco Sistemi Giuridico Comparati (Torino, 1991), 1 ff.; B. 
Markesinis “Comparative Law – a Subject in Search of an Audience” 53 Modern L. Rev. 
53 (1990) 1; P. De Cruz A Modern Approach to Comparative Law (Deventer, 1993), 14 
ff.; P. Legrand “Comparer” 48 Revue Int. Droit Comparé, (1996) 278; X. Blanc-Jouvan 
“La formation au droit comparé” 48 Revue Int. Droit Comparé (1996) 347; W. Stoffel 

“Enlightened Decision Making” 75 Tul. L. Rev. (2001) 1195, 1198 ff..  
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בחלק הראשו� אתייחס לשאלה . הרמוניזציהלהמאמר עוסק בקשר בי� משפט משווה 

מונחי� , רמוניזציה תו� הבחנה בי� גלובליזציה לבי� הרמוניזציההכללית של תהלי� ה

לאחר מכ� אבדוק את הקשר בי� ההרמוניזציה לבי� .  כמילי� נרדפותאי� לתפס�שלדעתי 

לדעתי . שניה� מתמקדי� במשפט הפרטי, �יישניה� נתפסי� כאירופ. משווההמשפט ה

 ואנסה להסביר מדוע על המשפט המשווה ועל ההרמוניזציה לפרו� ,האפיו� הזה אינו נכו�

למשפט המשווה ולהרמוניזציה יש . את המסגרת האירופית ולא להתמקד רק במשפט פרטי

י בי� השונע� התמודדות ע� הדמיו� ו, יעודי התחו�י, בעיות השפה: שאלות משותפות

על אסקור את הבעיות הללו בחלק השלישי תו� עמידה על השונה ו. 'שיטות משפט וכו

עזור לנו להבי� תהצגת פרופיל מסוג זה . הרמוניזציהלהמשות� בי� העבודה ההשוואתית 

 אקדיש את שלו , החדשהיוס קומונה: תהלי� של יצירת מכנה משות� בי� השיטותהאת 

 , בי� היתר,תהלי� של התקרבות שיטות המשפט הוא, לדעתי. החלק האחרו� של המאמר

ולכ� נוצר שילוב משמעותי בי� , תוצאה של קליטת המשפט המשווה בתו� המדינות

בפרספקטיבה החדשה הזו המשפט המשווה אינו רק . הרמונזיציה לבי� המשפט המשווה

לכת לקראת אשר חייב ל, אלא בסיס לקביעת פתרונות משפטיי� רצויי� בעול�, תחו� עיוני

   .הפריה הדדית ושיתו� פעולה בי� התרבויות המשפטיות השונות

  הרמוניזציה לשיטות המשפט   .ב

 ,טשטשי�ילפיו ההבדלי� בי� שיטות המשפט הולכי� ומשמקובל היו� לדבר על תהלי� 

לרבות אימו� של , אפיקי� מגווני�נפתחי� , ונוצרת אחידות מסוימת בי� שיטות המשפט

 וכ� ,ההלי� הזה זוכה לביטויי� שוני�. חברתהסדות של שיטה אחת על ידי רעיונות או מו

על , הרמוניזציה בי� שיטות המשפטעל , שיטות המשפטבי� מקובל לדבר על התקרבות 

  . 2משפטית" גלובליזציה"על האחדת המשפט וכמוב� 

  משפטית " גלובליזציה"  .1

 בייחוד, י� ברחבי העול�בי� עמי� ואנש ציה מזוהה ע� מרק� של קשרי�זהגלובלי

התעצמות הקשרי� המסחריי� ע� , ע� שט� המידע,  ההתפתחות הטכנולוגיתבעקבות

מגורי� וג� משפט ה� מוצרי� , אוכל, לבוש. סחורות ושירותי�, וניידות גבוהה של אנשי�

 

 W.R. Barne “Contemplating a Civil Law Paradigm for Future Internationalראו   2
Commercial Code” 65 Louisiana L. Rev. (2005) 677, 731; J. Basedow “Vie Universelle, 
Droit National? À propos de la Mondialisation du Droit” De Tous Horizons Melanges 
Xavier Banc Jouvan (E. Picard et al. eds., Paris, 2005) 223; K. Sono “The Rise of 

Anational Contract Law in the Age of Globalization” 75 Tul. L. Rev. (2001) 1185.  
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לא במקרה הולכת . נכו�ביטוי שחוק אבל , "הכפר הגלובלי"אשר נמצאי� על המד� של 

עול� באו  "גלובליזציה"לשנה כמות המאמרי� המשפטיי� אשר עוסקי� בוגדלה משנה 

   .3גלובלי

� ילהליכי� כלכליבשל זיקתו  4משו� מה המונח גלובליזציה מעורר התנגדויות וביקורת

העול� הגלובלי מצטייר כעול� של . 5י� שנויי� במחלוקתיופוליטיי� בעלי גווני� אידאולוג

ג� . יתנ רבי� גלובליזציה היא מילה נרדפת להשפעה אמריק ובעיני,מרכזי� כלכליי� חזקי�

ל כגלובלי כ – כל הלי� הרי, ית בעול�נא� לא נית� להתעל� מ� הדומיננטיות האמריק

" ההלי� הגלובלי" ולכ� ג� , והוא מטיבו דינמי ומשתנה,מורכב מרבדי� שוני� – שיהיה

מרכזי� ". מערביזציה " או אפילו שלmade in USA די לצמצמו למונחי� שלכמורכב מ

 � או מזרח אסיה משפיעי� בדרכי� שונות ובמישורי� שוני�אחשובי� כעול� האסל

ייתכ� כי למעשה אי� מדובר בעול� גלובלי . על השיח העולמי) 'כלכליי� וכו, פוליטיי�(

התקדמות הטכנולוגית משפיעה על וה ,טבי השפעות שונותומורכב מק העול�אלא , אחד

  .  שאי� כיו� אפשרות של בידודמשו�' חברתיי� וכוה, תיי�הדפוסי� התרבו

כ� למשל נית� להבחי� בי� . מתייחס לתופעות שונות" גלובליזציה"למעשה הביטוי 

מבחינה משפטית נית� . 6גלובליזציה כלכלית וגלובליזציה משפטיתלגלובליזציה טכנולוגית 

אקציה אינטלקטואלית בי� שיח ואינטר�א עיד� של דווכי עיד� הגלובליזציה ה לטעו�

 התקרבות בי� השיטות השונותבאשר רואה " אופטימיות"העמדה הזו משקפת . 7השיטות

 

 מקבלי	 globalizationטוי יהבאת י	 ד כאשר מקליLegal Trackבחיפוש במפתח המאמרי	    3
 כגו� ,המאמרי	 הללו עוסקי	 במגוו� רחב של נושאי	 וסוגיות). �19.6.06נכו� ל( מאמרי	 810

זכויות , לאומי��מסחר בי, זכויות אד	, דמוקרטיזציה, פשיטת רגל, לאומי פרטי��משפט בי
, המלחמה נגד הטרור, לאומי��פשע ומשפט פלילי בי, לאומי��אימו� ילדי	 בי, יוצרי	

 H.P.Glenn “A Transnationalראו ג	 . 'וכו] ?[כדורסל גלובלי בסי� , �בהתיירות בק, פמיניז	
Concept of Law” The Oxford Handbook of Legal Studies (P. Cane, M. Tushnet, eds., 

Oxford, 2003) 839, 843.  
 W. Menski “Globalization seems to have; משמעי במונח זה�לרבות השימוש המופרז ודו   4

become the cliché of our time” Comparative Law in a Global Context (Cambridge, 2nd 
ed., 2006), 3.  

5  “Globalization is an unattractive word”; B. Markesinis, J. Fedthe “The Judge as 
Comparatist” 80 Tul. L. Rev. (2005) 11, 13; S. Litvinoff “Global Law in the Perspective 

of the Bijural Curriculum” 52 J. L. Education (2002) 49, 51 . 	הכלולי 	המאמרי 	ראו ג
  .)2003 ,דווידי עור�' א ( ·ÈË�‡�‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚ .ÈÂÂ˘ÎÚ ÌÊÈÏËÈÙ˜‰ ˙Â¯˜È ספרב

 D. Gerber “Globalization and Legal Knowledge. Implications for Comparativeראו    6
Law” 75 Tul. L. Rev. ( 2001) 949.  

  .17' עמ, 5 הערה Markesinis & Fedthe ,ÏÈÚÏראו    7
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לדעתי . 8ההתקרבות עצ�ל באשראול� יש ג� קולות המטילי� ספק , כאפשרות מעשית

מתבצע בצורה לא תמיד הוא א� , קיי�, 9וביתר דיוק בי� המסורות, השיח בי� השיטות

 ויש כאלה ,נשמעי� בצורה ברורה וחזקהה יש קולות .סדר יו� מקוטעיש לו , מסודרת

אבל , הגלובליזציה אכ� קוראת תיגר על הלוקאליז� המשפטי. בקול ענות חלושה הנשמעי�

, לעתי� הדדיות,  מבטלת את המסורות הקיימות למרות המשחק של השפעותהיא איננה

  ? של המשפט המשווה במשחק זהומהו התפקיד.  בי� תרבויות שונות,צדדיות�לעתי� חד

 יש ,וכפי שאסביר בהמש�(א� מביני� גלובליזציה ג� במובני� של האחדת המשפט 

 הרי מלומדי� חשובי� סבורי� כי ההרמוניזציה זקוקה למשפט ,)מקו� להבחי� ביניה�

 Ï‡אשר " משפט גלובלי"אול� יש לזכור כי כבר בעבר היו הליכי� של יצירת  .10המשווה

. משווה לא שיחק תפקיד מרכזיאו לפחות בה� המשפט ה, 11ת של השוואההיו תוצאו

חלשה על  – המשפט הרומי –  בתקופת האימפריה הרומית שיטה משפטית אחתלמשל

. שהיה מורכב מ� העמי� השוני� אשר שכנו בתו� האימפריה, דאז" גלובלי"העול� ה

הדומיננטיות של שיטה יתה תוצאה של מחקר השוואתי אלא של ירה אז לא הרהאחידות שש

 476העול� הזה התפרק ע� נפילתה של האימפריה הרומית המערבית בשנת . מסוימת

 התגבשה באירופה מסורת משפטית אשר האחת עשרההחל מהמאה , א� שוב .12לספירה

סטודנטי� מרחבי אירופה נעו . 13הי�ס קומ�נה: התבססה על המשפט הרומי והקאנוני

למדו משפט רומי וקאנוני , אחר מכ� ג� לאוניברסיטאות אחרות ול14בולוניה לאוניברסיטת

בסיס לתרבות משפטית  נוצר באירופה.  המשפט שלמדוובאמתחת� ,וחזרו לארצותיה�

 

 הטוע� כנגד ההרמוניזציה עקב ההבדלי	 בי� ,לגרנד' נציג בולט של עמדה זו הוא פרופ   8
  .המנטליות של המסורות

  ..H.P. Glenn Legal Traditions of the World (2nd ed, Oxford, 2004), 32 ffראו    9
10   K. Zweigert, H. Kötz Introduction to Comparative Law (3rd ed., T. Weir trans., Oxford, 

1998), 24.  
 ,R. Sacco Introduzione al Diritto Comparato (3rd  ed., Turin ראו ;סאקו' זו דעתו של פרופ   11

1989), 6 ff.; R. Sacco “Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law” 39 
Am. J. Comp. L. (1991) 1, 3 ff.) להל� :Sacco “Legal Formants”.  

 השישית וכידוע במאה ,א	 כי המשפט הרומי נשאר משפט בעל תוק� באימפריה המזרחית   12
 שהיה בסיס להתחדשות המאוחרת של ,�Corpus Iuris Civilisפרס	 הקיסר יוסטיניאנוס את ה

  . ואחד היסודות המרכזי	 של המסורת הקונטיננטלית, המשפט הרומי במערב
 P. Stein Roman Law in European History (Cambridge, 2003), 43 ff.; A. Watsonראו    13

Roman Law and Comparative Law (Georgia, 1991), 88 ff.; R. van Caenegem European 
Law in the Past and Future (Cambridge, 2002), 22 ff.; S. Meder “Die Krise des 
nationalstaates und ihre Folge für das Kodifikationsprinzip” 61 Juristen Zeitung (2006) 

477, 480 ff. .היוס קומונה החדש"ל "�  .ראו בהמש
 S. Vogenauer “An Empire of Light? Learning and Lawmaking in the History ofראו    14

German Law” 64 Cambridge L. J. (2005) 481, 484 .  
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היוס קומונה איפשר . השפה הלטינית – 15משותפת ג� על בסיס שפה משפטית משותפת

 מבוזרי� מנהגי� ו�חוקיע� פלורליז� מסוי� כתוצאה ממגוו� של  אחדות משפטית משולבת

  . 16ברחבי אירופה

הביאו , לרבות חיזוקו של השלטו� המרכזי באירופה, תהליכי� פוליטיי� שוני�

הלי� הקודיפיקציה . החלשתו של הי�ס קומ�נהללהתחזקות המשפט הלאומי ובד בבד 

  ש� ק� לרעיו� של משפט אחיד ומדעי המשפטתשע עשרהשקיבל ביטוי מובהק במאה ה

 אלא משפט אירופי עודאי� . "משפטית לאומיות"מכא� ואיל� התפתחה . י� מקומיעני להפכו

אימו� מודלי� של   ע� זאת,כל אחד מה� בנוי סביב קודקסו ,'גרמני וכו, יש משפט צרפתי

 קודקסי� על ידי מדינות אחרות הביא להתקרבות מסוימת בי� מדיניות אשר היו שותפות

על , כ� למשל המודל הצרפתי השפיע על ספרד. למסורות קודיפיקטיביות מסוימות

הקודקס הגרמני השפיע בתחילת המאה .  מדינות באמריקה הלטיניתעל כמהו 17פורטוגל

על הקודקסי� של  ,196718על הקודקס הפורטוגזי משנת ,  על מדינות מזרח אסיההעשרי�

 .19עשרי�ועל המשפט האיטלקי במחצית הראשונה של המאה ה, יוו�ומקסיקו , ברזיל

השפיע בעצמו על מדינות ) אשר משלב השפעות צרפתיות וגרמניות(הקודקס האיטלקי 

 ,20"משפחות משפט" והרעיו� של , לפי קודקסי�,היו� החלוקה לפי שיטות המשפט. אחרות

אפילו , יתר על כ� .22 מחשיבות�ואיבד, 21רנה דוד אשר מצא ביטוי מובהק בכתיבתו של

   .23ט קונטיננטלי אינ� כה ברורי�ההבדלי� בי� משפט מקובל לבי� משפ

 

  .)ותשפשיטות ולהבי� להבי�  (5סעי� , פרק דראו בהמש� . כיו	מה שלא קיי	    15
16  “university in diversity” . ראוH.P. Glenn On Common Laws (Oxford, 2005), 16.  
  .1867 לקודקס של בייחודהכוונה    17
 J. Sinde Monteiro “Manuel de Andrade e a Influença do BGB sobre o Códigoראו    18

Portugês de 1966” 75 Boletim de Faculdade de Direito (2003) 181.  
 P. Lerner “Influencias del Código Civil Italiano en las reformas al Código Civilראו    19

Argentino” 103 Boletín Mexicano de Derecho Comparado (2002) 167.  
  .אחרות הלכו לפי המודל האיטלקי. כ� למשל מדינות אשר הלכו לפי המודל הצרפתי   20
; R. David, J. Brierley Major Systems in the World Today (3rd ed., London, 1985)ראו    21

Zweigert & Kötz ,ÏÈÚÏ 10 הערה; L. Vogel “Le Monde des Codes Civils” 1804-2004 Le 
Code Civil: un passé, un présent, un devenir (Y. Laquette, L. Leveneur, eds., Paris, 

2004) 789.  
הגדרה אשר ( משפחת השיטה הקומוניסטית –עליה� דיבר רנה דוד שואפילו אחת המשפחות    22

 ממילא –)  מאשר על מסורות או טכניקה המשפטית יותרהתבססה על מרכיבי	 אידאולוגיי	
  . ע	 התפוררותה של ברית המועצות ונפילת הגוש הקומונסיטינעלמה 

 ?J. Husa “Classification of Legal Families Today. Is it time of a Memorial Hymnראו    23
Revue International de Droit Comparé (2004) 11; R. Zimmermann Roman Law 

Contemporany Law European Law (Oxford, 2001), 107 ff..  
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 לפני עוד, העשרי�רעיונות של האחדת המשפט הפרטי אנחנו רואי� מתחילת המאה 

 היו� נראהג� א� תהלי� של הרמוניזציה , הווי אומר. שהביטוי גלובליזציה היה מקובל

לכ� הייתי מבחי� בי� . הרי אי� מדובר במילי� נרדפות, תהלי� הגלובליה של כתוצאה

כמצב דינמי של יצירת " משפטית גלובליזציה"נית� לדבר על . בליזציה לבי� הרמוניזציהגלו

גופי� או , קהילות, בי� מדינות) לאומי��וע� דגש מסוי� על הסחר הבי(יחסי� משפטיי� 

בדילוג , רעיונות משפטיי� אחידי�במפוזרי� ברחבי העול� תו� שימוש במושגי� והאנשי� 

  א� באופ� שונה מ�,מתרחשת במקביל" הרמוניזציה. "אומיותעל המסגרות המשפטיות הל

כאשר , מדובר על תהלי� של התאמה והתקרבות בי� שיטות המשפט. הגלובליזציה הכללית

 התאוריה המשפטית הבאה להסביר ולפרש את החקיקהג�  ו,החקיקה הופכת אחידה יותר

לאמור האחדת  – סופיייתכ� כי התוצר ה.  במסורות משפטיות שונותדומה יותרנעשית 

 א� ,הרמוניזציהעל  דומה כאשר אנחנו מדברי� על גלובליזציה או הוא – שיטות המשפט

 בעוד , לוואי של תהלי�תהאחדת המשפט היא תוצא, במקרה של גלובליזציה

א� גלובליזציה מראה הגמוניה . משפטהשההרמוניזציה היא תהלי� יזו� של האחדת 

הגלובליזציה קשורה . ותר לשיח בי� מסורות משפט שונותהרמוניזציה קשורה י, מסוימת

 מדינות קיימותג� בהרמוניזציה . בכירות של תרבות משפטית מסוימתללמנהיגות או 

פשרה כדי ליצור מודלי� לא� כעיקרו� השאיפה היא לשילוב ו, מובילות יותר ופחות

  .ההרמוניזציה נותנת מרחב גדול יותר למשפט המשווה. חדשי�

  דר� עבודה השוואתית מוניזציההר .2 

אחד הביטויי� הבולטי� בתהליכי� של ההרמוניזציה הוא העבודה שנעשתה על ידי 

המנסות להכי� הצעות לחוק אחיד או עקרונות , ועדות וקבוצות של פרופסורי� למשפטי�

הרמוניזציה "נית� להגדיר עבודות אלו כ. אשר יהפכו לחוק אחיד בהקשר אזורי או עולמי

  ". הרמוניזציה של פרופסורי�"או " יתאקדמ

התורמות להלי� של , לאומיות��בהכנת אמנות בי אנו מוצאי� עבודה מסוג זה

��בהקשר זה ראוי לציי� את האמנות בעניי� המכר הבי. ית המשפט הפרטייהרמוניזצ

א הכנת ו נפגשי� בצורה ברורה הרמוניזציה והמשפט המשווה השבוהצומת . 24לאומי

סיונות חשובי� לנסח עקרונות י עשרות שני� נעשי� נזה ".עקרונות אחידי�"ל הפרויקטי� ש

 

לאומי בדבר כריתת חוזה �לאומי והחוק בי�� התקבלו החוק האחיד במכר בי�1964כ� בשנת    24
 בעניי� מכר 1980אמנת וינה משנת . לאומי אשר אושר על ידי מספר מועט של מדינות�מכר בי�

עליו מתבסס השיח של ש והיא אכ� אחד מ� היסודות ,ה להצלחה גדולה יותרתלאומי זכ��בי
 ;ÎÓ‰ ˜ÂÁ ,Î˘˙‰" Á1968 )1987( ,5¯זמיר ' ראו א. לאומי�י� המכר בי�ידת ענהאח

J. Murray jr. On Contracts (4th ed, S. Francisco, 2001), 288 ff; O. Lando “Comparative 
Law and Lawmaking” 75 Tul. L. Rev. (2001) 1015.  
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��אזורי או בי, כלליי� בתחומי� שוני� של המשפט הפרטי אשר יהוו בסיס למשפט אחיד

�ה דוגמה חשובה ה�. לאומיPrinciples of European Contract Law אשר הוכנו על ידי 

הכנת . ממשפטני� ממדינות אירופה השונותתה מורכבת יעדה היוהו. 25"ועדת לאנדו"

 את טיוטת הטקסט הציגואשר ) reporters( על חוות דעת� של חוקרי� התבססההטקסט 

�ליטוש הטקסט נעשה על ידי ה. בפני מליאה של משפטני�editing group . התוצר היה

�ה. 26הוצאה לאור של העקרונותblack letter  באשרמלווה ג� בהערות השוואתיות 

 נוספת היא הצעה של קודקס הדוגמ. פתרונות השוני� לכל סוגיה וסוגיה ברחבי אירופהל

 אשר עוסקת בכל ההיבטי� של המשפט הפרטי ולא רק בדיני חוזי� ,von Bar27אירופי של 

פרויקט של קודקס אירופי בדיני חוזי� של קבוצת ה כ� ג� יש לציי� את. כמו הצעת לאנדו

Paviaדומה לקבוצת  –  קיימת קבוצת עבודה29בדיני נזיקי�. 28דולפיגנ'  בהנהגתו של פרופ

�שוקדת על הכנת ה אשר – לאנדוPrinciples of European Tort Law והמוכרת כקבוצת 

 ספרי� על סוגיות שוני� של דיני תמכינה סדר מלבד הכנת העקרונות הקבוצה. 30טילבורג

ל ידי מומחי� מכל מדינה אשר מקבלות תשובה ע המורכבי� על בסיס שאלות, 31נזיקי�

   .32ומדינה וכוללי� ג� סיכו� כללי של העור�

 

. טני	פ מש�23תה מורכבת מיעדה היוו ה.אשהבראשר עומד , Ole Landoהדני ' על ש	 הפרופ   25
 R. Zimmermann “The Principles of European Contract Law Contemporaryראו 

Manifestation of the Old, and Possible Foundation for a New, European Scholarship of 
Private Law” Beyond Borders: Perspectives on International and Comparative Law ( F. 

Faust, G.Thüsing eds., Heidelberg, 2006) 111, 114.  
 ;O. Lando et al Principles of European Contract Law (Hague, 2000) vol. 1, part I-IIראו    26

Hague, 2003, vol. 2 part III.  
27   Study Group on a European Civil Code; www.scegg.net (24.7.06).  
 M. Ruffini Gandolfi “Problèmes d`Unification du Droit en Europe et le Codeראו    28

Européen des Contrats” Revue Trimestrielle de Droit Comparé (2002) 1075 . למעשה היה
   .117' עמ, 25 הערה Zimmermann ,ÏÈÚÏראו . גנדולפי'  פרופ–של איש אחד " ועדה"מדובר ב

כגו� עשיית עושר ולא במשפט , וצות עבודה להשגת הרמוניזציה בתחומי	 אחרי	יש ג	 קב   29
  .ונאמנות

̀ H. Koziol “Dieראו ג	 . www.egtl.org (6.7.06)ראו    30 Principles of European Tort , Law` 
der ‘European Group on Tort Law’” 12 Zeitschrift für Privatrechts (2004) 23; J. Spier, 
O. Haazen “The European Group on Tort Law (‘Tilburg Group’) and the European 

Principles of Tort Law” 7 ZeuP (1999) 469 .ישראל פרופ 	בקבוצה ' י' מטע �גלעד משתת
  .אירופית של האחדת דיני נזיקי�

וצאת לאור על מהקוציול ו'  בעריכתו של פרופ�Unification of Tort Lawראו למשל הסדרה ב   31
  .ידי המרכז האירופי לדיני נזיקי� וביטוח

  .COMMON COREראו בהמש� על    32
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  יש לציי� את העקרונות , עולמית עסקינ��כאשר בפרויקטי� של הרמוניזציה כלל

�הUnidroit. ה� Unidroit המשפט הוא מכו� של האחדת –  � – 33פועל במסגרת אונסקוהגו

לאומיות שונות ��עידות ביות� בו בפרויקטי� שוני� של האחדת המשפט ומשתעוסק ואשר

קיומו של מכו� זה נשע� על הרעיו� שהסרת ההבדלי� בי� שיטות המשפט תו� . בעניי�

הקשר המסחרי בי� המדינות ותתרו� ליחסי� בי�  על תקל ע להאחדת המשפטיפה להגישא

פה יו� לביקורת ה� לגבי ההצדקה לשאש הרעיו� הזה ח,כפי שנראה בהמש�. העמי�

 ,מכל מקו�. יד ה� לגבי הדרכי� הנכונות להגיע להתקרבות מסוימת בי� השיטותלמשפט אח

�אי� להתעל� מתרומתו של מכו� הUnidroit ולו מ� הטע� כי עבודת ,הרמוניזציהה בהלי� 

המכו� נותנת מסגרת מסוימת לדיו� בשאלת הקשר בי� שיטות המשפט ומציג לאלה שכ� 

. של חוק אחיד בתחומי� שוני� של המשפט הפרטימאמיני� בהרמוניזציה מודלי� מסוימי� 

�עד כה העבודה המשמעותית ביותר היא הוצאה לאור של הPrinciples of International 

Commercial Contracts .הללו מיועדי� להיות מעי� קודקס של דיני חוזי�  העקרונות

עקרונות כלליי� כוללת היא  ו,1994�פורסמה ב הגרסה המקורית .34לאומיי���מסחריי� בי

המחאת ,  התיישנות, בי� היתר,הכוללת גרסה מורחבת. 35הפרת חוזה ופיצויי�, בדיני חוזי�

לאנשי  È¯ÂË˜¯Ó‰ Ò˜Ï‰37‰ות י ה� מיועדי� לה.200436�ב חיובי� ושליחות הושלמה

  . 38להוות בסיס לחקיקה לאומיתג�  ובבוא העת ,בוררי�למסחר ו

המפעל של הרמוניזציה רחוקות מלהיות יש להודות כי המשמעות וההצלחה של כל 
בו ההרמוניזציה הכתה שורשי� עמוקי� ששהיא המרחב המשפטי , אפילו באירופה. ודאיות
ובכל הקשור להחלתו של קודקס אזרחי אחיד לכלל אירופה הרי , יש ספקות בעניי�, ביותר

 

33   www.unidroit.org (24.7.06).  
יותר מאשר  ינאמריקהרסטייטמנט ההעקרונות הללו קרובי	 למודל של שיש הטועני	    34

ויט באיטלקית  עקרונות האונידרהכוללת אתבונל ' דורה שהוציא פרופהמעניי� כי המ. לקודקס
מהדורה שב בעוד ,"לאומיי	�י	 בי�ריחוזי	 מסחאירופי של ) codice(קודקס "הכותר הוא 

י אינו נאמריק�מ� הסת	 הקורא האנגלו). principles" (עקרונות"טוי יבאנגלית רואי	 את הב
  . טוי קודקס אותה המשמעות שנות� לו הקורא הקונטיננטליינות� לב

�העקרונות לחוזי	 מסחריי	 בי�: שרטוט של פרופיל השוואתי" לרנר 'פ, ראבילו' מ' ראו א   35
; 179 )ג"תשס ,כר� ג ,עורכי	' ברק ואח' א( Ó˘ ¯ÙÒ‚¯" לאומיי	 והדי� הישראלי

E. Charpentier “les Principles d`Unidroit: une Codification de la Lex Mercatoria” 46 Les 
Cahiers de Droit (2005) 193 .	ראו ג C. Reitz “Globalization, International Legal 

Developments and Uniform State Laws” 52 Loy. L. Rev. (2005) 301 ;א ' �ריי
לאומי על המשפט המסחרי בישראל ביובל �השפעת המשפט הבי�: גלובליזציה ומשפט"

  .  ואיל�32, 17) 2001( יז ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" הבא
 R. Zimmermann “Die Unidroit Grundregeln des Internationalen Handelsverträgeראו    36

2004 in vergleichendes Perspektive” Zeitschrift für Europäische Privatrecht (2005) 264.  
  .לאומי�ר עקרונות המשפט המסחרי המקובלי	 ביחסי מסחר בי�ולא   37
  ".לאומיי	�חוקקי	 לאומיי	 ובי�נית� להשתמש בה	 כבדג	 למ]…:"[עקרונותלמבוא הראו    38
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של   השלב39חר� ההחלטות של מוסדות הקהילה . בהישג ידאיננוהשלב הזה זה עדיי� 
נשמעי� הלמעשה הקולות . קודקס אחיד לכלל האיחוד זוכה ללא מעט התנגדות חקיקת

הקודקס "גדול קולות נגד הרעיו� של אימו� הבאירופה כנגד ההרמוניזציה ה� בחלק� 
 ה צריכאיננה, בה הקודקס עוצבש או לדר� 41 א� ההתנגדות לקודקס אחיד,40"האירופי

   .וניזציה כהתנגדות עקרונית להרמתלהיות מובנ

יכולי� להיות מובני� כהצעות של ) ' וכוUnidroit, לאנדו(כל ההצעות והפרויקטי� האלו 
אבל נית� לראות בה� ג� טקסטי� , וזאת כאמור המטרה המוצהרת, חקיקה עתידית

נוצרה דיאלקטיקה . השוואתיי� משו� שכל העבודות הללו מתבססות על עבודה השוואתית
דיאלקטיקה זו מחייבת להבי� את הקשר . לבי� המשפט המשווהמסוימת בי� ההרמוניזציה 

  . אדו� בכ� בהמש�. בי� משפט משווה לבי� הרמוניזציה

  על טיב� של המשפט המשווה וההרמוניזציה. ג

אופי " בעלי �שניה. למשפט המשווה ולעבודות הרמוניזציה כמה תכונות משותפות
קביעות אלו פשטניות קמעא . טיבמשפט הפר נוטי� להתמקד לכאורה ושניה�" אירופי

  .וכדאי להבהיר�

 

ראו .  על התקרבות המשפט האזרחי והמסחרי15.11.01אירופי מיו	 הראו החלטת הפרלמנט    39
. �12.2.03י	 שפורסמה על ידי הנציבות האירופית ביג	 תכנית פעולה בדבר דיני חוזי	 אירופ

 D. Staudenmayer “The Commission Action Plan on European Contract Law” 11ראו 
European Review of Private Law (2003) 113; D. Tallon “L`Avenir du Code en Présence 
des Projects d`Unification Européenne du Droit Civil” 1804-2004 Le Code Civil: un 
passé, un présent, un devenir (Y. Laquette, L. Leveneur eds., Paris, 2004) 997, 1104 .

 Ch. Joerges “The Challenge of Europeanization in the Realm of Private Law: aראו ג	 
Plea for a New Legal Discipline” 14 Duke J. Comp. & Int’l L. (2004) 149, 156; 
G. Wagner “The Project of Harmonizing European Tort Law” 42 Common Market L. 
Rev. (2005) 1269, 1294; C. Witz “La Longe gestation d’un Code européen des Contrats” 
102 Revue Trimestrielle de Droit Civil (2003) 447; J. Basedow “Grundlegen des 

europäisches Privatrechts” 44 Juristische Schulung (2004) 89, 95.  
; P. Legrand “Against a European Civil Code” 60 Modern L. Rev. (1997) 44ראו    40

Wagner ,ÏÈÚÏ 1275' עמ, 39 הערה ;E. Mackay “Faut-il un Code Civil Européen? Une 
analyse économique” 46 Les Cahiers de Droit (2005) 217; M. Bussani “Current Trends 
in European Comparative Law: The Common Core Approach” 21 Hastings Int’l & 

Comp. L. Rev. (1998) 785, 798 .  
די . בה יש ויכוח בעד או נגד עצ	 הרעיו� של קודיפיקציהש זו לא הפע	 הראשונה ,כידוע   41

 בגרמניה באשר לצור� בקודקס התשע עשרהטיבו במאה לויכוח בי� סביגני ולהזכיר את ה
 ,R. Zimmermann The New German Law of Obligations (Oxford, 2005)ראו . אזרחי גרמני

8 ff..  
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  אירופיז�. 1

התרבות  נית� לומר כי העקרונות המנחי� את המשפט המשווה מותווי� לפי קאנוני� של
ג� א� יש להבי� אמירה זו בהסתייגויות מסוימות כפי שנסביר . המשפטית האירופית

של המשפט המשווה " אירופי"התווית .  אמתשלהרי שיש בה יותר מקורטוב , בהמש�
חוסר עניי� של , שוואתית היא מערביתההגישה ה: מקבלת משמעות בשני מישורי�

  .השוואהבית נהדוקטרינה האמריק

  המערביות של המשפט המשווה )א(

מה שכיו� אנחנו . 42באופ� כללי המשפט המשווה היה תמיד קשור למודלי� מערביי�

יה של המאה י במחצית השנבייחוד ,ירופהמביני� כמשפט השוואתי קיבל למעשה תנופה בא

תה הקונגרס הראשו� במשפט השוואתי ינקודת ציו� של הדר� הזו הי. התשע עשרה

 ,43"אירופית קונטיננטלית"שלטה בו חשיבה שנית� להגדיר כ. 1900 בשנת זשהתקיי� בפרי

שיטות בבמשפט משווה היו אירופי� וראו  ולו מ� הסיבה הפשוטה כי רוב המומחי�

תה תוצאה של המקו� שמילא אז יעמדה אינטלקטואלית זו הי. רצויהרופיות כמודל האי

מצו מודלי� יכ� למשל סי� ויפ� א. המשפט האירופי בעול� כמודל המשפטי הראוי לאימו�

י� יג� המשפט הפרטי באמריקה הלטינית התבסס על מודלי� אירופ. 44חקיקתיי� מערביי�

  . 45שוני�

". הסתגרות"לא בהכרח מדברי� על , "מערביזציה"י� על ראוי להבהיר כי כאשר מדבר

 ביטוי לשיטות שקיי�משווה כדי להיווכח הי� במשפט י האירופתדי לראות את כתבי הע

המשפטני� האירופי� אכ� התעניינו בשיטות : להבחי� אלא שעלינו. משפט לא אירופיות

שפטי תו� הנחה סמויה עשו זאת כעניי� אנתרופולוגי יותר מאשר מ אול�, אחרותההמשפט 

או של " עול� גלובלי"ב .מאשר המזרח על המערביותר מזרח ההמערב השפיע על ש

. התמונה הופכת למורכבת יותר ,כפי שמתרחש כיו�, הרמוניזציה והתקרבות בי� השיטות

 להתעל� מ� ה לגישה השוואתית רק במונחי� של משפט מערבי משמעהתייחסותכיו� 

אנו עדי� . האינטראקציה שביניה� לבי� המערבמטיות אחרות והחשיבות של מסורות משפ

 

42   M. van Hoecke, M. Warrington “Legal Culture, Legal Paradigms and Legal Doctrine: 
Towards a new Model for Comparative Law” 47 Int’l & Comp. L. Q. (1998) 495.  

  .59' עמ, 10 הערה Zweigert & Kötz ,ÏÈÚÏראו    43
נוי בהקשרי	 אחרי	 של המבנה המסורתי של יי	 לא הביא לשי מודלי	 אירופ�מעניי� כי אימו   44

 	תפקידל באשר המערב זו של וכ� אנחנו רואי	 עד היו	 גישה שונה מ,המשפט היפני
   .328' עמ, 9 הערה Glenn ,ÏÈÚÏו רא. של עורכי הדי�) וכתוצאה מכ� מספר	(

 הנשיאותי של א המודלודי מדינות אמריקה הלטינית הכי הרי המודל החוקתי שאומ� על י   45
  .ית ולא המודל הפרלמנטרי האירופינהחוקה האמריק



  המשפט המשווה בעיד� של הרמוניזציה  פבלו לרנר

141  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-05.doc 10/18/2007 9:07:00 AM  

 ג� זר� וקיי�, אמריקה או באירופהבלסטודנטי� ממזרח אסיה הלומדי� באוניברסיטאות 

.  מוצאי� במזרח מקומות לימוד ומחקר, המערבמ�סטודנטי� ,  אנשי אקדמיה:הפו�

שר מבקש להחלי� את שיח רחב יותר אמ חלק היא 46התייחסות למשפט עמי� לא אירופי�

משהו הוא  וברור כי המשפט המשווה משמע. סיומות של המשפט המשווה המסורתיקהא

   .Common Law47 לבי� Civil Lawמעבר לחלוקה בי� ש

. ע� זאת אי� זה ראוי להמעיט בחשיבותה של הגישה המערבית במשפט המשווה

אי� כעיקרו�  ו,להיות כוללני חייב איננו דיו� השוואתי 48שיח של רב תרבותיותבג� , ראשית

מה ג� שברור כי ה� השפיעו על מדינות מחו� , פג� בכ� שיתמקד בשיטות אירופיות

 מחייב בהכרח איננויה השוואתית י הניתוח של מוסדות או רעיונות בראכמו כ� .לאירופה

 חייב להתמקד במשפט סיני או איננוחוקר השוואתי .  שיטות המשפט·ÏÎהתבוננות 

אד� המעוניי� בדיני הקדשות אכ� . כדי להגיע להישגי� השוואתיי� משמעותיי�י נאפריק

התמקדות בגישות המערביות של הא� עצ� , ילמד הרבה מהשיטה של הווק� המוסלמי

א� מנסי� להבי� שיטות משפטיות של , בכל מקרה. 49 את העבודהת פוסלאיננההקדש 

ת מהמרחב התרבותי של השיטה  כאשר מדובר במדינות רחוקובייחוד – מדינות אחרות

ראוי להבי� את היחס בי� המשפט המשווה לבי� סוציולוגיה או  – אליה שיי� החוקרש

משו� שלא כל התייחסות , אנתרופולוגיה כדי למנוע טשטוש הגבולות של הניתוח המחקרי

  .50ת זרה היא כמוב� בגדר משפט משווהלתרבו

  גישת� של אמריקני� למשפט המשווה )ב(

עדר העניי� של האמריקני� במשפט יבה יז� של המשפט המשווה מתבטא ג�האירופ

 ואי� לו עניי� גדול , לוקאליסטאי הונהדעה המקובלת היא כי המשפט� האמריק. המשווה

מדינות בעלות עניינ� של משו� שבדר� כלל , יש בכ� היגיו�. 51בשיטות משפט אחרות

 

קשורות למשפט מנהגי של עמי	 כאלה ה במוב� של chtonicגל� הגדיר כמסורות ' מה שפרופ   46
  . ואיל�59' עמ, 9 הערה Glenn ,ÏÈÚÏראו  ;�aborigensהמוגדרי	 כ

 J. Husa “Emancipation or Deprivation for the European Legal Mind? Theראו    47
Contribution of the Legal Traditions Approach” 13 Mastrich Journal of European and 

Comparative Law (2006) 81.  
 ˙¯·È„Â‰ÈÂ ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰�È„Ó· ˙ÂÈ˙Â˙ ¯·" שני מושגי	 של רב תרבותיות"תמיר ' ראו י   48

 B. Parekh Rethinking; 79 )ח"תשנ, שמיר עורכי	' ר, שגיא' א, מאוטנר 'מ(
Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory (London, 2000).  

 .P. Lerner “Foundations in Germany and Israel: The Legal Framework” 36 Isr. Lראו    49
Rev. (2004) 41.  

  .4סעי�  ,פרק ד, 158' עמהל� ל, "טטקסט וקונטקס"ראו    50
 ”R. Marcus “Putting American Procedural Exceptionalism into a Globalized Controlראו    51

53 Am. J. Comp. L. (2005) 709.  
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 הבריתקיימת בארצות א� . טהוא מוע  במה שמתרחש מחו� לגבולותיה�רבההשפעה 

הרי ההתייחסות אינה  – משפט היפניבכמו למשל  – התעניינות בשיטות משפט זרות

  .  מהרצו� להעמיק בהכרת השיטה הזרה למטרות פונקציונליות בלבדוהיא נובעתהשוואתית 

אולי כדי להתגבר על דלותו , ינמשו� שבעבר המשפט האמריק, לא תמיד היה כ�

. 52לרבות כמוב� המשפט האירופי, תעניי� במסורות אחרות וקלט מה�ה, דאז המשפטית

 ושל ארצות הברית של �� במפה הכלכלית והפוליטית העולמית מעמדימשינוי כתוצאה

אירופה עברה מלהיות יצואנית של רעיונות ושיטות משפט ליבואנית של . האירופה השתנ

דנית על הדר� ש מסתכלת בעי� ח א� כי הדוקטרינה האירופית עדיי�,יי�נרעיונות אמריק

בעוד שההלי� של האחדת המשפט באירופה . 53י� מביני� את מדעי המשפטנבה האמריקש

או לפחות (הביא את הפרופסורי� האירופי� לתת יותר תשומת לב למשפט המשווה 

הרי באקדמיה , )להתעניינות גדולה יותר בשיטת המדינות השכנות לכל אחת מ� המדינות

וזאת בלי לפגוע , 55המשפט המשווה אינו מצטייר כתחו� חשוב במיוחד 54יתנהאמריק

" אירופיז�"התכונה של . 56 מלומדי� חשובי� עד מאוד במשפט המשווהקיימי�בעובדה כי 

חלק מהדמויות הבולטות ביותר במשפט המשווה . ארצות הבריתהיא ג� תכונה פנימית של 

. הי ערב מלחמת העול� השניהבריתלארצות הגיעו   אשר57באמריקה היו דווקא אירופי�

 

 B. Markesinis “National Self-Sufficiency or Intellectual Arrogance? The Currentראו    52
Attitude of American Courts towards Foreign Law” 65 Cambridge L.J. (2006) 300, 301 

ff..  
53   �המודל , לעומת זאת נדמה כי באופ� כללי יש באירופה הסכמה כי מבחינת שיטת החינו

  . י יכול לשמש בסיס לתק� ליקויי	 הקיימי	 בחינו� המשפטי באירופהנהאמריק
 U. Mattei, A. di Robilant “Theית ראו נקעל המקו	 של המשפט המשווה בדוקטרינה האמרי   54

Art and Science of Critical Scholarship: Postmodernism and International Style in the 
Legal Architecture of Europe” 75 Tul. L. Rev. (2001) 1053; M. Rheimann “Stepping out 
of the European Shadow: Why Comparative Law in United States must develop its own 

agenda?” 46 Am. J. Com. L. (1998) 637 . 	ראו גO. Sandroch “Über das aussehen des 
deutschen Zivilrechts in der Welt – Von der Weltstellung des deutschen zur hegemonie 
des US-amerikanische Recht” 100 Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenchaft 

(2001) 3, 13 ff..  
 משו	המשפטני	 של מדינת לואיזיאנה יכולי	 להיחשב במידה מסוימת יוצאי	 מ� הכלל    55

 .V.V. Palmer, N ראו ; השפעות צרפתיות מסוימותוקיימות בה מעורבת  בהשיטהשה
Sheynes “Louisiana” Mixed Legal Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family 

(V.V. Palmer ed., Cambridge, 2001) 257.  

  ).ברקלי( גורדלי ' או ג) הרווארד(גלנדו� ' מ' כמו פרופ   56
 Rudolf Schlesinger, Stephan Riesenfeld, Ernstבי� האירופי	 הללו נית� לציי� למשל את   57

Rabel, Hans Kelsen, Albert Ehrenzweig, David Daube.  



  המשפט המשווה בעיד� של הרמוניזציה  פבלו לרנר

143  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-05.doc 10/18/2007 9:07:00 AM  

 אול� ,58 במשפט המשווהËÏ˜Ó ובצורה מסוימת מצאו ,האנשי� האלה היו למעשה פליטי�

  . משפט המשווה נשאר באמריקה תחו� שולי למרות עבודת� של האנשי� הללוה

האבות המייסדי� של המשפט היו ברוב� אירופי� .  הנושא נוגע ג� למציאות הישראלית

מדובר במשפטני� שהגיעו .  דפוסי� חשיבתיי� של התרבות המשפטית הזוכא�לוה� הביאו 

יש הבדל בי� הגישה שנאלצו לנקוט . 59)רומניה, איטליה, גרמניה(ארצה ממדינות אירופה 

י� נהמהגרי� האמריק. י�נאמריקההאירופי� הללו לבי� הגישה שאפיינה את המהמגרי� 

הרקע האירופי שהביאו לא היה צרי� . קההגיעו לאר� בעלת שיטה משפטית מגובשת ומוצ

 תו� ,ינלהיות מיועד לבניית שיטה חדשה ועבודת� התבססה למעשה על המשפט האמריק

  . חלוקה ברורה בי� ההשוואה לבי� תחומי� של עיסוק� במשפט הפרטי

שהגיעו לישראל תרמו ללא ספק להעברת השיטה הישראלית משיטה של " עולי�"ה
Common Lawרבת  לשיטה מעו)mixed jurisdiction (א� ,60י�יבעלת מרכיבי� קונטיננטל 

 שישראל עוברת א�.  משו� שלא היה דור המש� למסורת הזו,בי� היתר,  ג�השפעתה דעכה

 גישה קיימתספק א� אכ� , 61פיקטיבית ע� הכנת ההצעה לקודקס בדיני ממונותילשיטה קוד

לכיוו� נוטה  השוואה היא קיימת  וג� א�,השוואתית אמיתית בתו� הדוקטרינה הישראלית

י נהמשפט האמריק אול�, ינ שימוש רב במשפט האמריקקיי�בישראל . ינאמריק�אנגלוה

 והמשפט� ,"מרחב מחיה אינטלקטואלי" כויותר כמשפט משווה פחותנמצא בישראל 

הסימביוזה . 62ית מבפני� תו� אימו� דפוסיה ורעיונותיהנהישראלי מתבונ� בשיטה האמריק

 

58  P. Legrand “John Henry Merryman and Comparative Legal Studies: a Dialogue” 47 Am. 
J. Comp. L. (1998) 3, 5 ff..  

) ב"תשס(כה  ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ  "החינו� המשפטי באר� ישראל המנדטורית"לחובסקי ' ראו א   59
291.  

ÙÒ¯ " ודיפיקטיביעל התהלי� הק"ראבילו ' מ' על השיטה הישראלית כשיטה מעורבת ראו א   60
ÊÈˆ˜Â¯Ù Â¯‡ÈËÏ‡Â‚Ï ÔÂ¯Î'‰È) 158, 133 )ז"תשנ, 'ברק ואח' א� A. Barak “The;  ואיל

Tradition and Culture of the Israeli Legal System” European Legal Traditions and Israel 
(A.M. Rabello ed., Jerusalem, 1994) 473, 482 ff.; A.M. Rabello “Working towards 
Codification of Israeli Private Law: Hebrew, Common Law and Civil Law” 
Developments in Austrian and Israeli Private Law (H. Hausmaniger et al eds., Wien, 
1996) 291, 300 ff.; P. Lerner “Legal History of Israel: its Place in Law Studies” Israeli 
Reports to the 15th. International Congress of Comparative Law (Jerusalem, 1999) 1; 
A.M. Rabello, P. Lerner “Comparative Law and Legal Education in Israel” Israeli 
Reports to the 16th. International Congress of Comparative Law (Jerusalem, 2006) 1.  

 ראו אוס� של מאמרי	 שפורסמו בעניי� .ריאה ראשונה בכנסתצא בהכנה לקאשר כרגע נמ   61
  ).ו"תשס( ד ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Óב

אמנ	 בתי הספר למשפטי	 בישראל שומרי	 על קשר זה או אחר ע	 אירופה הקונטיננטלית    62
 , התייחסות מעמיקה לשיטות המשפט הללוקיימת קשה לומר כי א�, )איטליה, גרמניה, צרפת(

. כרות היא עקיפה דר� פרסומי	 בשפה האנגליתיהה. )ראו בהמש�(לל קשיי השפה  בגבייחוד
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 איננהיי� לבי� המצב המשפטי בישראל נ אנו רואי� בי� השימוש במקורות אמריקשלעתי�

אמנ� מדובר במחקר משווה או בהתייחסות לשיטה א�  בקלות להבחי� תתמיד מאפשר

 המשפט מ� חלק שה�באשר למסורות אחרות  .63של השראה" מעגל שני"ית כנהאמריק

 יש מכל מקו�. 64פט המשווהמבחינת המש נטיוו אינ� משחקות תפקיד רל ה�הישראלי

להודות כי חר� התופעות שציינתי הפתיחות של המשפט� הישראלי כלפי שיטות זרות היא 

 המשפטני� האירופי� אשר מ�י וג� בהשוואה לחלק נ עמיתו האמריקמזו שלגבוהה 

  .מפרידי� בצורה ברורה בי� המשפט הלאומי לבי� שיטות זרות

שקיימת  ארצות בג�שוואתי הוני מסוי� בכיוו� הדווקא בשני� האחרונות אנו רואי� ש

נית� לשער כי א� . 65 התייחסות השוואתית גוברת דווקא בתחו� של המשפט הציבוריבה�

הדבר יתרו� להגדרת עניי� , בארצות הברית גדולה יותר לחשיבותהמשפט המשווה יזכה 

משפט האומנ� המגמה הזו ב. וכמוב� ג� בישראל, במחקר המשווה במדינות רבות

ית לבי� האקדמיה נביא להתקרבות גדולה יותר בי� האקדמיה האמריקתי נהאמריק

  . נדמה לי כי עלינו להמתי� זמ� מה בטר� נוכל לתת תשובה מבוססת? האירופית

  " אירופיזציה"הרמוניזציה ו )ג(

קביעה . של המשפט" אמריקניזציה"יש הטועני� כי הגלובליזציה המשפטית היא בפועל 

א� מבחיני� בי� גלובליזציה להרמוניזציה נוכל להסכי� כי  אול�, 66 לגמרינכונהזו אינה 

המסגרת הפוליטית הכלכלית באירופה . כיו� המרחב הטבעי להרמוניזציה הוא אירופה

 ומטבע ,ההולכת ומתאחדת מביאה לקשר הדוק בי� המדינות המרכיבות את הקהילה

 

 שמי	 לב למודלי	 אינ	יי	 נברור כי אי� כא� הדדיות משו	 שבבתי הספר האמריק
" על מקומו של המשפט המשווה בישראל"לרנר ' פ, ראבילו' מ' ראו בהרחבה א. הישראליי	

ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ 89) ד"תשס( כא.  
̇ „¯ÌÈÎג� ד' ראו ח   63 ˘¯Ù ÏÚ ÔÈÈ�˜ ), 438 ,)ה"תשס 	מסביר המחבר מדוע הקשר התאורטי ש 

י מתאי	 להסבר נשהשתמש בו כדי לדו� בשאלות של יחסי ממו� בי� בני זג במשפט אמריק
  .המצב המשפטי בישראל

לגבי המשפט . כ� למשל המשפט העברי אינו מוכר לכל אלה אשר אינ	 בעלי רקע דתי   64
מה , הקושי בשפה וג	 דעות קדומות הופכות אותו לחסר משמעות,  התרבותבעיות, המוסלמי

  . שבסופו של דבר גורע מ� האופק ההשוואתי שהיה יכול להיות למשפט הישראלי
 ,W. Renquish “Foreword” Defining the Field of Comparative Law (V. Jacksonראו    65

M. Tushnet eds., Westport, 2002) vii; D. Kommers “Comparative Constitutional Law: 
its Increasing Relevance” Defining the Field of Comparative Law (V. Jackson, 

M. Tushnet eds., Westport, 2002) 61 . 	להל� ראו ג �התמקדות במשפט ה":  לפרק זה2סעי
  ."הפרטי

  .52' עמ, 5 הערה Litvinoff ,ÏÈÚÏראו    66
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ההאחדה המשפטית , אכ�. 67אחרתה של המדינה התהדברי� לעניי� של כל אחת בשיט

 הנציבות ובייחוד, באירופה היא תוצאה של הפעולה החקיקתית של המוסדות האירופיי�

מעבר לתחולה ישירה  .68ומועצת השרי� באמצעות תקנוני� ודירקטיבות בתחומי� שוני�

למעשה מאומצות בחלק� על ידי המשפט הפנימי של  של החקיקה הזו הדירקטיבות

מה שג� תור� להאחדת , 69י�יות והופכות לחלק של הקודקסי� האירופהמדינות השונ

  . 70ג� לציי� את פעילותו של בית הדי� של הקהילה האירופית כמוב� צרי�. שיטות המשפט

בעל מאפייני� שוני� מ� " משפט אירופי"עדיי� לא ברור א� אנחנו יכולי� לדבר על 

משפט , ר לדבר על משפט אירופי אנגליאולי עדיי� נכו� יות. המסורות האירופיות השונות

לזכור כי  חר� ההסתייגויות הללו ישע� זאת . 'משפט אירופי איטלקי וכו, אירופי צרפתי

אירופה מציגה תנאי� בסיסיי� לקיו� הרמוניזציה במוב� שיש תרבות משפטית משותפת 

סיונות לאמ� ני. התהלי�את אקונומיי� יחסית דומי� בי� המדינות המובילות �ותנאי� סוציו

שגי� חלקיי� של יבאמריקה הלטינית היו ה. מודל אירופי במקומות אחרי� לא עלו יפה

 

 של הקודקס הגרמני באיטליה או �2002ב העניי� שהתעורר בעקבות התיקו� ראו למשל   67
 R. Schultze “Il Nuovo Diritto Tedesco delle Obligazioni e il Dirittoראו . בגרמניה

Europeo dei Contrati” 50 Rivista di Diritto Civile (2004) 57; G. Cian “Significato e 
Lineamenti della Riforma delo Schuldrecht Tedesco” 49 Rivista di Diritto Civile (2003) 

:  אשר פורסמו בLe Nouveau droit Allemand des Obligationsראו מאמרי	 של הכנס . 1
54 Revue Internationale de Droit Comparé (2002), 935 ff..  

 נסיעות 90/314רקטיב די,  מכירה מדלת לדלת85/577כ� למשל נית� לציי� דירקטיבה    68
 שימוש בנכסי 94/47 דירקטיבה , הגנת הצרכ� נגד תנאי	 מקפחי	93/13דירקטיבה , משולבות
דירקטיבה ,  הגנת הצרכ� בחוזי	 מרחוק97/7דירקטיבה  ,share timing בשיטת ידלא נייד

 תשלומי	 00/35 דירקטיבה , מסחר אלקטרוני00/31דירקטיבה ,  מכירת נכסי צריכה99/44
 Th. Möllers “European Directives on Civil Law – Shaping a newראו . 'איחור וכוב

German Civil Code” 18 Tulane European and Civil Forum (2003) 1, 18 ff.; M. Palacios 
González “El deber de información en los contratos con consumidores” Bases para un 
Derecho Contractual Europeo (S. Espiau, A. Vaquer, eds., Valencia, 2003) 89; 

J. Dalhuisen International Commercial and Financial Law (Oregon, 2000), 123, 125 . על
 P. Mengozzi European Community Lawראו באופ� כללי המשפט של הקהילה האירופית 

(2nd ed., P. de Luca tras., Hague, 1999); T. Hartley The Foundations of European 
Community Law (4th ed., Oxford, 1998); P. Craig, G. de Búrca EU Law (3rd ed., Oxford, 

2002).  
 הערה Zimmermann ,ÏÈÚÏ;  ואיל�18' עמ, 68 הערה Möllers ,ÏÈÚÏ ראו ;כ� למשל בגרמניה   69

   .117, 35' עמ, 41
  .122ט סמו� להערה טקסהראו    70
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 –  אבל הניסיו� המקביל לבנות מסגרת דומה לזה של הקהילה האירופית,71הרמוניזציה

  . בסיס להאחדת המשפט הפרטי של המדינות הללו מלהוות � רחוקיעדי – 72המרקוס�ר

מתנגדי� להרמוניזציה ה מקרה שאי� זהאולי . צות הבריתבארמצב להבה נשווה שוב 

 שיטות משפט חמישי� כמתקיימות בהשמדינה , מביאי� את הדוגמה של ארצות הברית

אכ� ארצות הברית לא הראתה עניי� . שונות בלי שהדבר יפגע בלכידותה ובעוצמתה

 או Unidroitמו כ" זרי�" לאמור כלפי פרויקטי� של הרמוניזציה ,ıÂÁ ÈÙÏÎבהרמונזיציה 

 Americanהקשרי� המסוימי� בי�   זוכי� לתשומת לב גדולה למרותאינ�אשר , נדואועדת ל

Law Institute לבי� Unidroit .ממילא עצ� ההשתתפות של ארצות הברית בניסוח אמנות בי��

א� באופ� כללי , לאומיות��י� להיות קשובי� יותר למגמות בינ את האמריקהלאומיות מביא

 ÌÈ�Ù ÈÙÏÎ  א�,יתנ נמצא על סדר היו� של הדוקטרינה האמריקאיננו ההרמונזיצה נושא

 בכל השאלות של בייחוד, כל מדינה יש חקיקה ופסיקה אוטונומיתב שא�. המצב שונה

" הרמוניה"י נ בתו� המשפט האמריקקיימת, המשפט הפרטי שאינ� בגדר משפט פדרלי

�משו� שבתו� ארצות הברית נוהג הCommon Law73 . ההבדלי� בי� החקיקה �מכא� שחר

 לאותה תרבות ותשותפ –  פרט אולי ללואיזיאנה– כל המדינותשל כל מדינה ומדינה 

ת גדולה בכל הקשור לדעות בה אנחנו רואי� שונ�ש, המצב שונה מבאירופה. משפטית

ג� באמריקה נעשתה עבודה של האחדת המשפט  ,זאת ועוד .ועוד טרמינולגיהל, משפטיות

� הבייחודעל המשימה הזו אמוני� . ימיהפנNational Conference of Commissioners on 

Uniform State Law (NCCUSL) הו�American Law Institute . ביטוי מובהק של עבודה זו

�נמצא בRestatementוב �Uniform Commercial Code74.  

 

 D. Opertiראו . �1940 ו1889לאומי הפרטי האמנות של �כמו למשל בתחו	 של המשפט הבי�   71
Badan “L’Oeuvre de la CIDIP dans le Contexte du Droit International Privé Actuel”, E 
Pluribus Unum – Liber Amicorum George Droz (A. Borrás et al. eds., Hague, 1996) 

269.   
72   A. Morello (ed.) El Mercosur – Aspectos Institucionales y Económicos (La Plata, 1993); 

E. Vesconi, E. Vesconi “Hacia un Derecho Comunitario en el Mercosur” The Role of the 
Supreme Courts at the National and International Level (P. Yessiou-Faltsi, ed., 

Thessaloniki, 1998) 525 .מגבלות של המרקוסור ראו למשל העל הבעיות וD. Fernández 
Arroyo “International Contract Rules in Mercosur: End of an Era or Trojan Horse” 
International Conflict of Laws for the third Millenium – essays in the Honour of 

Friedich Juenger (P. Borchers, J. Zeholl, eds., New York, 2001) 157.  
  . שיטה מעורבת יכולה להיות חריג לכלל הזה–אולי הדוגמה של לואיזיאנה    73
 .D. Vagts “Harmonizing Divergent Laws: the American Experience” 3 Uniform Lראו    74

Rev. (1998) 711; R. Hyland “The American Experience: Restatements, the UCC, 
Uniform Laws and Transnational Coordination” Towards a European Civil Code (A. 

Hartkamp. et al, eds.) 2. ed., Hague, 1998, pp. 59, 63  
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�היש להבחי� בי� Restatement  לבי� פרויקטי� מסוגUnidroit ועדת לאנדועקרונות או  .

�הRestatement מיועד והוא איננו, מיועד לשופטי� תו� ניסיו� להשליט סדר בהלכות שונות 

�השוואתית של ההעבודה ה. לשימוש על ידי המחוקק או כבסיס לחקיקה עתידית

Restatement  ה זה של שונה מ, תרבותי–מתחשבת בהקשר משפטי�Unidroit .ה�Unidroit 

 ÂˆÈÏ¯מיועד הוא  פועל בתו� תרבות משפטית משותפת אלא ואינ) נות לאנדואו עקרו(

לכ� יש לבדוק בזהירות א� המודל . תרבות משפטית המבוססת על אימו� כללי� משותפי�

�השל Restatement  יכול לשמש מודל לקודיפיקציה אירופית עתידית משו� שמודל שיכול

בהכרח ליצירת מסגרת המיועדת לשמש  מתאי� איננו, תרבות משפטית מסוימתבלשמש 

�אינני בטוח שהשאלה א� ה. בי� מסורות שונות" פשרה"open text הוא הדר� המתאימה 

�קיבלה תשובה חד, י�נשאינה למעשה כה חשובה עבור האמריק, 75להאחדת המשפט

  . משמעית אצל האירופי�

להרמוניזציה  באשר קל וחומר,  התחבטויות לגבי ההרמוניזציה באירופהקיימותא� 
 או ארצות הברית, בעוד שבמקרי� של אירופה.  השאלות קשות עוד יותר שבעניינהעולמית

אפילו מדינות אמריקה הלטינית אנחנו מתמודדי� בעיקר ע� שיטות משפטיות שנית� 
בה מוכני� שהרמוניזציה עולמית מחייבת לתת תשובה לגבי הדר� , "מערביות" כ�להגדיר

דתיות או ע� שיטות של משפט מנהגי המקובלות בחלקי� חשובי� ללכת בשיח ע� שיטות 
�הת וחר� השאיפה האוניברסלית עקרונ. של העול�Unidroit ג� במידה מסוימת פרויקט  ה�

עדות ואנשי האקדמיה אשר השתתפו בו משתתפי� ג� בומבי� היתר משו� שחלק , אירופי
הסימביוזה בי� שני הפרויקטי� חר� ומכא� , ועדת לאנדוו בבייחוד, אירופיות להרמוניזציה

  �תחולתב ונ�תוכבההבדלי� 

 לחשוב במונחי� של , או אפילו יהיה ראוי,נית� קשה לקבוע בצורה נחרצת א�

  אודותיה יתפוס מקו� עלאבל לפחות נית� לשאו� לכ� שהשיח, עולמית�הרמוניזציה כלל

  . ג� מחו� לאירופה

   ההתמקדות במשפט הפרטי. 2

 ולכ� , המשווה יכול לעסוק ה� במשפט הפרטי ה� במשפט הציבוריכעיקרו� המשפט
מקדמא דנא שיטות משפט אימצו תפיסות שלטוניות . נה נכונה אינprivatismית יהתוו

של המשפט " מייסדי�האבות ה" כ� להגדירשאפשר יכי אחד ממ נכו� ג�. משיטות אחרות
ויש ג� מלומדי , 76 ציבוריאשר עסק במיוחד בשאלות של משפט, המשווה היה מונטסקייה

 

 הבדלי	 ג	 בי� הניסוח של המהדורה הראשונה של הרסטיימנט לבי� המהדורה וקיימי	   75
  .68' עמ, 74 הערה Hyland ,ÏÈÚÏ ראו ;אשר הלכה לפי מודל פשרני יותריה יהשנ

76   R. Launay “Montesquieu: the Specter of Despotism and the Origins of Comparative 
Law” Rethinking the Masters of Comparative Law (A. Riles, ed., Oxford, 2001) 22 . 	א
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 ההתבססות אול� ,77המשפט הציבורי מ� השורה הראשונה אשר עסקו ג� במשפט משווה
אי� .  נעשתה על בסיס המשפט הפרטיהעשרי�האקדמית של המשפט המשווה החל במאה 

יש . 78רוב המלומדי� הבולטי� במשפט המשווה ה� מומחי� במשפט הפרטיש זה מקרה
המשפט המשווה ליווה את ההתפתחות הסחר שכמו למשל העובדה , כמה הסברי� לקשר זה

כמו כ� .  ומכא� שעניי� רב מוקד במשפט הפרטי כעידוד להלי� של הרמוניזציה,לאומי��הבי
יפה למצבי� אשר שמציב מסגרת עיונית נוחה לח,  חוזי� וניזיקי�ובייחוד ,המשפט הפרטי

פתרו� לפי המשפט של   מציאתתנו בסיס לפיתוח תאוריות שונות של השוואה תו�יי
  .המדינות השונות

לרבות הדוקטרינה , מקובלת יותר ויותר ג� במשפט החוקתי  הגישה ההשוואתיתע� זאת
ההלי� של אינטגרציה פוליטית ברמה אזורית מביא להתעניינות השוואתית  .79יתנהאמריק

ל שיטות המשפט המשווה מעניק מעבדה להבנת ההתאמה ש .80במבני� החוקתיי� השוני�
 קלה שאיננה – השאפה. 81י� וחברתיי� שוני�ימסוימי� להקשרי� פוליט או רעיונות

לתחולה אוניברסלית של זכויות אד� יכולה להביא להעצמת החשיבות של  – להשגה
הנות� ביטוי , "מינהל גלובלי"הול� ומתגבש הרעיו� של  :זאת ועוד. 82המשפט המשווה

 

 ראבילו' מ'  ראו א;יה לציו�ראוקודקס הצרפתי הגנו� של כי תרומתו לאידאולוגיה ולס
   .7) ב"תשס(ב  ËÙ˘Ó ÈÏÚ ")קוד נפוליאו�( מונטסקיה והקודיפיקציה של המשפט הפרטי "

� למשל כ   77A. Esmein Elements de Droit Constitutionnel Français et Comparé (Paris, 
1928); P. Biscaretti di Ruffia Introduzione al Diritto Costituzionale Comparato (Milano, 

1974); M. Cappeletti Comparative Constitutional Law (Indianapolis, 1979) . 	ראו ג
J. Bell “La comparaisson en Droit Public” Mélanges en l` Honneur de Denis Tallon 

(Soc. Leg. Comparé, ed., Paris, 1999) 33.  
78    � ,R. David :)בלי לפגוע כמוב� ברבי	 וטובי	 אחרי	 (דלהל�למשל נית� לציי� את השמות כ

J. Gordley, G. Gorla, H. Kötz, E. Lambert, B. Markesinis, J. Merryman, F. Rabel, 
R. Sacco, R. Schlessinger, D. Tallon, R. Zimmermann, K. Zweigert.  

 ,.Defining the Field of Comparative Law (V. Jackson, M. Tushnet edsראו למשל    79
Westport, 2002); R. Teitel “Comparative Constitutional Law in a Global Age” (Book 

Review) 117 Harvard L. Rev. (2004) 2570.  
 G. Marbidelli, L. Pegoraro et al. Diritto Costituzionale Italiano et Comparatoראו למשל    80

(Bologna, 1995) .וחשיבותל באשר 	של המשפט המשווה בהתפתחות המשפט החוקתי בדרו 
  . ואיל�50' עמ, 5 הערה Markesinis & Fedthe ,ÏÈÚÏאפריקה ראו 

ראו . 	 הדיו� ההשוואתי יוכל לתרו	 להבנת מורכבות הנושאא לשאלה באשרכ� למשל    81
C. Saunders “The Referendum as an Instrument of Constitutional Change” ) הרצאה

  .) טר	 פורסמה,23.6.06, במכללה האקדמית למשפטי	
 G. Cavinet “The Practice of Comparative Law by the Supreme Courts: Briefראו    82

Reflections on the Dialogue between the Judges in French and European Experience” 80 
Tul. L. Rev. (2006) 1377, 1388.  
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על המינהל הציבורי במדינות  מדינתיי��מיי� או בי�לאו��גופי� ומוסדות בי להשפעה של
  . 83השונות

מנע יזהר ולהיאלא שג� כא� יש לה. ג� ההרמוניזציה מתמקדת במשפט הפרטי
 הואמשו� שאפיו� זה , נטית למשפט פרטי בלבדוותופעה רלאל מהתייחסות להרמוניזציה כ

 ¯˜ וניזציה קיימתהרמה גור� משו� שאפילו באירופה :גור� ומוגבל בעת ובעונה אחת
, הגנת הסביבהדיני  ,84 הצרכ�תדיני הגנ כ� למשל. בתחומי� מסוימי� של המשפט הפרטי

.  עוברי� הליכי הרמוניזציה ברורי�85דיני עבודה או דיני תחרות מסחריי�, טוחידיני ב
עקרונות בדיני (מאמצי� רבי� מושקעי� כדי להגיע להרמונזיציה בתחו� של דיני החיובי� 

, יתר על כ�. טוי מעשייא� כי כפי ציינתי המאמצי� הללו עדיי� לא הגיעו לב) ונזיקי�חוזי� 
� הבדלי� בשלבדיני משפחה ההרמוניזציה קשה להשגה , 86וו� זהי שיש כמה הצעות בכא

  . ני קניי�יאי� בסיס להרמוניזציה בתחו� של דיני ירושה או של ד כ� עדיי�. דתיי�

משו� שמטבע , האחדת המשפט למשפט פרטי אי� לצמצ� את הזרמי� של מנגד
לאומיי� מציבי� שאלות החורגות מ� ��הליכי� של אינטגרציה ושיתו� פעולה בי, הדברי�

 כ� למשל יש כיו� צור� בהתמודדות שונה ע� .נושאי� של המשפט הפרטי אודותעל הדיו� 
ה נשמעי�  ובאירופ,תופעות של העבריינות אשר ג� מתאימה את עצמה לתופעות גלובליות

כתופעה  הרעיו� של המשפט שהרי ג� במשפט הפלילי, 87פלילית קולות של הרמוניזציה
 בייחוד, לאומי��יש כיו� הכרה בעקרונות של משפט פלילי בי.  מאבד משמעותתלוקאלי

   .88לאומית� סמכות בי�קיימתבה� שמקרי� , בכל הקשור לפשעי� נגד האנושות

וניזציה מקבלת ביטוי מסוי� בעקרונות שנקבעו באירופה ההרמ, באשר למישור החוקתי

מסגרות החשובה א� המעבר לשאלה . 1957החל באמנת רומא משנת  – באמנות השונות

 

 Law and Contemporary Problems (3-4) 68 :ראו מאמרי	 בנושא הגלובליציה המנהלית ב  83
(2005) .  

 T. Bourgoignie “Vers un Droit Européen de la Consomation: unifié, harmoniséראו    84
codifié or fragmenté?” 46 Les Cahiers de Droit (2005) 153.  

85  K. Christahahon-Fotiadi “Einfluss des europäisches Rechts auf das grieshische 
Zivilrecht” 53 Revue Hellénique de Droit International (2000) 277, 279.  

 D. Martini “Die Möglichkeit der Vereinheitlichung des Familienrechts innerhalb derראו    86
europäischen Union” Auf dem Wege zu einem Europäischen Zivilgesetzbuch (D. Martini, 

N. Witzleb eds., Berlin, 1999) 177 .ועדה אירופית אשר בדקה את האפשרות ואת קיימת 
 C. Juppesen, I. Summerראו . הדרכי	 השונות להרמוניזציה של דיני משפחה באירופה

“Perspectives for the Unification and Harmonization of Family Law in Europe” 11 
European Review of Private Law (2003) 269 .  

87  A. Weyembergh “Approximation of Criminal Laws, the Constitutional Treaty and the 
Hague Programme” 42 Common Market L. Rev. (2005) 1567.   

 K. Calvo-Goller The Trial Proceedings of the International Criminal Courtראו   88
(London, 2006).  
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הקשר בי� מהו  ו,לאומי פומבי�הללו ה� מסגרות של הרמוניזציה או ביטוי של משפט בי�

ות אשר אי� ספק כי המסגרת האירופית מביאה להאחדת הדי� ג� בסוגי, שני התחומי�

הדוגמה של המדיניות  .כמו למשל מסי� ומכס, שייכות לספרה של המשפט הציבורי

. נהלי ואזרחייהיא דוגמה של שילוב עקרונות של משפט מ) CAP(החקלאית האירופית 

תחו� (כ� בתחו� של דיני נזיקי� : לפעמי� ההשפעה של המשפט הציבורי היא עקיפה

כ� למשל בעניי� נזקי� (גוברת בעניי� זה הרגולציה ההולכת ו) שנחשב משפט פרטי

לעומת זאת קשה . 89המשפט הפרטי אל המשפט הציבורי מ� מביאה למעבר) אקולוגיי�

המבנה הפוליטי של . לחשוב על הלי� של הרמוניזציה בכל הקשור לשיטות שלטו� וממשל

 על בו המדינה תוותרשהרי לא נית� לראות היו� מצב , אירופה מחייב התאמות מסוימות

  .המסורת השלטונית שלה כדי להגיע להאחדה

יש לזכור  .פרטי משפיעהלאינני בטוח כי ההבחנה בי� המשפט הציבורי  בסופו של דבר

מבחינת המשפט . 90כי כיו� הגבולות בי� המשפט הפרטי לבי� המשפט הציבורי מטושטשי�

   .ת צרי� להיות תלוי בתוויות מיוחדואיננורמוניזציה ההמשווה ההלי� של ה

  הרמוניזציהלמשווה הנקודות השקה בי� המשפט . ד 

שומו יי, שימוש בשפות, אופי המתודולוגיל באשרשאלות בהמשפט המשווה לווה תמיד 

 של המשפט המשווה מתעוררות ויעודלי ווחלק מהשאלות המתעוררת באשר למהות. 'וכו

  . ג� בעניי� ההרמוניזציה

  שיטת העבודה. 1

 :לאמור, "הגדרה עצמית"שפט יש במשפט המשווה בעיה בשלא כמו ענפי� אחרי� במ

שו� י לינת או שזו רק שיטת מחקר הנית91יפלינה בעלת מאפייני� משלהצא� מדובר בדיס

 

 G. Betlem “Torts, a European Ius Commune and the Private Enforcement ofראו    89
Community Law” 64 Cambridge L.J. (2005) 126, 127.  

 A.M. Rabello, P. Sarcevic (eds.) Freedom of Contract and Constitutional Lawראו    90
(Jerusalem, 1998; D. Friedmann, D. Barak Erez Human Rights in Private Law (Oregon, 

 P. Bermann “From International Law to Law and Globalization”, 43ראו ג	 . (2003
Colum. J. Transnat’l L. (2005) 485, 518.  

 M.C. Ponthoreau “Le Droit Comparé en Question(s). Entre Pragmatisme et Outilראו    91
Épistémologique” Reviste Trimestrielle de Droit Comparé (2005) 7, 8; V.V. Palmer 
“Insularity and Leadership in American Comparative Law: The Past One Hundred 

Years” 75 Tul. L. Rev. (2001) 1093, 1100.  
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הרמונזיציה אי� דיוני� ל באשר". ג� וג�"מ� הסת� התשובה היא  ?92בכל ענ� וענ� משפטי

 א� השאלות מתעוררות ,"תחו� אקדמי"איננה היא  שהרי ,יפלינהצ היותה דיסעל אודות

  .מת�דהל בנוגע

 כל מי שמתעניי� במשפט משווה היא כיצד הנשאלת על ידינראה שהשאלה הראשונה 

להגיע לתאוריה כללית המתבססת על   למשפט המשווה מתודות שונות.93עוסקי� בו

בהרמוניזציה המצב . ההבדלי� ועל הדמיו� בי� הפתרונות העומדי� לרשותו של החוקר

המטרה . Û˙Â˘Ó ‰�ÎÓלמצוא : � שכא� המתודה היא פונקציה של יעד אחרשונה משו

בעוד המומחה .  בעניי�עוסקתהעיקרית היא להגיע לקונסנסוס בי� חברי הקבוצה אשר 

הרמוניזציה מחייב בחירה בי� פתרונות ב העיסוק, ה אינו חייב לבחורוהעוסק במשפט משו

 הנוסח לעתי�, עדהושהושג בי� חברי הולעתי� הבחירה היא תוצאה של קונסנסוס . שוני�

חירה בלעתי� מדובר בפשרה או בוהנבחר הוא אכ� היעיל והראוי ביותר בעיני כול� 

מספר ליש ג� הבדל ביניה� באשר למסגרת ההשוואה ו.  אפשרויות שונותמתו�אקראית 

המומחה במשפט משווה חופשי לבחור את מספר המדינות :  להביא בחשבו�שיש המדינות

הרמוניזציה מוגבל לנתוני� העיסוק ב.  הוא יתמקד�בהשסוג תרבויות המשפט ת או

 – והתחו�, רמוניזציהההפרוייקט מ חלק שה�מסגרת של המדינות ביש לעבוד : מסוימי� 

  .מוגדר מראש – 'נזיקי� וכו, חוזי�

המשפט המשווה הוא אחר משולבי� בה החיפוש אחר הרמוניזציה ושמעניינת  מסגרת

�הידוע כהפרויקט Common Core94,ג� במה קרוי   או�הממשיכה את 95קבוצת טרנט 

הכנת עקרונות בכא�   מדובראי�. שלסינגר באוניברסיטת קורנל' הרעיו� שפיתח בזמנו פרופ

ניתוח של ההבדלי� והדמיו� בי� השיטות באור ויתב לצור� חקיקה מאוחדת עתידה אלא

כמו במקרה של . 'קיו� הבטחות וכו, � לבותכגו� , בסוגיות עקרוניות האירופיות השונות

ומארצות אירופה מ בייחוד, מדינות שונותמג� כא� משתתפי� משפטני� , עקרונות לאנדו

 

92   K. Berger “Harmonization of European Contract Law: The Influence of Comparative 
Law” 50 Inte’l & Comp. L. Q. (2001) 877, 894; R. Sacco “One Hundred Years of 

Comparative Law” 75 Tul. L. Rev. (2001) 1159, 1162.  
 ,.A. Watson Legal Transplants (2nd ed ראו באשר לבעיות מתודולוגיות במשפט המשווה   93

Georgia, 1993), 1 ff.; K. Zweigert “Methodological Problems in Comparative Law” 7 
Isr. L. Rev. (1972) 465; I. Zastay “Problemes Methodologiques de Droit Comparé” 
Aspects Nouveaux de la Penseé Juridique – Recueil d`Études en Hommage à Marc 

Ancel (vol. 1, M. Rolland ed., Paris, 1975) 69.  
 V.V. Palmer “From Lerotholi to Lando: Some Examples of Comparative Lawראו    94

Methodology” 53 Am. J. Comp. L. (2005) 261, 276 ff.; M. Bussani, U. Mattei “Les 
Fonds Commun du Droit Privé Européen” 52 Revue International de Droit Comparé 

(2000) 29, 39 ff. ;Bussani ,ÏÈÚÏ 40 הערה.   
95   www.jus.unitn.it/dsg/common-core (24.7.06).  
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דיוני� ). cases" (אירועי�" אלא שכא� העבודה מתבססת על שאלות בצורה של ,96הברית

  הבנוי97רהעבודה ההשוואתית הזו מקבלת ביטוי בספ. קיימי� בקבוצות ובאספה הכללית

פרקי� פרקי� המתייחסי� לשאלות היפותטיות המקבלות תשובות מכל אחד מ� המשפטני� 

 ובסו� הספר ,בסו� כל פרק יש סיכו� כללי של השאלה. המשתתפי� לפי הדי� הלאומי

העבודה של טרנט� מנסה . מביא סיכו� כללי השוואתי) general reporterמעי� (העור� 

.  להמציא משפט אחידשהיא מנסהיותר מ טות השונותלמצוא את המשות� בי� השי

עובדת על בסיס ה קבוצה קיימתוג� בענייני נזיקי� , הפרויקט של טרנטו אינו היחיד בסוגו

   .98אות� עקרונות לפי שיטת עבודה די דומה

 :הרמוניזציה מחזקות שני היבטי� חשובי� לכל המתעניי�ב העוסקותהעבודות 

 ;אודות השיטות השונות בפני הקוראעל נתוני�  הצגת, אחרותכרות ע� שיטות משפט יה )א

הצגת פרופיל של פתרונות בצורה סיסטמתית אשר יכולה להוות בסיס למחקר השוואתי ) ב

שיטה ל הנוגעתיתיות י את הבעאיננה מפחיתהחשיבות העבודות הללו . מקי� ומעמיק יותר

 יש בעיה להגיע לתאוריה ,יתמטבע הדברי� התשובות ניתנות ברמה הבסיס. שבה משמשי�

מדובר . כללית מוגדרת בתחו� וברור כי העבודות הללו אינ� ממצות את הדיו� ההשוואתי

אפילו הוא בניתוח אופקי של שיטות משפט אשר מתעל� מההיבטי� ההיסטוריי� ולפעמי� 

  . בו משתלבת הנורמהשתרבותי �מנותק מ� ההקשר הסוציו

כות להביא להטמעת הבעיות המתודולוגיות של  צריאינ�המגמות של הרמונזיציה 

אי� לצמצ� את המשפט המשווה לשיטות . המשפט המשווה כפונקציה של האחדת המשפט

במידה מסוימת הבעיה המתודולגית . עבודה המקובלות בקבוצת טרנטו או בעקרונות לאנדו

 עיסוק הא� הוא רואה בו מומחיות או – בה החוקר מתייחס למשפט משווהשתלויה בדר� 

  ? צדדי

  ?"עיסוק צדדי"או  תחו� מומחיות. 2

 השתאות מסוימת משו� שהיא יוצאת מתו� הנחה כי חו� ליצורהכותרת הזו יכולה 

הרי יש כאלה שכנראה רואי� במשפט , מאלה אשר עוסקי� במשפט משווה כתחו� מומחיות

חו� בעל  ולא כת,פנאי שלה�שעות האשר מיועד למלא את , משווה מעי� עיסוק צדדיה

הוא משווה בי� פסק . תולמעשה כל משפט� עוסק בהשווא :הבה נבהיר. �ימאפייני� מדעי

 

  .דניאל פרידמ� ומרדכי ראבילו,  המשפטני	 הישראלי	 נמני	 פרופסורי	 נילי כה�ע	   96
 ,R. Zimmermman, S. Whittaker Good Faith in European Law (Cambridgeראו למשל    97

2000); J. Gordley The Enforceability of Promises in European Contract Law 
(Cambridge, 2001); M. Bussani, V.V. Palmer Pure Economic Loss in Europe 

(Cambridge, 2003).  
  . 30 להערה  טקסט סמו�ÏÈÚÏ ראו ;"קבוצת טילבורג"המוכרת כ   98
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משווה , קביעה של הפסיקהלמשווה את הפרשנות של הדוקטרינה , פסק די� חדשלדי� יש� 

. הללו אינ� בגדר משפט משווה" השוואות"כל ה אול�. 99שוני�הבי� דעות המלומדי� 

משפטיות   המשווה אנחנו מדברי� על השוואה בי� שיטותכשאנחנו מדברי� על המשפט

די שמשפט� יתעניי� הא�  ול� א,comparativistשונות ולכ� ברור כי לא כל משפט� הוא בגדר 

�בשיטות משפט שונות כדי להיות מוגדר כcomparativist100?  

י� ריילס מבחינה ב'  פרופ101ו� ויגמור'אמריקני גה' במאמר העוסק בפעילותו של הפרופ

להבי� את הביטוי הזה  אי�א� ג� . Amateurism102עבודה השוואתית מקצועית לבי� 

ואיני בטוח ,  גישתו של ויגמור למשפט משווההתכוונה לה בדברה עלשריילס במשמעות 

 יש: לדעתי מדובר בתיאור מוצלח, ומשמעות שריילס נותנת לאת ה נות� כא� למונח זה שאני

יש משפטני� אשר . מתיימרי� לעסוק במשפט משווההבקרב  "עדר מומחיותיה"הרבה 

שמי� לב מפע� לפע� לשיטות משפט אחרות ללא עניי� בניתוח השוואתי מעמיק אלא כדי 

למחקר� בלי להתיימר לתת למשפט המשווה " תפאורה"למצוא פתרו� לסוגיה מיוחדת או כ

שיטות אחרות כדי  שהרי בדר� כלל יש בפתיחות כלפי ,אי� בכ� פסול. אופי תאורטי עצמאי

 אול� כדאי להבחי� אימתי המשפט המשווה משמש רק ,לתרו� לאיכות המחקר המשפטי

  . ואימתי החוקר תופס אותו כתחו� הדורש מומחיות מסוימת, כלי עזר לחוקר

תקופות עתיקות התעניינו משפטני� בשיטות משפט אחרות בלי ב עודלמע� הדיוק 

כ� למשל הרומאי� התעיינו במשפט . וניותלהיות מודעי� לגישות השוואתיות קאנ

יינו במשפט הרומי ואפילו אימצו אותו לאחר נפילת נהתע י�יא רומלהעמי� ה, 103היווני

 בלי �שיטות משפט אחרות וללמדבנית� להתעניי� . וקיימות דוגמאות נוספות ,104האימפריה

זרה אינה מציאת פתרו� זה או אחר בחקיקה . שהדבר ילווה בעבודה השוואתית מעמיקה

בי� השיטות ) juxtaposition( אבל יוצרי� חפיפה ,מנסי� להשוותהיש . ניתוח השוואתי

, שואפת למסקנות כלליותהיא העבודה ההשוואתית מורכבת מיעדי� שוני� ו. 105השונות

 

99   P. Legrand “Questions à Rodolfo Sacco” 47 Revue Internationale de Droit Comparé 
(1995) 943, 952 ;Zweigert & Kötz ,ÏÈÚÏ 2' עמ, 10 הערה�  . ואיל

  .comparativistלפי המשקל של    100
  .העשרי	נה של המאה ו ביפ� במחצית הראשבייחודאשר התעניי�    101
 A. Riles “Encountering Amateurism: John Henry Wigmore and the Uses ofראו   102

American Formalism?” Rethinking the Masters of Comparative Law (A. Riles ed., 
Oxford 2001) 94.  שהקונוטציות " עיסוק צדדי"תרגמתי את המונח כ �למרות שאני ער לכ

  .שונות
103   Watson ,ÏÈÚÏ 10 'עמ, 93 הערה;K. Assimahopoulou “Comparative law in the History of 

Greek Law” 38 Revue Hellenique de Droit Internationale (1985) 323, 324 ff..  
 . ואיל�38' עמ, 13 הערה Stein ,ÏÈÚÏ ראו   104
 R. Schlessinger Formation of Contracts. A study of the Common Core of Legalראו    105

Systems (vol. 1, New York, 1968), 2.  
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ניתוח של מציאות ללבניית תאוריה כללית מסביב לנושא הדיו� ו, עיוניות או אופרטיביות

�רשימת ה, לפי הפרמטרי� הללו, א� כ�. ותבשיטות השונ משפטיתcomparatists מצומצמת 

אור או יאינ� יותר מת" השוואתית"מתפרסמי� תחת כותרת המחקרי� רבי� . עד מאוד

 המאמרי� שאנחנו מוצאי� בכתבי עת מ�חלק ניכר  בפועל: יתרה מזו. עיבוד של משפט זרמ

. אודות שיטות משפט זרותל עאינ� מאמרי� במשפט משווה אלא מחקרי� , השוואתיי�

לימוד שיטות זרות אינו זהה למחקר השוואתי כפי שאי� לבלבל בי� עבודה בלשנית לבי� 

ידיעת שפות עשויה  יו���וזאת בלי לגרוע מ� העובדה כי בחיי היו, 106ידע של שפות שונות

ני  א� אינ,ראוי לעסוק במשפט משווה בצורה מעמיקה. להיות בלש�מ יותר תלהיות שימושי

אלא , מציע להשאירו כנחלה בלעדית של אקדמאי� אשר עוסקי� א� ורק במשפט המשווה

עדר י הלכ� כי להפיק תועלת מעיו� בשיטות זרות בכפו� לכ� שיהיה ער יוכלשכל משפט� 

  .יכולי� להביא למסקנות מוטעות גישה או ניתוח פשטני מדי

�כעיקרו� הamateurismחה במשפט המשווה הוא מי דע עקא כי המומ.  מנוגד להתמחות

זה . אפילו בלתי אפשריתאולי בו ההתמחות היא קשה וששצרי� להתמחות דווקא בתחו� 

שיטות משפט שונות מעבר לשיטה המשפטית של  לעומקלא כל כ� פשוט להתמצא ולהכיר 

 ·ÏÎו השיטות ·ÏÎ יכול להיות מומחה איננו איש. אליה משתיי� המשפט� שהמדינה

 לא להכיר שתי שיטות משפט שילמדמשווה המצב שמומחה במשפט א� ייתכ� . התחומי�

 הואהמשפט המשווה , אולי על פי ההגדרה. 107אחת מה� בצורה טובהבצליח להעמיק א� י

בה� רוחב היריעה יכול ש מקרי� קיימי�משפט המשווה ב דווקא א�, 108במהותו" שטחי"

  .העומקמלהיות חשוב 

? רמוניזציההק צדדי אמורה להשתנות נוכח ההא� ההבחנה בי� מקצוענות לבי� עיסו

משתתפי� בהצעות של הרמוניזציה אנחנו רואי� כי המשפטני� ב מתבונני�כאשר אנחנו 

אלא מומחי� בענ� משפטי מסוי� , משווההעצמ� מומחי� במשפט ברוב� אינ� רואי� 

בי� על ידי טשטוש הגבול בי� התמחות ל, דווקא העבודה של הרמוניזציה. במדינה שלה�
amateurism,ברור כי יכולה להישאר פתוחה .  יכולה להביא להתעצמות הגישה ההשוואתית

" איכות"לגדולה של משפטני� המעונייני� במשפט המשווה שווה " כמות"השאלה א� 

הרחבת הספרה של ההשוואה ככלי ניתוח הכרחי לצור� הבנת המגמות : המחקר ההשוואתי

  . 109של המשפט וחיוניותו

 

' עמ, 99 הערה Legrand ,ÏÈÚÏ;  ואיל�10' עמ, 11 הערה Sacco “Legal Formants” ,ÏÈÚÏראו    106
951�  . ואיל

107   Merryman ,ÏÈÚÏ 10' עמ, 1 הערה�  . ואיל
108   Watson,ÏÈÚÏ  10' עמ, 93 הערה.  
  .להל� סעי� ה, ראו על הי�ס קומונה החדש   109
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  ?הדמיו�  השוני או חיפושחיפוש. 3

תנודות בי� התחקות אחר השוני והתחקות  לאור� ההיסטוריה של המשפט המשווה היו

. בהבדל בי� השיטות, כעיקרו� בעבר המשפט המשווה התמקד בשוני .110אחר הדמיו�

" אחר"בי� ה משקפת את התפיסה הדיכוטומית המבדילה ההתעניינות הטבעית בשיטה שונה

לחפש את  –  בי� היתר בהרמוניזציהששורשיה נעוצמ� –  מגמהקיימתכיו� ". אנחנו"ל

זו ג� תוצאה של הגישה הפונקציוליסטית אשר מנסה להגיע להפשטה . הדמיו�

  . 111קונספטואלית תו� צמצו� ההבדלי� בי� השיטות לעניי� של ניסוח או טכניקה חקיקתית

 המשפט היחס בי� שוני בי� שיטות: אודות השוני והדמיו� טעו� הבהרהעל כל הדיו� 

נכונה יותר  התבוננות דווקא בהבדלי� בי� השיטות מאפשרת הבנה. לדמיו� הוא עניי� יחסי

�אלא דינמי ורב , דמיו� אינו עניי� חדל הקשר בי� שוני .112של מה שיש לשיטות במשות

הבה נדמיי� שיטה משפטית כמורכבת . 113 תלוי במידה מסוימת בעי� המתבונ�והואפני� 

העקרונות , המעגל הראשו� הוא המסגרת הכללית של השיטהו� יי� ק�נצנטריממעגל

המעגלי� הפנימי� כוללי� התייחסות לפרטי� , ככל שאנחנו מתקרבי� למרכז. הכלליי�

 את ברורה בצורה רואה הוא ,שתי שיטות משפטב מתבונ�צופה מרחוק כש. מפורטי� יותר

  הוא, א� ככל שהוא מתקרב,של השיטהלאמור את הקווי� הכלליי� , המעגלי� הגדולי�

 וכא� יהיו ההבדלי� ג� בי� שיטות ,ל לראות את המעגלי� הפנימיי� ולהיכנס לפרטי�ויכ

 בתו� המעגלי� הפנימיי� יהיה נית� למצוא ע� זאת. מעגל החיצוני דומה די הצור�הבה� ש

  .�114 שוני�י המעגלי� החיצונישבה�פרטי� דומי� בי� שיטות 

 

 .R. Schlessinger “The Past and Future of Comparative Law” 43 Am. J. Comp. Lו רא   110
(1995) 477, 479 ff..  

  .4סעי� ,  דפרקלהל� , "טקסט וקונטקסט"ראו    111
112   J. Gordley “Is Comparative Law a Distinct Discipline?” 46 Am. J. Comp. L. (1998) 607, 

615 .  
בברית החדשה מסופר הסיפור של המפגש : צימרמ�' השוואה שעושה פרופ להביא את הראוי   113

.  של השומרוני הטובסיפורזהו ה. בדר� ליריחו  בי� ישו לבי� אד	 אשר הותק� על ידי גנבי	
הנתק� תואר כמי שנשאר ,  כגו� ביוונית או בגרמנית,בגרסאות מסוימות של הברית החדשה

" חצי חי"נאמר כי הוא היה ) הו�לגאטה(לטינית הסה לעומת זאת בגר". חצי מת"לאחר המכות 
)(semivivus .. ל עניי� של פרספקטיבהוהכ, מציי� צימרמ�, כמוב� 	ג �שיטות ל באשרוכ

נית� . בי� הקומו� לאו לבי� הסיביל לאו יש דברי	 המאחדי	 ויש דברי	 המפרידי	. המשפט
ת את ראוישה אופטימית ולאבל נית� לאמ� ג, ת את השלילי ולהדגיש את המפרידראול

וכפי שתואר בשפה של ,צימרמ� מעדי� להיות אופטימי ולאמ� את הגישה החיובית . המאחד
 הערה Zimmermann ,ÏÈÚÏ ; ולא כחצי מת,"חצי חי"ת את האיש של יריחו כראול, הרומאי	

  .188' עמ, 23
 בי� אנגליה לצרפתכ� למשל לפעמי	 פרטי	 של דיני חוזי	 יכולי	 להיות דומי	 בהשוואה    114

,  ששתיה� שייכות למסורת הקונטיננטליתא�גרמניה ליותר מאשר בהשוואה בי� צרפת 
  . ואנגליה כמוב� לא
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ודה ההשוואתית יכולה לקבל תשובות שונות א� מדברי� על שוני ודמיו� העב: זאת ועוד

אליה כל שיטה שלאמור התוצאה , ברמה של נוסח החוק או בודקי� את המצב המשפטי

לצור� העבודה של הרמוניזציה . ושיטה אמורה להגיע על ידי ההכרעות של בתי המשפט

  : את המצבי� האפשריי� כלהל�אפשר לסכ� . מקובל להבחי� בי� הנורמה לבי� התוצאות

  שונה ותוצאות שונותהסדר נומרטיבי) ב דומה ותוצאות דומותהסדר נומרטיבי ) א

 דומה ותוצאות שונות הסדר נומרטיבי) ד שונה ותוצאות דומות הסדר נומרטיבי) ג

שהרי א� בי� שתי שיטות ,  מהווה בעיה מיוחדתאיננו א מקרהבאשר להרמוניזציה 

במקרה ב . אי� בעיה מיוחדת בהרמוניזציה, ר המצב המשפטי זהה או דומההמשפט או יות

נוי בחקיקה ואימו� על ידי חלק של הצדדי� ידרוש ש, א� רוצי� להגיע להאחדה

א� ברצו� הגורמי� להגיע למצב , להרמוניזציה של מסגרת משפטית שונה מזו הקיימת

טעונה ת ההרמוניזציה יבעירדו� ובמקרה ג ההרמוניזציה נמצאת במצב . 115משפטי אחיד

טרוקציה סקונה א� כי לפעמי� מודבר בהבנה הנכונה של ,116במישור הסמנטיהאחדה 

מכירות באות� רעיונות שונות מדינות  :במקרה ד יש שתי אפשרויות. 117 השונהמשפטיתה

   .119 נעשה בצורה שונהות דומותאו היישו� של הורא, 118שונה  משמעותמעניקות לה�אבל 

 של  יכול להיות תוצאההסדר הנורמטיביבשיטות משפט מסוימות הכי עלינו להבי� 

בעוד שבשיטות משפט אחרות הפתרו� הוא תוצאה של פסיקת , התערבות המחוקק

�סאקו פיתח את התאוריה של ה' פרופ. השופטי�legal formants120, לפיה ההבנה של ש

ה אשר כוללי� שיטה משפטית דורשת להכיר את המרכיבי� השוני� של כל שיטה ושיט

מופשטות המיועדות להצדיק את  ונוסחאות, אנשי�ה של �כללי� המסדירי� את התנהגות

מכא� . בצורות שונות בשיטות משפט שונות � הללו מופיעי�ימרכיבה. הכללי� הללו

 

מדינות . ת ומדינות אחרות כ� ו מוכראינ�בו מדינות מסוימות שכ� למשל מקרה של נאמנות    115
  .אחרות נותנות לה אישיות משפטית ומדינות אחרות לא

בקונטיננט מדברי	 על התעשרות ללא : י	 בי� עשיית עושר ולא במשפטכ� למשל ההבדל   116
  .  בעוד שבקומו� לאו מדברי	 על השבה,)enrichissement sans cause(סיבה 

ישו	 י אבל המחוקק הגיע ל,��Hardship היכ� למשל בישראל אי� הכרה מפורשת בעני   117
  .העקרונות באמצעות עקרו� תו	 הלב

 א� ההיק� והמשמעות ,	 מוכר בשיטות משפט שונותי פיצויי	 עונשיכ� למשל המושג של   118
  .שוני	

הטעיה , של טעותבכ� למשל טקסטי	 משפטיי	 שוני	 מכירי	 בעובדה כי חוזה נית� לביטול    119
.  זהה בכל מדינה ומדינהנהאינ, נחשב לטעות או הטעיהשמה בי� אלא שההבחנה , יהיאו כפ

אלא שהסיבות אשר מצדיקות את ,  של חזרה מ� המתנהכל שיטות המשפט מכירות באפשרות
  .החזרה מ� המתנה משתנות ממקו	 למקו	

  ).חלק שני (343, )חלק ראשו� (1' עמ, 11 הערה Sacco “Legal Formants” ,ÏÈÚÏראו    120
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שג�  צרי� להיות ערי� לעובדה. 121פסיקהבשהניתוח של המצב המשפטי דורש להכיר ג� 

משפט לא תהיה מושלמת כל עוד אי� בית המשפט העליו� האחדת ה, החקיקה זהה כאשר

הרמוניזציה ה אכ� אחד האתגרי� של. משות� לכל המדינות הכלולות במסגרת המאוחדת

 א� פרשנויות שונות ,א לתת תשובה לשאלה כיצד מתמודדי� ע� מציאות של חקיקה זההוה

אירופי של בית הדי� סיו� היהנ. בהתחשב בהבדלי� חברתיי� או כלכליי�, במדינות שונות

 תורמת ליצירת מרק� משפטי מאוחד preliminary rulings122  מלמד שהשיטה שלתיהקהיל

בי� ,  חלקית בלבדהיאשפעה של פעילות זו על יצירת משפט אירופי חדש הא� כי ה, יותר

 , חקיקה של הקהילהקיימתבה�  שהחלטות של בית הדי� נעשות בתחומי�ההיתר משו� ש

אי� להשוות את , בכל אופ�. ת בי� המשפט הקהילתי לבי� המשפט הלאומי התנגשוונוצרת

 .cassasione123)(הרמוניזציה למצב של הקמת מעי� בית משפט של ערעורי� ההתהלי� של 

 צריכה להביא איננה ומכא� שהאחדת המשפט ,אי� אנו מדברי� במונחי� מוחלטי�

. 124 מרחב מסוי� לבחירות שונות�שבו קיי וייתכ� עול� של הרמוניזציה ,לאחידות מוחלטת

   .גוניות�הרמוניזיה אינה זהה לחד

, התשובה תלויה לא רק בנימוקי� אקדמיי�? אחר הדמיו� לחפש מדוע, וא� כ� הדברי�

במסגרת של הרמוניזציה נית� , אכ�. 125התועלת הכרוכה בהרמוניזציה בשערו�ג� אלא 

חסכו זמ� והתדיינות כתוצאה על ידי מסגרות משותפות אשר י למצוא פתרונות יעילי�

  . מביטול הפערי� בי� השיטות השונות

יש הטועני� כי . מתנגדי� להרמוניזציההכא� דווקא מתעוררות שאלות מטע� אלה 

� שוני� לבחור את השיטה הטובה ילעתי� השוני בי� השיטות מאפשר לגורמי� כלכלי

רות בי� שיטות שונות כדי כאשר מחפשי� תח. ביותר בהתא� לקריטריוני� של יעילות וצדק

 שהרי בחירה בי� השיטות לפי שיקולי ,יש להימנע ממכנה משות�, להוביל דווקא לשיפור

 

  .53' עמ, 11 הערה Sacco Introduzione al Diritto Comparato ,ÏÈÚÏראו    121
במדינה אירופית השייכת לאיחוד שאלה של התנגשות בי� הדי� בית משפט בכאשר מתעוררת    122

בית המשפט המקומי רשאי לפנות לבית הדי� של הקהילה כדי , הלאומי לבי� המשפט הקהילתי
.  לאמנת רומא177ראו סעי� . ועל פיה יכריע בית המשפט המקומי, שיית� חוות דעת בעניי�

 מיושמות  שה�שהרי לא רק, פי מאוחדדעת הללו תורמות להתגבשות של משפט אירוהחוות 
מהוות נקודת התייחסות לבתי המשפט האחרי	 ולהתפתחות ה� א� אלא , במקרה הספציפי

  . דוקטרינרית
  .4להל� סעי� ד, "טקסט וקונטקסט"ראו    123
   ואיל�141ראו בהמש� טקסט סמו� להערה    124
 – J. Smits (ed.) The Need for European Contract Law:ראו המאמרי	 המקובצי	 ב   125

empirical and Legal Perspectives (Amsterdam, 2005) .�' מע ,35 הערה ÏÈÚÏ, ראו ג	 ריי
25.  
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אינני בטוח שחשיבה זו היא נכונה ולדעתי ספק א� . 126תועלת עדיפה על עול� של האחדה

באותה . משמעית בעד או נגד ההרמוניזציה�השיקולי� הכלכליי� יכולי� לתת תשובה חד

שפשטות הדי�  נית� לטעו�,  שנית� להעלות טענות באשר לצור� בתחרות בי� השיטותמידה

  .�ולהוזלת לאומיות� לייעול עסקאות בי�רבותוהפחתת רגולציה עשויות לתרו� 

הרמוניזציה אכ� מביא למצב ההניסיו� האירופי מעורר תהיות עד כמה תהלי�  דווקא

 ועל Bruxellesרוקרטיה של וביהת על יש לא מעט ביקור. היה בעברש זהמשפטי פשוט מ

, כדאיותהאודות על  א� אי� לשכוח שמעבר לדיו� ,הרמנוזיציה מתבצעהבה תהלי� שהדר� 

 כרוכה בניתוח כי ההרמוניזציה  צור� בהבנהקיי�יעילות והדר� להגיע להרמוניזציה ה

, חדהנקודות תורפה בדר� להא לפיו ההבדלי� בי� השיטות אינ� נחשבי�ש, משפטי רחב

חשיבה . שיטה זו או אחרתהמחייבות הבנת התרבות המשפטית של " נקודות מגע"ה� אלא 

   .מצא האיזו� בי� הטקסט לבי� הקונטקסטיוו� זה תתאפשר כאשר ייבכ

  "קונטקסט"טקסט ו. 4

אנו יכולי� לדבר על טקסטואליז� במוב� של ניתוח המבוסס על לשו� חוק ועל תחולת 

ית הקיצונית מצמצמת את המשפט המשווה להשוואה בי� הגישה הטקסטואל. הנורמה

, בניגוד לכ� הקונטקסטואליז� מתמקד יותר בהקשרי� השוני�. החקיקה במדינות שונות

משו� מה המשפט המשווה . בנסיבות החברתיות והכלכליות אשר מסביב להוראות החוק

י� לעסוק במשפט מתיימרהואכ� יש , טקסטואליסטי מדי, נתפס לעתי� כעניי� דסקריפטיבי

ודאי שאי� לראות ". חקיקה השוואתית"השוואתי ובפועל מביאי� מחקר שאינו יותר מ

המשפט אינו מתמצה בנורמה הכתובה משו� . כלול כולו בתו� טקסטי�המשפט כמוצר ב

אשר , סמויי� לעתי�לעתי� גלויי� , 127תרבותיי�, חברתיי�, שיש תמיד גורמי� כלכליי�

אלא שהמשפט המשווה מטבעו אינו . 128רתית בפועלקובעי� את הנורמה החב

  . טקסטואליסטי

 

 U. Procacia “An International Ius Commune from an Economic Perspective” Theראו    126
Principles of Unidroit and Modern National Codifications (A.M. Rabello ed., 

Jerusalem, 2001) 119.  
כדי להבי� את טיב , י	יכ� למשל ג	 א	 סי� אימצה פורמלית עקרונות של דיני חוזי	 אירופ   127

יש להבי� רבדי	 עמוקי	 יותר של , התנהגות הצדדי	את היחסי	 החוזיי	 שנרקמי	 בסי� ו
 I. Mathesonזה ראו בעניי� . עקרונות המקובלי	 במערבהשוני	 מה, הפילוסופיה הסינית

“Convergence, Culture and Contract Law in China” 15 Minn. J. Inte’l L. (2006) 329.  
 P. Rescigno “Unità e Pluralità del Dirittto Civili: il Sistema e le Fonti” 58 Rivistaראו    128

Trimestrale di Diritto e Procedura Civile (2004) 23, 26.  
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הגישה  שהרי, � לניתוח מילולי של החוקי� השוני�זאי� לצמצ� הטקטסטואלי, ראשית

הבולט , הטקסטואליסטית היא בסופו של דבר אחד היסודות של הניתוח הפונקציולניסטי

יש להבי� כי , מעבר לכ�. של המשפט המשווה" זר� המרכזי"בחלק של מה שנית� לראות כ

התחשבות לדיאלקטיקה מסוימת בי� ניתוח הטקסט  המשפט המשווה זקוק לקיומה של

מכא� ג� הקשר בי� המשפט המשווה לבי� מה שמוכר כניתוח . 129בהקשר

אי� זה תמוה כי שמות של מומחי� חשובי� מאוד במשפט משווה  .130אינטרדיסציפלינרי

 מבססי� Stein או Gordley ,Zimmermannכ� למשל . תיפלינות אחרוצמופיעי� בקשר לדיס

 Sacco או בימינו Salleiles ,Lambertמלומדי� כגו�  .131על הרקע ההיסטורי את מחקר�

אנו רואי� מחקרי� השוואתיי� . 132שילבו את הניתוח ההשוואתי במסגרת ניתוח סוציולוגי

הפמיניסטי של משפט משווה המשתלב ע� הניתוח , 133ג� בתחומי� של משפט וכלכלה

� או ב134המשפטcritical legal studies135 .להבנת 136ניתוח אנתרופולוגי � יכול להוסי

  .תרבויות משפטיות שונות בתכלית מ� התרבות המשפטית של החוקר

 

  .W. Ewald “Legal History and Comparative Law” ZeuP (1999) 553ראו    129
  .1382' עמ, 82 הערה Cavinet ,ÏÈÚÏראו    130
 ;J. Gordley The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine (Oxford, 1991)ראו    131

J. Gordley Foundations of Private Law (Oxford, 2006); P Stein Legal Institutions: the 
Development of Dispute Settlement (London, 1984); R. Zimmermann The Law of 
Obligations (Cape Town, 1990); R. Zimmermann “Savigny’s Legacy. Legal History, 
Comparative Law and the Emergence of a European Legal Science” 112 L.Q. Rev. 

(1996) 576.  
 באשר.  ואיל�162' עמ, 11 הערה Sacco Introduzione al Diritto Comparato ,ÏÈÚÏראו    132

 A. Shalakany “Sanhuri, and theל�מברט והשפעתו של המשפט המצרי הנוכחי ראו 
Historical Origins of Comparative Law in the Arab World” Rethinking the Masters of 

Comparative Law (A. Riles ed., Oxford, 2001), 152.  
133   U. Mattei “An opportunity not to be missed: the Future of Comparative Law in the 

United States” 46 Am. J. Comp. L. (1990) 709, 714 ff.; U. Mattei Comparative Law and 
Economics (Ann Harbord, 1997); U. Mattei Basic Principles of Property Law: a 

Comparative Legal and Economic Introduction (Westport, 2000) . 	ראו גV. Grosswald 
Curran “Dealing with the Difference: Comparative Law`s Potential for Broadening 

Legal Perspectives” 46 Am. J. Comp. L. (1998) 657, 663.  
134   B. Cossman “Turning the Gaze Back on Itself: Comparative Law, Feminist Legal 

Studies, and the Postcolonial Project” Utah L. Rev. (1997) 525.  
135   H. Muir Watt “La Fonction Subversive du Droit Comparé” Revue Int. de Droit Comparé 

(2000) 504; G. Fletchner “Comparative Law as a Subversive Discipline” 46 Int’l & 
Comp. L. Rev. (1998) 683.  

-A. Miles “Representing in ראו ג	 .8' עמ, 11 הערה Sacco “Legal Formants” ,ÏÈÚÏראו    136
between: Law, Anthropology and the Rhetoric of Interdisciplinarity” 3 U. Ill. L. Rev. 

(1994) 597.  
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. תרבותי�לתלות את כל הניתוח ההשוואתי בהבנת הרקע ההיסטורי אי� זה ראוי ע� זאת

 והתפתחות מסורת משפטית אינה רק ,פט מורכבמשליש להבי� כי הקשר בי� תרבות  ,ראשית

 ,רבות מאמצות פתרונות מדינות. תוצאה של התפתחות טבעית של מוטיבי� מקומיי�

כפי שנית� לראות במקרה של , רקע התרבותיל ללא קשר, ואפילו שיטה משפטית שלמה

ה במקרי� מסוג ז. 139אשר אימצו מודלי� קודיפיקטיביי� אירופיי� , 138 או יפ�137טורקיה

אלא יש להביא בחשבו� , הבנת המשפט הקיי� אינה עניי� של הבנת הרקע התרבותי בלבד

כאשר בי� היתר התפקיד של , ממנה לקוחה ההוראהשאת מהות ההוראה לפי המסורת 

   .המשפט המשווה הוא לראות כיצד אימו� זה נקלט ומתפתח בתרבות המאמצת

אלא משפט לכל " ...משפט ו"נו משפט משווה אי  א�,140"...משפט ו"יש כיו� מגמה ל

מדי יכולה להביא את המשפט המשווה למחוזות רחוקי� של  גישה קונטקסטואלית. דבר

מודרנית � כפוסטהעוד המתודולוגי של הדיסציפלינה תו� גישה שנית� אולי להגדיריהי

מודרני מאמ� �אמנ� הפוסט. מדעית גדולה להשוואה  חשיבותה מעניקשהיא איננהבמוב� 

להשוואה ולהבדלי� הללו חשיבות מעטה  אול�, רדיגמה של השניות ושל ההבדלאת הפ

ויש ,  אי� משמעות למושגי� מופשטי�,מודרנית�לפי הגישה המשפטית הפוסט. במסגרת זו

 ומכא� , ובמקו� מסוי�גשי� ברגע מסוי�יהר  ובמרכיבי�מוחשיי�ה בתופעות התבונ�ל

המזוהה , על כ� ברור כי הגישה הפונקציונלית. בעייתית, לפי תפיסה זו, ההשוואה היא תמיד

, מודרני�נטולת חשיבות מבחינת הניתוח הפוסט ,ט המשווהפע� הזר� המרכזי של המש

 למשפט לשוותמנסי� חוגי� מסוימי�  ש,141"חתרני" ה,אשר שולל את האופי הביקורתי

  .142המשווה

 

נית והקמת הרפובליקה הטורקית אימצה א לאחר התפרקותה של האימפריה העותמ,כידוע   137
 ,"A. Güriz “Sources of Turkish Lawראו . יצרי של חיובי	יטורקיה את הקודקס השוו

Introduction to Turkish Law (T. Ansay, D. Wallace Jr. eds., 5th ed., The Hague 2005) 1, 
9.  

 התחדשות ורפורמה שלהלי� של  החליטו שלטונות יפ� ליטול תשע עשרההבסו� המאה    138
כ� למשל הקודקס האזרחי היפני מושפע עד מאוד מ� . י	י ולכ� פנו למודלי	 אירופ,החקיקה

  .הדי� הגרמני
 הוא , אשר אימ� מודל אירופי לפי הניסוח של רנה דוד,לעומת זאת המקרה של אתיופיה   139

  .  של מדינה זותכלכלי�החברתיתה מתאי	 למציאות מוצלח פחות משו	 שלא הי
עד כמה רצוי במיוחד יש חילוקי דעות באשר  ו, התחו	 של מדע המשפטהגדרתקושי ביש אכ�    140

שיהיה או עדי� ) תחומי�ויתעה בתו� השיח הרב(למחוזות אחרי	 שהמשפט ירחיק לכת 
  . וח הנורמטיביקד בניתממו

  .136ראו הערה    141
 E. Jayme “Oservazioni per una Teoríaדרניז	 במשפט ראו למשל מו�על הפוסט   142

Postmoderna della Comparazione Giuridica” 43(1) Rivista di Diritto Civile (1997) 813; 
A. Zaccaria “Il Diritto Privato Europeo nell`Epoca del Postmodernism” Mélanges Franz 
Sturm (vol. 2, J. Gerbens et al. eds., Liege, 1999) 1311; A. Peters, H. Schkenk 
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 משו� "מודרניז��טפוס�מודרניז�"יכוח ואינני חושב שבדיו� שלנו יש צור� להיכנס לו

נדמה לי כי . עבודה השוואתיתלוו� זה יכול לתרו� למציאת גישה נכונה ישספק א� הדיו� בכ

אשר יכולה להוביל , "פסימית"מודרנית כלפי ההשוואה היא גישה �הגישה הפוסט

ההקשרי� התרבותיי� השוני� אינ� בהכרח . יתר בהבנת מדעי המשפט�לפרובינציאליות

 בחשבו� כדי להגדיר את להביאושיש  אלא מרכיב) ג� לא הרמוניזציהו(מכשול להשוואה 

א�  אי� בדברי� הללו כדי לומר כי המשפט המשווה יכול להיות. יעדי המחקר ההשוואתי

יוביל לריקו� מתוכ� " קיצוני" אלא שיש להיזהר לבל קונטקסטואליז� ,"טקסטואליז�"ורק 

  .את הצור� במשפט משווה

במקרה זה הטקסטואליז� . יזציה ה� כעיקרו� טקסטואליסטי�רמונההפרויקטי� של ה

מעשה "מחייבת להגיע לנוסח של האינו רק משתנה מתודולוגית אלא תוצאה של העבודה 

. אשר צריכה לקבל ביטוי בטקסט דומה לעבודה של כל מחוקק במוב� זה העבודה". חקיקה

 ע� יעדי� וסגנו� של  יעדי� וסגנו� של הרמוניזציהתהרמוניזציה משלבההעבודה של 

להבדיל . אלא להפו� למשפט לאומי מאוחד, "עוד אמנה"חקיקה אשר בשאיפה לא להיות 

 ומכא� ,בעלות מסורות שונות ההרמוניזציה מתיימרת לחול על מדינות, מ� המחוקק המקומי

הטקסטואליז� . בו החוק הזה יחולששהטקסט יהיה בצורה זו או אחרת קשור לקונטקסט 

  .  בוולהשתלב קונטקסטעל הקשר אלא מיועד להישע� היזציה אינו מתעל� מ� הרמונהשל ה

יש משהו סמלי בחיפוש אחר ". העקרונות הכלליי�" מתבטאת ב143עבודת ההרמוניזציה

 בי� שיטות trade offבמעי�  ,מציגי� פשרה בי� המסורות השונותה" עקרונות כלליי�"

 ,רחב, שהוא פתוח, רמוניזציהה הליז� של הפרויקטי� שלאטקסטו. 144המשפט השונות

�מה שמוכר כ,  הגדרות כלליותבעלsoft law , מיועד לאפשר הסכמה בי� השיטות השונות

 

“Comparative law beyond Post-Modernism” 49 Int’l & Comp. L. Q. (2000) 800; C. 
Delyanni Deimitriau “Les Mutations des Prémises Philosophiques du Droit Comparé” 
De Tous Horizons Melanges Xavier Banc Jouvan ( E. Picard et al eds., Paris, 2005) 25, 
37 ff.; U. Mattei “The Comparative Jurisprudence of Schlesinger and Sacco: a Study in 
legal Influence” Rethinking the Masters of Comparative Law (A. Riles ed., Oxford, 

2001) 238, 253 ;Mattei & di Robilant ,ÏÈÚÏ1080' עמ, 54רה  הע ;Palmer ,ÏÈÚÏ 94 הערה ,
  .265' עמ

  . וכא� ברורה הדוגמה של הקודקס הישראלי–ובמידה מסוימת עצ	 הקודיפיקציה    143
ההצעה ,  כמו איטליה או כמו ישראל,בשיטות משפט מסוימות. הנושא הוא הצעה בלתי חוזרת   144

במשפט האנגלי אי� . דיתצד� חד– או התחייבות –הבלתי חוזרת מוכרת כצורה של הצהרה 
? פתור את הבעיהנכיצד .  הסתמכותקיימת והצעה היא בלתי חוזרת כאשר ,הכרה כזו

 2.4.2  סעי�קובע. ה�י סתירה בינקיימת שעל פניו א�האונידרויט ניסה לשלב את שתי הגישות 
 א	 מצויי� בה בקביעת מועד קבוע) א: אפשר לחזור מ� ההצעה �אי] …"[של האונידרויט כי 

א	 היה סביר שהניצע יסתמ� על כ� שההצעה ) ב; שהיא בלתי הדירה, לקיבול או דר� אחרת
  ."הינה בלתי הדירה והניצע פעל בהסתמ� על ההצעה



  ספר אורי קיטאי

162  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-05.doc 10/18/2007 9:07:00 AM  

 מרחב להחלטות אפואהנורמה הפתוחה הזו משאירה . השותפות להרמוניזציה

טקסט יחיד אי� פירושו פרשנות . יוצר דילמות מסוימות הזה" יתרו�"הא� , 145שיפוטיות

ההקשרי� התרבותיי� : וכא� דווקא נכנס המרכיב הקונטקסטואלי. 146מקו�יחידה בכל 

בכל שיטות המשפט אנו רואי� הכרה בעקרו�  כ� למשל. בה� ההוראה תקפהשוהכלכליי� 

המשמעות של עקרו� תו� הלב שונה ממדינה למדינה ושונה בקומו� לאו   א�,תו� הלב

�ה לעומתCivil Law147 . לקבל הרת משותפת אי� פירוש עקרו� תו� הלב במסגקבלתלכ� 

, מדובר בשני ממדי�. כמוב� מאליו שבכל שיטה כל בית המשפט יגיע לפתרו� זהה

 בחשבו� כדי מביא,  השופטובייחוד , שהמשפט� המקומי,הטקסטואלי והקונטקסטואלי

  .להגיע לפתרו� הראוי

  להבי� שיטות ולהבי� שפות. 5

. רמוניזציה היא השפההמשווה לבי� הבה אנו רואי� קשר בי� המשפט השנקודה נוספת 

 ויש בה כדי להגביל את תחו� המחקר ,148ללא ספק השפה מגדירה את מסגרת ההשוואה

 ולמשל מי שרוצה לחקור ,כדי להעמיק בשיטה מסוימת דרוש ידע של השפה. ההשוואתי

נטע� כי המשפטני� . 149מוטל עליו ללמוד את השפה היפנית, לעומק משפט יפני

ג� המצב בישראל  .150 חוסר שליטה בשפות אחרותבשלוקי� מ� ההשוואה י� רחנהאמריק

 אי� אפשרות  ולכ� ערבית למשל יודעי�אינ�רוב המשפטני� הישראלי� : משק� בעיה זו

  מכירי� שפות אירופיות די הצור� כדי להעמיקאי�וג� , להשתמש במשפט של מדינות ערב

�מודלי� אנגלו לש  היאפהבמשפט של אירופה הקונטיננטלית ולכ� כאמור ההעד

  . יי�נאמריק

 

145   O. Lando “Principles of European Contract Law – An Alternative or a Precursor of 
European Legislation” 56 RabelsZ (1992) 261, 269.  

  .1101' עמ, 28 הערה Ruffini Gandolfi ,ÏÈÚÏראו    146
 J. Smits The Making of European Private Law. Towards a Ius Communeראו    147

Europeaum as Mixed Legal System (Antwerp, 2002), 189 ff..  
148   Sacco “Legal Formants” ,ÏÈÚÏ 10' עמ, 11 הערה ;Sacco Introduzione al Diritto 

Comparato ,ÏÈÚÏ 27' עמ, 11 הערה� ,R. Gallo Grandi Sistemi Giuridici (Torino;  ואיל
1997), 35 ff.; N. Kasirer “the Common Core of European Private Law in Boxes and 

Bundles” 10 European Review of Private Law (2002) 417 ;Gerber ,עמ, 6לעיל הערה '
967.  

בה שי אשר החליט להתמחות במשפט היפני והדר� נאמריק' סיו� המעניי� של פרופיעניי� הנב   149
 L. Kanowitz “Translating a Japanese Labor Law Treatise” 39למד את השפה היפנית ראו 

Am. J. Comp. L. (1991) 417.  
150    “[…] Americans are isolated by their ignorance of other languages […] ;Marcus ,ÏÈÚÏ 

 V. Grosswald Currran “The Role of Foreign Languages inראו ג	 . 710' עמ, 52הערה 
Educating Lawyers for Transnational Challenges” 23 Penn. St. Int’l L. Rev. (2005) 779  
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אשר עוסקות בשיטות משפט , גל�' כגו� מחקרו של פרופ, למרות זאת יש לציי� עבודות

. 151מבוסס על שפות אירופיותהעל בסיס מחקר  – כולל שיטות לא מערביות – שונות

 לא תמיד: זאת ועוד. 152יו דרכי� להתגבר עלקיימות א� ,השפה אכ� יכולה להוות מכשול

כ� למשל ההשוואה בי� . דרוש ידע של שפות רבות כדי להתנסות בגישה השוואתית

 לבי� זה של מדינות יאו בי� המשפט הספרד, י לבי� המשפט האנגלינאמריקההמשפט 

אמנ� נכו� כי השוואה מסוג זה לא תמיד . לטינית מתבססת על שפות זהותהאמריקה 

 יה�שפותשהפשוט כי בי� מדינות  מ� הטע� ,מאפשרת לקבל את הפרספקטיבה הרחבה

  . של הפריות תרבותיות הדדיותב דמיו� רב דווקא קיי�דומות 

הבעיה היא שלא תמיד קל . ג� במקרה של הרמוניזציה הרי השפה משחקת תפקיד חשוב

 .למצוא את המונחי� המתאימי� אשר משקפי� אותה משמעות במסורות משפטיות שונות

 ואפילו בי� מדינות 153א אכ� בעיה של טרמינולוגיה הבעיות בשיח המשפטי הומ�חלק 

אי� זה נדיר למצוא ) 'י� וכוישוו�גרמניה; ארצות הברית�אנגליה(אותה שפה בה� מדברי� ש

ההחלטה עצמה לגבי השימוש בשפה זו או  .154כי הטרמינולוגיה המשפטית אינה תמיד זהה

כי לשיטות משפט ברור  .יכולה להיות כרוכה בקביעת דר� של חשיבה מסוימת אחרת

�אנגלית כבבהקשר זה כדאי לראות . חשובות יותר תהיה השפעה גדולה יותרlingua 

franca155.  

הבדלי� בי� השפות משפיעי� על המשפט בתוק� כמו למשל כאשר מדובר על 

ת שונות יוביטויי� דומי� יכולי� להיות בעלי משמעו. דירקטיבות החלות בתו� אירופה

 

   .9 הערה Glenn ,ÏÈÚÏראו    151
 the […]“ כדי מניעת הקשר בי� תרבויות  צריכה להיות בעיה קשה עדאיננהאכ� השפה    152

untranslatability argument exaggerates the difficulties in human communication […] 
differences in languages are obstacles to understanding and communication but not 

insuperable ones […]”;Ì˘ ,יכול ללמוד את  רוצשאיננווכמוב� מי . 48' עמ 	ה תרגומי
  .ש	, ˘Ì ;השפה

 J. Bonell An Internationalטרמינולוגיה ראו לעל היחס בי� תרבויות משפט שונות    153
Restatement of Contract Law (2nd ed., New York, 1997); J. Bonell “The Unidroit 
Principles of International Commercial Contracts: Why? What? How?” The Principles of 
Unidroit and Modern National Codifications (A.M. Rabello ed., Jerusalem, 2001) 9, 12; 
A. Flessner “Rechtsvereinheitlichung durch Rechtswissenchaft und Juristenausbildung” 

56 RabelsZ (1992) 243.  
 ,R. Chatillon “Droit et Lange” Revue Trimestrielle de Droit Comparé (2002) 687ראו    154

690 ff..  
 ;פרויקט ו!� בר שמו	 שנוסח באנגלית בלבד לעראו את הביקורת של משפט� צרפתי    155

Y. Lequette “Quelques remarques à propos du projet de code civil européen de M. von 
Bar” Le Dalloz Ch. (2002) 2202, 2208.  
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כשלעצמו אינו יכול לפתור את הבעיות של הבנת שיטות משפט התרגו� . 156תובשפות שונ

 למשמעותה של– זהה נה איית בצרפתContrat  משמעותה של המילה.בלי הרקע העיוני

contract הביטוי . באנגליתremedies ) עד כמה  .למשפט� הקונטיננטלי נהיר איננו) תרופות

,  right of withdrawal (or right of cancellation)מתכווני� לאותו דבר כאשר אנו מדברי� על 

diritto di recessoו �widerrufsrecht157? ומה היא המשמעות המדויקת שלhardship  שפעמי�

שיטות אשר ה�  ·˙ÍÂמוב� שהבעיה מופיעה ג� ? מתורג� בעברית כסיכול ופעמי� כהכבדה

 הבדלי� בי� מי�קייכ� א� נסתכל על הקודקס האזרחי של קוויבק נראה כי : לשוניות�דו

  .158אנגלית לבי� הגרסה הצרפתיתההגרסה 

 אול� בסופו של יו� הבעיה ,הצעות ופרויקטי� של הרמוניזציה תורגמו לשפות שונות

דרושה עבודה השוואתית כדי שתתאפשר הבנת שיטות משפט אחרות . אינה רק של תרגו�

 המשפט הוא של האתגר של האחדת. פער שאינו רק לשוני אלא קונספטואלי תו� סגירת

  . ולא של מתורגמני�" השוואתיסטיי�"

  ?יעוד עיוני או נורמטיביי. 6

בבתי הספר למשפטי� אי� כמעט ספק בקרב רוב המורי� כי מדובר בתחו� עיוני נטול 

הבנה זו מקבלת ביטוי במקו� השולי שהמשפט המשווה זוכה לו בתכניות . חשיבות מעשית

תי הספר למשפטי� כמעי� מבוא כללי לשיטות בב המשפט המשווה מקובל. הלימודי�

 עולה על הדעת אי�כמעט . משפט או כהתייחסות שולית במסגרת עבודות סמינריוניות

אפילו אלה אשר עוסקי� . להכי� השתלמות עבור עורכי די� או שופטי� במשפט השוואתי

  . יותר" מרכזי�", במשפט משווה מלמדי� או חוקרי� תחומי� אחרי�

 מטרות עיוניות טהורות שאינ� מעניינ� של, "מקרו"ב, יפלינהצוה כדיסלמשפט המשו

המטרה של המשפט . עורכי די� או מחוקקי�, לאמור שופטי�, את המשפט "עושי�"ה

ראשונה עיונית במוב� שאי� בו כדי לקבוע מסגרת נורמיטיבית אלא בהמשווה היא בראש ו

�ה. מסגרת אנליטיתcomparativist מתכוו� לקבוע והוא איננו ,ו מחוקקעצמב רואה איננו 

 

 R. Sacco “Formation of;  ואיל�10' עמ, 11 הערה Sacco “Legal Formants” ,ÏÈÚÏראו    156
Contrats” Towards a European Civil Code (2nd ed., A. Hartkamp et al. eds., Hague, 
1998) 191; S. Glanert “La Langue en Héritage: Réflexions sur l'Uniformisation des 

Droits en Europe” 58 Revue Internationale de Droit Comparé (2006) 1231, 1244.  
 E. Poillot “Le Droit Comparé au service de la compréhension de l’acquisראו    157

communautaire , en droit privé” Rev. Trim. de Droit Comparé (2005) 1017, 1021.  
 הקודקס האזרחי של קוויבק המלווה בהערות העורכי	 כדי לשונית של�ראו למשל הגרסה הדו   158

 J.M. Brisoon, N. Kassirer Code Civil de Québec (11th ; התרגו	מ�נוצרי	 הלהסביר פערי	 
ed., 2004).  
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לעומת זאת . יכול להצביע על קווי� המאפייני� מדיניות ראויההוא  ולכל היותר ,כללי�

מטבע הדברי� אי� לה� , כאשר המחוקק או השופט מחפשי� השראה במשפט המשווה

את , בודקי� את הפתרונות בחוק של מדינות אלה או אחרות אלא, "שאיפות עיוניות"

להגיע למסקנות עיוניות , וא� מתבקשי�,  מחפשי�אי�א� , זרההפסיקה הטרינה או את דוקה

ברחבי העול� שופטי� מתייחסי� לניתוח השוואתי כדר� להרחבת . הנובעות מ� ההשוואה

שוואה כמכשיר ה של ההוהדבר מעצי� את חשיבות, 159הרקע העיוני של החלטותיה�

כפי , ת אחרי מקורות זרי� כמקור להשראהאלא שראוי להבי� כי התחקו, לניתוח משפטי

אשר נשע� על , השוואתיה ממצה את המשפט ה אינ,שהשופט או המחוקק יכול לעשות

הבדלי� ב תביקרותי סיו� להתבונ� בעי�ינעל בדיקת מגמות ועל , יי�טניתוח מודלי� תאור

  . בה� החוקר בחר להתמקדשבי� השיטות שדמיו� בו

 התחקות אחר קיימתשהרי , נורמטיבית, עשית יותררמוניזציה היא מההמטרה של ה

 חוק קיי� משו� שהיא הופכת להיותמיועדת להיות משפט פוזיטיבי בבוא העת ה� המסגרת 

 כדי למצוא הבמסגרת טריטוריאלית מסוימת ה� משו� שעורכי די� או בוררי� מאמצי� אות

 עבודת המטרה של. 160פתרו� טוב ויעיל לבעיות המשפטיות שיכולות להתעורר

יטיבי בעל תוק� ה� זרמוניזציה היא להציג טקסט אשר בבוא העת יהפו� למשפט פוהה

משו� שאומ� על ידי כמה מדינות ה� משו� שבאופ� וולונטרי משתמשי� בו הגורמי� 

נכו� להיו� אי� הפרויקטי� ). Unidroitכמו למשל המקרה של  ( ועודהשופטי� , �יהמסחרי

להבדיל ממסגרות (ח מחייב וכ,  או עקרונות לאנדוUnidroitכמו , של הרמוניזציה

�הרמוניזציה שונות כמו הregulationsשל האיחוד האירופי  (�שאיפה " שיש לה� א

יש לנו בסופו . במוב� זה שה� אמורי� להיות בעתיד בסיס לחקיקה מאוחדת" לנורמטיביות

. תיי� במהות�א� השווא י הרמוניזציה בכוחנהעקרונות הללו ה� ב: של דבר שילוב

חשיבות� נובעת דווקא מכ� שה� מתבססי� על רקע השוואתי ומעצ� העבודה בקבוצת ו

הניתוח ההשוואתי . המאפשרת מגע בי� משפטני� מתרבויות משפטיות שונות, משפטני�

המחקר המשווה נהיה לבסיס של . 161ע� העבודה של המחוקקי�, משתלב ע� הנורמטיבי

  .הי�ס קומונה ההול� ומתחדש

 

 A. Barak “Response to The Judge as;5 הערה Markesinis & Fedthe ,ÏÈÚÏראו    159
Comparatist: Comparison in Public Law” 80 Tul. L. Rev. (2005) 195; U. Drobnig, S. 

van Erp (eds.) The Use of Comparative Law by Courts  (The Hague, 1999) .  
ינחלו כאשר הצדדי	 יסכימו שה	 מסדירי	 ] …"[במבוא לעקרנות נאמר כי העקרונות הללו    160

�Â�Â¯˜Ú˙ ‰)  עור�(ילו ראב' מ' א: ראו תרגו	 של העקרונות ב[..]" חוזי	 ביניה	 
UNIDROIT˙ÂÈ�¯„ÂÓ‰ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈˆ˜ÈÙÈ„Â˜‰Â  )2001(, 33.  

  . ואיל�1291' עמ, 39 הערה Wagner ,ÏÈÚÏראו    161
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  חדשהיוס קומונה ה)�פה ליהשא(משפט משווה ו. ה

הכוונה היא לחידוש הרעיו� . 162מקובל לומר שאנו נמצאי� בעיד� של יוס קומונה חדש

 כמהאכ� יש . של מסגרת משפטית משותפת לעמי� שוני� כפי שהיה באירופה בימי הביניי�

משל את האופי של נית� לציי� ל. י�יתופעות שנית� לראות בה� הקבלה מסוימת לימי הבינ

עניי� , באשר לחינו�. החינו� המשפטי ובניית תרבות משפטית משותפת לעמי� שוני�

הלימודי� בימי הביניי� וכיו� שומר על דמיו� מסוי� במוב� שג� כיו� אנו רואי� סטודנטי� 

ע� זאת נראי� . ממקומות שוני� הנוסעי� לצור� לימודי� כפי שבימי הביניי� נסעו לבולוניה

 גדול יותר ומספר ראשית משו� שכיו� יש לנו מוקדי� שוני� של חינו� משפטי :הבדלי� ג�

 global law schoolsהרעיו� של מה שקרוי . ברחבי העול� של אוניברסיטאות ומכללות

מהווה מודל מעניי� של נגיעה בתכנית לימודי� אשר מתיימרת לפרו� מסגרות 

א� אנחנו . וי להרמוניזציה של שיטות המשפטאול� לא בהכרח נותנת ביט, פרובינציאליות

 מ�בחלק , בפועל, יה של המשפט המשווהימסתכלי� על ההלי� של הרמוניזציה ברא

  . 163התכניות הללו אי� התייחסות השוואתית מעמיקה לשיטות המשפט השונות

 ולו מ� ,בה הרעיו� של מכנה משות� מתגבש שונה מהיוס קומונה העתיקשג� הדר� 

פסיקה ודוקטרינה ,  מסורותבעלי משפטי� לאומיי� מגובשי� קיימי�ו� הטע� כי כי

היוס קומונה דאז נוצר בתו� ואקו� משו� . שתי� עשרהמקומית שלא היו קיימי� במאה ה

 התפיסה תנטיש. זה לא המצב היו�. היה רחוק מלהיות מפותח המנהגישהמשפט המקומי 

  . הלוקאליסטית של המשפט מתרחשת על רקע שונה

. ימי הביניי� בכל הקשור למסגרת האינטלקטואליתהמצב ב שונה כמוב� מ היו�צבהמ

מספר ש היותמורכב אל� מוני� ממה שהיה אז וכיו� השיח המשפטי העולמי הוא רחב 

 הקלות וכ�, גדול הרבה יותר) ואפילו בתו� אירופה עצמה(אנשי המשפט ברחבי עול� 

א� מעבר . 'וכונוח יותר קו� למקו� מעבר ממה,  מידע רבה יותרולעבד להשיג מידע

דמוגרפיי� יש לזכור כי בימי הבייני� לא היה מגוו� של דעות הלהיבטי� הטכנולוגיי� או 

יותר (ית נ ולא היה הפער שקיי� היו� בי� הדוקטרינה האמריק,כפי שיש היו�

אשר מתמקדת יותר בנורמה ולא (לבי� הדוקטרינה האירופית ") יתקונטקסטואליסט"

ית לבי� הכתיבה נל בי� הכתיבה האמריקדההב). רי� התרבותיי� או הכלכלי�בהקש

 או לפחות מהווה אתגר לעיצוב הרעיו�, הפער הזה מקשה. האירופית מקשה על ההתקרבות

בשוק הגלובלי של "שהרי , א� נשתמש במונחי� של הגלובליזציה. נה חדשושל יוס קומ

 

  .109' עמ, 23 הערה Zimmermann ,ÏÈÚÏראו    162
 .J. Gordley “Comparative Law and Legal Education” 75 Tul. Lראו ביקרות על כ� אצל    163

Rev. (2000) 1003.  
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ג� . למעשה המסגרת של שוק הרעיונותמשחקי� תפקיד חשוב כתבי העת שה� " רעיונות

בה מתקיי� שג� לפי הדר� , כא� כמו בשווקי� אחרי� אנחנו יכולי� לראות את הגלובליזציה

באופ� אולי תמוה הרי הסגנו� שאנחנו רואי� בכתבי עת נמצא רחוק . 164השיח בי� השיטות

 הנושאי� של בחירתבסגנו� וב, שמר את המאפייני� הלאומיי� במבנההוא  ו,מעול� גלובלי

 – בניגוד למגמות במישורי� אחרי� הפערי� בי� אנשי האקדמיה. כתבי העת השוני� בעול�

כא� . עדיי� בולטי� – יי�נ משפטני� אמריקלעומת למשפטני� אירופיי� בייחודהכוונה 

  .שיח רחב יותר�המחקר ההשוואתי צרי� להעניק את הכלי� כדי לאפשר דו

" ית ההשתלותיתאור"מש בתאוריה המוכרת היטב כלצור� הבנת התהלי� נית� להשת

)transplants (' של פרופ��לפיה התפתחות של שיטה משפטית היא תוצאה של ש, ווטס

 הואהרעיו� כי מודלי� זרי� משתלבי� בשיטות משפט שונות . השתלות משיטות אחרות

כ� למשל :  תרבות משפטית מסוימת משפיעה על תרבות אחרת בדרכי� שונות,אכ�. מקובל

חופשית של גורמי�  של השפעות תרבותיות או מבחירהב כיבוש המדינה או לנוכח

ובכל שיטה אנחנו מוצאי� מרכיבי� אשר מקור� . המעונייני� למצוא פתרו� טוב יותר

 ומודלי� ˘ÌÈËÏÂ בהשתלות הללו אנחנו מוצאי� מודלי� .165בתרבות משפטית אחרת

ÌÈËÏÂ˜ו� אנחנו רואי� כי מדינות מייצאות כמו גרמניה כעיקר.  או פתוחי� להשפעות זרות

  ". מדינות קולטות"או צרפת השפיעו על 

אשר הופכי� למסגרת , כיו� המסורות השונות מתנקזות לפרויקטי� של הרמוניזציה

למשפטני� ) או אפילו לאימו�( פתרונות או גישות המשמשות בסיס להשראה תהכולל

עוד יכפונקציה של הירק זציה מקבלות חשיבות לא על כ� עבודות הרמוני. ממדינות שונות

 אלא כמודל של, מאוחדתלאמור להוות מסגרת חקיקתית , ות האלהדוהעיקרי של העב

לה� ולתת  שילוב שיטות ודעות שונות והצגת מוצר המנסה לשק� תרבויות משפט שונות

אה על ידי י� בסיס לאימו� או השרש משמ או ועדת לאנדוUnidroitהעקרונות של . ביטוי

  כדי למצוא את הפתרו� הראויומודלי� הללהעל , בי� היתר, מדינות אחרות אשר מתבססות

 

 עת ידי בעיו� בכתב. נה בכתיבה האקדמיתוהפער בי� אירופה לבי� אמריקה הוא בראש ובראש   164
. נושאי	ל באשרסגנו� ה� ל באשרת את ההבדלי	 ה� ראויי	 כדי לני	 ואמריקימשפטיי	 אירופ

  .יתנת את המשפט המשווה וג	 דר� אמריקאובמוב� זה יש ג	 דר� אירופית לר
165   Watson,ÏÈÚÏ   ווטסו� נות� מספר דוגמאות כגו� קליטת המשפט הרומי בסקוטלנד  .93הערה

 R. Sacco “La Circulazione del Modello Giuridico Francese” 41 Rivistaראו ג	 ) . 45' מע(
di Diritto Civile (1995) 513; J. Merryman “On the Convergence (and Divergence) of the 
Civil Law and the Common Law” The Loneliness of the Comparative Lawyer and Other 
Essays in Foreign and Comparative Law (Kluwer, The Hague, 1999) 17, 28; D. Nelken 
“Legal Transplants and Beyond: of Disciplines and Methaphors” Comparative Law in 

21st Century (A. Harding, E. Örücü eds., The Hague, 2002) 19 . היו ביקורות על התאוריה
  .א� הדיו� בשאלה זו חורג ממסגרת מאמר זה, של ווטסו�
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עובדות על החקיקה ה בקרב ועדות לאומיות  יותרתהלי� זה הופ� למקובל. 166ביותר

מתבססות על טקסטי� של הרמוניזציה כדי לנסח הצעות לרפורמה הו� הפנימית במדינותיה

  . של החקיקה המקומית

2002167�רפורמה של דיני החיובי� בגרמניה שנכנסה לתוק� בהיא הוגמה לכ� ד .

 א� ג� התאימה את המשפט ,התיקו� של המשפט הגרמני התבסס על הפסיקה שהצטברה

� ג� ה.168לאומי ולדי� האירופי בנושא�הפנימי הגרמני לאמנת וינה במכר בי�Unidroit 

 בשלבי� הסופיי� בייחוד,  הרפורמה הובאו בחשבו� בהכנתוהעקרונות של ועדות לאנדו

� יוג� א� בשורה התחתונה אנחנו מוצא, 170נית� לראות קווי� דומי� בי� הגישות .169שלה

על גישה  התיקו� הזה מעיד. 171 בפ� המעשי ההבדלי� אינ� גדולי�,י�יהבדלי� עיונ

 דוגמה נוספת של .172מתחשבת במשפט המשווה ובמשפט האירופי העתיד להתאחדה

 אשר נטש את העיקרו� של יריבות החוזה ואימ� ,ת� לראות במשפט האנגלימגמה זו ני

 

166   J. Basedow “Uniform Law Conventions and the Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts” Uniform L. Rev. (2000) 129.  

167   Berger ,ÏÈÚÏ  894' עמ, 92הערה� ,J. Schmidt-Räutsch Das Neue Schuldrecht (Köln;  ואיל
2002), 7 ff.; S. Lorenz, T. Riehm Lehrbuch zum Neuen Schuldrecht (München, 2002); 
C. Canaris “La Mancata Attuazione del Rapporto Obbligatorio: Profili Generali. Il 
Nuovo Diritto delle Leistungsstörungen” 49 Rivista di Diritto Civile (2003) 19; 
O. Lando “Das neue Schuldrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs und die Grundregeln 

des europäischen Vertragrechts” 67 RabelsZ (2003) 231 ;Cian ,ÏÈÚÏ עמ, 67 הערה'  
18�1.  

  .1291 'עמ, 39 הערה Wagner ,ÏÈÚÏראו    168
169   Zimmermann ,ÏÈÚÏ 41 הערה; Zimmermann ,ÏÈÚÏ 142' עמ, 25 הערה; R. Zimmermann 

Breach of Contractual Remedies under the New German Law of Obligation (Rome, 
  .יתה בתחו	 של התיישנותיהשפעה משמעותית ה. 51 ,(2002

צ	 העובדה שנושא החוזה הוא בלתי אפשרי הניסוח המתוק� של הקודקס הגרמני קובע כי ע   170
�פתרו� זה עולה בקנה אחד ע	 ההוראה של ה). 1 א311סעי� (אינו הופ� את החוזה לפסול 

PECL)  �  .32' עמ, 169 הערה Zimmermann ,ÏÈÚÏראו ). 4�102סעי
המשפט . חוזית או בהסדר של אחריות בגי� הפרת חוזה�כ� למשל בכל הקשור לאחריות טרו	   171

 אחריות הבה	 חלש לבי� חוזי	 (normalen Vertragen)רמני מבחי� בי� חוזי	 רגילי	 הג
 PECL � מופיעה באיננההבחנה זו ). .strengere oder mildere Haftung" (מתונה"חמורה או 

נזיקית בקודקס הכמו כ� למשל התביעה . בה	 חל העיקרו� של אחריות חמורה בכל מקרהש
� כדי שהחייב יהיה פטור מאחריות אי�PECLב). 275סעי� ( מה הגרמני קשורה למושג האש

נסיבות שהוא לא היה יכול לצפות מראש ושהיו מחו� לשיטתו של קיו	 צרי� להיות תוצאה 
) � הערה Lando ,ÏÈÚÏ; 18' עמ, 169 הערה Zimmermann ,ÏÈÚÏראו . )I( ,8�108(9�501סעי

   .24' עמ, 167
172   “[The PECL and UNIDROIT Principles] should now much more readily be resorted to 

as a comparative baseline for evaluating, interpreting and developing the new German 
rules” ;Zimmermann ,ÏÈÚÏ 51' עמ, 169 הערה.  
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�בדברי ההסבר ל. מוסד המזוהה ע� המסורת הקונטיננטלית, לחיקו את החוזה לטובת צד ג

Contracts (Rights for Third Parties) Act, 1999על ,  בי� היתר,עדה התבססהו נאמר כי הו

הפרויקטי� , 174להביא את הדוגמה של קוויבק � ג�נית. 173עקרונות לאנדו כמקור להשראה

  . ' וכו175של רפורמה בארגנטינה

˜ÂÁÓ‰ È„È ÏÚ ‰ÂÂ˘Ó‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ Â˙ËÈÏ˜˜ : עינינו רואות התפתחות מעניינת
ÈÓÂ‡Ï‰ . החקיקה החדשה קולטת את המשפט המשווה באמצעות פרויקטי� של

להיחשב הרבה יותר מקורי  בקנה אחד ע� ההרמוניזציה יוכל מצב שבו עולי�. הרמוניזציה

עקב כ� המשפט המשווה מקבל משמעות שונה מעבר .  שיטה זרה זו או אחרתמאימו�

.  לכלי ניתוח והתחדשות למדעי המשפטהפ�הוא : למשמעות העיונית שאפיינה אותו בעבר

. שוואה מציגה פתרונות טובי� מאוזני� וקוהרנטיי�המתפתח כתוצאה מכ� שההזה תהלי� 

 ע� זאת. אשר מקבל תנופה בזכות המחקר ההשוואתי, של היוס קומונה החדשזו המשמעות 

. יש להבהיר כי הרעיו� של י�ס קומנה חדש היוצר מסגרת עיונית חדשה אינו נקי מספקות

מדובר .  מתקד� תמיד בקצב אחידאיננוא תהלי� אשר יהפתיחות כלפי שיטות זרות ה

בשלב של  ,תהלי� זה � טרומיי� של ואנחנו עדיי� נמצאי� בשלבי,בתהלי� הדרגתי

אינני יודע עד  ,כ� על יתר. נה התוצאות של תהלי� זהיולא נית� לדעת מה תהי ,176"לקראת"

 או שמא יהיה אפיזודה חולפת בעלת , החדש אכ� יכה שורשי�הי�ס קומ�נהכמה הרעיו� של 

.  יהיהלדעתי ראוי שלא כ�. הנטמעת בתו� מערבולת הגלובליזציה, משמעות מוגבלת

�דומיננטיי� מאוד אשר בפועל יכולי� להביא לחד, חזקי�  זרמי�קיימי�בגלובליזציה 

העול� הגלובלי מצטייר היו� כעול� של דפוסי� נוקשי� בלי שתהיה תשומת לב . גוניות

קיימת אפשרות של שיח אחר אשר מנסה להתחשב בקיו� מסורות . לפלורליז� מספקת

שהרי , "גלובליזציה"על " הרמוניזציה"לכ� אני מעדי� . ת נעלמואינ�משפטיות שונות אשר 

 

173   Tallon ,ÏÈÚÏ . 1008' עמ, 39 הערה 	ראו גL. Vagni “Il Contratto a Favore di Terzi nella 
Comparazione ‘Common Law-Civil Law’. Dello Ius Commune al Diritto Privato 

Europeo” 59 Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile (2005) 1195.  
174   P. Crépeau “The Unidroit Principles of International Commercial Contracts” The 

Principles of Unidroit and National Modern Codifications (A.M. Rabello ed., Jerusalem 
2001) 21.  

 H. Alegría et al. Proyecto de Código Civil de la República Argentina Unificado con ראו   175
el Código de Comercio (Buenos Aires, 1999).  

 .)או ביטוי	 דומי	  (הזהטוי י בכותרות הבמצוי�יצזה רמונהעבודות של המהחלק במעניי� כי    176
 A. Hartkamp et al. (eds.) Towards a European Civil; 147 הערה Smits, ÏÈÚÏראו למשל 

Code (Hague, 1998); J. Basedow et al. (eds.) Aufbruch nach Europa (Hamburg, 2001); 
A. Gambaro, A.M. Rabello (eds.) Towards a New European Ius Commune (Jerusalem, 
1999); D. Martini, N. Witzleb (eds.) Auf dem Wege zu einem Europäischen 

Zivilgesetzbuch (Berlin, 1999).  
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השתלטות בעד ולא ,  עבודה השוואתיתבעקבותאני בעד שילוב של שיטות ואינטראקציה 

עדיפה ,  ואפילו חלקית,הרמוניזציה הדרגתית, בעיניי. של תרבות משפטית אחת על אחרת

  .על גלובליזציה דורסנית

  סיכו�. ו

פתיחת זוהי : להפ� אלא ,נקודת סיו�כה להיחשב כסו� עיד� או  צריכאיננההרמוניזציה 

המשפט המשווה . ליצור הבנה משפטית מעמיקה ומגוונת יותר הלי� אשר יש בו כדי

בעיד� שלנו להיות משפט� . מאפשר למשפט� לקבל תמונה ברורה ורחבה יותר של המשפט

ת הקרקע מתחת  תהלי� ההרמוניזציה שומט א.177"קומפרטיביסטי" להיות ומשמעות

 תהלי� השוואתי בעקבות החדש מתפתח  ‰�eÓÂ˜ ÒeÈ‰.לרעיו� של המשפט כעניי� מקומי

התקרבות השיטות וההרמוניזציה . קיימות ה של גישותזנתינעשית ס בו התרבות המשפטיתש

 פותרות ה� אינ�,  את כל ההבדלי� בי� השיטות, מיועדות להסירה� אינ� ואולי , מסירותאינ�

מאפשרות שיח רחב ה� אבל ,  עוקפות בעיות מתודולגיותואינ�ות של שפות שונות את הבעי

  .יותר של אינטראקציה ואינטגרציה כדי למצוא פתרונות טובי�

כדי שהוא . אי� ספק כי בתאטרו� של ההרמוניזציה המשפט המשווה הוא שחק� ראשי

ות האירופיות על המשפט המשווה לנטוש את התווי, ישחק את תפקידו בצורה משכנעת

התאוריה . משפטהולתת מקו� לענפי� שוני� של מדעי  ולהיות פתוח למסורות אחרות

 איננהג� היא א� , השוואתית אינה חייבת להיות פורמליסטית מדי או טקסטואליסטית מדי

בעיד� של הרמוניזציה המשפט . צריכה לפלוש למחוזות שאינ� שייכי� למדע המשפט

 רתי כלפי עצמו ולהתמודד ע� האתגרי� האינטלקטואליי� שלהמשווה צרי� להיות ביקו

נטיות שלו ויוכל לתרו� לשיח משפטי פלורליסטי וורק כ� הוא יעצי� את הרל. תקופתנו

משפט משווה הוא הדר� הטובה ביותר ליצירת אווירה של הבנה . ומשוחרר מדעות קדומות

זו נוכל לדבר על ההרמוניזציה רק באווירה כ. ושיתו� פעולה בי� משפטני� ממדינות שונות

 .כעל הדבר הטבעי ביותר

 

177   “Nemo iurista nisi comparatista” ;K. Kerameus “Quelques Réflexions sur le Sort Actuel 
du Droit Comparé” 54 Revue Hellenique du Droit International (2001) 511, 516.  
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   על אמות המידה הנדרשות לשחרור–שחרור למעצר בית 

  מאת

*אית� מג�
  

‡ .‰ÁÈ˙Ù ˙¯Ú‰ .· .‡Â·Ó .‚ .¯ˆÚÓ‰ ˙Â¯ËÓ .„ .˙È· ¯ˆÚÓÏ ¯Â¯Á˘Ï ÌÈ‡�˙‰ :

ÛÂÒ . ‰. אזיק אלקטרוני. 5; פיקוח משטרתי. 4; טיב המבנה. 3; מרחק. 2; המפקחי� .1

¯·„. 

  הערת פתיחה .א

בפועל המונח הנפו� והמקובל . שגויה ומטעהאי� זה נהוג לפתוח רשימה בכותרת 

אי� לה� קיו� אלא " עצור"או " מעצר"המונח . אי� לו דבר ע� המונח מעצר" מעצר בית"

היינו מקו� רשמי בפיקוח הרשויות שנועד לשלילת חירות , בזיקה ישירה לבית מעצר

  .מהשוהי� בו

מתנאי השחרור הוא תנאי . אינו אלא היפוכו של מעצר" מעצר בית"מה שמתקרא 

סיווגו המשני הוא כב� למשפחת תנאי השחרור המגבילי� את חירות תנועתו של . האפשריי�

אינו , היינו תנאי שחרור המחייב שהות במקו� מסוי�, "מעצר הבית"מבחינה זו . המשוחרר

.  שחרור בתנאי הרחקה ממקו� מסוי� או מאזור מסוי�–אלא תמונת ראי של אחיו התאו� 

השימוש במונח . ולא היא,  השואל מה טע� לשחת זמננו על דיו� סמנטי בלבדיכול שישאל

כ� למשל ברי כי מי שהפר את תנאי . שגוי עלול להביא להחלת דיני� לא מתאימי� לגביו

כדי . לא חטא בעבירת בריחה ממשמורת אלא רק בהפרת תנאי השחרור" מעצר הבית"

  ".ריתוק בית"אולי , למנוע טעויות עדי� להשתמש במונח אחר

 

ד יהודה "תודתי לעו. סג� נשיא בית משפט השלו� בחיפה, שופט בית משפט השלו� בקריות   *
רו 'ר בועז סנג"ד� ביי� ולד' ולפרופ, בהערות ובהגהות,  רבות בליקוט החומרשסייעני, שניצר

   .שהואילו לקרוא את טיוטת הרשימה ולהעיר הערות מועילות
תהי נשמתו צרורה . לאחר מסירת המאמר וסמו� לפרסו� הספר הל� השופט אית� מג� לעולמו  

 .בצרור החיי�
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 ,1מוטעה ומטעה" מעצר בית"בית המשפט העליו� כבר שב והתריע כי השימוש במונח 

א� נזכור כי , אשתמש בו א� אני, מאחר שהביטוי שגור בפי כול. א� עול� כמנהגו נוהג

אחרי שציטט , תמהני א� טעות כזו לא נפלה כאשר שופט. במונח העלול להטעות עסקינ�

מוב� כי קיי� הבדל מהותי בי� מעצר בית : "אמר, ת תנאי המעצראת הסעיפי� הקובעי� א

ואול� ג� א� זכה כבר נאש� בהקלה כאשר , בפיקוח בני משפחה ובי� מעצר במתק� כליאה

אי� סיבה לשלול ממנו זכות להליכה יומית מחו� לדירת , שוחרר ממעצר למעצר בית

הא� . 2"... סיבה לשלול אותההכלל הוא כי הזכות צריכה להנת� אלא א� כ� יש... המעצר

  ?למשוחרר" זכות טיול"עירוב תחומי� בי� מעצר לתנאי שחרור הביא להענקת 

  מבוא. ב

נבח� את , ולפני שניכנס לפרטי�, משידענו כי עניי� לנו בתנאי שחרור ממעצר, עתה

– סמכויות אכיפה(המצויה בחוק סדר הדי� הפלילי , המסגרת הנורמטיבית למעצר הבית

  ). החוק: להל� (1996�ו"תשנ, )מעצרי�

 ה� בעניי� 3חלופת מעצר הבית ישימה ה� בעניי� שחרור חשוד על ידי קצי� משטרה

בדר� , ע� זאת, 4נאש� או נידו� שערעור תלוי על פסק דינו על ידי בית משפט, שחרור חשוד

בשל אור� התקופה הרלוונטית עיקר תשומת הלב מופנה לשחרור בתנאי� עד תו� , הטבע

  .5ההליכי� המשפטיי�

החוק קבע מפורשות כי הוראה על מעצר עד תו� ההליכי� תינת� כבררת מחדל בהיעדר 

  :בלשו� החוק. חלופה נאותה

  :לא יצווה בית המשפט כאמור אלא א� כ� נתקיימו ג� אלה"

לא נית� להשיג את מטרת המעצר בדר� של שחרור בערובה ותנאי שחרור . 1

  ". � פחותהשפגיעת� בחירותו של הנאש

 

פ "בש;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  ‡·Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'ÚÈ·¯ Â � 3870/93פ "בש   1
3611/93 � ı¯Ù 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,855) 1(ד מח"פ.  

  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ÈÈ·˘ÂÈ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· � 3204/02) 'חי(ש "ב   2
  .לחוק) 7)(ב(42סעי�    3
  .לחוק) 9)(א(48סעי�    4
ת האיזו� בי� זכות האד�  לחוק כי הוא קבע א21בצדק נאמר על סעי� . לחוק) 1)(ב(21סעי�    5

�È„Ó˙  4414/97פ "בש; לחירותו ובי� זכות הציבור להגנה סבירה מפני אלה המסכני� אותו
� Ï‡¯˘È'‰„ÚÒ  ,תק�  .59) 2(97על 
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שרירה וקיימת , למעט מורשע המערער על פסק דינו, נזכור כי לגבי המפורטי� לעיל

אלא עלינו לזכור שיש , אי� די לומר זאת בבחינת מצוות אנשי� מלומדה. חזקת החפות

או לפחות במי שאשמתו לא (אפשרות ריאלית כי בדיעבד יתברר שמדובר בח� מפשע 

 רק בשל התחשבות באינטרסי� חברתיי� שנמצאו עדיפי� וחירותו נפגעה, )הוכחה כנדרש

  .6בנסיבות

מדובר . כבוד האד� וחירותו: יסוד�מעל החוק ומעל אופ� יישומו מרחפת רוחו של חוק

אמות של ' אשר לא יימצא בד. בחוק יסוד אשר כבודו מלא עול� ותחולתו נרחבת מאוד

המהווה , ל"ותו של חוק היסוד הנקשה להפריז בחשיב. חירות האד� ייכנס תחת כנפי כבודו

לענייננו די לומר כי הוא שינה את נקודת . נקודת משע� ארכימדית לזכויות יסוד נוספות

  .7האיזו� בי� חירות הפרט לאינטרס הציבור א� כי השיקולי� נותרו אות� שיקולי�

לא בכדי חזר בית המשפט העליו� והדגיש את חשיבותה ואת מרכזיותה של הזכות 

  : במה שנראה לי אמרת מפתח בנדו� נאמר. ת אישיתלחירו

זכות , כבוד האד� וחירותו:  לחוק יסוד5מכוח סעי� , החירות האישית היא"

החירות האישית היא זכות חוקתית מ� המדרגה , יתירה מזאת. חוקתית

. מבחינה מעשית תנאי למימוש זכויות יסוד אחרות, והיא ג�, הראשונה

יוצרת מעגל מתרחב של , כמו פגיעת אב� במי�, הפגיעה בחירות האישית

אלא ג� בחופש , לא רק בחופש התנועה; פגיעה בזכויות יסוד נוספות

משו� כ� שלילת ... בזכות הקניי� ובזכויות נוספות, בצנעת הפרט, הביטוי

רמת ההגנה , מבחינה עקרונית... החירות האישית היא פגיעה קשה במיוחד

יחס ישר לדרגת החשיבות של הזכות ולעוצמת על זכות יסוד צריכה לעמוד ב

בהיותה זכות חוקתית , שהחירות האישית, המסקנה היא... הפגיעה בזכות

  .8..."ראויה להגנה מיוחדת מפני פגיעה, בעלת חשיבות מיוחדת

 

 ורא, מפני המלעיזי�, מכל מקו�. דומה שעל חזקת החפות ומשמעותה אי� צור� להרחיב   6
̇ È„ÈÓÁÏ‡'Ï‡¯˘È � 628/01פ "בש �È„Ó  , 10995/03פ "בש; גר המשפטי הישראלי המא–נבו 

� Ï‡¯˘È ̇ �È„Ó '·Â˜ÁˆÈ , 1168/05פ "בש;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו � ÈÏÈÂ˘Ï‡È¯Â‚' 
Ï‡¯˘È ̇ �È„Ó ,תק�על הצור� לזכור ולהזכיר כי חזקת החפות עומדת ג� למי . 827) 1(2006על 

 המאגר –נבו ,  ‡·Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'ÏÈÓÊ Â � 6686/02פ " בשראושלחובתו הרשעות קודמות 
פ "בש; מקומ� וחשיבות� של הרשעות קודמות ה� בבחינת המסוכנות. המשפטי הישראלי

4824/98 � ÒÈÈ˜ÓÏ‡'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó  , לניתוח ממצה של .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו
תפקידה וטיבה בהליכי� , חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית"קיטאי '  רוחזקת החפות רא

  .405) ד"תשס( ג ËÙ˘Ó ÈÏÚ" די� בפלילי�הקודמי� להכרעת ה
  . ושפע האסמכתאות שהוא מביא לכ�185 ,)ז"תשנ, כר� א( ÌÈÏÈÏÙ· ÔÈ„‰ ¯„Ò ÏÚקדמי ' י   7
6055/95� "בג   8 � ÁÓˆ'ÔÂÁË·‰ ¯˘  ,השופט זמיר'  מפי כב262, 242) 5(ד נג"פ.  
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הוא הפגיעה הבאה הקשה ביותר בחירות " מעצר הבית"מיד לאחר מאסר או מעצר 

א� בהערת הפתיחה הובלט השוני . � המחויבי� ג� לגביווהאמור לעיל נכו� בשינויי, הפרט

הרי שכעת ראוי להדגיש את , לרבות מעצר בית, הנורמטיבי בי� מעצר לבי� שחרור בתנאי�

קרוב לוודאי שתנאי המגורי� והמזו� במעצר הבית . קווי הדמיו� המעשי שבי� הא לדא

 נכו� שביכולתו לתקשר ע� .והוא נמצא בחברת אלה הרצויי� לו, עדיפי� מבחינת המשוחרר

נמנעת ממנו האפשרות ליהנות מתענוגות בסיסיי�  אי�, סביבתו ביתר קלות מזו שיש לעצור

ע� זאת בסו� כל הסופות הוא כלוא במבנה לא גדול וש� עליו ', כגו� קיו� יחסי אישות וכו

ור ג� שהות במלו� יוקרה תאבד את טעמה כשיתחו. לעתי� מש� חודשי� ארוכי�, להישאר

 עקרו� המידתיות מחייב לשקול בזהירות .9לאורח שנאסר עליו לצאת ממנו לתקופה ארוכה

א� לא נית� להסתפק בתנאי שחרור שפגיעת� בנאש� קלה יותר ועדיי� ישיגו את המטרה 

  .10של הגנה סבירה מפני מסוכנות הנאש�

ואי� , לישחרור בערובה ותנאי השחרור הוא אינדיווידוא, לעול� המבח� לעניי� מעצר

כ� למשל . זו או אחרת" קבוצת סיכו�"להכריע בגורלו של אד� רק על פי השתייכותו ל

מיוחדת בשל החשש שיימלטו " קבוצת סיכו�"קיימת נטייה לראות בתושבי השטחי� 

עדיי� החובה היא לבחו� את נסיבותיו האינדיווידואליות של הנאש� . מאימת הדי� ועוד

בפועל נמצא .  למשמעות היותו תושב השטחי��ÂÈ·‚Ï הקונקרטי תו� מת� משקל הול

במספר לא מועט של מקרי� כי נית� לשחרר בתנאי� מגבילי� נאש� המשתיי� לקבוצה 

וזאת במסגרת ,  ג� לגביו השמירה על החירות האישית היא הכלל והמעצר הוא החריג.11זו

  . האיזוני� שקבע החוק

  מטרות המעצר. ג

העל של מעצר �וחירותו היו שתי אסכולות בנוגע למטרותכבוד האד� : יסוד�לפני חוק

בעוד , אסכולה אחת סברה כי מטרת המעצר היא מניעתית בלבד: עד תו� ההליכי�

 

  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  ÔÈ·Â¯'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 1020/00פ "בש   9
  .6 הערה ÏÈÚÏ, 628/01פ "בש   10
2267/98) ��י(ש "ב   11 � Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'ÈÚÙ‡˘ ÒÈÈÓÁ  ,תק� ג� החלטתה ראו. 2147) 2(98מח 

2074/99) ��י(ש "יה בנדו� בב'המקיפה של השופטת פרוקצ � ÈÊ‡‚'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó  ,תק�מח 
; י הישראלי המאגר המשפט–נבו ,  Ï‡ÈÙ'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‰ � 7136/04פ " וכ� בש3055) 1(99
̇ Ô‡˘¯Ë'Ï‡¯˘È � 3756/05פ "בש �È„Ó  , כש� שאי� מקו� .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו

; כ� אי� מקו� למסקנה גורפת לפי סוג העבירה, להכללה בקשר לקבוצת אוכלוסיה מסוימת
השפעת חוק "דורנר ' ד; 201' עמ, 7 הערה ÏÈÚÏ, ראו ג� קדמי. 5 הערה ÏÈÚÏ ,4414/97פ "בש

  . 13 )ז"תשנ( ד Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó " האד� וחירותו על דיני המעצרי�יסוד כבוד
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החוק ופירושו בפסיקה סתמו . 12האסכולה השנייה סברה כי חלק ממטרתו היא הרתעתית

  .13את הגולל על גישת האסכולה השנייה

" מעצר הבית"שהרי , תחילה את מטרות המעצרמבחינה מתודית שומה עלינו לבחו� 

אעסוק רק בעילות , מאחר שמעצר עד תו� ההליכי� הוא העיקר .הוא רק חלופה למעצר

קבוצת החשש מפגיעה בהליכי , עילות אלה נחלקות לשתי קבוצות. המצדיקות אותו

  : ובלשו� החוק כלהל�, המשפט וקבוצת המסוכנות

 הנאש� או אי מעצרו יביא לשיבוש קיי� יסוד סביר לחשש ששחרור) א"(

או יביא , להתחמקות מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, הליכי משפט

  ; להשפעה על עדי� או לפגיעה בראיות בדר� אחרת, להעלמת רכוש

את בטחו� , קיי� יסוד סביר לחשש שהנאש� יסכ� את ביטחונו של אד�) ב(

מת� �ות נזכיר את עילת אירק למע� השלמ (14"הציבור או את בטחו� המדינה

קשה להניח שבגינה יורו על מעצר בית . הערובה או הפרת תנאי מתנאיה

  ).דווקא

כיצד : או במילי� אחרות, השאלה המתבקשת היא מה הוא היסוד הסביר לחששות

שאלה בפני . נתרג� אותו לשפת סיכויי� מתמטית או נגדיר איזו הסתברות יוצרת חשש סביר

או שגודל הסכנה משפיע על מידת החשש ,  הסביר משקל אוניברסליעצמה היא א� לחשש

ולכל היותר , חוששני כי כל ניסיו� לתרג� את הסבירות לאחוזי� לא יצלח. שנמצא סביר

נראה כי יש דברי� שאי� מנוס מלהותיר� לשכל . ניצור מראית עי� של דיוק ללא בסיס ממשי

 על המרכיבי� הצריכי� לעניי� ולתת ביטוי לכל היותר נית� להצביע. הישר ולניסיו� החיי�

   .15מילולי למשקל�

. השופט נאל� לעסוק בעתידנות מבלי שצויד בכדור בדולח או בציוד מאגי דומה

יש משקל רב . רק נתוני העבירות ונתוני הנאש�, נוס� על שכל ישר, עומדי� לרשותו

; דות המקרה ונסיבותיוא� לעתי� חשובות מכ� עוב, לחומרת העבירות על פי סיווג� בחוק

א� לעתי� מסוכ� ממנו ,  מועד לכאורה לשוב לסורו–מי שלחובתו כמה מעשי� דומי� 

 

  .261�260' עמ, 7 הערה ÏÈÚÏ, קדמי   12
הוא ,  המאגר המשפטי הישראלי– נבו , ÈÚ Â·‡'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡˘ � 1197/06פ "בש, לדידי   13

  .סו� פסוק בנדו� כש� שהוא חוזר ומבהיר כי אי� המעצר בא כתגובה לחומרת העבירה
  .לחוק) 1)(א(21סעי�    14
ש " ג� בראו;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  , Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'¯�ÏÂÓ � 1711/06פ "בש   15

̇ Ï‡¯˘È � 20082/05) ש"ב( �È„Ó'„ÈÈ·ÂÚ Â·‡  , 4�3 פסקות , המאגר המשפטי הישראלי–נבו 
̇ Ï‡¯˘È � 21494/02) ש"ב(ש "ב; לפסק הדי� �È„Ó'È�ÂÏÙ  , המאגר המשפטי הישראלי–נבו  .  
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 מדעי החברה אינ� חלק .16האד� הנורמטיבי שיש לו מניע חזק לבצע עבירה ספציפית

הערכת צפי של התנהגות אנושית מסוימת אינה ניתנת לכימות . ממשפחת המדעי� המדויקי�

   .מדויק

דת החשש הסביר בכל מקרה ומקרה נבח� על פי צירו� מהותו וחומרתו של את מי

הרי שתנאי השחרור אמורי� , א� זה בבחינת תמצי לומר. הסיכו� והסתברות התממשותו

 מידת .17להיות איפכא מסתברא ביצר� משקל נגד לסיכו� שיספיק לנטרולו במידה סבירה

י סכנה לרכושו של אד� כהרי סכנה לא הר. החשש הסביר תושפע בוודאי ג� מסוג הסכנה

חשוב . וסביר שנדקדק יותר ע� האחרונה א� כי ג� כא� אי� כמוב� די בחשש בעלמא, לחייו

אלא , לזכור כי לעניי� קביעת מידת המסוכנות אי� די בבחינת סעי� העבירה ומידת חומרתו

ברות יש לשקול את תיאור המעשה ואת נסיבותיו כדי לנסות ולהקיש מה� מהי ההסת

 עברו –למטרה זו יש לבחו� כמוב� ג� את הנתוני� הנוגעי� לעושה . שהעושה ישוב לסורו

  .18ואופיו

באמצעות , כל הנתוני� והשיקולי� האלה נבחני� לאור השקפת העול� של החברה

הקובעי� את האיזו� הראוי בי� החשש מפגיעה מיותרת בנאש� לבי� , ושופטיה מחוקקיה

א� אני חש כי , זה" איזו�"ת� לומר כי לא כא� המקו� להתייחס לני. החשש מפגיעה בחברה

וכי הגיעה העת , נראה לי כי הרחקנו לכת בפיתוח זכויות העבריי� ובטיפוח�. בנפשנו הדבר

א� לו יש זכויות . לזכור ולהזכיר כי א� האזרח ההגו� הוא בכלל אד� ויש להג� על זכויותיו

פריצה (שפר� אליו " נפגע סמי�"ביקור בית של כמו לישו� בשלווה בביתו בלי לזכות ל

יש מי . כדי להשיג את מחירה של המנה הבאה) פשוטה ונעדרת סממני ייחוד של מתוחכמות

אמת בפיו א� אמת . שיאמר כי משנה לשנה גדל מספר הנאשמי� שנעצרו עד תו� ההליכי�

יעה ואת העובדה כי את ההחמרה בפש, כנגד נתו� זה יש לזכור את גידול האוכלוסיה. חלקית

. והפחד מתפשט, חלק גדל והול� מהציבור נמנע מלדווח למשטרה ג� על עבירות חמורות

 �הא� בחברה נורמלית הורי� לב� המשרת ביחידה קרבית מודאגי� יותר בצאתו לבילוי בסו

כדי להדגיש את חומרת המצב ואת הצור� בפעולה אזכיר שינוי מהותי שחל ? השבוע

" מתבר�"בעבר מי שנהג שלא כראוי ופגע בזכות הדר� של אחרי� היה . בכבישי ארצנו

 

̇ Ï‡¯˘È � 3674/04) 'חי(ש "ב   16 �È„Ó'‰¯‡ÈÓ  , ש� נעצר עד .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו
עד , וכמוב� אד� נורמטיבי שאהבתו הנכזבת העבירה אותו על דעתו, תו� ההליכי� שוטר ותיק

פ "בש, הערר נדחה. ולא היה די בחלופת מעצר כלשהי, שלגבי המתלוננת הפ� כה מסוכ�
4100/04 � ‰¯‡ÈÓ ' ˙�È„ÓÏ‡¯˘È , המאגר המשפטי הישראלי–נבו .  

 בוטא רעיו� זה , המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'‰ÎÈÒÓ � 8122/99פ "בבש   17
צרי� , כאשר עילת מעצר נעוצה במסוכנות של הנאש�: "נאמר ש�. בעקרו� המידתיות

... ידתיותהמבח� לפי החוק הוא מ. שחלופת המעצר תפחית את המסוכנות עד המידה הראויה
  ...."רמת החלופה תלויה ברמת המסוכנות

  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  ‚¯‰'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 6700/04פ "בש   18
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ולא , לכאורה מדובר בשינוי לטובה. היו� אי� פוצה פה ומצפצ�. בחירופי� וגידופי� לרוב

כבוד . לא מנימוס ה� שותקי� אלא מחמת הפחד שמילה מיותרת תביא לדקירת סכי�. היא

דת שמטוטלת שבקצה נמצא הצדק נעה ההיסטוריה המשפטית מלמ: "השופט שטרוזמ� כתב

ג� כדי  – ובימינו ;למשפט צדק, מצד לצד כדי למצוא את השיטה הנאותה למציאת האמת

 לדעתי 19..."להבטיח את זכויות האזרח וחירותו ויחד ע� זאת את שלו� הציבור ובטחונו

  .בשלה העת שהמטוטלת תשנה את כיוו� תנועתה

. עדיפות לאינטרס הציבורי לעומת זכויות האד�דר� ארוכה עשינו מאז ניתנה בפסיקה 

זמ� רב חל� מהימי� שבה� נעצרו עד תו� ההליכי� רוב הנאשמי� שהוגשו נגד� כתבי 

נמשכו ע� חקיקת חוק סדר הדי� הפלילי , וק לח9 בתיקו� 1988�השינויי� החלו ב. אישו�

כבוד : יסוד� והגיעו לשיא� ע� חקיקת חוק1996�ו"תשנ, )מעצרי� – סמכויות אכיפה(

אשר נפסק כי הוא שינה את נקודת האיזו� בי� הזכות לחירות ממעצר לבי� , האד� וחירותו

רבו ושגשגו זכויות העבריי� והשתפרה המודעות לזכויותיו ,  מאז פרו.20צורכי הכלל

להל� דוגמאות ספורות לנקודת האיזו� בי� . והוטמע בתודעת הכול הצור� להג� על חירותו

  .דומה שהדוגמאות מדברות בעד�. רות ובי� זכות הציבור לשלו� ולביטחו�זכות הפרט לחי

כ� למשל נפסק לא מכבר על ידי כבוד השופטת ביניש כי מעצר עד תו� ההליכי� אינו 

, מכביד ביותר"אמצעי מידתי לגבי עבירות רכוש לא חמורות במיוחד א� שעברו של העורר 

אכ� מעל ראשו של העורר תלוי ועומד ... ני�והוא חוזר ועובר עבירות רכוש מש� עשרות ש

, לפיכ�..." ע� זאת, מאסר על תנאי ונוטה אני לחשוב כי שחרורו יביאו לעבור שוב עבירות

הוחזר התיק לבית המשפט המחוזי כדי , וא� ששירות המבח� לא מצא חלופה למעצרו

עבריי� שהיא המגנה כרטא של , Ï˜�¯Ù21הלכת , במילי� אחרות. שיקבע תנאי שחרור

התאשרה וא� , הרכוש הבודד והבלתי מתוחכ� בקבעה שאי� מקו� לעצרו עד תו� ההליכי�

  . אני תמה א� לא נית� פירוש מצמצ� מדי למילי�� עצמיביני לביאודה כי  .22הורחבה

 

 שני� 25כבוד  גליו� מיוחד – ‰ËÈÏ˜¯Ù "מעצרי� משטרתיי� לצור� חקירה "שטרוזמ�' א   19
   .91 )ז"תשמ(  הדי�ללשכת עורכי

במאמרה שנכתב לפני עשור מסכמת המחברת . 11רה  העÏÈÚÏ,  מאמרה של דורנרראולפרטי�    20
א� הרטוריקה של זכויות האד� תתבטא במדיניות שיפוטית הלכה : "את שאלת השאלות בכ�

על פי המצב דהיו� נראה ..." כ� ששיעור הנאשמי� שיעצרו יפחת במידה משמעותית, למעשה
נוכחי בי� זכות הפרט לפחות מבחינת האיזו� ה, שהמעש הדביק את הרטוריקה ומאיי� לעברה

א� כי נכו� שלא זה המצב המתבטא במספרי� ; לחירות ובי� זכות הציבור לחיות בבטחה
  .מוחלטי� של מספר הנעצרי�

  .268) 4(ד נב"פ, Ï˜�¯Ù 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 5431/98פ "בש   21
̇ Á·Ò'Ï‡¯˘È � 11524/05פ "בש   22 �È„Ó  ,תק�לפניו דימיתי לראות אתחלתא . 3695) 4(2005על 

̃ � 696/05פ "דגאולתא בבש ÁˆÈ'Ï‡¯˘È ̇ �È„Ó  , ש� נאמר ,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו
א� כאמור באה הלכת " בטחו� הציבור הוא השיקול המכריע במקרה דנ�"לגבי פור� מועד כי 
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הא� בעיקר . לחוק) ב (21שבסעי� ..." את בטחו� הציבור, יסכ� את בטחונו של אד�"...

מה די� נזק נפשי ואבד� ? ני רכוש מתוחכמי� ומועדי� מכוו� הסעי�לסיכוני גו� ורק לעבריי

נית� לאיכות חייו של אד� וליכולתו לישו� ) א� בכלל(איזה משקל ? תחושת ביטחו�

חוששני כי אזרחי� רבי� לא ימצאו ? בשלווה בלי לחשוש מפורצי� שהפכו מכת מדינה

  .23נחמה מספקת בהומניות ובגודל הנפש של שופטיה�

? לפחות את העתיד הקרוב, דברנו על ביטחו� הציבור לא ראוי לנסות ולחזותהא� ב

אלה . וחברה מתוקנת אמורה לספקה לחבריה, תחושת ביטחו� היא צור� אנושי בסיסי

דר� אחת היא באמצעות . שאינ� זוכי� לכ� בדר� המל� יחפשו דרכי� אחרות להשגתה

רק הש� יודע . מי חסות הפ� לנורמהידוע לנו על ערי� שבה� תשלו� ד. תשלו� דמי חסות

דר� נוספת . אשר כמוהו כסרט� מתפשט באי� רואה ויודע, עד כמה באמת התפשט נגע זה

כשאלה . להשגת ביטחו� היא באמצעות התארגנות אזרחי� להג� על רכוש� ועל ביטחונ�

הא� באמת עלינו לחכות עד . יתפסו פור� ספק א� ימהרו להעבירו בשלו� למשטרה

  ?כיה תשתלט לפני שנשקול את שינוי ההלכהשהאנר

ביטחונו מופר ורכושו נגזל על ידי מי שהחברה , מחד: האזרח הנורמטיבי לוקה פעמיי�

אומרת לו החברה כי היא לא תישא בנזק שנגר� לו עקב , מאיד�; החליטה להתחשב בו

ק במחיר של ההתחשבות החברתית בעבריי� נושא ר. ולא תשתת� בו ההתחשבות כאמור

אזרחי� אלה נושאי� . נזכור כי לא כל אזרח מבטח את תכולת דירתו ואת שווי רכבו. הנפגע

  . וה� אמורי� להשתק� כמיטב יכולת� בלא עזרה מאיש, בעצמ� בנזקיה�

העורר . 11471/0524פ "טוב הלב והסובלנות השיפוטית הופגנו באירוע המתואר בבש

הוא . הדחה בחקירה ואיומי�, טינההואש� בסדרת עבירות חמורות של תקיפת בתו הק

והפע� בהפרת תנאי , תו� זמ� לא רב הואש� בשנית. שוחרר בתנאי הרחקה למקו� מסוי�

א� כי הפע� בתנאי , שוב שוחרר. בניסיו� להדיח עדה ובאיומי רצח על אשתו, השחרור

ימי� מספר אחר כ� הפר את תנאי שחרורו בכ� שיצר קשר ע� הבת . הרחקה ליישוב אחר

חר� זאת הוחלט לתת לו . שירות המבח� קבע כי נשקפת ממנו רמת מסוכנות גבוהה. קטינהה

רק בעקבות הערר הוא נעצר סו� סו� לפני שמימש את ". הזדמנות נוספת ואחרונה בהחלט"

  .דחפיו התוקפניי�

 

̇ ÒÂÒ'Ï‡¯˘È � 2153/06פ "עוד אזכיר את בש. סבח והחזירה עטרה ליושנה �È„Ó  )לא פורס� ,
  .הועדפה הגנת הציבור –ש לא מתוחכ� א� מועד ומכור לסמי� ברי� רכועהעוסק ב, )13.3.06

̇ Ï‡¯˘È'˘˜„ � 11129/04פ "כ� למשל בש   23 �È„Ó ,תק � עבריי� מועד שתו� :2391) 4(2004על 
. במעצר בית בבית הוריו" חרונההזדמנות א. "בעבודות שירות ביצע שוד מזוי�" מאסר"ריצוי 

̇ ÔÂ¯·Ó·'Ï‡¯˘È � 11393/04פ " ג� בשראו �È„Ó  ,תק� 102/05פ "וכ� בש, 3163) 4(2004על 
� ·ÈÈÒÈ‡'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó  ,תק�  . 286) 1(2005על 

  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו , È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 11471/05פ "בש   24
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ש� נדו� עניינו של נאש� בעבירות מי� חמורות ושיטתיות , 159/0625פ "עוד יוזכר בש

מדובר בעבריי� מועד . קטינה וכ� בעבירות שיבוש הליכי משפט והטרדת עדכנגד בתו ה

. המוכר בנטייתו שלא להתייצב לדיוני� שנקבעו בענייניו או לעבודות השירות שהוטלו עליו

ושירות המבח�  ,נמצא כי עקב מצבו הנפשי אי אפשר לסמו� עליו כי יכבד את תנאי השחרור

חר� המלצת . יש חשש שישבש הליכי� ויחמוק מ� הדי�ובי� היתר , מצא שמסוכנותו גבוהה

שירות המבח� ולמרות התנגדותו המנומקת הורה בית המשפט המחוזי על שחרורו בתנאי 

. המועדות לפגיעתו לנוכח נטיותיו, מעצר בית בבית חברו שבו מתגוררות בנותיו הקטינות

למנוע שחרור הדומה עצוב שהיה צור� בהתערבות הערכאה העליונה כדי להביא למעצרו ו

  .26לשחרור שועל בלול תרנגולות צעירות

ונגלה לעי� הצור� בכ� , התמלאו הנסיבות; הבשילה השעה, דומה כי הגיעה העת

ל כי "אולי הגיעה העת לזכור את מאמר חז. שמטוטלת הצדק תשנה את כיוו� תנועתה

ד השופט טירקל לסיכו� נזכור את דברי כבו. המרח� על אכזרי� סופו שמתאכזר לרחמני�

לא  – אול� יש לקדש, אפילו הוא עבריי�, עלינו לקדש את זכותו של היחיד לחירות: "שפסק

מ� הפחד שהיחיד החירות , את זכות� של בני הציבור לחירות – פחות ואולי א� יותר

 אני מאמי� כי הגיעה העת לשי� דגש על זכויות הציבור ולהרחיק את .27"העברי� ירע לה�

  .ט על רחובותינו וחודר לבתינוהפחד שהשתל

  התנאי� לשחרור למעצר בית . ד

, ככלל. כל שחרור בתנאי מעצר בית מותנה בקיו� ביטחו� סביר שתנאי השחרור יכובדו

ונוספי� על כ� ,  שלה� היא אמינות המשוחררהליבהביטחו� זה מושג מצירו� גורמי� אשר 

משקל� המצטבר אמור להעניק . מי�מרחק ומקו� שהות הול, גורמי� כגו� מפקחי� ראויי�

  .ביטחו� סביר מפני הפרת תנאי השחרור

הערכת בית המשפט כי המשוחרר יכבד את תנאי השחרור היא כמעט תנאי בלעדיו אי� 

 כשהוא מועד להפר את תנאי שחרורו דומה כי רק במקרי� נדירי� יקבע בית .28לשחרור

 

  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ‡Ï‡¯˘È ˙�È„Ó�  '˘ÈËÂ 159/06פ "בש   25
  המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  È�ÂÏÙ'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 145/06פ "בדומה לכ� הוצע בבש   26

לשחרר נאש� בעבירות מי� חמורות כנגד קטיני� בתנאי מעצר בית בישיבה ששוהי� 
  . ההצעה נדחתה. ומתגוררי� בה קטיני� לרוב

 4275/03פ " וכ� בש, המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ¯Ï‡¯˘È ˙�È„Ó�  'Ê 7914/99פ "בש   27
˙�È„ÓÏ‡¯˘È � '˜ ÔÂ˜,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו .  

לרבות מעצר , חלופת מעצר: "391, 385) 1(ד נד"פ, �˙ ÈÁ¯ÊÓ'Ó „ÈÏ‡¯˘È � 507/00פ "בש   28
שהרי אי� חלופת מעצר אלא א� יש , מתבססת על האמו� שבית המשפט רוחש לנאש�, בית

, א�... נאש�ואי� עילת מעצר אלא א� כ� יש יסוד סביר לחשש בדבר מסוכנות ה, עילת מעצר
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 עיקר הקושי כמוב� אינו במקרי� .29המשפט כי די בשאר אמצעי הביטחו� ונית� לשחררו

כוונותיו . טלו למשל אד� שהתמכר לסמי� קשי�. הקיצוניי� והבולטי� לכא� או לכא�

בדרגת הסתברות גבוהה מאוד נית� לומר כי . הטובות בטלות בשישי� לעומת הצור� בס�

 לא ריאלי לצפות ממפקח רגיל כי. א� ימצא הזדמנות לצאת כדי להשיג ס� הוא ינצל אותה

, המשוחרר שעתו בידו, לעומתו. ירכז את כל תשומת לבו במשוחרר ולא יסיר ממנו את עיניו

סביר מאוד להניח , אפילו כשהמפקח ראוי ואמי�. והוא חופשי לארוב לשעת הכושר לברוח

ונראה שבדרכו לס� יבצע ג� עבירות רכוש כדי לממ� את , שהמשוחרר יצליח לברוח

  .השגתו

אי� הוא זוכה לגילוי שכינה . עיקרי טמו� באבחו� מקרי הביניי�מבחינת השופט הקושי ה

. בנדו� או אפילו לבת קול שתצא מהשמי� ותכריז כי פלוני ב� פלוני אמי� או היפוכו של דבר

טיב , לאור עברו, על פי ניסיונו וטביעת עינו השיפוטית, ועליו לאמוד, השופט רואה אד�

. מה הסיכוי שאד� זה יכבד את תנאי השחרור'  וכוהתרשמותו מאישיותו, מניעיו, עבירותיו

, לאור ההסתברות שהוא יכבד את תנאי השחרור נבח� את שאר אמצעי הביטחו� המוצעי�

הנדרשת מכלל " המסה הקריטית"א� נזכור כי משקל אמינות המשוחרר הוא מרכיב עיקרי ב

  .אמצעי הביטחו� שהצטברות� אמורה להקנות ביטחו� סביר

  המפקחי�. 1

ה� קו ההגנה השני מפני הפרת תנאי , אשר להשגחת� נמסר המשוחרר, י�/המפקח

וחלקי ע� בעלי  ,30יש מחלוקת פוסקי� באשר להיק� תפקיד� של המפקחי�. השחרור

 

אי� זאת אלא משו� שהוא סומ� על , א� על פי כ� בית המשפט מסתפק בחלופת מעצר
, יהיה זה מעצר בית ותהיה זו ערבות כספית, התנאי� המגבילי� של חלופת המעצר... הנאש�

לעול� אינ� מסלקי� את החשש במידה מספקת אלא א� ה� מתאספי� לאמו� שהנאש� יקיי� 
 נקבע כי 244) 5(ד נד"פ,  ˘¯ÓÏ‡¯˘È ˙�È„� '·ÂÙ 8332/00פ "בשב". את תנאי השחרור

 5979/02פ "בבש. מסוכנות אובססיבית אינה משאירה מקו� לשחרור כי הוא איננו ראוי לאמו�
� ‰Ò·˜'Ï‡¯˘È ̇ �È„Ó  , 21368/04) ש"ב(ש "וכ� בב,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  ˙�È„Ó

� Ï‡¯˘È'¯ÈÙÒ  , א� נמצא שאי� די ,  הוצעו מפקחי� טובי�,לי המאגר המשפטי הישרא–נבו
  .בה� לנוכח חוסר האמו� בנאשמי�

וכ� ריכוז ,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  ÏÙË'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ � 5439/04) 'חי(ש " בראו   29
  . בגישות לכא� ולכא� בנדו�, לפסק הדי�7 פסקה ,˘Ìהפסיקה 

̇ Ï‡¯˘È � 823/00פ "בש   30 �È„Ó'È�ÂÏÙ  , ערבותו של המפקח : המשפטי הישראלי המאגר–נבו 
כדי להבטיח כי הנאש� לא יפר את תנאי השחרור ובראש וראשונה לא יצא את ... "נדרשת

̇ Ï‡¯˘È  92134/05) א"ת(ש " גישה זהה ננקטה ג� בב...."וכ� כי א� יצא את הבית, הבית �È„Ó
�'Ô�Â¯Ë  , עליו יהיו מהימני� וצרי� שהגורמי� המפקחי�..." : המאגר המשפטי הישראלי–נבו 

אלא כדי שיוכלו למנוע , לא רק כדי שיוכלו לדווח על הפרה לאחר שהתרחשה, ואפקטיביי�
 המאגר המשפטי –נבו , ‡�Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'Ê'Â � 1687/05) 'חי(ש " בולעומת זאת רא". אותה
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חובת� הראשונית היא לנסות ולמנוע מהמשוחרר להפר את , לדידי. הפרשנות המרחיבה

רק א� כשלו בכ� קמה . י אלימותוזאת באמצעי� סבירי� שלא יגיעו כד, תנאי השחרור

אגב הגהת רשימה זו . ומתעוררת חובת� המשנית והיא לדווח מידית על הפרת תנאי השחרור

דחה בית המשפט העליו� בקשה לשחרר נאש� בפיקוח אזיק אלקטרוני בלבד באמרו כי 

אזיקי� אלקטרוניי� אומנ� מאפשרי� לדעת שפלוני יצא מביתו א� אינ� מאפשרי� למנוע "

במשתמע עולה מכ� כי ממפקח בשר וד� מצופה ג� שינסה למנוע את . 31"את היציאה

  . הפרת תנאי השחרור

  :בארבעה ייבח� המפקח המוצע

כ� למשל הסתמכות על א� .  הא� נית� לסמו� על כ� שיהיה זמי� לתפקידו–זמינותו   .א

וג� , ממההיא עסוקה רוב שעות הי. לילדי� רכי� תהיה בעייתית ולא בשל רצונה הרע

  .בשעות שבה� היא פנויה לכאורה היא צפויה להיות מוזעקת בפתאומיות לאחד מילדיה

 ראוי שהמפקח ייהנה מיכולת גופנית סבירה בשעות שבה� הוא אמור –מצבו הגופני   .ב

מסוכ� לסמו� ג� . יש להימנע מלמנות כמפקח לא רק שכיב מרע. לפקח על המשוחרר

וכידוע , סביר שיירד� מיד. והאמור לפקח מש� הלילהעל אד� ששב מיו� עבודה מפר� 

משמעות הדבר היא . כי המפקח ייש� בלילה" טבעי"יש הסבורי� ש(מתוקה שנת העמל 

 הכול בחיפוי –להזיק ולחזור , שמש� שעות החשכה מאומה לא מונע מהמשוחרר לצאת

  ).אליבי של מעצר בית

ושהמשוחרר נוטה , פי המשוחררכל  עדי� מפקח הנהנה ממעמד סמכותי–סמכותיות   .ג

  .לכבדו ולפעול כדברו

  . הא� נית� לסמו� על המפקח שימלא תפקידו באמונה–אמינות   .ד

בעול� מושל� אולי לא היה מתמנה כמפקח מי שלא ניח� בכל התכונות שנדרשו מחבר 

יש . ג� בעל עבר פלילי אינו נפסל על הס�. בעולמנו מסתפקי� בפחות. הסנהדרי� הגדולה

  .32ורק אז לקבוע א� הוא ראוי לשמש מפקח', מתי בוצעו וכו, חו� את מהות עבירותיולב

עצ� העובדה שאנשי� מסכימי� ליטול על עצמ� התחייבות לפקח על אחר מש� ,  ככלל

, לא בכדי נוטל עליו אד� משימה כפוית טובה וקשה זו. אומרת דרשני, שבועות וחודשי�

 

וכנגד הטענה שאינו מסוגל למנוע את הפרת תנאי , השופט ד� באזיק אלקטרוני. הישראלי
) ש"ב(ש "לעומת זאת בב ".ג� מפקח אנושי אינו אמור למנוע זאת: "צר הבית עונהמע

20821/05 � Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'¯ÓÚ  , סירב השופט להסתפק ,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו
  .בפיקוח אזיק אלקטרוני בלבד מש� חלק משעות היממה ודרש במקביל ג� מפקח בשר וד�

  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו  ,‡Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'ÂËÁ Ï � 2748/06פ "בש   31
  . 30 הערה ÏÈÚÏ, 823/00פ "בש   32
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טר� פגשתי מפקחי� שנטלו עליה� .  ארוכהאשר בהכרח תפגע בשגרת חייו לתקופה

מי , ככלל. כדי לתרו� את חלק� להגנת חירות הפרט, משימה זו מתו� אלטרואיז� טהור

שמוכ� ליטול עליו משימת פיקוח עושה כ� הואיל והוא קרובו או חברו הקרוב של 

עצ� הזיקה ההדוקה שבי� המשוחרר למפקח מעוררת את החשש כי בהגיע שעת . המשוחרר

יעמוד המפקח במבח� קשה א� להעדי� את מילוי חובתו , כשיופרו תנאי השחרור, מבח�

הוא יודע כי א� ידווח על ההפרה הרי שהמשוחרר עלול . חברו/האזרחית או את טובת קרובו

קיימת נטייה טבעית במקרי� . להישלח לבית המעצר אשר תנאיו הקשי� ודאי ידועי� לו

והמשוחרר ישוב בלי שיתגלה , בעיה תיפתר מעצמהכאלה שלא לעשות דבר בתקווה שה

מדובר בדילמה קשה בבחינת אוי לי מיצרי ואוי לי . ובלי שייגר� נזק למשוחרר או למפקח

כ� מתחזקת הנטייה לשב ואל תעשה בתקווה , וככל שהאהבה למשוחרר גדולה יותר, מיוצרי

ייבות כספית ולעתי� ג� אנו מנסי� לאז� נטייה זו בדרישה מהמפקח לחתו� על התח. שישוב

החשש פ� יפסיד סכו� ניכר וייאל� . להפקיד סכו� כס� כביטחונות למילוי התחייבותו

לשל� סכו� נוס� אמור להרתיע את המפקח מנשיאת פני� למשוחרר וא� להרתיע את 

כדי . ידידו המפקח/המשוחרר שידע כי א� יפר את התחייבותו הוא עלול להזיק לקרובו

פיי� ישיגו את מטרת� יש לקצוב את סכומיה� בשיקול דעת ולאחר שהביטחונות הכס

בהיעדר בדיקה כזו ייתכ� מאוד כי הערבות שנקבעה . בדיקת המצב הכלכלי של המפקחי�

 שהוא כ� עלול לקרות כאשר על מפקח. להשגת מטרתה ער� תתגלה בדיעבד כחסרת

במקרה . ות מבחינתו סכו� שהוא חסר משמע– ערובה ח"ש 5,000 מיליונר הוטל להפקיד

ה� , החיי� מהבטחת הכנסה, כשמדובר במפקחי� חסרי כול, השכיח הרבה יותר, ההפו�

 לכאורה תמיד די .33יחתמו בנכונות על כל התחייבות בידיעה שלא נית� לאכפ� לשלמה

הפקדת ביטחונות ממחישה את רצינות . ולא היא, בהחתמת המפקח על התחייבות

הקושי טמו� בכ� שלא תמיד . ת העלות האפשרית של הפרתההמחויבות שנטל על עצמו וא

על השופט לחפש את האיזו� הנכו� בי� הרצוי . יש למפקח אמצעי� להפקיד סכו� גבוה

כדי שלא , למצוי ואת היחס ההול� בי� הפקדה במזומ� לבי� סכו� ההתחייבות העתידית

. חונות מספיקי�יימנע שחרור אד� רק בשל חוסר אמצעי� וע� זאת כדי שיושגו ביט

ביטחונות מספיקי� ה� כאלה שלהערכת השופט יקזזו את נטיית המפקח לעזור למשוחרר 

  .34על חשבו� התחייבותו לחברה

 

ערבות אישית במקרה זה לא תהיה ברת משקל : " נאמר,30 הערה ÏÈÚÏ ,1687/05) 'חי(ש "בב   33
ש "בב...". של ממש מאחר וממילא אי� ברשות� אמצעי� לשל� ערבות א� יפרו את התחייבות�

̇ Ï‡¯˘È � 91154/03) א"ת( �È„Ó'‰‡ È�Â¯) שוחררו שני צעירי� , )2.5.03ני� ביו�  ,לא פורס�
י יספק בעינ. ח"ש 2,000� ו1,500ס "בערבות צד ג ע,  עבירות רכוש רציניות27�שהואשמו ב

  . א� ערבויות בסכומי� כאלה משרתי� מטרה מועילה כלשהי
צוי� של אל מול מועדותו של העורר להפר : " נאמר,29 הערה ÏÈÚÏ, 5439/04) 'חי(ש "בב   34

א� תבוא , ש וזלזולו בחוק עומדת חלופת המעצר אשר עשויה למלא את מטרות המעצר"ביהמ
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קיימות גישות שונות באשר למידת המסוכנות בהסתמכות על מפקחי� שה� קרוביו של 

התרש� כ� למשל נפסלו בערכאה ראשונה מפקחי� מוצעי� הואיל ובית המשפט . המשוחרר

בערכאת הערעור . כי במקרה מבח� ה� יעדיפו את טובת קרוב� על פני חובת� האזרחית

הנימוק של בית משפט קמא לפיו בני משפחה יעדיפו "נהפכה הקערה על פיה ונפסק כי 

טובת בני משפחת� על פני טובת הציבור יכול להיות נכו� בכל מקרה ולא ראיתי מהחומר 

לפיכ� א� שאושר כי העוררי� מסוכני�  .35"וצאי דופ�שבפני שמדובר בבני משפחה י

אשר הערכאה השנייה לא ראתה , ה� שוחררו בתנאי מעצר בית בפיקוח קרוביה�, לציבור

  .א� שנדרשו לחתו� על ערבות עצמית בסכו� ניכר, אות� כלל

לכאורה שמע מניה כי נית� לסמו� כמפקח על כל קרוב משפחה שלא נמצאה בו סירכה 

� נמצאו סימוכי� לגישת "בתנ. י� נפקות לטביעת עינה של הערכאה הראשונהוא, ברורה

 .36"ועמ� כול� צדיקי�: "לגבי האמו� הגור� בקרובי משפחה הרי מצינו. ערכאת הערר

הפיכת החלטתו של בית משפט קמא בלי לראות כלל את הערבי� מסתמכת כנראה על דברי 

לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע  "אשר, אותו נביא באשר לחוטר שיתעורר מגזע ישי

הא� באמת כמעט כל ישראל קרובי� למעלת  . אודה שהתקשיתי בנדו�.37"אוזניו יוכיח

הא� הגיעו ימי משיח ואני לא . תמהני! ?אברה� אבינו ויעמדו כמותו במבח� העקידה

וידוע כי אד� מועד , אמנ� עקרונית יש תמיד סכנה שהמפקח ימעל בהתחייבותו! ?ידעתי

השאלה לדעתי אינה עצ� קיו� האפשרות שהמפקח . ואי� צדיק באר� אשר לא יחטא, לעול�

המפקח המוצע , באשר לנאש� המסוי�, ימעל בחובתו אלא ההסתברות כי במקרה הקונקרטי

אומד� הסיכו� והערכת הסתברות התממשותו נראי� לי כמסורי� לטביעת עינה של . יעשה כ�

. שהיא מוצאת במפקח המוצע עשוי להתבטא בפרוטוקולולא כל פג� , הערכאה הראשונה

כ� למשל כשאני מדבר ע� מפקח מוצע ושואלו מה יעשה א� המשוחרר יפר את תנאי 

התשובה צפויה . כי ידווח מידית למשטרה, בקול ר� וצלול, ברור לי כי אשמע מיד, השחרור

ת מאמינות במנותק משפת הגו� ומהתרשמות כללי, והיא חסרת ער� כשלעצמה, מראש

רצוי כמוב� ששופט הערכאה הראשונה (המפקח המוצע וממידת רצונו לחפות על העצור 

  ).א� תכופות לא נית� לעשות כ�, את הטעמי� להתרשמותו, במידת האפשר, יפרט

נראה כי גישתה של ערכאת הערר אינה מתיישבת ע� עמדתו של בית המשפט העליו� 

לא מכבר שבו והזכירו בבית המשפט העליו� .  לוא� כי היא אינה עומדת בסתירה מוחלטת

 

 הזו לדעתי דוגמ". ...ערובה בסכו� כס� גבוה אשר תניע את המפקחי� להקפיד על משמרת�
  .לאיזו� נכו� והשגת בטחו� סביר בנסיבות הקיימות

  )21.12.05 נית� ביו�, רס�לא פו ( È¯·ˆ'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 3400/05) 'חי(ש "ב   35
  . כא, ס,וישעיה   36
  .ג, אי, ישעיהו   37
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 אי� לעבור 38..."כבר צוי� בפסיקה בעבר הקושי שבקביעת קרובי משפחה כמפקחי�"כי 

יש לבחו� כל מקרה . כמוב� לקיצוניות שנייה ולפסול על הס� כל קרוב משפחה כמפקח

ב שלא לשכוח ולכלול ולאמוד במער� השיקולי� את יכולתו ואת נכונותו של הקרו, לגופו

 יש לזכור ג� את יחסי הגומלי� שבי� המשוחרר למפקח ואת ההשפעה .39את חובתו לציבור

  .40ההדדית ג� כשמדובר במפקח ראוי

נית� . בפסיקה נית� למצוא מקרי� שבה� שוחרר העצור בפיקוח מפקח אחד בלבד

 להצדיק זאת רק במקרי� שבה� הסכנה לציבור והחשש מהפרת תנאי השחרור נמוכי�

  .41ואז נשאלת השאלה מדוע היה צור� במעצר בית מלכתחילה, מאוד

לכולנו צרכי� גופניי� מאכילה . אד� אחד אינו יכול לפקח לבדו על משנהו לאור� זמ�

לצור� פיקוח אפקטיבי . עד שינה ומשימות שעלינו לבצע מחו� לבית ולו כדי להביא מזו�

  . עדי�–ושלושה , נחוצי� לפחות שני מפקחי�

ה� חשי� . יוני ראיתי כי מפקחי� רבי� נוטי� לפרש את חובותיה� ברוח בית הללמניס

ואי� לדיד� פג� , כי יצאו ידי חובת� כל עוד ה� פיזית באותו מקו� שבו שוהה המשוחרר

אפילו לצורכי , כזה הוא חסר כל ער�" פיקוח"מוב� ש. בכ� שהלכו לישו� שנת ישרי� בלילה

תמהני א� בתי המשפט אינ� תורמי� להתנהגות כזו .  הופרוכי תנאי השחרור, התרעה מידית

בכ� ששופטי� עמוסי עבודה אינ� מסבירי� די הצור� למפקחי� מה בדיוק מצופה מה� כדי 

  . שלא ייכשלו מחוסר ידיעה

  מרחק. 2

בכ� שהמקו� שבו ישהה המשוחרר , בי� היתר, שחרור בתנאי מעצר בית נית� להתנות

ה שייקבע בתנאי השחרור מהמקו� או מהאזור ש� נמצא נושא יהיה במרחק שלא יפחת ממ

מטרת ההרחקה יכולה להיות הגנת המתלונ� מפני פגיעה חוזרת ויכולה להיות הגנת . ההגנה

הציבור מפני המש� פעילות עבריינית שהמשוחרר עלול לבצע באזור מגוריו או באזור 

 

  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  ‡Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'ÛÂ¯ÒÂ � 10835/05פ "בש   38
ערב אינו יכול להפסל רק : "מקובלת עליי גישתה של עמיתתי השופטת טלי חיימובי� שאמרה  39

 Â·' ˙�È„Ó‰„�‰ � 1714/05) 'אש(ש "ב ;"אלא יש לבחו� אותו לגופו, משו� שהוא ב� משפחה
Ï‡¯˘È , המאגר המשפטי הישראלי–נבו .  

 נבחנו יכולת� של א� ושל אחות לפקח על המשיבי� ,30 הערה ÏÈÚÏ, 1687/05) 'חי(ש "בב   40
יחד ע� זאת ספק בעיני א� יוכלו . סבור אני כי שתי הנשי� ה� מפקחות ראויות: "ונמצא

  ...."המשיבי�להתמודד ע� הפעלת לח� של שני 
נאש� בשוד ,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  , Ô‰Î'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 11559/04פ "בשב   41

  .בנסיבות מחמירות ובנשיאת אקדח ששוחרר בפיקוח דודתו המטופלת בשלושה ילדי�
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 למרחק כשלעצמו אלא לזמ� אי� חשיבות, ככלל. ושיקשה עליו לבצע באזור אחר, שנקבע

  .הזמ� אמור לאפשר לרשויות לעצרו בטר� יגיע לנושא ההגנה .הנדרש כדי לעבור אותו

כמו בכל תנאי ג� כא� יש כמוב� צור� בבדיקה פרטנית של כל מקרה ה� באשר לעצ� 

, מחד גיסא, הצור� בהרחקה ה� באשר למרחק הנדרש בהתחשב במהות הסכנה ובחומרתה

עקרונית יש היגיו� רב בהרחקת בעל אלי� . מאיד� גיסא, רה המודרניי�ובאמצעי התחבו

הוא מגדיל את , ומכל מקו�, המרחק מכביד עליו להגיע אליה ולפגוע בה. מאשתו המוכה

 לעומת זאת הרחקת פור� וגנב ממקו� פעילותו .42הסיכוי לעצור בעדו לפני שיגיע אליה

עדיי� ייתכ� . � למצוא ג� במיקומו החדשהאחרו� לא תתרו� לכאורה רבות שהרי רכוש נית

 �שיהיה בכ� לצמצ� או להגביל את פעילותו העבריינית בתחו� הרכוש כיוו� שהוא מעדי

אי� . החל מדרכי מילוט וכלה בהיכרות ע� סוחרי רכוש גנוב, לפעול בסביבה מוכרת

: כייסטול למשל . להרחקה כל ער� כשמדובר בסכנה שאינה קשורה למקו� גאוגרפי מסוי�

הרחקה אפקטיבית בעניינו תהיה (מה לו הכא ומה לו הת� כל עוד יש בעלי כיסי� בסביבה 

  ).אולי למושבת נודיסטי� מבודדת

נכרכי� יחד כמה גורמי� האמורי� , ככלל. מהפסיקה קשה לדלות הנחיות כלליות בנדו�

. 43ור�לספק את הביטחו� הסביר הנדרש בלי להרחיב ולפרט את משקלו היחסי של כל ג

כ� דרוש , וסיכויי התממשותה גדולי� יותר, נית� לומר שככל שהסכנה חמורה יותר, ככלל

מחד , לעניי� המרחק ומשקלו יש לזכור את אמצעי התחבורה המודרניי�. מרחק גדול יותר

 כהאי Ï¯�¯תזכורת לכ� ניתנה בעניינו של . מאיד� גיסא, ואת גודלה הקט� של ארצנו, גיסא

  : לישנא

את התנאי שהמשיב , בי� יתר תנאי השחרור, משפט המחוזי קבעבית ה"

מ " ק20יתגורר בתקופת שחרורו מהמעצר בישוב המצוי במרחק של לפחות 

כ� יש להניח על החשש שהמשיב , הצבת תנאי זה מלמדת. מחופי ישראל

בי� היתר בהסתמ� על כ� שלמשיב יש יכטה משלו א� , ימלט בדר� הי�

 

ע� זאת ג� מרחק ומפקח אמי� אינ� מספיקי� כשמדובר באד� אלי� מאוד המועד להפר את    42
 המאגר –נבו ,  ÔÂËÈ·'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 243/06פ " בש; את בת זוגותנאי השחרור ולסכ�

  .המשפטי הישראלי
ש� ,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  , È„Á'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó„ � 3943/04פ "דוגמה לכ� בבש   43

נמצא כי שילוב של . נדו� עניינה של מואשמת בשידול לרצח שהיה לה מניע רגשי חזק מאוד
  . די בו להקנות ביטחו� סביר– מזומ� וערבויות ועוד הפקדת, מעצר בית, הרחקתה
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 דקות 20�15�במרחק של נסיעה לפרק זמ� של כהא� התנאי של מגורי� 

  . 44"תנאי זה לא הבנתי פשרו, אכ�? מהחו� יש בו באמת להקהות חשש זה

כאשר סוס היה אמצעי התעבורה המהיר , בימי� עברו. בפנינו דוגמה למחיר הִקדמה

ואולי היה נית� לשחרר את מר לרנר בתנאי , היו משקל ומשמעות רבי� יותר למרחק, ביותר

 45כ� למשל נפסק. ע� זאת ג� בימינו יש למרחק משמעות לא מבוטלת. חקה כאמורהר

א� נית� להשיג , בעניינו של נאש� בעבירות אלימות ומי� במשפחה כי מסוכנותו גבוהה

, וכי ככל שיגדל המרחק, אביב בפיקוח ערבי� טובי��ביטחו� סביר בהרחקתו דרומית לתל

  .כ� יהיה נית� להקל ביתר תנאי השחרור

כ� למשל נפסלה הצעה לשחרר סוחר סמי� . קיימות החלטות שאינ� טעונות הסבר

הייתה מועילה רק כדי " חלופה"קבלת ה. מש� ניהל את עסקיו, מתוחכ� למעצר בית בביתו

ע� זאת לא נפסלה . שהורגלו לפקוד אותו בביתו, "קוחותיול"לוודא שיהיה זמי� תמיד לחוג 

מאותו טע� נקבע שנית� . 46עקרונית האפשרות לשחררו בתנאי מעצר בית במקו� מרוחק

לשחרר בתנאי מעצר בית באזור מרוחק מסילוא� מי שהואש� באלימות קשה נגד אכלוס 

  .47הואיל והמסוכנות קשורה לאזור סילוא�, השכונה על ידי יהודי�

הצעה . אי� טע� ותועלת בהרחקה כאשר הסכנה אינה תחומה לאזור גאוגרפי מסוי�

אלימות והדחה בחקירה בתנאי הרחקה ומעצר בית נדחתה , לשחרר נאש� בעבירות סחיטה

הרי הוא עלול ". איננו קשור למקו� מסוי�, להבדיל ממקו� ביצוע�, אופי העבירות"כי 

 ורכוש כדי לנסות ולהשתלט באיומי� על לפעול בכל מקו� שיהיו בו בעלי עסקי�

  .48עסקיה�

 

̇ Ï‡¯˘È � 5532/97פ "בש   44 �È„Ó'¯�¯Ï ,  עניי� : להל�( המאגר המשפטי הישראלי –נבו¯�¯Ï .(
. נמצא ש� כי ג� מכלול תנאי השחרור אינו מקנה ביטחו� סביר מפני חשש בריחה והוא נעצר

תו� כתיבת . שמש ומה שהיה הוא שיהיהדומה שמר לרנר החליט להוכיח כי אי� חדש תחת ה
ש� , רשימה זו התבשרנו שמר לרנר הצליח כעת להפר את תנאי שחרורו ולברוח לפרגואי

  . ויש לקוות שיוסגר ויושל� משפטו שבו הוא מואש� במרמה בהיק� נכבד, נעצר
ה למסקנ.  המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  ‡·Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'¯Î· Â � 2637/05) 'חי(ש "ב   45

̇ ÈÎ¯‡'Ï‡¯˘È‰ � 2238/05) 'נצ(ש "דומה הגיעו בב �È„Ó ,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  :
  .נמצא כי הרחקת הנאש� לבית אחיו המרוחק תקנה ביטחו� סביר מתקיפת בת זוגו וילדיו

  .13 הערה ÏÈÚÏ, 1197/06פ "בש   46
6364/04) ��י(ש "ב   47 � Ï‡¯˘È ̇ �È„Ó'·‡� Â·‡ ,  האמור לעיל . שראלי המאגר המשפטי הי–נבו

 ולכ� ,נמצא מסוכ� ממנו, המבוגר ממנו ושעברו אינו נקי, רעהו. התייחס לצעיר שעברו נקי
  .ל"נותר במעצר כי לגביו לא היה די בחלופה כנ

  .האמו� בנאש��ההחלטה לעצרו מתבססת ג� על אי. 5 הערה ÏÈÚÏ, 4414/97פ "בש   48
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כ� . קיימות החלטות הנותנות משקל ומשמעות למרחק ג� בנסיבות המעוררות תמיהה

בגניבת רכב ובתקיפת , למשל בעניינו של עבריי� מועד שהואש� בהתפרצות לבית דירות

תו ומגוריו המלי� בית המשפט לשחררו בתנאי מעצר בית במקו� מרוחק מכפר הולד, שוטר

את ניתוקו של העורר מהסביבה בה גדל וממנה יצא לבצע את , באופ� שיבטיח ככל האפשר"

דומה שנית� להקשות על טע� ההחלטה ולשאול א� יהפו� כושי עורו ". העבירות שביצע

הא� מדובר בתינוק שנשבה בי� עברייני . ונמר חברבורותיו א� א� יעתיקוהו ממקו� מגוריו

א� כי הדבר , ייתכ�?  רק נרחיקו מה� ישוב אופיו הטוב וישלוט על מעשיווא�, הכפר טובה

לא נאמר במפורש כי מדובר בעבריי� שהוא בעל אישיות תלותית ונגררת אשר לא יבצע 

  .49א� מדובר בפירוש דחוק, עבירות ביוזמתו הוא

ג� בארצנו הקטנטונת וג� בעיד� אמצעי התחבורה המודרניי� עדיי� יש , סו� דבר

בכפו� כמוב� לבדיקה פרטנית באשר למידת תועלתו בכל מקרה , יבות לנושא המרחקחש

  .לגופו

  טיב המבנה  .3

מבנה נאות יכול להקטי� את . המבנה שהמשוחרר שוהה בו הוא קו ההגנה השלישי

: נבח� שני מקרי� קיצוניי�. והיפוכו של דבר במבנה לא נאות, החשש מהפרת תנאי השחרור

אוהל הפתוח לכל , ומאיד�, נותיה מסורגי� ופתחה נעול בפלדלתדירה שכל חלו, מחד

ברור כי המבנה הראשו� ומידת הקושי הפיזי שהוא יוצר למי שמנסה לצאת . רוחות השמי�

בעוד , ממנו מסייע למפקחי� בשמירה על תנאי השחרור ומאפשר לה� לרפות את ערנות�

שבחינת המבנה שבו אמור  דומה .50שאוהל מחייב� לעקוב ללא הפסקה אחרי המשוחרר

אשר , ברור שדירה בקומת קרקע. המשוחרר לשהות אינה זוכה בפסיקה לתשומת לב מספקת

מחייבת שיקול זהיר א� די בשאר , נית� לצאת ממנה בנקל דר� כל פתח לרבות החלונות

  .האמצעי� שיחד אמורי� להקנות ביטחו� סביר

  פיקוח משטרתי  .4

, שופטי� רבי� מהדרי� בהגנת הציבור. הגנה הרביעיפיקוח משטרתי אמור להיות קו ה

ולכ� בסו� החלטת השחרור מוסיפי� פסקה המסמיכה את המשטרה לבקר ולבחו� בכל עת 

 

לעומת זאת קל .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  , ÈÈ‰'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· � 4967/05פ "בש   49
; להבי� את ההיגיו� שמאחורי תנאי ההרחקה כשהחשש היה השפעה על עדי� ועל מתלונני�

  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו  , ‡·¯Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'ÔÂÊÓ � 2881/05) 'חי(ש "ב
, 30ערה  ה ÏÈÚÏ,823/00פ "הצור� בבדיקת הבית לפני אישור שישמש למעצר בית הוזכר בבש   50

  .לפסק הדי� 6פסקה 
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אולי יועיל הדבר להרתעת . ייתכ� שיש בכ� תועלת מסוימת. א� תנאי השחרור לא הופרו

 אלה ניתנו לה .המשטרה אינה זקוקה לתוספת סמכויות. משוחרר שאינו מנוסה בפלילי�

 �למעט בעניינ� , במצב הקיי�. מה שחסר לה הוא כוח אד�. לחוק) ה(48בלאו הכי בסעי

אי אפשר לצפות לפיקוח משטרתי אפקטיבי על , "חפצה ביקר�"של משוחררי� שהמשטרה 

  . ראוי שלפחות נדע את הדברי� לאשור�, א� אי� ביכולתנו לשנות זאת. קיו� תנאי שחרור

  ניאזיק אלקטרו  .5

ראשיתה .  שנהעשרי�והיא נמשכת זה כ, של האזיק האלקטרוני קצרה" היסטוריה"ה

ובהמש� התפשטה לרוב , הגיעה לבריטניה, אחרי כמה שני�, ומש�, בארצות הברית

  .ולמדינות אירופיות כגו� שבדיה, מקנדה ואוסטרליה עד ניו זילנד, המדינות האנגלו סקסיות

 ש� גג לסדרת מכשירי� המיועדי� לעקוב אחר הוא" אזיק אלקטרוני"הש� , למעשה

הננעל על זרועו או על קרסולו של , רוב� כוללי� אביזר. המפוקח ולדווח על מיקומו

  .ושיש בו מרכיבי� שנועדו למנוע את הסרתו, המפוקח

המפקח אמור להתקשר טלפונית . פשוטות וקדומות ביותר ה� המערכות הפסיביות

הרי שהמפוקח מזדהה ג� , לוודא שהמפוקח הוא שעונה לווכדי , למפוקח אחת לפרק זמ�

  .בשידור מהאביזר שהוא עונד או בדר� אחרת

אלה משתמשות באביזר הנענד על המפוקח . בהמש� באו לעול� המערכות האקטיביות

שידורו נקלט על ידי מכשיר המותק� בבית המפוקח ומעבירו ברצ� . ומשדר באופ� מתמיד

הפסקת השידור או הפרעות בו מפעילות בבקרה התרעה . לפו�לתחנת הבקרה באמצעות הט

על כ� שהמפוקח יצא מהתחו� המותר לו או הסיר את האזיק האלקטרוני או שקרתה תקלה 

אקדי� ואומר כי זו המערכת שאנו . והבקרה מעדכנת בנדו� את המשטרה, במערכת

  .משתמשי� בה כיו�

עקרונית אלה .  GPS במכשירי כיו� החלו להשתמש במדינות אחדות בארצות הברית

. אות� מכשירי� המשמשי� בצבא ובסקטור האזרחי לצורכי ניווט או לאיתור כלי רכב

. מרשת תחנות קרקע וממכשיר נייד המחובר למפוקח, מדובר במערכת המורכבת מלווייני�

לטכניקה זו יתרו� גדול על קודמותיה בכ� שהיא ג� מעדכנת כל העת במיקומו הנוכחי של 

למותר לומר עד כמה יכול הדבר . ולא רק מודיעה כי יצא מהתחו� המותר לו, פוקחהמ

  .להקל על המשטרה בנסותה לאתרו ולעצרו

העושות שימוש בטכנולוגיות , בשלבי ניסוי או חזו� מצויות מערכות מתקדמות יותר

עשוי להיות , האביזר הנייד הצמוד למפוקח במערכת איתור גלובלית. המזעור החדישות

ואולי יכלול אפשרות לפקח על נתוני� פיזיולוגיי� , שבב אלקטרוני שיושתל תחת העור
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בשלבי חזו� יש ג� מצלמת וידאו . וביוכימיי� של המפוקח כגו� שיעור האלכוהול בדמו

  .ממוזערת שתאפשר למפקחי� לראות היכ� המפוקח ומה הוא עושה

נה לפיקוח על עצורי� אולי בראשית חשבו כי מערכות אלה תשמשנה בראש ובראשו
מאסר הבית מתאי� . א� מרכז הכובד עבר לבחינת אפשרות למאסר בית, לפני משפט

ואשר אי� זה ראוי להפגיש� ע� , לאנשי� נורמטיביי� בעיקר שנדונו לתקופות מאסר קצרות
הוא נבח� ג� בנוגע לאסירי� שריצו מאסר ממוש� בכלא ומתקרבי� לסו� . אוכלוסיית הכלא

נמצא כי עדי� לה� ולחברה לצמצ� את הל� המפגש ע� החיי� הרגילי� . ש�ריצוי עונ
  .וליצור תקופת מעבר והסתגלות בכ� שאת חודשי מאסר� האחרוני� ירצו במאסר בית

התקוות ה� כי הודות להגדלת יעילות הפיקוח שתושג על ידי האזיק האלקטרוני יהיה 
� יהיה נית� להפחית את מספר כ. אפשר לשחרר בתנאי מעצר בית עצורי� רבי� מבעבר

כ� יהיה נית� לחסו� . השוהי� בבתי המעצר הצפופי� ולשפר את תנאי חייה� של הנותרי�
סכומי כס� גדולי� שהוצאו לצור� החזקת העצורי� במעצר ובמקביל לייעל את הליכי 

האמור להל� נכו� כמוב� ג� באשר למאסר . השיקו� והחזרת המשוחרר לחיי� נורמטיביי�
א� נית� . יתר בבתי מעצר ובבתי כלא מאחדת עמי� ומקרבת רחוקי��דומה כי צפיפות. בית

ברור כי מספר האסירי� . במקביל לחסו� כס� ולתרו� בכ� לשיקו� כי אז מה טוב ומה נעי�
, המתאי� פוטנציאלית למאסר בית עולה בהרבה על מספר העצורי� המתאימי� למעצר בית

  .'וובהתא� גדל החיסכו� הכספי וכ

טר� נצברו די נתוני� הנדרשי� לאפשר , מאחר שהאזיק האלקטרוני חדש יחסית
לפחות בעול� טר� הגיעו למסקנות חלוטות לגבי גודל החיסכו� . אופטימיזציה של הפעלתו

לכאורה נראה כי הוא מתאי� לשימוש . א� כי ברור שקיי� חיסכו� כזה, המושג מהשימוש בו
בשלבי . י� כי לאחר מכ� מתרבות הפרות תנאי השחרורלתקופה שלא תעלה על שישה חודש

סוגי , גילאי�, לפי חתכי� אתניי�, מחקר מצויה מידת התאמתו לקבוצות אוכלוסיה שונות
  .'עבירות וכו

 51אשר א� לפני פחות מעשור נפסל על ידי המשטרה, אצלנו מדובר באמצעי חדיש
 המערכת המופעלת אצלנו היא .1.5.200552�ואשר הוכנס לשירות כאמצעי מוכח ואמי� רק ב

  .והאביזר הנייד מורכב על קרסולו של המפוקח, מערכת אקטיבית כמתואר לעיל

מוב� שאי� בו תועלת למניעת עבירות שנית� לבצע , ראשית: אתחיל דווקא במגבלותיו
  .  זייפ� למשל יוכל להמשי� במלאכתו ג� בתנאי מעצר בית.53מהתחו� שבפיקוח

 

  .44 הערה Ï, ÏÈÚÏ¯�¯ עניי�   51
לשכת , המשרד לביטחו� פני�" התכנית לפיקוח אלקטרוני על עצירי� משוחררי� בערובה"   52

  .המדע� הראשי
  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו  , Á'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó„„ � 9434/05פ "בש   53
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 האזיק האלקטרוני לעשות מאומה ו שלאי� ביכולת, בשר וד�להבדיל ממפקח , שנית
  .למניעת יציאת המפוקח מהאזור שבו עליו לשהות

מתחו�  האזיק האלקטרוני שבשימוש אצלנו יכול רק לדווח כי המפוקח יצא, שלישית
  .54 א� לא היכ� הוא נמצא כעת,הפיקוח

הפיקוח על "תועלתו וחשיבותו של האזיק האלקטרוני מתבטאת בכ� שלראשונה 
אלא במכשיר , התנהגות הנאש� אינו תלוי ברצונו הטוב וביושרה של ערב זה או אחר

פועל יוצא מכ� הוא שהדיווח על הפרת תנאי השחרור מתקבל במשטרה בזמ� . 55"אלקטרוני
ייתכ� . אמיתי ונחס� מש� ההתלבטות של הערב א� לדווח על הפרת תנאי השחרור

שהרי המפוקח יודע כי כל , ני למניעת הפרת תנאי השחרורשבעקיפי� תור� האזיק האלקטרו
  .56הפרה תדווח מידית

, שהיה בי� ראשוני השופטי� שהמליצו על בחינת האזיק האלקטרוני, אלו�' השופט מ
קיווה שבזכותו יתאפשר שחרור למעצר בית ג� של עצורי� שקשה לתת בה� אמו� כי יכבדו 

חי� בשר וד� ע� אזיק אלקטרוני יוצר למעשה השילוב של מפק. 57את תנאי השחרור
המודעות לקיו� האזיק האלקטרוני תרתיע את המפוקח ואת . חישוקי� המחזקי� זה את זה

המפקחי� הצפויי� לחילוט עירבונ� ותגביר את מאמצי המפקחי� למנעו מהפרת תנאי 
  .השחרור

� המשרד כדי שלא לחרוג מנושא רשימה זו אעיר רק כי בעקבות הנעשה בעול� בנדו� א
לביטחו� פני� בח� את האזיק האלקטרוני תו� מחשבה לנצלו ליותר משחרור עצורי� בתנאי 

  . 58לרבות מאסר בית, מעצר בית

ראוי שנזכור כי מדובר באביזר שהוא בראשית . התקוות שתולי� באזיק האלקטרוני רבות
100�על אצל כהוא הופ, על פי דיווחי המשרד לביטחו� פני�, 3.2.2006ועד , דרכו אצלנו 

, רק ימי� יגידו א� חכמינו לא ימצאו שיטות לנטרל את האזיק האלקטרוני. אנשי� בלבד
  .וכיצד יוכיח עצמו כשיופעל אצל מספר ניכר של משוחררי�

 

פ "לא מכבר נכתב בבש. כבר מודעי� להחשוב להדגיש מגבלה זו הואיל ודומה שלא הכול    54
2925/06 � ÔÈ˜�Â¯'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó  , מעצר הבית יותנה " כי , המאגר המשפטי הישראלי–נבו

ולהבטיח מעקב אחרי העורר א� ... תנאי שעשוי, בשימת אזיק אלקטרוני על ידו של העורר
  "....חלילה ינסה לצאת מביתו

  .53 הערה ÏÈÚÏ, 9434/05פ "בש   55
 המאגר המשפטי –נבו ,  Â¯ÁËÒÈ‡'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· � 3362/06פ "� שלכ� כוונו בבשייתכ   56

  . באמירה כי אזיק אלקטרוני יקטי� את הסיכו� להפרת תנאי השחרור בערובה, הישראלי
 ÔÈ„ÏÂ‚' ˙�È„Ó � 490/93פ "בש; 832) 3(ד מה"פ , Â�È�„'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 2955/91ש "ב   57

Ï‡¯˘È,  ראלי המאגר המשפטי היש–נבו.  
  .164 )1998( יב „ÌÈÒÓ È�ÈÈ�ÚÏ ÔÂÁ¯È Â "מעצר בית " גבאי'ח   58
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להבדיל מיעילותו (עוד ראוי לזכור כי האפקטיביות החברתית של האזיק האלקטרוני 
טרה לאיתור המשוחרר שהפר את תנאי מותנית בתגובה יעילה ומהירה של המש) הטכנית

בהיעדר תגובה משטרתית כאמור תנוטרל רוב תועלתו של האזיק . ולמעצרו השחרור
הלא איננו חפצי� בידע אקדמי על הפרות תנאי השחרור אלא במעצר המשוחרר . האלקטרוני

סמו� להפרת תנאי השחרור ולפני שיספיק לגרו� את הנזק החברתי שבגינו התבקש מעצרו 
  .לכתחילהמ

או שהיא אינה , המשטרה אינה יעילה מספיק א� הניסיו� ילמד את בתי המשפט כי
כי אז , מצליחה ברוב המקרי� לעצור במהירות את המשוחררי� שהפרו את תנאי השחרור

מי שיבח� את . ושוב יגדל מספר העצורי�, חוששני שמספר המשוחררי� בתנאי� יפחת
שלרשותה לא יהיה אופטימי לגבי השינויי� המטלות המשטרתיות לעומת האמצעי� 

הדברי� אמורי� כמוב� . לפחות לא לאור� זמ�, החברתיי� הצפויי� מהאזיק האלקטרוני
   .לגבי האזיק האלקטרוני במתכונתו הנוכחית אצלנו

מגבלות האזיק האלקטרוני כאמור לעיל הביאו ככלל את בתי המשפט שלא להסתפק 

� מפקחי� בשר וד� היכולי� לפעול למניעת הפרת תנאי אלא לדרוש ג, בפיקוח אלקטרוני

לפחות ,  ע� זאת היו מקרי� שבה� הסתפק בית המשפט רק בפיקוח אלקטרוני.59השחרור

למרות מגבלותיו מדובר באמצעי יעיל מאוד לדיווח בזמ� אמיתי על  .60במרבית שעות היו�

היק� השימוש באזיק והניסיו� המצטבר יקבע את , רק ימי� יגידו. הפרת תנאי השחרור

ככל שהתגובה המשטרתית להפרת תנאי שחרור . האלקטרוני ואת הסיכוני� שייכללו בו

וייכללו בה� , כ� תגדל הנכונות לשחרר עצור בתנאי מעצר בית, תהיה מהירה ויעילה יותר

  .סוגי סיכוני� רבי� יותר

ל להביא למסקנה באופ� אירוני יצוי� כי מעקב שטחי אחר יעילות האזיק האלקטרוני עלו

לעומת אלה , כי עצ� ענידת האזיק האלקטרוני מביאה אנשי� להפר את תנאי השחרור

תוצאה זו עלולה לנבוע דווקא מאמינות האזיק . ששוחררו רק בהשגחת מפקחי� בשר וד�

כאשר , האלקטרוני שידווח מידית ג� על מה שעשוי בדיעבד להיחשב כהפרה מינורית

שיקול דעת רחב יותר בנדו� ויתלבטו יותר לפני שיחליטו לדווח מפקחי� בשר וד� יפעילו 

או שלא ידווחו כלל על הפרת תנאי השחרור במקרי� שהמשוחרר שב , על הפרה קלה

 

) ש"ב(ש "ב;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  , „Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'Ò·ÈÚ � 2755/05) 'חי(ש "ב   59
20821/05 ,ÏÈÚÏ לפסק הדי�8 פסקה ,30 הערה  .  

4520/05) ��י(ש "ב   60 � Ï‡¯˘È ˙�È„Ó'Ô˘Â˘ Ô· ,  אול� . ראלי המאגר המשפטי היש–נבו
Á„„  9434/05פ "בש; אי� די ג� בביטחו� הנוס� שמקנה אזיק אלקטרוני, כשהמסוכנות גבוהה

�'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,  לשאלה א� עברי� מי� מתאי� לאיזוק .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו
וכ�  המאגר המשפטי הישראלי –נבו , Ï‡¯˘È ˙�È„Ó� 'È�ÂÏÙ  8602/05פ " בשראואלקטרוני 

  .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  ,„È�ÂÏÙ'Ó Ï‡¯˘È ˙�È � 1465/06פ "בש
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רק הש� יודע . המצב העובדתי דהיו� מדאיג. למקו� שהותו החוקי לפני שגמרו להתלבט

. י� לכ� או דיווחו על כ�כמה משוחררי� הפרו את תנאי השחרור בלי שהמפקחי� היו מודע

במצב דהיו� אנו מסתמכי� כמעט באופ� מוחלט על דיווחי המפקחי� בנדו� או על כ� 

, "כבדהו וחשדהו"ל לימדונו "חז. אגב ביצוע עבירה חדשה, שהמשוחרר נעצר באקראי

יש הכרח בביקורת משטרתית יעילה " ?מי ישמור עלי�, השומר: "והפתג� הרומאי שואל

למעט בעניינ� של משוחררי� , בפועל. שתוודא את קיו� תנאי השחרור, תלעתי� מזומנו

הרי שמטעמי חוסר כוח אד� וריבוי מטלות אי� מעקב יעיל , "שהמשטרה חפצה ביקר�"

חוששני כי לפחות המשוחררי� הקרובי� לעול� הפשע מודעי� לכ� . אחר המשוחררי�

הרי שבתי ,  הפרת תנאי השחרורתו�, בקלקלת� כש� שה� יודעי� כי אפילו ייתפסו, היטב

המשפט כבר פיתחו דוקטרינות על מהות הפרה של מה בכ� או על הפרה מהותית המותירה 

תמהני א� . להותיר את תנאי השחרור על כנ�, אגב נזיפה, שיקול דעת א� לעצור או

המשוחררי� המנוסי� שישוחררו ג� בפיקוח אזיק אלקטרוני לא יניחו כי מה שהיה הוא 

מכל . וכי יוכלו לתר� את הפרת תנאי השחרור כהפרה תמימה ומינורית ולא להינזק, שיהיה

מקו� דומני כי מי שסבור שהאזיק האלקטרוני הוא פתרו� פלא שירוק� בתי כלא וימלא את 

מדובר רק במכשיר יעיל שהוא חוליה אחת בלבד .  סופו להתאכזב–קופות האוצר ממו� 

  .בלתלבדו תועלתו מוג. בשרשרת האכיפה

  סו� דבר. ה

ומעצר בית היא , בימינו אנו שואפי� לצמצ� ככל הנית� את הפגיעה בחירות הנאש�

ורבות נתקלתי בהצעות בלתי קבילות , לסניגור מסורה הכנת הצעת החלופה. חלופה מקובלת

תקוותי כי ניתוח יחסי הגומלי� בי� . א� אחרי הכוונה ה� הוחלפו בהצעות סבירות, בעליל

יסייע בנדו� לעושי� , על יתרונותיה� וחסרונותיה�, ר לבי� סוגי החלופותמטרות המעצ

  .במלאכה

תו� בחינת האיזו� הנוכחי בי� זכות הפרט לחירותו לבי� האינטרס הציבורי הרהרתי אחר 

עשיתי זאת בדחילו ורחימו ורק משו� חששי כי המי� . פסיקת הערכאה העליונה בנדו�

  .גואי� ועוד מעט יגיעו עד נפש

ובהבל , תלמידי חכמי� מנצחי� זה את זה בהלכה. מה טוב ומה נעי� בעול� המושגי

, פיה� ה� מוסיפי� על זכויות הפרט כשה� מתבשמי� מניחוח הסטטיסטיקות המשטרתיות

בעול� המוחשי ידוע כי רק תמימי� או כאלה הזקוקי� . המראות ככלל על ירידה בפשיעה

. הרוב אינ� טורחי�. תלונות על עבירות רכושלאישור לחברת הביטוח פוני� למשטרה ב

מושג ביטחו� סביר לציבור בשחרור עבריי� מועד למעצר בית בפיקוח , בעול� המושגי, ש�

בעול� המוחשי שבו . שהוחתמו על ערבות גבוהה, אמו ודודתו הקשישות וחסרות הכול



   על אמות המידה הנדרשות לשחרור–שחרור למעצר בית   אית� מג�

193  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-06.doc 10/18/2007 9:12:00 AM  

ורמת , שחרורחיי� העברייני� ידוע היטב כי אי� כמעט פיקוח משטרתי על קיו� תנאי ה

א� המציאות אינה מתעלמת , נית� כמוב� להתעל� מהמציאות. הציות לה� היא בהתא�

. מישהו תמיד משל�. במציאות אי� ארוחות חינ�. מאתנו וממעשינו והיא תטפח על פנינו

אקציה . הרי שהאזרח ההגו� ישל� את המחיר, א� הרחקנו לכת בהגנה על חירות העבריי�

תמהני א� לא . יתר נגדית שתקפח עברייני�� עלולי� לעבור לתגובתואנו, גוררת ריאקציה

הא� לא . נית� להגיע לצדק בלי שהמטוטלת תנוע את כל המהל� האפשרי שלה מצד לצד

 ?נית� לנסות לאזנה באמצע מהלכה
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דמוקרטיה : "ההינתקות כמבח� לדמוקרטיה הישראלית
  ?או דמוקרטיה מגומדת" מתגוננת

 הפרקליטות ובתי,  המשטרה–על טיפול� של רשויות אכיפת החוק 
   בהתנגדות להינתקות–המשפט 

  מאת

 *רו'בועז סנג

‡ .‡Â·Ó .· . ˙È�Î˙ ÌÂ˘ÈÈ ˜ÂÁ· ÂÚ·˜�˘ È„Ó ˙ÂÈËÒ¯„‰Â ˙Â¯˙ÂÈÓ‰ ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯È·Ú‰

˙Â˜˙�È‰‰,Ò˘˙ "‰-2005 –ÈÏÈÏÙ‰ ˜ÂÁ· ÈËÈÏÂÙ ˘ÂÓÈ˘ ? .‚ .‰‡ÁÓ Â‡ „¯Ó? .

„.  ̇ ÂÓÈÏ‡ ÂË˜� ‡Ï˘ ÌÈ�È‚ÙÓ ̄ ˆÚÓ· ̆ ÂÓÈ˘‰–‰Ú˙¯‰Â ËÙ˘Ó‰ È�ÙÏ ‰˘È�Ú  ? Â‡È˘Â

–˙Â�ÈË˜ ˙Â�È‚ÙÓ Ï˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÌÂ˙ „Ú ¯ˆÚÓ  .‰ .ÈÏ‰�ÈÓ ¯ˆÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ .

Â . ˙Â�ÈÁ·· ÔÁ·È‰Ï ÌÈ¯ÂˆÚ ÌÈ�ÈË˜ È�Ù· ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ÓÈÒÁ˙Â¯‚·‰ .Ê . ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÒÁÈ

ÌÈ˘È·Î ÂÓÒÁ˘ ÌÈ�È‚ÙÓÏ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ .Á.˙È˜ÂÁ ‰‡ÁÓ ÈÂÎÈ„  ,ÏÏÎ· , ˙¯ÈˆÚÂ

ÌÈ�È‚ÙÓ Ï˘ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ,Ë¯Ù· .Ë .ÌÈ�È‚ÙÓ „‚�Î ÌÈ¯ËÂ˘ ˙ÂÓÈÏ‡ .È . ˙Â¯È˘ ˙ÏÚÙ‰

˙Â˜˙�È‰‰ È„‚�˙Ó „‚�Î ÈÏÏÎ‰ ÔÂÁËÈ·‰ .‡È . È¯ÂˆÚÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ËÙ˘Ó È˙· ˙Ó˜‰

ÈÏÎ‰ È�˜˙Ó· ˙Â˜˙�È‰‰ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯ÂˆÚ ˙Â¯˘Ú Ï˘ Ì�ÈÈ�Ú· ÌÈÈ·ÈË˜ÏÂ˜ ÌÈ�ÂÈ„Â ‰‡ .

·È.  Ï˘ ̇ Ù˙Â˘Ó‰ ̄ ˆÚÓ‰ ̇ Î¯‡‰120ÌÂ¯„ ̄ ÙÎ· ̇ ÂÓÈÏ‡· ÌÈ„Â˘Á  .‚È . ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ̄ „Ò

‰¯Ë˘Ó·Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· Ú·˜�˘ „ÁÂÈÓ‰ .„È" .˙��Â‚˙Ó ‰ÈË¯˜ÂÓ„ " ‰ÈË¯˜ÂÓ„ Â‡

˙„ÓÂ‚Ó?. ÂË . ¯·„ ˙È¯Á‡–„È˙ÚÏ ÌÈÁ˜Ï  ,ÏÏÎ· ,‰ÈË¯˜ÂÓ„Ï ÍÂ�ÈÁÂ,Ë¯Ù· .  

  מבוא .א

אלא ג� על שמירה על , דמוקרטיה אינה משטר המבוסס רק על הכרעת הרוב, כידוע

חופש , חופש המחאה, את חופש הביטוי, בי� היתר, הללו כוללות. זכויותיו של המיעוט

 

תודתי ). ג��רמת(ראש החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה במכללה האקדמית למשפטי�    *
לחברי סגל המרצי� ; ר רינת קיטאי על הערותיה המועילות מאוד לטיוטת המאמר"נתונה לד

� בסמינר המחלקתי שבו על הערותיה) ג��רמת(הקבוע של המכללה האקדמית למשפטי� 
 .יעל אלו�' הוצגה טיוטת המאמר ולגב
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ה� . חירויות אלו ה� נשמת אפה של הדמוקרטיה. חופש המצפו� וחופש ההתאגדות, ההפגנה

לעתי� תו� התבססות על , להכרה בפסיקה של בית המשפט העליו�זכו בהקשרי� אחרי� 

חוק ומשפט של הכנסת שוקדי� לאחרונה , ובוועדת חוקה, כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק

  .על עיגונ� בחוקה

שזכויות האד� החשובות , המועצות לשעבר�בימי ברית, מספרי� על רוסיה הסובייטית

נדרשת ג� תרבות , אכ�.  שחלק� זכו להכרה בחוקהדלעיל נרמסו בה ברגל גסה חר� העובדה

תרבות דמוקרטית אינה נבחנת בראי ההכרעות הקלות שקיימת בעניינ� תמימות . דמוקרטית

תכנית ההינתקות מרצועת . אלא באספקלריה של הכרעות קשות ושנויות במחלוקת, דעי�

ל אזרחי�  ושהייתה כרוכה בפינוי כפוי ש2005שביצעה ממשלת ישראל בשנת , עזה

. ציבור גדול חש שנעשה לו עוול. הייתה הכרעה שנויה במחלוקת וקשה מאוד, מבתיה�

כיצד מבצעי� מהל� כה . תחושה זו הוחרפה נוכח הדר� שבה התקבלה הכרעה כה גורלית

התשובה המוצעת במאמר זה היא שיש לשמור ? שנוי במחלוקת באופ� דמוקרטי ובחוכמה

  .חופש המחאה וחופש ההפגנה, רבות חופש הביטויל, מכל משמר על זכויות האד�

א� תופסי� את הדמוקרטיה תפיסה שטחית ? הא� עמדה הדמוקרטיה הישראלית במבח�

. נית� אולי להשיב בחיוב, ללא הפנמה של הערכי� הדמוקרטיי�, של הכרעת הרוב גרדא

וקרטיה מורכבת יותר של הדממעט המבוססת על תפיסה , התשובה שמציע מאמר זה, לצערי

כ� למשל חופש ההפגנה . היא שלילית – 1 הכוללת ג� שמירה על זכויותיו של המיעוט–

לרבות כאלה שבעבר הצטיירו , כנגד ההינתקות נתפס על ידי רבי� מדי כמטרד בלתי נסבל

של מערכת אכיפת החוק ) ובמחדליה(המאמר מתמקד בפעולותיה . כאבירי זכויות האד�

 ומסקנותיו ה� עצובות ומדאיגות באשר –ות ובתי המשפט הפרקליט,  המשטרה–הפלילי 

 –נוס� על כ� ג� מלאכת המחוקק . לכל אחד משלושה גופי� עתירי סמכויות וכוח אלה

ואופ�  – �2005ה"תשס, חוק יישו� תכנית ההינתקות: שבאה לידי ביטוי בחוק חדש

� מקו�  אינ� מותירי–" כלב השמירה של הדמוקרטיה "–התנהלותה של התקשורת 

  .לאופטימיות רבה באשר לנושא המאמר

 

' ח, כר� א (Ô¯‰‡– ÌÈ·˙Î ¯Á·Ó ·¯˜ " המשטרה וזכויות אד� בישראל"ברק ' ראו למשל א   1
דמוקרטיה אינה רק . בלא זכויות אד� אי� דמוקרטיה: "680, 667) ס"תש, זמיר עורכי�' י, כה�

  ".אינה מדינה דמוקרטית, יות המיעוטמדינה בה שולל הרוב את זכו. שלטו� הרוב



  : ההינתקות כמבח� לדמוקרטיה הישראלית  רו'בועז סנג
  ?או דמוקרטיה מגומדת" דמוקרטיה מתגוננת"  
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  העבירות החדשות המיותרות והדרסטיות מדי שנקבעו   .ב
   – �20052ה"תשס, בחוק יישו� תכנית ההינתקות

  ?שימוש פוליטי בחוק הפלילי

, 3תפקידו המרכזי של החוק הפלילי הוא להדרי� ולכוו� התנהגות ולא ליצור עברייני�

עיקרו� מרכזי הוא עקרו� . ור גזרות שלא יוכל לעמוד בה�לפיכ� אי� לגזור על הציב

פגיעתו , המשפט הפלילי הוא האמצעי הדרסטי ביותר: השיוריות של המשפט הפלילי

  .ולכ� יש למעט ככל האפשר בשימוש בו, בחירות האד� היא גדולה

המשפט הפלילי נועד להג� על הערכי� החברתיי� החשובי� תו� הימנעות מהגבלה 

בתקופות קדומות היה מקובל להשתמש במשפט הפלילי . די של חירות האד�גדולה מ

כיו� מקובל כי . כגו� להגנה על האינטרסי� האישיי� של השליטי�, שימושי� ציניי�

אסור למשל לאכו� מוסר (השימוש במשפט הפלילי חייב להיות מוגבל למניעת נזק 

התחו� הפלילי חייב . 4במחלוקתתו� הגנה על הערכי� שחשיבות� אינה שנויה ) באמצעותו

) דמוקרטי�בתחומי הקונסנסוס הציוני(מחלוקת פוליטית : מוויכוחי� פוליטיי� להיות נקי

באשר להצדקתה של עבירה פלילית מסוימת היא אינדיקציה לכ� שאי� לעבירה זו מקו� 

  .בחוק הפלילי

שבהצעת חוק חוששני שכל מושכלות היסוד הללו נשכחו כשנקבעו האיסורי� הפליליי� 

: להצעת החוק) 3)(א(27כ� למשל נקבע בסעי� . �20045ה"תשס, יישו� תכנית ההתנתקות

מאסר שלוש "דינו " המפר הוראה לצאת משטח מפונה שניתנה בידי איש כוחות הבטחו�"

בלא היתר או , ישראלי הנכנס לשטח מפונה לאחר יו� הפינוי או השוהה בו"ג� ". שני�

כ� )). 2)(א(27סעי� (וי לעונש החמור של שלוש שנות מאסר צפ" שלא בהתא� לתנאיו

  .שעצ� השהייה של תושב המקו� בביתו לאחר יו� הפינוי הוגדרה כעבירה פלילית

: פינוי היישובי� במסגרת תכנית ההינתקות נתו� במחלוקת פוליטית לגיטימית, כידוע

 –בהכרעה דמוקרטית  –נצא מ� ההנחה שהרוב רשאי . ואפשר להתנגד לו, אפשר לתמו� בו

 

  .142' עמ, ה"תשס, 1982ח "ס  2
אי� מחוקק מבלעדי המחוקק ולו 'האומנ� ! ?פרשנות מרחיבה בפלילי�"רו 'סנג' ראו למשל ב  3

על והספד לכלל �המשפט העליו� כמחוקק�על נשיא בית'? בלבד נתכנו עלילות החקיקה
    .˘Ì והאסמכתאות הנזכרות 166, 165) ג"תשס( ג ËÙ˘Ó ÈÏÚ" הפרשנות המצמצמת

 H.L.A Hart Punishment and Responsibility – Essays in the Philosophy of Lawראו למשל   4
(Oxford, 1968), 1-28.  

  .ה"תשס, 130 ח"ה  5
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כמה רשעות או לפחות אווילות נחוצות כדי להפו� אד� שאינו . לכפות על היחיד את הפינוי

רוב העבירות . לא בכדי מועטות ה� העבירות המחדליות? מפנה את ביתו היקר לו לעבריי�

ורק במיעוט� מוטלת עלינו החובה , הפליליות אוסרות עלינו לבצע מעשי� אקטיביי�

הוראה "מה הטע� להפליל הפרת . 6החובה לפעול מצמצמת מאוד את חירות האד�. לפעול

הא� האזרח המתגורר בגוש קטי� ? "לצאת משטח מפונה שניתנה בידי איש כוחות הבטחו�

כפי שהחוק , דבר אחד הוא לפנותו בכוח סביר? הוא חייל החייב להישמע להוראות מפקדו

באופ� , ות ממנו להתפנות מביתו מרצונודבר שונה לחלוטי� הוא לצפ; מסמי� לעשות

, להכריז עליו כעבריי� א� הוא מתקשה להיפרד מחלקת אלוהי� הקטנה שלו, אקטיבי

  .ולהשליכו לבית הסוהר בשל כ�

כל ? המחוסרי עבירות אנחנו. הצעת החוק לא הסתפקה בכ� אלא קבעה עבירות נוספות

שאותו ירשנו מהמנדט הבריטי , ליהעוסקי� במשפט הפלילי יעידו כי חוק העונשי� הישרא

, 8בעלות עונשי� מופרזי� מאוד, 7מכיל הרבה יותר מדי עבירות מיותרות, על אר� ישראל

לפיכ� א� החשש היה מאד� . אשר אפילו האנגלי� השמרני� נפטרו מעונשיה� כבר מזמ�

נית� הרי שיש די והותר עבירות שבה� , שינהג באלימות כלפי כוחות הביטחו� שיפנו אותו

תקיפת עובד ציבור ועוד כהנה , תקיפה הגורמת חבלה ממשית, כגו� תקיפה, להאשימו

התקהלות "המוגדרת כ" התפרעות"להוסי� עבירה של ) 4)(א(27והנה הוצע בסעי� . וכהנה

הנה הרגנו את חופש ההפגנה ואת ). ?"(של שלושה אנשי� או יותר המפרה את השלו�(!) 

 עבירה עוברהגדיר ) 6)(א(27סעי� .  ואת חופש ההתאגדותאת חופש הביטוי, חופש המחאה

לא� נעל� עקרו� ". הפותח אטימה שנעשתה בנכס על ידי כוחות הבטחו�": דלקמ�פלילית כ

האומנ� גמולו הצודק של אד� הפותח את פתח ביתו שנאט� הוא ? הפרופורציה בענישה

  ?שלוש שנות מאסר

אזי , ת מאסר ה� עונש חמור דיוא� סברת� שלדעת מנסחי הצעת החוק שלוש שנו

תו� סיכו� "א� העבירות נעברו (!) נקבעה החמרה לחמש שנות מאסר) ב(27בסעי� . טעית�

 

  .197) ס"תש ( ÈÓ˙ Ï‡ÂÓ˘ ¯ÙÒ¯" המחדל בדיני עונשי�"שגב ' ר, קרמניצר' ראו למשל מ  6
̇ ‰ÂÈÙÈˆÙÒ˙ קרמניצר' ראו למשל מ  7 Â¯È·Ú‰ Ï˘ ÔÂ‚¯‡Â ‰�·Ó È¯˜ÈÚ)  חיבור לש� קבלת תואר

  ).�"תש, האוניברסיטה העברית, דוקטור למשפטי�
ÔÈ„� ˙¯ÈÊ‚· ÈËÂÙÈ˘‰ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ Ï˘ ‰ÈÈ�·‰‰ ÈÎ¯„ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂראו למשל   8

 ÔÈ„‰)44�43, 17, )ח"תשנ, ירושלי�, בראשות שופט בית המשפט העליו� אליעזר גולדברג ;
: תיקו�(על הצעת חוק העונשי� ? מי מעוניי� במאסרי� רבי� וממושכי� יותר"רו 'סנג 'ב

  .247) ו"תשס( ה ËÙ˘Ó ÈÏÚ, "�2005ה"תשס, )הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה
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אי� בכלל נית� לסכ� חיי אד� בעצ� הפרת ההוראה להתפנות או בפתיחת אטימה ". חיי אד�

  ?שנעשתה בנכס

 �ד� אחר הפועל התוק� איש כוחות הבטחו� או א"להצעת החוק נקבע כי ) ג(27בסעי

דינו כדי� התוק� שוטר לפי סעיפי� , כשה� ממלאי� את תפקיד� לפי חוק זה, לפי חוק זה

באו המציעי� והוכיחו כי העבירות החדשות . כל המוסי� גורע".  לחוק העונשי��274 ו273

, לחוק העונשי�) ב(378די לנו בסעי� . וכי ה� בעצ� מודעי� לכ�, שהציעו מיותרות לחלוטי�

". התוק� עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלי� עליו על פי די�"יחס להמתי

או שמא העדיפו להל� אימי� ג� על , הא� מנסחי ההצעה התעצלו לעיי� בחוק העונשי�

? אלא א� ורק התנגדות פאסיבית, שלא העלו על דעת� התנגדות בכוח, אזרחי� שומרי חוק

  ?י� לבית האסורי�הג� את מהטמה גנדי היו ה� משליכ

ו� רולס לימדנו כי הדר� הנכונה לקבל החלטות באשר לחקיקה הראויה היא 'ההוגה ג

 בלי שנדע מראש באיזה צד של המתרס – ”The veil of ignorance“)" (מס� הבערות"מעבר ל

. אי� לשפוט את החוק בהנחה שהוא פוגע א� ורק בתושבי גוש קטי�. 9נהיה נתוני� מחר

 סיטואציה שבה מחליטה חלילה ממשלה עתידית – באשר הוא גר –חד מאתנו ידמיי� כל א

הא� ג� אז תיראה בעיניו ההתנגדות הפסיבית תו� הישארות בבית כעבירה . לפנותו מביתו

  ?שדינה שלוש שנות מאסר

זהו כנראה ההסבר לכ� שרוב אות� אנשי� וגופי� . מס� הבערות אינו קיי� כא�, אכ�

חירות המצפו� והזכות , חופש המחאה, חופש ההפגנה, ש הביטוישבגרונ� רוממות חופ

כל מי שהמהל� הפוליטי של ) כמעט(בעת הזו . למרחב אוטונומי מוג� נעלמו לה� לחלוטי�

ההינתקות תא� את השקפותיו החריש ג� נוכח רמיסה גסה של זכויות האד� הבסיסיות 

  .ביותר

חוק ומשפט של , עדת החוקהביקורת זו על הצעת החוק הושמעה באוזני חברי ו

הוצע לחברי הוועדה למחוק מהצעת החוק את כל העבירות הפליליות שנקבעו . 10הכנסת

לאחר מכ� דווח בתקשורת כי חברי הוועדה אכ� . באשר לא היה צור� א� באחת מה�, בה

א� מתברר שבכל זאת . 11קיבלו עמדה זו והחליטו לבטל את האיסורי� הפליליי� החדשי�

בחוק שנחקק בסופו של דבר אמנ� ...  המשפטי� חזקי� מאנשי האקדמיהאנשי משרד

 

9  J. Rawls A Theory of Justice (Cambridge and London, 1971), 12, 136-142.  
  .באתר האינטרנט של הכנסת, 7.12.04ראו פרוטוקול הדיו� מיו�    10
11  ı¯‡‰ ,22.12.04)  רוב בוועדת החוקה נגד ענישה ייחודית למתנחלי�"תחת הכותרת(" ;ı¯‡‰ ,

  ").פיצוי יבוטלו�סעיפי העונשי� בהצעת חוק פינוי"תחת הכותרת  (27.12.04
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א� חלק מהאיסורי� , צמצמו מעט את היק� העבירות החדשות והקלו מעט את העונשי�

כ� למשל נותרה על כנה העבירה הפלילית שאי� נדרשת . הפליליי� החדשי� נותרו בעינ�

 מגוריו הוא בשטח המפונה נשאר אלא די בכ� שאד� שמקו�, בה התנהגות אקטיבית כלשהי

  .12בביתו ואינו מתפנה מרצונו כדי שיוכרז כעבריי� ויהיה צפוי לעונש מאסר

ג� האפשרות של מחאה פסיבית לא אלימה של אד� שמבקשי� לפנותו , הנה כי כ�

נראה כי העבירות הפליליות . מביתו נשללה בחוק החדש והיא הוגדרה כעבירה פלילית

  .נטול מחאה והתנגדות ממשית, "לוקס�פינוי דה"ר החדשות נועדו לאפש

  ?מרד או מחאה .ג

זאת אפילו כשמדובר בביטויי� בוטי� . חופש הביטוי הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה
  .13ומקוממי�

 ה� על ידי פוליטיקאי� ה� על ידי –במהל� התקופה שקדמה להינתקות נעשה ניסיו� 
ולפיכ� , נגדי� להינתקות כמרד ולא כמחאה להציג את פעולותיה� של המת–אנשי תקשורת 

באווירה ציבורית זו הופנתה שוב ושוב , למרבה הצער. 14ביקשו לשלול אות� מכול וכול
הדרישה אל אנשי מערכת אכיפת החוק להעיר מתרדמתה את עבירת ההמרדה ולהשתמש 

  .בה לש� העמדה לדי� של מתנגדי ההינתקות

אלא , כגו� הצבא,  מדובר במסגרת הייררכיתהוא זר ומוזר כשאי�" מרד"עצ� המושג 
עדיי� קיימת בחוק העונשי� שלנו עבירה פלילית של , אמת. באזרחי מדינה דמוקרטית

 

12   �של בית יצוי� כי בהחלטתו . �2005ה"תשס, לחוק יישו� תכנית ההתנתקות) 1)(ב(27סעי
� "בג(המשפט הגבוה לצדק בעניי� העתירות שהוגשו כנגד חוק יישו� תכנית ההינתקות 

1661/05 ÌÈ¯Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ò�Î „‚� ÌÈ¯Á‡Â ‰ÊÚ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰, 481) 2(ד נט"פ (
לא בחנו את חוקיות� של ההוראות הפליליות בחוק יישו� ההתנתקות : "נאמר בענייננו כ�

) �  ). לפסק הדי�53פסקה " (לא נקטנו בעניי� זה כל עמדהוממילא )... 27סעי
או ' על'זכות ] בחופש הביטוי[שופטי� ראו (" ואיל� 671' עמ, 1 הערה ÏÈÚÏ, ראו למשל ברק  13

הטע� העומד ביסוד זכות זו הוא ... של הדמוקרטיה' ציפור נפשה'היא צוירה כ. 'עילאית'זכות 
זהו הרצו� להביא לידי הגשמתו ,  שנית...זהו הרצו� לשק� את האמת, ראשית: משולש

). 675�674' עמ, ˘Ì; "זהו הרצו� לבסס ולקיי� את הדמוקרטיה, שלישית... העצמית של האד�
‰‚�‰ Ë˘Ó· ÈÂËÈ·‰ ˘ÙÂÁ ÏÚ¯ ;  ואיל�56, )ד"תשנ (Ï‡¯˘È· Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊגביזו� ' וראו ר

 ÈË¯˜ÂÓ„)2002, קרמניצר' מ: מרכז אקדמי( ;˘È· Á¯Ê‡‰Â Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ‡¯) ר, כר� ב '
  .ט, פרקי� ח, )1991, שנידור עורכי�' ח, גביזו�

שפורס� , 15.8.05 מיו� ‰‡¯ıראו למשל מאמר המערכת של העיתו� המתיימר להיות ליברלי   14
שפורס� " לא מרד, זאת מחאה"וראו מאמר התגובה ". לא מחאה, זה מרד"תחת הכותרת 

  .17.8.05באותו עיתו� ביו� 
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�זוהי עבירה אנטי. א� מדובר בירושה גרועה מהמנדט הבריטי על אר� ישראל, המרדה

מה א� היא אינה מתאי, היא אולי הולמת משטר טוטליטרי. דמוקרטית שאבד עליה כלח
כדי להמחיש עד . משו� שהעבירה הזו הורגת את חופש הביטוי? וכל כ� למה. לדמוקרטיה

לעורר אי רצו� או ) 3: "(כמה רחבה הגדרתה של עבירה זו אצטט אחת מארבע חלופותיה
�מ� הראוי לשקול את : "16בית המשפט העליו� כתב כ�. 15"מורת רוח בקרב יושבי האר

העונשי� שלנו והחלפתה בעבירה התואמת את ביטולה של עבירת ההמרדה שבחוק 
שאינו , היא תואמת שלטו� מנדטורי. היא משקפת תפיסת עול� שאינה דמוקרטית... משטרנו

היא אינה מעניקה משקל מספיק לחופש . למע� הע�, ידי הע��על, שלטונו של הע�
  ".הביטוי

� היטב בי� יש להבחי.  הסתה לאלימות–ראויה ,  בינתיי� כבר נחקקה עבירה אחרת
בעוד שהראשונה בכל . אלימות לבי� מחאה לא אלימה ובי� הסתה לאלימות לבי� המרדה

השנייה בכל צמד אינה מתאימה לשמש כעבירה פלילית , צמד היא עבירה פלילית מוצדקת
עצ� בחינתה הרצינית של האפשרות להשתמש בעבירה זו כדי לדכא את . במדינה דמוקרטית

  .17מרת דרשניההתנגדות להינתקות או

   –השימוש במעצר מפגיני� שלא נקטו אלימות  .ד
   מעצר עד תו� –ושיאו ? ענישה לפני המשפט והרתעה

  ההליכי� המשפטיי� של מפגינות קטינות

. רישיו� הפגנה" הפנתרי� השחורי�"חברי  סירבו קציני משטרה לית� ל1971בשנת 
לא דובר בנימוקי� ". מצפ�"בתנועת וכי ה� תומכי� , הנימוקי� היו כי למבקשי� עבר פלילי

.  חשש לפגיעה בסדר הציבורי או פגיעה בקניי� של אד� אחר–הקבילי� למניעת הפגנה 
והחשש להפרת הסדר נוכח העבר , ההתנגדות הפוליטית הייתה הטע� המרכזי לסירוב

 .18והמשטרה פיזרה אות� בכוח רב, המפגיני� ניסו להפגי�. הפלילי היה רחוק ובלתי מוכח
  ?הא� התקדמנו מאז

בהשוואה לאפשרויות אחרות לבטא . הזכות להפגי� היא הכרחית במשטר דמוקרטי
דעות היא מיוחדת בכ� שהיא מאפשרת לכמה אנשי� להתאחד ולהביע דעת� המשותפת 

 

15   �  .226' עמ, ז" תשלÒ"Á 864, �1977ז"תשל, ק העונשי�לחו) 3(136סעי
  ).מפי השופט ברק (585) 1(ד נב"פ, Ï‡¯˘È ˙�È„Ó „‚� ‡�‰Î 6696/96פ "ע  16
חוק ומשפט , מעניי� לציי� שכאשר באו אנשי משרד המשפטי� לשכנע את חברי ועדת חוקה  17

ו לבטל את ה� הבטיח, "הסתה לאלימות"של הכנסת בנחיצותה של העבירה החדשה יחסית 
  ...א� לא קיימו, הבטיחו. או לפחות לצמצמה עבירת ההמרדה

  .54) ג"תשל�ב"תשל( ב ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" הזכות להפגי� ולהתקהל בישראל"ליבאי ' ד  18
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. באופ� שבו המסר מועבר בעוצמה גדולה יותר ותו� שאיבת כוח של היחיד מ� הקבוצה
כ� למשל . לא להגביל את הזכות להפגי� יותר מההכרחילפיכ� השאיפה צריכה להיות ש

  :כתב השופט אהר� ברק בעניי� זה

רק א� הפגיעה , חופש הביטוי נסוג מפני בטחו� המדינה ושלו� הציבור"
ורק א� קיימת ודאות , רצינית וחמורה, בבטחו� ובשלו� הציבור היא קשה

מפקד מחוז , �על כ. קרובה כי הגשמתו של חופש הביטוי תביא לפגיעה זו
רק א� קיימת ודאות קרובה ... במשטרה רשאי למנוע היתר לקיו� הפגנה

יש , בטר� תיפול ההחלטה. כי תתרחש פגיעה רצינית בשלו� הציבור, לכ�
איסור ההפגנה צרי� ... לבחו� ולבדוק קיומ� של אמצעי� חילופיי�

עדי� יש לה, במקו� שהדבר אפשרי: זאת ועוד. להיעשות כצעד אחרו� בלבד
על פני בחינה של , תמיד בחינה של חוקיות הביטוי לאחר התרחשותו

בחינה לפני ההתרחשות יש בה כדי . חוקיות הביטוי לפני התרחשותו
. בחינה לאחר ההתרחשות יש בה כדי לצנ� את הביטוי; להקפיא את הביטוי

  .19"עדי� צינו� על פני הקפאה

ות ההפגנה והתהלוכה היא מזכויות זכ"בפסיקת בית המשפט העליו� נקבע לא אחת כי 
כשייכת לאות� , בצד חופש הביטוי או מכוחו, היא מוכרת... היסוד של האד� בישראל

  .20"חירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי

, נוכח עקרונות אלה היה מתבקש למעט ככל האפשר בהכרזה על הפגנות כבלתי חוקיות
ונעצרו , במציאות הוכרזו הפגנות רבות כבלתי חוקיות.  מפגיני�ולמעט עוד יותר במעצר

  .21אלפי מפגיני�

 

החשש המסוי� שבו עוסק הקטע המצוטט לעיל הוא כי . 676' עמ, 1 הערה ÏÈÚÏ, ברק  19
Ï‡¯˘È הופנונג ' ההפגנה ראו למשל מלסקירה על חופש . המתנגדי� להפגנה יפגעו במפגיני�

–˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ÏÂÓ ‰�È„Ó‰ ÔÂÁË· ) ליבאי; והמקורות הנזכרי� ש�,  ואיל�195, )א"תשנ ,
ÏÈÚÏ 18 הערה.  

148/79� "ראו למשל בג  20 � ̄ ÚÒ '‰¯Ë˘Ó‰Â ÌÈ�Ù‰ ̄ 153/83� "בג; 169) 2(ד לד"פ, ˘ � ÈÂÏ '
Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó Ï˘ ÈÓÂ¯„‰ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ,398, 393) 2(ד לח"פ.  

בהמש� ניווכח כי קיימות החלטות שיפוטיות העוסקות . אינו השערה גרדא" אלפי�"השיעור   21
 �120באחת מה� נדונו לא פחות מ. כל אחת בעשרות רבות של מפגיני� באופ� קולקטיבי

תפקידי� (שבוע לפני מועד פינוי היישובי� דיווח המשנה לפרקליט המדינה . מעצרי� יחדיו
, ד שי ניצ� לוועדת חוקה"עו) דו המיוחד היה הטיפול בהתנגדות להינתקותשתפקי) (מיוחדי�

שזה שבעה , עד היו�, מתחילת ינואר, נכו� להיו� נעצרו: "...חוק ומשפט של הכנסת כ�
 מיו� 565' ראו פרוטוקול הוועדה מס; ..." איש�1,200נעצרו בכל הפרות הסדר כ, חודשי�
נער� בפני אותה , 7.11.05ביו� , לאחר ההינתקות. י עצמוזאת עוד לפני הפינו. 15' עמ, 7.8.05

 6,000ד ניצ� כי נעצרו "בדיו� זה דיווח עו. ועדה דיו� בדוח הסנגוריה הציבורית שיידו� להל�
  ).בערו� הכנסת, הדיו� שודר בטלוויזיה( כתבי אישו� 700והוגשו , אנשי�
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 – 22 שתפיסתה הנכונה היא ערכית ולא אמפירית–נוכח חזקת החפות , אשר למעצר
. הכלל חייב להיות שאד� שטר� הוכחה אשמתו בפני בית המשפט המוסמ� יתהל� חופשי

רק במקרי� חריגי� שבחריגי� נית� . 23שעהרק במקרי� חריגי� נית� להצדיק מעצר לפני הר
כדי להגשי� כלל זה נחקק חוק סדר . להצדיק מעצר ממוש� עד לתו� ההליכי� המשפטיי�

, ונקבעו בו שלוש עילות מעצר, �199624ו"תשנ, ) מעצרי�–סמכויות אכיפה (הדי� הפלילי 
 מוצדקי� ולצמצ� את כמות שמטרת� למנוע מעצרי� בלתי, מסוימות ומצומצמות

 יסוד סביר –השנייה ';  יסוד סביר לחשש לשיבוש הליכי משפט וכד–האחת : המעצרי�
 –השלישית ; של הציבור או של המדינה, לחשש שהנאש� יסכ� את ביטחונו של אד�

 לצור� הליכי חקירה שלא נית� לקיימ� –" מנימוקי� מיוחדי� שיירשמו "–במקרי� חריגי� 
הכרחיותה של עילת מעצר קבועות בחוק המעצרי� נוס� על . אלא כשהחשוד נתו� במעצר

לאחר הגשת כתב אישו� ( קיו� חשד סביר לביצוע עבירה –האחת : שתי דרישות נוספות
; )25נדרשות ראיות לכאורה לביצוע עבירה אשר יש בה� כדי לבסס סיכוי סביר להרשעה

 שפגיעתה ,כגו� שחרור בערובה,  לא נית� להשיג את מטרת המעצר בדר� אחרת–השנייה 
  .26בחירות קטנה יותר

. מגיע השלב שבו על השופט לשקול מהו העונש הראוי,  הורשע הנאש�– ורק א� –א� 
רק בשלב . מניעה ושיקו�, הרתעה, גמול: בשלב הזה יש לשקול ארבעה שיקולי� מרכזיי�

המעצר . הרי ייתכ� שהחשוד והנאש� הוא ח� מפשע. לא לפני ההרשעה – המאוחר הזה
חומרת העבירה .  כקבוע בחוק המעצרי�–מטרותיו מוגדרות ומצומצמות מאוד . ונשאיננו ע

הרתעה אינה עילה . ענישה לפני הרשעה במשפט אינה לגיטימית. 27אינה עילה למעצר
  .למעצר

הפרקליטות ובתי ,  המשטרה–במסגרת פעולותיה של מערכת אכיפת החוק , והנה
שה שימוש רב מאוד במעצרי� לש�  כנגד המתנגדי� למהל� ההינתקות נע–המשפט 

אנשי� שהפגינו כנגד . ואולי א� לש� ענישה שלפני משפט, הרתעה כללית של הציבור
שימשו , למרבה הצער. מדיניות ההינתקות ללא נקיטת אלימות כלשהי מצאו עצמ� במעצר

 

דה וטיבה בהליכי� הקודמי� תפקי, חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית"קיטאי ' ראו ר  22
  .405) ד"תשס( ג ËÙ˘Ó ÈÏÚ" להכרעת הדי� בפלילי�

  .649) 4(ד מט"פ, ÓÈ�‚ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡˙ � 2316/95פ "דנ  23
24  Ò"Á 1592חוק המעצרי�: להל� (338' עמ, ו" תשנ.(  
  .147, 133) 2(ד נ"פ, Ê 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡„‰ � 8087/95פ "בש  25
26   �  .�1996ו"תשנ, ) מעצרי�–סמכויות אכיפה ( לחוק סדר הדי� הפלילי 21סעי
 שתנאיו –במאמר מוסגר יצוי� כי לצערי משטרת ישראל עדיי� נוהגת להשתמש במעצר   27

 ראו – לש� הפעלת לח� על חשודי� להודות בעבירות שבה� ה� חשודי� –בישראל מחפירי� 
ת הרשעות או שמא קיסרי' מלכת הראיות' האומנ� –ההודאה כבסיס להרשעה "רו 'סנג' ב

  .245) ה"תשס( ד ËÙ˘Ó ÈÏÚ" השווא
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ובמקו� לקיי� ביקורת שיפוטית , בתי המשפט חותמות גומי של הפרקליטות ושל המשטרה
הדברי� הגיעו לשיא בהחלטה של בית . 28ת אישרו כמעט את כל בקשות המעצרממשי

כלומר עד ( לעצור עד לתו� ההליכי� –יה ' מפי השופטת איילה פרוקצ–המשפט העליו� 
אשר הפגינה נגד ההינתקות תו� הפרת התנאי של !) 14בת (' ילדה בכיתה ח) לסיו� המשפט

לא הייתה . 29 הפגנה קודמת שבה השתתפהמעצר בתחומי יישוב מסוי� שהוטל עליה בשל
המעשה . טענה של המשטרה ושל הפרקליטות בדבר אפילו שמ� של שימוש באלימות

הילדה הוחזקה במעצר שלושי� ותשעה . החמור ביותר שיוחס לילדה היה העלבת שוטרת
  .ימי� ולילות

בעקבות מקרה זה חתמו כמעט כל המרצי� למשפט פלילי בישראל על עצומה שבה 
  :נאמר כ�

"Ì¯ˆÚÓÓ ˙Â�ÈË˜Â ÌÈ�ÈË˜ ¯Â¯Á˘Ï ‰‡È¯˜  

ללא קשר לדעותינו , מרצי� וחוקרי� המתמחי� במשפט הפלילי, אנו
מודאגי� מאד מהשימוש של מערכת אכיפת החוק בהלי� , הפוליטיות

הדראסטי של מעצר עד תו� ההליכי� של קטיני� המואשמי� בהפרת החוק 
  .במסגרת התנגדות� להינתקות

המואשמי� בעבירות כגו� הפגנה בלתי חוקית והפרעה לסדר , י�מעצר קטינ
, במיוחד כשמדובר בקטיני�. אינו ראוי ה� משפטית וה� מוסרית, הציבורי

יש לנהוג באיפוק ולא להיחפז בשימוש באמצעי החמור ביותר של שלילת 
ג� א� קיימת סכנה כי הקטיני� יחזרו ויבצעו . חירות ממושכת לפני משפט

 שבגינ� ה� מואשמי� בתקופה שעד לתו� ההליכי� את המעשי�
, הפגיעה הקשה של המעצר עד תו� ההליכי� בקטיני�, המשפטיי� נגד�

אינה שקולה לסכנה , העלולי� להיוותר ע� צלקות נפשיות משמעותיות
  .שייתכ� וצפויה לאינטרס הציבור

 

 מופיע 21' עמ, 7.8.05חוק ומשפט של הכנסת מיו� ,  של ועדת חוקה565' בפרוטוקול מס  28
, ראש�אמרתי ליושב)]: תפקידי� מיוחדי�(המשנה לפרקליט המדינה [שי ניצ� : "הדיווח הזה

,  רקע כל האירועי� האלה אנשי� שנעצרו מתחילת השנה על1,200מתו� , וברשותו אני אחזור
: שי ניצ�? כמה ביקשת�: רוני בראו�.  עצורי� עד תו� ההליכי��30 ל20יש היו� משהו בי� 

  ".ביקשנו סביב המספר הזה): מהמשטרה(יעקב בריי . לא הרבה יותר
  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו , Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '˙È�ÂÏÙ � 6844/05פ "בש  29
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ליוע� המשפטי ,  לשופטי�–אנו קוראי� לאנשי מערכת אכיפת החוק 
 לשקול שוב את הצור� במעצר הקטיני� –ולפרקליט המדינה , הלממשל

  .30"ולמצוא את הדר� לשחרור� המיידי

באשר היא עשויה לשפו� , מעניי� לקרוא את הנמקתה של השופטת להחלטתה הקיצונית
 של הדמוקרטיה ושל – לדעתי –אור על הל� המחשבה המוטעה ועל התפיסה הלא נכונה 

  :אכיפת החוק האגרסיבית כנגד המתנגדי� להינתקותזכויות האד� אשר הוליכו ל

המשיבה היא נערה צעירה בשני� אשר עד לתקופה האחרונה לא היתה לה "
היא . היתקלותה ע� החוק היא פרי אירועי התקופה. כל מעורבות ע� החוק

למאבק האידיאולוגי המתנהל כיו� סביב מדיניות , ע� חברותיה, נסחפה
  ...ההתנתקות

אשר אינ� חוסכי� מילדיה� , נועת מרי המונעת על ידי מבוגרי�על רקע ת...
ואינ� , מסכני� את גורל� ואת טובת�, מעורבות במהלכי� הפוגעי� בחוק

על שו� , מגונני� עליה� לבל יקחו חלק במאבק רעיוני שה� אינ� כשירי�
תופעות אלה של ... להבי� את משמעויותיו ואת תוצאותיו, גיל� הצעיר

והתעלמות מצווי בית המשפט אינ� יכולות לזכות ליחס , חוקה�פריצת גדר
או בשל גיל� , מקל ומתו� בשל רקע רעיוני כזה או אחר העומד מאחוריה�

לא תינת� ... הצעיר של נערי� ונערות הנכרכי� למאבק זה שלא בטובת�
לגיטימציה כלשהי למעשי� של הפרת החוק הננקטי� לצור� החדרת רעיו� 

במסגרת ההלי� הדמוקרטי והשמירה על . כזה או אחרחברתי או מדיני 
כ� , וכללי המותר והאסור ייאכפו, שלטו� החוק יישמר הסדר החברתי

ככל , וכ� לגבי צעירי�, כ� לגבי בוגרי�; וכ� בעיתות משבר, בעיתות רגיעה
  .31"שיהיו מעורבי� במעשי� של הפרת החוק

. יות המיעוט אדו� בהמש�של הכרעת הרוב וזכו, בתפיסה הראויה של הדמוקרטיה
בשלב זה אסתפק בהפניית תשומת הלב לכ� שמעבר לתפיסה זו או אחרת של מושגי� אלה 

העבירות שיוחסו לילדה ה� . נעל� מהחלטתו זו של בית המשפט העליו� עקרו� הפרופורציה
העונש שלו הייתה צפויה לו הורשעה הוא ". פשע"ולא בדרגת " עוו�" בדרגת –קלות יחסית 

על חשבו� עונש " מקדמה"מכא� שאי� מדובר אפילו ב. כפי הנראה ללא מאסר;  יחסיתקל

 

 חמישה עשרחתמו ,  אל ראשי מערכת אכיפת החוק2.8.05 אשר נשלחה ביו�, על העצומה  30
רק . ומיד לאחר מכ� הצטרפו שניי� נוספי� שלא אותרו קוד� לכ�, מרצי� למשפט פלילי

לא חתמו על העצומה , שנית� למנות� על אצבעות יד אחת, מעטי�) למשפט פלילי(מרצי� 
  .לדה ביוזמת התביעהסמו� מאוד לאחר פרסו� העצומה שוחררה הי). ל"חלק� שהו בחו(

  .29הערה ÏÈÚÏ , 6844/05פ "בש  31
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 אלא מדובר בענישה לפני – שג� היא כידוע פסולה נוכח חזקת החפות –שיינת� בעתיד 
והכול כפי הנראה לש� הרתעת ציבור , משפט בעונש חמור שאינו צפוי להיגזר אי פע�

  .ינתקותהמפגיני� הפוטנציאליי� כנגד הלי� הה

האומנ� הפגנה . העילה למעצר היא לכאורה יסוד סביר לחשש לסיכו� ביטחו� הציבור
טענה נוספת שהועלתה להצדקת המעצר היא שנוכח ? לא אלימה מסכנת את ביטחו� הציבור

 קשה. ע את הישנות העבירה ללא מעצרעמדת� של ההורי� אי� אפשרות מעשית למנו
מבצבצת מבי� "  אכלו בוסר ושיני בני� תקהינהאבות"להשתחרר מ� הרוש� שהמימרה 

  .שורות ההחלטה

אפילו א� אי� אפשרות למנוע מהילדה להשתת� שוב בהפגנה בלתי , לדידי, מכל מקו�
שהעבירה הזו ) ג� א� הוא גבוה(הרי שנוכח עקרו� הפרופורציה עדי� הסיכו� , חוקית

  .מעצר ממוש� של הקטינהשל ) ואולי א� הבלתי הפיכי�(תישנה על פני נזקיו הקשי� 

בשולי הדברי� יצוי� כי מעצר� הממוש� של מפגינות קטינות גר� כפי הנראה לתחושה 
 באווירה של ,אלא שבמקו� להולי� לשחרור� המהיר. לא נוחה ג� בקרב אנשי אכיפת החוק

ועל הדמוקרטיה שהייתה קיימת " שלטו� החוק"לש� הגנה על " מורדי�"מלחמת חורמה ב
בפרקליטות המדינה נדונה :  דווקא לקיצוניות ההפוכהתחושה זוהוליכה , קותערב ההינת

�נית� . ברצינות האפשרות לשלול את ההחזקה בילדות המפגינות מהוריה� ולמסר� לאימו
שלפיו הילדות עוד� במעצר משו� שההורי� , פטרנליסטי�רציונלי וסופר�לכ� נימוק פסידו

עצ� שקילתו של רעיו� נורא זה לנתק ,  לדידי.32אינ� מסכימי� לתנאי השחרור האפשרי
  .ילדות מהוריה� היה ועודנו מדאיג מאוד

דוגמה נוספת לסטיית בית המשפט מ� החוק ומ� ההלכה הפסוקה לש� החמרה ע� 
יה 'עצורי ההינתקות נית� למצוא בהחלטתה של שופטת בית המשפט העליו� איילה פרוקצ

בית משפט השלו� החליט לשחרר� . 13.533ד  ע13בעניי� מעצר� של שישה קטיני� בני 
בו , בשטח בו בוצעו העבירות, עובר למעצר�, פרט להימצאות�"באשר , בתנאי ערבות

ראיות פרטניות הקושרות אות� לביצוע , נכו� לעת זו, אי� כנגד�, אסור היה לה� להימצא
כת המשפט המחוזי ביטל החלטה זו והורה על האר בית. 34"העבירות המיוחסות לה�

על סירוב� של העוררי� לתת לגורמי החקירה פרטי� מזהי� ולשת� "מעצר� בהסתמכו 
ג� א� לגבי חלק מה� בשלב מאוחר יותר של המעצר התייצבו הוריה� , פעולה בחקירה

 

באחת . 8.6.05במהדורות החדשות בטלוויזיה ביו� : למשל. הדברי� פורסמו בתקשורת  32
והוא הסביר כי מדובר במקרה חריג וביקש , ד שי ניצ�"המהדורות רואיי� נציג הפרקליטות עו

  .להצדיקו
̇ È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È � 6352/05פ "בש  33 �È„Ó , אירוע המואסי(" המאגר המשפטי הישראלי –נבו.("  
34  Ì˘ , לפסק הדי�3פסקה .  
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כמי שלוקחי� חלק  �4ו 3נראי� בבירור עוררי� ] אלה[מתו� קלטות "ועל כ� ש" והזדהו
  .35"באירועי� האלימי�

וראיות יש רק כנגד ,  באשר לחלק מהקטיני� כבר נמסרו פרטי� מזהי�לפחות: כלומר
נוכח , בחקירה כמוב� שאיננו עילת מעצר" שיתו� פעולה"חוסר (שניי� מששת הקטיני� 

הא� בית המשפט העליו� מבקר את בית המשפט המחוזי על אופ� הדיו� ). זכות השתיקה
שות מאליה� בי� הילדי� באשר וההחלטה הקולקטיביי� בלי לעשות את ההבחנות המתבק

: נהפו� הוא? קיומ� של ראיות לכאורה לכ� שנעברה עבירה כלשהי] חוסר[לזיהוי ובאשר ל
אשר טומ� בחובו סכנה ממשית , להט יצרי� אידיאולוגי"יה כותבת על 'השופטת פרוקצ

טיבה של ההתפרעות : "וקובעת כ�" לשלמות הגו� ולבטחו� הרכוש, וישירה לשלו� האד�
התחלה של מעשי התפרעות אלימי� נוספי� במקומות , חלילה, תרחשה עלול לסמ�שה

ותוחמר הסכנה , פ� חלילה ישולח הרס�, שיש לעוצר� ולבולמ� בעוד� באיב�, אחרי�
הרתעת הרבי� כעילת : כלומר. 36"ולאכיפת החוק ושמירתו, לסדר הציבורי, לבטחו� הציבור

, אשר ביטל את חומרת העבירה כעילת מעצר, י� בניגוד חזיתי להוראות חוק המעצר–מעצר 
  : עולה ג� מהחלטה זו" אבות אכלו בוסר ושיני בני� תקהינה"מימרת העוול  .ובניגוד לרוחו

מחיר יקר שה� ומשפחת� משלמי� על נכונות� של יוזמי פעולות "...
מקו� . התפרעות כדוגמת זו בענייננו להשתמש לביצוע� בנערי� צעירי�

ה� ,  לא ייחלצו למנוע מה� לקחת חלק בהפרות חוק וסדרשהורי הנערי�
להורי הילדי� ... עלולי� לשל� על כ� בשלומ� ובחופש האישי שלה�

אחריות כבדה להרחיק את ילדיה� ממוקדי הסכנה ולהותיר� מחו� למאבק 
  .37"שהוא עניינ� של מבוגרי�, האידיאולוגי שה� מנהלי�

נקבעה בכמה החלטות בנוגע להתנגדות מכא� עוברת השופטת להלכה חדשה וקשה ש
... די בקצה חוט של חשד לביצוע עבירה, לצור� ביצוע חקירה משטרתית: "להינתקות

כאשר נחקר אירוע המוני אלי� בעל חומרה מיוחדת ששותפי� לו עשרות , מטבע הדברי�
 די בקצה חוט של נוכחות מחשידה במקו� האירוע כדי להצדיק חקירה של הנוכח, בני אד�
לצור� ? בייחוד כשמדובר בקטיני�, א� מדוע דווקא במעצר, חקירה מילא. 38"במקו�

 – על מנת שלא להסתפק בהרתעת הרבי� שנדונה לעיל –הצדקת המעצר מגייסת השופטת 
  : ג� את העילה של שיבוש מהלכי משפט

 

35  Ì˘ , לפסק הדי�4פסקה .  
36  Ì˘ , לפסק הדי�6פסקה .  
37  Ì˘ , לפסק הדי�7פסקה .  
38  Ì˘ , לפסק הדי�8פסקה .  
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מחשש שיבוש , אי� מנוס מניהול חקירת� של העוררי� בתנאי מעצר"
 שיבוש – ישוחררו הנערי� מ� המעצר ויחזרו לבתיה� א�... מהלכי החקירה

העלול להיגר� באמצעות השפעה של גורמי� חיצוניי� שוני� העלולי� 
  .39"לכוו� ולתעל את גרסותיה� של העוררי� בפני גורמי החקירה, להדרי�

עד כה היה ". שיבוש הליכי משפט"זוהי הרחבה חדשנית ובלתי רצויה של עילת המעצר 
ולא בחשש מפני השפעותיה� של ,  זו עוסקת בחשש מהחשוד העצור עצמומקובל שעילה
  .40בני ביתו עליו

�צדדי והלא מקובל של השופטת אל הילדי� נית� אולי ללמוד �על יחסה החד, לבסו
  : מפסקת הסיו� של החלטתה

 לאפשר למשפחות ÏÂ˜˘Ïמתבקשי� גורמי המשטרה , לבקשת הסניגוריה"
 את בקשת� לשוחח ÏÂ˜˘Ïוכ� , יוד אישיהעוררי� לספק לה� בגדי� וצ

א� ובמידה שהדבר מתיישב ע� הנוהלי� וע� צרכי , טלפונית ע� ילדיה�
  . 41"הערר נדחה, בכפו� לאמור לעיל. החקירה

בלהט המלחמה באידאולוגיה שהיא מייחסת לעוררי� , שמא שכחה השופטת
 אינה מעשה של –ירי�  אפילו בג–כי העברת בגדי� וציוד אישי ְלעצורי� , ולמשפחותיה�

  ?42אלא מילוי זכות� המעוגנת בדי�, חסד

. נדו� מקרה שבו נעצר אד� ללא ראיות לכאורה, של השופטת נאור, בהחלטה אחרת
בחרה השופטת למתוח ביקורת על סנגור אחר שהופיע , משהצביע על כ� הסנגור בעררו

ל המעצר ללא אשר החליט ע, התעלמה מאחריותו של בית המשפט, בערכאה הראשונה
ש� אכ� נמצא ". עיו� חוזר" ל–והפנתה את העורר חזרה לערכאה הראשונה , ראיות לכאורה

  .43)(!  לאחר ששהה בו כחודשיי�–והעורר שוחרר ממעצרו , שכלל לא היו ראיות לכאורה

פורס� בתקשורת כי בסנגוריה , 2005בסו� חודש אוקטובר , לאחר כתיבת מאמרי
מדיניות מעצרי קטיני� על רקע התנגדות לתוכנית "תרתו הציבורית נכתב מסמ� שכו

  :כ�, בי� היתר, במסמ� זה נאמר. 44"ההתנתקות

 

39  Ì˘ , לפסק הדי�9פסקה .  
È„Â¯Ë ' ˙�È„Ó � 5890/91פ "בבש) מפי השופט אלו�(ראו החלטתו של בית המשפט העליו�   40

Ï‡¯˘È ,559�558, 553) 1(ד מו"פ.  
41  Ì˘ , לפסק הדי�11פסקה .  
תנאי החזקה ) ( מעצרי�–סמכויות אכיפה (לתקנות סדר הדי� הפלילי ) ב(5ראו למשל תקנה   42

  .663' עמ, ז"תשנ, 5829ת "ק, �1977ז"תשנ, )במעצר
  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ËÒ·¯‰ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 6171/05פ "בש  43
  .ı¯‡‰ ,20.10.05 ;˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È ,28.10.05ראו למשל   44
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הטיפול המשפטי בעצורי ההתנתקות מחזק את ההרגשה כי הצור� להרתיע "
לסכל כל גור� שמפריע על מנת לאפשר את המש� , את המתנגדי� לתוכנית

רושי� לניהול הלי� פלילי גוברי� על כללי� בסיסיי� הד, ביצוע התוכנית
דווקא בתחו� הנוער מקו� שיש לנקוט משנה זהירות הכללי� מופרי� . תקי�

תו� רמיסת זכויות מהותיות ודיוניות של חשודי� ונאשמי� , בצורה בוטה
הדבר בא לידי ביטוי במספר מישורי� ומתחיל בכ� שהרשויות . בפלילי�

מדיניות זו . 'לה על ההדקיד ק'החוקרות והעוצרות נוקטות במדיניות של 
בהתנהלות הפרקליטות ובהליכי� . זוכה לשיתו� פעולה מצד בית המשפט

ישנה סטיה בולטת לחומרה ממדיניות המעצרי� , המתקיימי� בבית המשפט
המציאות מלמדת כי קיימת אכיפה , בנוס� לזה. הקיימת בימי� שבשגרה
  ...ספר דוגמאותלהל� מ. י ההשתייכות הפוליטית"סלקטיבית של החוק עפ

שיפוט הנאשמי� נעשה באופ� ... לצור� ההתנתקות' חדשי�'יצירת דיני� . 1
הרחבה של דיני השותפות למימדי� ... תשתית ראייתית חלשה... קולקטיבי

מדיניות המעצרי� הנרחבת מופעלת כלפי כל אד� . שטר� נראו כמות�
  ...שהיה באיזור בו אירעה התפרעות

מעצרי ההתנתקות נועדו להשתמש בנאשמי� ככלי מתחזקת התחושה כי . 2
הדבר מזעזע במיוחד במציאות שבה ממהרי� לבצע . להרתיע אחרי�

מעצרי� אשר אי� בבסיס� שמ� של ראיות ולעיתי� מדובר בקטיני� נעדרי 
 .עבר פלילי

ללא עבר ,  קטיני� נורמטיביי�–העדר בחינה ראויה של חלופת מעצר . 3
 ...ת מעצר ראויה אינ� משוחררי� לחלופהפלילי ואשר מציגי� חלופ

]  בית המשפט המחוזיבייחוד[בתי המשפט הדני� בעניינ� של קטיני� . 4
נזנחה כליל הגישה . מתעלמי� מכ� שה� יושבי� כבית משפט לנוער

אי� כלל בחינה הא� ... שיקומית הנוהגת בבית המשפט לנוער�הטיפולית
נעצרי� נאשמי� , לא אחת. י�קיי� צור� בהתערבות של הגורמי� הטיפולי

עד תו� ההליכי� ללא שיתבקש קוד� לכ� תסקיר אשר יבח� את השלכות 
 .המעצר על הקטי� ואת החלופות המוצעות על ידו

המדיניות המחמירה מצד רשויות התביעה נמשכת ג� לאחר מת� החלטות . 5
כל . כ� לדוגמא כמעט על כל החלטת שחרור מוגש ערר. י בית המשפט"ע

תחושה של ... � שמשוחרר למעצר בית זוכה לביקורי פתע רבי�קטי
 ...אפליה
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  ...".פוגעת בתפקידו של שירות המבח� לנוער. 6

 מכיוו� שהסנגוריה הציבורית –האחת : ציטטתי בהרחבה את עיקרי הדוח משתי סיבות
ויש , התרכז אצלה מידע רב בנושא זה, טיפלה בענייניה� של רבי� מעצורי ההינתקות

אי� מדובר בהשערות בלבד או בדדוקציה המתייחסת למקרי� . בות רבה להערכותיהחשי
שנעשתה על ידי גו� , באינדוקציה על בסיס מקרי� רבי� מאוד, אלא בתיאור מצב, מעטי�

  .מקצועי מאוד

כנראה בגלל תקיפתו של , הסיבה השנייה היא שמסמ� הסנגוריה לא פורס� במלואו
בצירו� דרישת ,  הציבורית הארצית בחריפות בשל חיבורומנהל בתי המשפט את הסנגורית

זוהי בעיניי סיבה טובה להשתמש במאמרי . 45לה להסתייג מחלק מ� הדוחהתנצלות שגרמה 
התרעה על רמיסת , לדידי. זה ג� כבימה לפרסו� דוח הסנגוריה הציבורית שאותו ניסה לגנוז

היא תפקיד מרכזי של סנגוריה זכויותיה� של חשודי� ונאשמי� בכלל ושל קטיני� בפרט 
  .46וחובה עליה למלאו ללא מורא, ציבורית

  השימוש במעצר מינהלי .ה

באשר אי� נלווית לו , המעצר המינהלי איננו חלק מהלי� פלילי של חקירה והעמדה לדי�
שאי� לו מקו� , המעצר המינהלי הוא אמצעי מנדטורי דרקוני. כוונה לקיי� לנעצר משפט

על הפרקליטות , א� יש ראיות לביצועה של עבירה פלילית מסוימת. ינובדמוקרטיה בת ימ
ולא לכלוא אד� ללא , להגיש כתב אישו� ולהעביר את ההכרעה לבית המשפט המוסמ�

התשתית ) א� בכלל קיימת(העצורה המינהלית אינה יודעת מהי . הלי� משפטי ראוי לשמו
ה� הראיות שמפניה� עליה  לא מה ה� ההאשמות נגדה ולא מה –העובדתית למעצרה 

החוק הישראלי והחוק בשטחי� מאפשרי� . נותרות חסויות) א� יש כאלו(הראיות . להתגונ�
ע� אפשרות להארכות חוזרות ונשנות ללא , מעצר בצו מינהלי למש� שישה חודשי�

  .47הגבלה

 

ראו הדיווח על מכתבו של מנהל בתי המשפט השופט אוקו� ועל תגובתה של הסנגורית   45
  .Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È ,28.10.05˙ב, עורכת הדי� ענבל רובינשטיי�, הציבורית הארצית

  .4.11.05, יומ�, ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó" אוקו� מהל� אימי�"וראו המאמר   46
יהודה (הצו בדבר הוראות בטחו� ; �1979ט"תשל, )מעצרי�(ראו חוק סמכויות שעת חירו�   47

 ÏÈÚÏ, גביזו�: וראו על אודות המעצר המינהלי בישראל. �1970ל"תש) 378' מס) (ושומרו�
' ב, רובינשטיי�' א;  ואיל�139' ובייחוד עמ" זכויות אד� בשעת חירו� "–פרק יב , 13הערה 
, ")רשויות השלטו� ואזרחות) ("ה"תשס, כר� ב (‰ËÙ˘Ó‰Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ מדינה 

963�957.    
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בית המשפט העליו� עמד בעבר על הפגיעה החמורה בחירות האד� שמהווה השימוש 
ÌÈ�ÂÏÙ �‚„ ˘¯  7048/97פ "כ� למשל נאמר בהחלטה שניתנה בדנ. ינהליבמעצר המ

ÔÂÁËÈ·‰48 :  

הפרט . בעיקר קשה פגיעתו של מעצר מינהלי בחירותו של הפרט ובכבודו"
). שר הבטחו�(מכוח צו המוצא על ידי הרשות המבצעת , נעצר בלא משפט

 אי� לא פע�. תקופה ארוכה שאינה מוגבלת מראש... המעצר עשוי להימש�
 מהי התשתית העובדתית – בשל טעמי� של ביטחו� המדינה –העצור יודע 

  ".יכולתו להתגונ� כנגד המעצר המינהלי מוגבלת. להחלטה על מעצרו

  :נאמר, ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ „‚� ÔÓ¯„Ù49 �8788/03 "שניתנה בעמ, בהחלטה נוספת

כי על העצור לנהל את מאבקו כנגד צו , נראה שלא יהא זה מוגז� לומר"
העצור מוצא , במילי� אחרות. עצר כשעיניו מכוסות ואחת מידיו קשורההמ

עצמו כשהוא מוגבל באמצעי� העומדי� לרשותו במערכה שהוא מנהל כנגד 
הפוגע באופ� קשה בחופש , הצידוק לקביעתו של הסדר כזה. צו המעצר

  ".נמצא בסיכו� הקיי� לביטחו� המדינה והציבור, הפרט

ודאות קרובה לפגיעה בבטחו� "ת בית המשפט העליו� הוא לפיכ� המבח� שנקבע בפסיק
  .50"א� לא יבוצע המעצר המינהלי, המדינה או הציבור

אי� . במעצר מינהלי) מועט אמנ�(בחודשי� שקדמו למהל� ההינתקות נעשה שימוש 
שהסתו� בה� רב   משו�51טע� רב בהתייחסות מפורטת להחלטות שבה� אושר מעצר כזה

לפיכ� אתייחס דווקא להודעתו של היוע� המשפטי . יה ונותר חסוי החומר ה–על הנגלה 
שלפיה בעתיד ייעשה שימוש נרחב יותר במעצרי� מנהליי� כלפי , לממשלה בתקשורת

תינקט בשלבי� קריטיי� מתו� הנחה שתהיה תשתית "וכי שיטת המעצר המינהלי , יהודי�
  .52"עובדתית מספקת

תשתית עובדתית מספקת לבי� השימוש במעצר סבורני כי המתח בי� קיומה של , ראשית
  . גובל בסתירה פנימית–המינהלי תו� הימנעות מהגשת כתב אישו� לבית המשפט 

 

  .741, 721) 1(ד נד"פ, ˘¯ ‰·ÌÈ�ÂÏÙ 'ÔÂÁË � 7048/97פ "דנ  48
  .186, 176) 1(ד נח"פ, ˘¯ ‰·ÔÓ¯„Ù 'ÊÙÂÓ ÏÂ‡˘ ,ÔÂÁË � �8788/03 "עמ  49
, ˘¯ ‰·ÔÙÂ‡ 'ÔÂÁËÈ � �4794/05 " בפסק הדי� בעמ– תו� הפניה לתקדימי� –המבח� נזכר   50

  . המאגר המשפטי הישראלי–נבו 
5555/05� "בג; ˘Ìראו למשל   51 � ÔÓ¯„Ù 'ÊÎ¯Ó‰ „Â˜ÈÙ ÛÂÏ‡, בג; 865) 2(ד נט"פ" �

7772/05 � ¯Ï„‡ '‰ÂÂ� ¯È‡È ÛÂÏ‡ ,860) 2(ד נט"פ.  
  .MSN ,8.5.05חדשות   52
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עדיי� מדאיגה הנכונות , ג� א� בסופו של דבר היה השימוש במעצר מינהלי חריג, שנית
  .להשתמש בו

גד ערבי� קיימת טענה כי מכיוו� שהמעצר המינהלי מופעל כפע� בפע� כנ, שלישית
. אי� סיבה שלא להשתמש בו ג� כנגד יהודי�, פלסטיני� הנחשדי� בפעילות חבלנית עוינת

השוללת את המעצר ,  ג� א� אי� מקבלי� את עמדתי–האחד : בטענה זו שני כשלי�
עדיי� יש מקו� להבחנ�ת בי� פעילות טרור במסגרת של מלחמת קיו� , המינהלי מכול וכול

בי� ; חברתית�פעולות מחאה של אזרחי� על רקע מחלוקת פני�בי� עמי� שוני� לבי� 
כש� שניסיו� לבחו� שלטו� צבאי ). במדינת ישראל(לבי� דמוקרטיה ) בשטחי�(שלטו� צבאי 

כ� ג� אי� להחיל על המדינה הדמוקרטית את הכללי� , בקני מידה דמוקרטיי� הוא בעייתי
מתקיי� הרציונל של חשש מסיכו� כ� למשל נראה שאי� . 53החלי� במסגרת השלטו� הצבאי

  .54חיי אד� במעקב אחר חשודי� כשאי� מדובר בטריטוריה עוינת

 –א� עושי� כ� בהקשר מוגבל מסוי� .  השימוש במעצר המינהלי הוא רע–הכשל השני 
הרחבה , בי� שרואי� בכ� רע הכרחי ובי� שרואי� בכ� רע לא הכרחי – של המלחמה בטרור

עקרו� השוויו� נועד לעשיית טוב ולא . ו� היא הוספת רע מיותרשל עשיית הרע בש� השווי
  .להרחבתה של עשיית הרע

   חסימת האפשרות בפני קטיני� עצורי�  .ו
  להיבח� בבחינות הבגרות

355/79� "בפסק הדי� שנית� בבג ¯‰ÂÒ‰ È˙· ̇ Â¯È˘ „‚� ÔÏË˜ תרג� נשיא בית המשפט 
ומאז נוהגי� לצטטה , ירה רצויההעליו� השופט אהר� ברק מ� הפסיקה האמריקנית אמ

  :בפסיקה הישראלית

החופש נשלל ... חומות הכלא אינ� מפרידות בי� העצור לבי� כבוד האד�"
  .55"צל� האד� לא נלקח ממנו, מהעצור

 

דמוקרטיה 'ל' תדמוקרטיה מתגוננ'בי� "פדהצור ' ראו ע) בלבד(לעמדה דומה בעניי� זה   53
  .135) ב"תשס (ÈË¯˜ÂÓ„ ˙Â·¯˙ 6˙"  ישראל במבח�–' מתחסנת

 Theלשיקול זה כהצדקה למעצר מינהלי בפסיקה של בית הדי� האירופי לזכויות האד� ראו   54
Republic of Ireland v. The United Kingdom (1978) 2 E.H.R.R. 25, 37.  

355/79� "בג  55 � ÔÏË˜ '¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ,מקור הממרה בפסיקה . 298, 294) 3(ד לד"פ
  .Wolff v. McDonnell, 418 U.S. 539, 555-56 (1974)ראו ; האמריקנית
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ואי� להוסי� , בשורה ארוכה של פסקי די� נקבע שעונש המאסר הוא עצ� שלילת החירות
̇ ·˙È  4463/94א "� שנית� בעעכ� למשל נאמר בפסק הדי. עליו תנאי� קשי� Â¯È˘ „‚� ÔÏÂ‚

¯‰ÂÒ‰:  

ג� בי� ' שורדות'כי זכויות היסוד של האד� , הלכה מושרשת היא עמנו"
יוצאות . א� בתו� תא כלאו) וכ� לעציר(חומות בית הסוהר ונתונות לאסיר 

ששלילתה מ� האסיר , מכלל זה ה� א� זכותו של האסיר לחופש התנועה
מגבלות המוטלות על יכולתו לממש חלק מזכויותיו וכ� , נובעת מכליאתו

שסל זכויות האד� של אסיר מכיל את כל , הנחת היסוד היא ... האחרות
למעט חופש התנועה שנשלל , הזכויות והחירויות הנתונות לכל אזרח ותושב

  .56"ממנו עקב המאסר

יא אינה ה. 57היא זכות מרכזית וחשובה") להשכיל ולרכוש ידע"הזכות (הזכות לחינו� 
אשר לגביה� מקובל בעול� , קל וחומר שאי� לשלול אותה מקטיני�, נשללת מ� האסיר

 נדחתה עתירה בדבר 881/7859� "בפסק הדי� שנית� בבג. 58להקפיד עליה עוד יותר מהרגיל
,  את זכות� ללמודלאפשר לה� לממשונפסק שיש , סיפוק צורכי לימוד לנערי� שהורשעו

  .קציבבכפו� לסדרי הביטחו� והת

לעצור עדיי� עומדת . כל שנפסק באשר לאסירי� צרי� לחול מכוח קל וחומר על עצורי�
 שאולי ייגזר בעתיד –על חשבו� עונש " מקדמה"המעצר אינו עונש ואינו . חזקת החפות

לפיכ� עקרונית היה ראוי לספק לעצור תנאי� כמו אלה הקיימי�  – כלל ואולי לא ייגזר
. במדינת ישראל מאפשרי� לאסירי� להיבח� בבחינות הבגרות. המחו� לכותלי מתק� הכליא

שעודנו בחזקת , את מה שמקבל האסיר קל וחומר שיש לתת לעצור. ג� לאסירי� ביטחוניי�
קל וחומר ב� בנו של קל .  שאולי קיימת ואולי לא–שהרי לא הוכחה אשמתו , ח� מפשע

  .וחומר כשמדובר בעצור שהוא קטי�

נערכו בשירות בתי הסוהר ובמשרד החינו� כדי לאפשר לקטיני� , בהתא� לאמור לעיל
ובתחילה , להיבח� בבחינות הבגרות, שנעצרו בשל פעולות מחאה כנגד תכנית ההינתקות

כל זאת עד להופעתו של היוע� המשפטי לממשלה מנח� מזוז .  אפשרו לה� להיבח�אכ�

 

מפי , ) לפסק הדי�12פסקה  (152, 136) 4(ד נ"פ, ˘ÔÏÂ‚ '¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È � 4463/94א "עע  56
  . השופט מצא

  ).ב"תשס (‰ÍÂ�ÈÁÏ ˙ÂÎÊרבי� ' על הזכות לחינו� ראו למשל י  57
  : �UN Standard Rules for the Treatment of Prisoners ל77קובע סעי� , למשל, כ�  58

“...The education of illiterates and young prisoners shall be compulsory and special 
attention shall be paid to it by the administration”.  

881/78� "בג  59 � ÁÏˆÂÓ 'ÔÂÓ„ ‡ÏÎ „˜ÙÓ ,139) 1(גד ל"פ.  
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א� הייתי יודע "וכי , "לוקס�דה"שבו אמר כי אי� הפגנות , בכנס לשכת עורכי הדי� באילת
מי שרוצה . זה לא היה קורה, מראש שיתנו לה� להיבח� בבחינות בגרות בתו� בית המעצר

לשל� את "המילי� . 60"להיאבק צרי� לדעת לשל� את המחיר ולעשות לעצמו את החשבו�
. מעידות כאל� עדי� על תפיסה מוטעית לחלוטי� של המעצר כענישה לפני משפט" המחיר
ות הנחיה זו אכ� הוחלט במשרד החינו� ובשירות בתי הסוהר כי ה� אינ� ערוכי� בעקב

אות� גופי� שלפני הכרזתו של היוע� המשפטי . לביצוע בחינות הבגרות במתק� הכליאה
 ג� לעצורי� בגי� פעולות מחאה כנגד מהל� –לממשלה השכילו לאפשר בחינ�ת קודמות 

  .� שוב אינ� מסוגלי� לעשות כ–ההינתקות 

בעניינ� של הקטינות העצורות אשר ביקשו להיבח� בבחינות הבגרות במתמטיקה הוגשה 
פסק הדי� נכתב . העתירה נדונה על ידי שלושה שופטי�. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

שה� אינ� ערוכות , השופט קיבל את התירו� של הרשויות. 61על ידי השופט מישאל חשי�
הצופי� ( להכרזתו של היוע� המשפטי לממשלה קבל ע� העובדה שעד. לאפשר את הבחינה

היו הרשויות ערוכות היטב לביצוע בחינות בגרות במתקני ) עורכי הדי�(ועדה ) בטלוויזיה
א� השופט חשי� . לא בלבלה את השופט, 62המעצר וא� אפשרו את בחינת הבגרות באנגלית

הוא בחר להתייחס ג� . לא הסתפק בדחיית העתירה ובשלילת בחינות הבגרות של הנערות
  :לשאלה העקרונית

על טעמי� אלו שמנינו למעלה נוסי� ונציי� כי די� העתירה להדחות ג� "
מטע� זה שהעותרי� לא ייסדו את עתירת� על יסודות משפטיי� וא� לא 
ביססו את הטענה המשפטית העקרונית כי עציר זכאי להיבח� בהיותו 

בשאלה , לכא� או לכא�, מכריעי�בדחותנו את העתירה אי� אנו ... במעצר
הא� על דר� הכלל , והיא, המשפטית העקרונית שעשויה היתה להתעורר

מקובלת עלינו עמדת ? המעצר�זכאי� עצירי� להבח� בבחינות בהיות� בבית
המדינה כי מדובר בשאלה משפטית עקרונית הדורשת בחינה ודיו� על 

המשפט ביחס �ביתעבר של �תו� נתינת הדעת לפסיקת, היבטיה השוני�
אלא שהעתירה . הכלא�לקיו� מבחני� לאסירי� ואסירות בי� כותלי בית
שכ� העותרי� לא עמדו , שלפנינו אינה מהווה כלי ראוי לבחינה עקרונית זו

 

60  ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ 54)  38) 2005יולי ;ı¯‡‰ 1.6.05 ;שודרו בטלוויזיה הישראלית �ש� , הדברי� א
אילו אמר היוע� המשפטי . נית� היה לשמוע ג� תשואות רמות של עורכי די� שישבו בקהל

, ההתלהבות מדבריו.  קל יותר היה להבי� את התשואות–אמירה יפה על זכויות האד� 
 באמצעי� הדראסטיי� ביותר שיש –ה על מלחמת חורמה של מדינת ישראל המהווי� הכרז

, תו� שלילת זכות� להבח� בבחינת הבגרות במתמטיקה,  בתיכוניסטיות–המשפט הפלילי , לה
  .לכל הפחות בקרב המריעי�, היא בעיניי אינדיקציה נוספת לכ� שיש כא� הטייה פוליטית

5283/05� "בג  61 Á"� ÈÂÏ Î 'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ,826) 2(ד נט"פ.  
62  Ì˘ , לפסק הדי�12פסקה .  
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בנטל לקיומו של דיו� משפטי עקרוני שכזה ולא הציגו כל טיעו� משפטי 
  .63"רהדיו� העקרוני ימתי� איפוא למקרה אח. שיתמו� בעתירת�

לרבות ההלכה ,  אינו יודע את הדי� הישראלי– בייחוד העליו� –האומנ� בית המשפט 
והרי כשהשופטי� רוצי� ה� ? רק משו� שבעלי הדי� לא הביאו בפניו אסמכתאות, הפסוקה

נוכח העובדה שבית המשפט , בענייננו. זילנד�מגיעי� ג� לפסיקת בתי המשפט בקנדה ובניו
אי� בכלל , מת בזכות� של אסירי� להיבח� בבחינות הבגרותהעליו� הכיר בפסיקה קוד

. קל וחומר כשמדובר בקטינות, שה� עדיי� בחזקת חפי� מפשע, שאלה באשר לעצורי�
 –או , השופט בעצ� מכריז על שאלה משפטית שהיא סבוכה שעה שהיא פשוטה ביותר

"  איפוא למקרה אחרהדיו� העקרוני ימתי�"ג� האמירה כי . כלל  איננה קיימת–ליתר דיוק 
מס� "ו� רולס בדבר 'בייחוד א� מאמצי� את משנתו של ההוגה ג, יוצרת תחושה לא נוחה

  .שרק מעבר לו עלינו לקבל החלטות כאלו" הבערות

  יחסה של מערכת אכיפת החוק למפגיני� שחסמו כבישי�  .ז

רה אי� חולק כי על המשט. אי� חולק כי חסימת כביש על ידי מפגיני� היא עבירה
אי� חולק כי עקרו� הפרופורציה מכתיב התייחסות שונה . בכוח סביר, לפנות� מ� הדר�

  ?האומנ� אי� חולק. להפרעה לתנועה בהשוואה לניסיו� רצח

לאחר שבתחילה יוחסו למפגיני� נגד מהל� ההינתקות אשר חסמו כבישי� במהל� 
היוע� : "רת כ�התבשרנו בתקשו, הפגנת� עבירות הולמות של הפרעה לסדר הציבורי

הורה להחמיר את הענישה נגד מתנגדי ההינתקות שיחסמו , מני מזוז, המשפטי לממשלה
אישו� �במקרי� שבה� תיגר� הפרעה משמעותית לתנועה יוגשו כתבי. צירי תנועה

שהעונש ' סיכו� חיי אד� בנתיב תחבורה'וה� יואשמו בסעי� , מחמירי� כנגד מפירי הסדר
  .64"ות מאסר שנ20המירבי עליו הוא 

בכוונה לפגוע בנוסע בנתיב תחבורה , העושה אחת מאלה: "נוסח הסעי� הוא כדלקמ�
הנדרשת " כוונה"ה...".  מאסר עשרי� שני�–דינו , או כלי תחבורה או לסכ� את בטיחותו

 אפילו לאלה בה� –האומנ� הייתה למפגיני� . יחס שאיפתי, רצו�, היא יסוד נפשי של מטרה
על , ¯‡˘È˙. די ברור שלא?  כוונה לפגוע בנוסע או לסכ� את בטיחותו– אשר חסמו כבישי�

הוחלט להשתמש בעבירה , פי הפרסו� דלעיל של הנחיותיו של היוע� המשפטי לממשלה
חמורה זו לא רק במקרי� יוצאי הדופ� האפשריי� או הדמיוניי� שבה� המפגי� רוצה לפגוע 

הבערת , ככלל, ˘�È˙". עותית לתנועהבמקרי� שבה� תיגר� הפרעה משמ"אלא , בנוסעי�

 

63  Ì˘ , לפסק הדי�11פסקה .  
64  ˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È ,21.3.05.  
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והיא , הצמיגי� או הנחת הדוקרני� נעשתה כאשר הכביש כבר היה חסו� על ידי המפגיני�
א� הוא אינו מסכ� את , הדבר אכ� משבש את התנועה. נועדה להקשות על המשטרה לפנותו

 �ע�  הערכי� המוגני� על ידי העבירה החמורה שבה בחר היו–החיי� ואת שלמות הגו
א� אכ� חושבי� ברצינות על מפגי� , ˘È˘ÈÏ˙. והוא לא נועד לסכנ� – המשפטי לממשלה

? אולי יש להעמידו לדי� באשמת ניסיו� לרצח, קיצוני מטור� המתכוו� לפגוע בנוסעי�
כפי הנראה משו� שאז היו נחשפות מיד ההפרזה והאבסורדיות , הצעה כזו לא הועלתה

  . המשפטי לממשלהמשפטית של היוע��שבהצעה הפסידו

נראה כי באווירה הציבורית ששררה ערב ההינתקות הכריזו רשויות אכיפת החוק 
ייחוס העבירה . מלחמת חורמה חסרת פרופורציות על המתנגדי� למהל� ההינתקות

, כפי הנראה,  נועד– עשרי� שנות מאסר –שעונשה כעונש על ניסיו� לרצח , החמורה
לשוות למעשיה� אופי עברייני ; � דמוניזציה שלה�להרתיע את המתנגדי� מלהפגי� תו
  . הפרעה לסדר הציבורי–חמור מאוד במקו� זה ההול� אות� 

 �על יחסה זה של מערכת אכיפת החוק נית� ללמוד ג� מהתבטאות נוספת של היוע
  : המשפטי לממשלה

בהתייעצויות שהתקיימו בלשכת היוע� אמר מזוז לנציגי המשטרה כי אי� "
, לדעתו. � חסימת צירי תחבורה לבי� חופש הביטוי וההפגנהשו� קשר בי

ויש להבטיח לכל האזרחי� חופש תנועה , מדובר בעבירות אלימות חמורות
  .65"מאות אלפי אנשי� בדרכי�' לתקוע'ולא לאפשר למפגיני� 

? הכיצד אי� קשר בי� חסימת הכבישי� לבי� חופש הביטוי וההפגנה, ראשית? האומנ�
 אפילו א� המפגיני� מפרי� את החוק ומפריעי� לנוחותו של –וב� מאליו הרי הקשר הוא מ

כיצד ? מה ה� עבירות אלימות קלות, "עבירות אלימות חמורות"א� אלו ה� , שנית. הציבור
חבלה או , דר� גרימת פציעה, החל מעבירת התקיפה, נסווג מעתה את הפגיעות בגו� האד�
, משטרת ישראל ידועה כמשטרה אלימה, תשלישי? חבלה חמורה וכלה בעבירות ההמתה

שהוא , תפקידו הנכו� של היוע� המשפטי לממשלה. 66בי� היתר בכל הנוגע לפיזור הפגנות
אינו ללבות את אלימות , משפט� בעל כשירות להתמנות לשופט בבית המשפט העליו�

. המשטרה תו� דמוניזציה של המפגיני� שכביכול עוברי� ה� עבירות אלימות חמורות
חופש , לרבות חופש הביטוי, תפקידו לשנ� באוזני המשטרה את עקרונות המשטר הדמוקרטי

  .ההפגנה וחירות האד�

 

65  Ì˘.  
„ÂÓÈÏ‡· È˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ‡˘Â�· ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ˙ :  משרד המשטרה–ראו למשל מדינת ישראל   66

ÌÈ¯ËÂ˘) להל�) (1994, ר"קרמניצר יו' מ' פרופ: ÌÈ¯ËÂ˘ ̇ ÂÓÈÏ‡ ̇ ¯È˜ÁÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„( ; וכ�
 ¯·ÂË˜Â‡ ÈÚÂ¯È‡ ˙¯È˜ÁÏ ¯Â‡ ËÙÂ˘‰ ˙Â˘‡¯· ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ ÁÂ„2000.  
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הנזק שבייחוס עבירה חסרת פרופורציה למפגי� שחס� כביש אינו גדול ואינו , לכאורה
אלא .  לפחות מ� העבירה החמורה מדי–שהרי קרוב לוודאי שבמשפטו יזוכה , בלתי הפי�
שו� בעבירה החמורה של סיכו� חיי אד� בנתיב תחבורה הולי� לעתי� קרובות שעצ� האי

  .67להחלטה של בית המשפט על מעצר עד תו� ההליכי� המשפטיי�

ציות �נראה כי מערכת אכיפת החוק הפכה ברטוריקה משפטית תופעה רחבה של אי
בהחלטה כ� למשל נאמר .  לתופעה של אלימות(civil disobedience)בלתי אלי� לחוק 

  :שיפוטית אופיינית לתקופה של ערב ההינתקות

לש� , כמו ג� במקרי� אחרי� של חסימת צירי�, כי במקרה דנ�, סבורני"
קיי� חשש כי אות� , ולפיה, קיימת מסוכנות טבועה, קידו� מטרות פוליטיות

, ובכ� יפגעו בשלו� הציבור, עברייני� צעירי� ישובו לבצע מעשי� מסוג זה
  .68"טחונוויסכנו את ב

  :נקבע בהחלטה אחרת כ�, בדומה

והדברי� ידועי�  ,בנסיבות ההתפרעויות בזמני� הקשי� בה� אנו מצויי�"...
חסימת צירי תנועה על ידי אלה הסבורי� כי זו , עד כי אי� עוד צור� לפרט�

ÏÏ Û‡Â‡ , יש בה לכשעצמה, ובתו� כ� לסכ� חיי אד�, הדר� להביע דעת�
˙¯Á‡ ‰¯È·Ú ‰„Èˆ· ‰‡·˘˙È˜ÂÁ È˙Ï· ̇ ÂÏ‰˜˙‰ Ï˘ ‰¯È·Ú‰ „·ÏÓ  , כדי

  .69)'ס'  ב– ההדגשה שלי" (להקי� עילה למעצר

 קבעו בעצ� חזקה שלפיה מעצ� – בשורה ארוכה של החלטות –נראה כי השופטי� 
בכ� . ולפיכ� מתקיימת עילת מעצר, חסימתו של כביש מוכחת מסוכנות לביטחו� הציבור

רות שרק לגביה� קבע המחוקק בחוק המעצרי� למעשה הוסיפו השופטי� לרשימת העבי

 

̇ ÔÓÎÈÈË 'Ï‡¯˘È � 5426/05פ "בש: דוגמאות אחדות מני רבות  67 �È„Ó, המאגר המשפטי – נבו 
 – נבו ,˘¯Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '¯·ÈÈ � 92293/05) א"ת(ש "ב; )ÔÓÎÈÈËעניי� : להל�(הישראלי 

̇ Ï‡¯˘È � 91700/05) א"ת(ש "ב; המאגר המשפטי הישראלי �È„Ó '¯ÊÚÈÏ‡) נית� , לא פורס�
במאמר מוסגר יצוי� כי השופט חאלד כבוב מבלבל בי� רשלנות לבי� מחשבה ) (18.6.05ביו� 

היה על המשיבי� להיות מודעי� בהכרח ג� לאפשרות "פלילית ומטרה בהסתפקו בכ� ש
�È„Ó˙  4651/05ש "ב; ")ר�שמעשיה� עלולי� לפגוע בנוסעי� תמימי� ובמשתמשי� בד

� Ï‡¯˘È 'ËÒ·¯‰) במאמר מוסגר יצוי� כי השופטת ליאורה ) (18.7.05נית� ביו� , לא פורס�
כביכול כבר מעשה ההכנה המוקד� של , ברודי דנה באופ� מוטעה לחלוטי� בהלכת הצפיות

� בנתיב של סיכו� נוסעי) ומודעות אליה(יוצר אפשרות קרובה לוודאי " ה'מסמרי נינג"ייצור 
נוס� על ההשפעה על המעצר עד : זאת ועוד). תחבורה עוד לפני ההגעה אל הכביש והשלכת�

  .ייחוס עבירה חמורה מדי יוצר אצל הנאש� חרדה בלתי מוצדקת, תו� ההליכי�
  ).23.6.05נית� ביו� , לא פורס� (ÌÈ�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 60059/05) א"ת(ש "ב  68
  ).3.7.05נית� ביו� , לא פורס� (��È„Ó� Ï‡¯˘È '˜ËÒ¯Ù˙  311/05) צ"ראשל(ש "ב  69
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, עבירות ביטחו� ועבירות שנעברו תו� שימוש בנשק,  סחר בסמי�–חזקה של מסוכנות 
החלטות כאלה .  את העבירה הבאה לידי ביטוי בחסימת כביש– 70באלימות או באכזריות

כ� . אשר מעידי� על מטרת�, בדברי תוכחה והרתעה של השופטי�, לעתי� קרובות, לוו
  :למשל

וכי , ידעו משיבי� אלה ודומיה� כי אי� ידה של המערכת המשפטית רפה"
  .71"תהיה מכבידה, תגובתה להפרת החוק ולסיכו� הציבור

, לא הסתירו השופטי� כי בעבר לא ראו מקרי� כאלה כמקימי� עילת מעצר, למעשה
  :וה� ביקשו להצדיק את ההבדל על בסיס האידאולוגיה של המפגיני�

קבעה הפסיקה , ר מדובר במשיבי� הפועלי� על רקע להט אידיאולוגיכאש"
ה� , הרלוונטית כי יש להתייחס באופ� שונה ה� בשאלת אומד� המסוכנות

ההחמרה בפסיקה הביאה לכ� שהתפרעות מסוג זה . בעניי� תנאי שחרור
מצב בו דר� כלל לא היתה קמה עילת . לכאורה זכתה להקי� עילת מעצר

  .72"מעצר

כי שורשיה� של החלטות רבות מסוג זה אשר התקבלו בערכאות הנמוכות נטועי� נראה 
זו של , כפי הנראה, שהראשונה שבה� הייתה, בכמה התבטאויות של בית המשפט העליו�

  :יה בעניי� נמבורג'השופטת פרוקצ

אינו מעלה , שהפכה להתפרעות, הרקע האידיאולוגי העומד ביסוד ההפגנה"
קיי� . ומרת� של הפרות החוק שבוצעו על ידי העוררי�ואינו מוריד לעני� ח

סיכו� בהסתברות גבוהה כי מאורעות נוספי� העשויי� להתרחש במסגרת 
עלולי� להצית את תגובותיה� הרעיוניות של , מהלכי� מדיניי� שוני�

, באופ� העלול להניע� להשתת� בפעולות מחאה אלימות, העוררי�
רכת אכיפת החוק להתגונ� כראוי כנגד על מע. העלולות לצאת מגדר שליטה

" תופעה מסוכנת זו ולנקוט באמצעי מנע מתאימי� כדי למנוע אותה
  .73)'ס'  ב–ההדגשה שלי (

להשלכותיו על התוצאות , לעיסוקו של בית המשפט ברקע האידאולוגי של המפגיני�
  .המשפטיות של הדיוני� במעשיה� ולשאלת הצדקתו של עיסוק זה אשוב בהמש�

 

70   �  .�1996ו"תשנ, ) מעצרי�–סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדי� הפלילי ) ג)(1)(א(21סעי
  ).9.6.05נית� ביו� , לא פורס�(Ï‡¯˘È ˙�È„Ó  ' È�ÂÓÏ‡ È�ÂÏÙ �299/05) צ"ראשל(ש "ב  71
  ).14.4.05נית� ביו� , לא פורס�(·Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ' ÔÊ�ÈËÁ � 1858/05) א"ת(ש "ב  72
  . המאגר המשפטי הישראלי– נבו ,Â·Ó� 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯‚ � 1821/05פ "בש  73



  : ההינתקות כמבח� לדמוקרטיה הישראלית  רו'בועז סנג
  ?או דמוקרטיה מגומדת" דמוקרטיה מתגוננת"  

217  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-07.doc 10/18/2007 9:29:00 AM  

" עיגול פינות"פה לסווג את חסימות הכבישי� כמסכנות חיי אד� הוליכה אפילו להשאי
כ� למשל מאל� לעיי� בהחלטתה של שופטת בית . על ידי שופטי� בתיאור העובדות
  : בעוד שבתחילת ההחלטה נאמר כ�. ÔÓÎÈÈË74 �המשפט העליו� עדנה ארבל בעניי

חסימת נתיב תחבורה קשרו קשר לבצע ... כתב האישו� מייחס לעוררי� כי"
על ידי השלכת צמיגי� לכביש הסוא� והבערת� באופ� , זאת. בנתיבי איילו�

זרקו שמונה צמיגי� אל ציר הדר� ... העלול לסכ� את חיי המשתמשי� בנתיב
חסמו את נתיבי התנועה וניסו להצית את , לאחר ששפכו עליה� חומר דליק

  ;75"הצמיגי� שהיו מונחי� על הכביש

  :המתרחק מעובדות אלה, ההחלטה אנו מוצאי� תיאור מקצי�הנה בהמש� 

בית משפט זה חזר והדגיש כי יידוי אבני� ובקבוקי� הוא בבחינת שימוש "
ÌÈ‚ÈÓˆ ˙˜È¯Ê ÈÎ ‰ÙÈÒÂÓ È�‡Â , ÌÈ‚ÈÓˆ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂבנשק קר 

ÌÈ¯ÚÂ· ,כל ... ה� בבחינת נשק ח�, ג� ניסיו� להבעיר� בנתיב תחבורה�כמו
מתקיימת במקרה דנ� עילת , דהיינו... ת עילת המעצראלה מקימי� א

  .76)'ס'  ב–ההדגשה שלי " (המסוכנות

 א� קיי� הבדל של ,אי� חולק שחסימת כביש באמצעות צמיגי� בוערי� היא עבירה
�בי� הנחת צמיגי� על הכביש והצתת� רק לאחר , מבחינת הסכנה לחיי אד�, שמי� ואר

אפילו לא בכתב , שאי� לה כל בסיס עובדתי,  בוערי�לבי� זריקת צמיגי�, שהתנועה נעצרה
  .ונראה כי נוצרה בהינ� קולמוסה של השופטת, האישו�

, העוסק ביחסה של מערכת אכיפת החוק למפגיני� שחסמו כבישי�, את הפרק הנוכחי
ברצוני לחתו� בהתייחסות קצרה נוספת לדר� הפסולה של ייחוס עבירות חמורות מאוד 

  :הכמיהה להרתעה הביאה לתכנית הפתטית הזאת. תלמעשי� קלי� יחסי

משרדי המשפטי� והמשטרה מתכווני� לסרוק בימי� אלה את ספרי "
החוקי� כדי למצוא סעיפי� נוספי� שבה� נית� להאשי� את חוסמי 

  .77"כדי לגרו� להרתעה, הכבישי�

אי� ו, לעול� לא מאוחר מדי, א� אי� אנשי המשטרה והפרקליטות בקיאי� בדי� הפלילי
". דיני עונשי�"ישובו אל ספסל הלימודי� ויחזרו על קורס החובה , אדרבה. זו בושה ללמוד

 

  .67 הערה ÔÓÎÈÈË ,ÏÈÚÏעניי�   74
75  Ì˘ , לפסק הדי�1פסקה .  
76  Ì˘ , לפסק הדי�4פסקה .  
77  ˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È ,21.3.05.  
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, שבו עבירות רבות מדי, שנוכח חוק עונשי� מנדטורי גרוע כשלנו, בי� היתר, אז ילמדו
א� על אנשי אכיפת החוק לנער את האבק , ועונשיה� מופרזי�, המוגדרות באופ� רחב מדי

זהו סימ� מובהק שיש להניח לעבירה זו בתרדמתה ולא , אל כלשהימעל עבירה שכוחת 
ואי� לשנות את כללי המשחק , ג� כ� רבה מדי ההפללה במדינת ישראל. לעורר אותה

ההפגנות , מחר תחלופנה ההינתקות. בהתא� להפגנות התורניות ולרקע האידאולוגי שלה�
  .המתגבש עתהוניאל� להמשי� ולחיות ע� הכרסו� בדמוקרטיה , וההפללות

  ועצירת , בכלל, דיכוי מחאה חוקית .ח
 בפרט, אוטובוסי� של מפגיני�

משטרת ישראל אפילו לא . ערב ההינתקות נערכה הפגנת מחאה כנגדה בעיר נתיבות
המתינה להגעת המפגיני� למקו� ההפגנה כדי לבחו� את מעשיה� ובמידת הצור� להגיב 

המשטרה תפסה .  בערי� אחרות–וצא שלה� האוטובוסי� נחסמו כבר בנקודות המ. בהתא�
את אישורי ההזמנות של ההסעות ועצרה את האוטובוסי� שהיו אמורי� להסיע מפגיני� 

, פרסה כוחות גדולי� סביב העיר ועיכבה אוטובוסי� שבה� מתנגדי ההינתקות, לנתיבות
  .78החרימה מנהגי� את רישיונותיה� ואיימה שא� ימשיכו בנסיעת� ייענשו

הרי , היה יסוד לסירוב המשטרה לתת אישור לצעדה שתכננו מתנגדי ההינתקותאפילו 
הדר� שנקטה . שהיה אסור לה לפגוע בחופש הביטוי ובזכויות אד� אחרות יותר מהנדרש

והיא ,  אינה חוקית– מניעה מאזרחי� לנסוע מעיר לעיר בתחומי מדינת ישראל –המשטרה 
המשטרה אינה מוסמכת לעכב . התנועהפוגעת פגיעה חמורה ובלתי מידתית בחופש 

רק א� . אוטובוסי� רק בשל החשש שהנוסעי� מתכווני� להתקב� במקו� מסוי� ולהפגי�
היכולה כמוב� לתת ,  דבר התלוי ג� במשטרה–וכאשר הייתה מתפתחת הפגנה בלתי חוקית 

וג� זאת רק , הייתה המשטרה מוסמכת להגבילה – את קיומההיתר להפגנה ולא לאסור 
  .מידתיי� ובהתא� לחוק, אמצעי� סבירי�ב

מעצר קטינות בגי� : ואזכיר רק אחדי� מה�, במקרי� רבי� אחרי� דוכאה מחאה חוקית
סילוק נערי� מ� האזכרה השנתית ; מניעת כניסה של נערות לרחבת הכותל; תליית שלטי�

 

) �Ynet )http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-114439,00.htmlראו למשל הדיווח ב  78
 אוטובוסי� בדר� 300המשטרה עצרה : "תחת הכותרת (ı¯‡‰ ,19.7.05והדיווח בעיתו� 

�להתייחסות נוספת לעצירת האוטובוסי� ובה� המפגיני� עוד בערי המוצא כגו� תל"). לעצרת
. 21' עמ, 7.8.05חוק ומשפט של הכנסת מיו� ,  של ועדת חוקה565' אביב ראו פרוטוקול מס

 של האגודה לזכויות Ï‡¯˘È· Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ– ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ 2005  פורס� דוח 2005מבר בדצ
בדוח מופיעה התייחסות לעצירת האוטובוסי� של המפגיני� על ידי . האזרח בישראל

  .41, 40'  עמ,˘Ìראו ; "הגבלת חופש הביטוי על רקע ההתנתקות"המשטרה תחת הכותרת 
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הלא מוצלחת  (הבוטינסקי רק משו� שלבשו חולצות כתומות שהצטרפו לססמ'לזאב ז
מניעת חופש הביטוי באירוע זמר ; "יהודי לא מגרש יהודי) "א� בהחלט חוקית, לטעמי
  .79ציבורי

הקוראת המתקשה לגלות אמפתיה למוחי� נגד ההינתקות מתבקשת לעצו� את עיניה 
מחאה כנגד ; מחאה כנגד הכיבוש: למשל(ולדמיי� מחאה שהיא עשויה ליטול בה חלק 

,  באבה על ידי המשטרה בדרכי� שהוזכרו לעילואשר נגדעת, )גירוש ערבי� מבתיה�
הא� נוח ... ולהשוות, ולדמיי� את פעולותיה האופייניות של המשטרה במשטר דיקטטורי

אשר , ו� רולס'מי יגלה עפר מעיניו של ג? עתה לפקוח את העיניי� ולהניח לאור להכות בה�
  ?"מס� הבערות"לימדנו את 

  אלימות שוטרי� כנגד מפגיני� .ט

 ביולי 20ביו� , מפקד מחוז הדרו� של משטרת ישראל, ניצב ניסו שח��דר� תתכ� ת
  : את מפקד יחידות משמר הגבול של המחוז בעת ההפגנה הגדולה בכפר מימו�2005

  ! אני רוצה מעצרי�? אתה רוצה מעצרי�"

  .אני רוצה מעצרי�, זינזאנות ומעצרי� כפרה

ות להתזת מי� וצבע מכלי[ז "תשתמש במכת, ואני אומר ל� כבר עכשיו
  !ללא התניות] לפיזור הפגנות

  !שיישרפו, חרא עליה�, ז"תפעיל מכת, אל תקרא לי

  .תעבוד אי� שאתה יודע לעבוד, תת� לה� מכות בפלג גו� תחתו�...

  .80..."אני מומחה לחרדי� האלה, אתה יודע

רכז של המ" הפרת זכויות האד� וזכויות במשפט של מתנגדי תוכנית ההתנתקות"בדוח 
, מתועדי� מקרי� רבי� נוספי� של אלימות כנגד מפגיני�" חננו"המדיני לישראל ועמותת 

 

ÁÂ„"‰ È„‚�˙Ó Ï˘ ËÙ˘Ó· ˙ÂÈÂÎÊÂ Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯Ù לפירוט מקרי� אלה ואחרי� ראו   79
˙Â˜˙�˙‰‰ ˙È�ÎÂ˙" ,2005(עמותה לסעד משפטי " חננו"המרכז המדיני לישראל ו.(  

80   �כ� נית� לצפות בתדרי� . 16' עמ, ˘Ìראו הדוח ; 10התדרי� האלי� תועד על ידי צל� ערו
 ימי עבודה בשל צ שח� נענש בנזיפה חמורה ובשלילת שכר של שישה"תנ. המזעזע באינטרנט

    .˘Ìראו ; התנהגות שאינה הולמת שוטר
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אלימות כנגד מפגיני� ואפילו ;  מעצר ממוש� ואלימות–לרבות פגיעה בקטיני� ובקטינות 
  .81הכאת עצורי� בכלא מעשיהו ועוד; כנגד עוברי אורח

� הציפור תמחיש לקוראת את מכיוו� שספק בעיניי א� הכתיבה על מקרי� רבי� ממעו
  : המקרה של עקיבא ויתקי�–ל פירוט של מקרה אחד "אביא מתו� הדוח הנ, חומרת הבעיה

 נערכה ברמת ג� 2005 ביוני 29ביו� . ברשותנו סרט וידאו של האירוע"...
במהל� ההפגנה התנפלו על מר ויתקי� ... הפגנה נגד תוכנית ההתנתקות

, חנקוהו, השוטרי� עיקמו את ידיו. �מספר שוטרי� והשכיבוהו על האר
בעוד מר . הפעילו לח� על אפו והיכוהו שוב ושוב, דחפו אצבעות לעיניו

קצי� , הגיח פקד ער� נעי�, ויתקי� שכוב על האר� והשוטרי� רוכני� עליו
ג� ודח� את אצבעותיו לתו� אפו של מר ויתקי� ומש� �הסיור במשטרת רמת

לפי . של השוטר בנחיריו של הקרב�בעוד האצבעות , את ראשו לאחור
לאחר ההתעללות נעמד הפקד נעי� בצד וניגב , עדויות ראייה שהגיעו לידינו

  .את הד� שעל ידיו

בעודו אזוק , ש�. מר ויתקי� נעצר ונלקח בידי השוטרי� לתחנת המשטרה
נגחו בראשו והיכו , ה� סטרו על פניו, הוא הוכה בידי שוטרי� מספר, בידיו

וכשזה , במהל� מסכת ההתעללות נפלה כיפתו של ויתקי�. פי�אותו באגרו
הוטח , כאשר ביקש לזהות את תוקפיו. סטר שוטר על פניו, ביקש את כיפתו

  .82"ראשו בקיר

  :כמה הרהורי� בשולי מקרה מזעזע זה

 .סבורני כי די אפילו במקרה מתועד אחד כזה כדי להדיר שינה מעיני כולנו, ראשית
ל וימצא תיעוד של מקרי� לא "רי� נוספי� מסוג זה יעיי� בדוח הנהמעוניי� במק, שנית

כפי שנית� ללמוד , נכו� שאלימות שוטרי� אינה בעיה חדשה במקומותינו, שלישית .מעטי�
עד היו� הופנתה אלימות קיצונית כזו . 83למשל מדוח הוועדה לחקירת אלימות שוטרי�

.  לא את כול� הדאיגה–מרתה הרבה  חר� חו–ולפיכ� , בעיקר כנגד החשודי� כעברייני�
הנה לפנינו סדרת מקרי� של הפניית האלימות המשטרתית כנגד מפגיני� שבימי� כתיקונ� 

א� נית� להתנח� מעט בתועלת .  ה� אזרחי� שומרי חוק– ואולי אפילו בזמ� ההפגנה –

 

81  Ì˘.  
82  Ì˘ ,יצוי� כי עובדות כמעט זהות מפורטות בכתב אישו� שהוכ� במחלקה לחקירות . 26' עמ

מחדיר ( קצי� הסיור ער� נעי� –כנגד השוטרי� המתעללי� ) 2724/05ש "תיק מח(שוטרי� 
  ).תחנת המשטרההמכה ב(וסגנו אביר� אליר� ) האצבעות לנחיריי�

83  ÌÈ¯ËÂ˘ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙¯È˜ÁÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ,ÏÈÚÏ 66 הערה.  
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מסוימת שאולי תצמח מ� האלימות המשטרתית החמורה שהופעלה כלפי המפגיני� כנגד 
הריהי טמונה בתיעוד מקרי� של אלימות ובהוכחת סכנותיה ג� בפני , כנית ההינתקותת

מול " טובי�"תו� חלוקת העול� ל, אנשי� שבדר� כלל אינ� מוטרדי� מאלימות המשטרה
אלימות השוטרי� היא רעה חולה . הפושעי�" ה�"שומרי החוק מול " אנחנו"; "רעי�"

כשאנו מחפשי� , רביעית. יא ננקטת כנגד פושעי�והיא רעה ומסוכנת ג� כשה, במקומותינו
, שבה� אולי ראו אור ירוק להתנהגות� האלימה, את המסרי� שקיבלו השוטרי� האלימי�

  :נית� לאתר אות� בכל דרג ובכל פינה

  ; ניצב ניסו שח� שצוטט לעיל�כ� למשל בתדרי� של תת

�האר"כ� למשל במאמר המערכת של העיתו� המתיימר להיות ליברלי " , �שבו הותק
ל המשטרה על שהודיע כי משטרת ישראל תפנה את המפגיני� ללא נשק אלא תו� "מפכ

  ;85"לא מחאה, זה מרד"ובמאמר מערכת נוס� תחת הכותרת , 84שימוש בידיי�

בהנחייתו למשטרה של היוע� המשפטי לממשלה שלפיה אי� שו� קשר בי� , אולי, כ�
  ;86אלא מדובר בעבירות אלימות חמורות, נהחסימת הכבישי� לבי� חופש הביטוי וההפג

בהנחייתו של היוע� המשפטי לממשלה שלפיה א� ייתבעו שוטרי� בגי� , אולי, כ�
תיקח המדינה על עצמה את האחריות למעשיה� , פעולותיה� כנגד מתנגדי ההינתקות

  ;)87דהיינו מעי� חסינות(

מחוסר עניי� "ור לסג") ש"מח("כ� כנראה בהחלטתה של המחלקה לחקירות שוטרי� 
כמעט את כל התיקי� שנפתחו בעקבות תלונות אזרחי� כנגד שוטרי� שנקטו " לציבור

 ;88 כנגד מתנגדי� להינתקות– לעתי� קשה ומתועדת בווידאו –אלימות 
 

84  ı¯‡‰ ,21.3.05 ,19.5.05 .אולי היה צרי� לומר שמאמר המערכת של " מס� הבערות"מעבר ל
ı¯‡‰היה בעצ� הסתה לאלימות ?  

85  ı¯‡‰ כא� המקו� לציי� . 17.8.05מיו� " לא מרד, זאת מחאה"וראו התגובה . 15.8.05 מיו�
עיתו� ליברלי "ולא " ' האר�'עיתו� המתיימר להיות ליברלי כמו "שימה המקורית נכתב שבר
  .כפי שמשו� מה פורס�" 'האר�'כמו 

86  ˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È ,21.3.05.  
87  ı¯‡‰ ,12.6.05.  
ראו למשל ההודעה לתקשורת של עור� די� אביעד ויסולי מ� המטה למע� אר� ישראל מיו�   88

שימוש בחומרי� ; אלימות והתעללות במפגיני�:  התלונותשבה מפורטות ג�, 10.10.05
; עדויות שקר של שוטרי� בבתי המשפט; מעצרי� בלתי חוקיי�; מסוכני� כנגד מפגיני�

מחוסר עני� "ש סגרה את התיקי� "מח. שיבוש הליכי חקירה ומשפט על ידי שוטרי� ועוד
מחצית " תחת הכותרת 4.11.05 מיו� ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Óוראו הדיווח שפורס� בעיתו� ". לציבור

כתב האישו� כנגד השוטרי� , על פי דיווח זה". ש נסגרו ללא חקירה"מהתלונות למח
הוא כתב האישו� הפלילי היחיד שהוגש , 82 הערה ÏÈÚÏ, המתעללי� ער� נעי� ואברה� אליר�

  .ש" חר� התלונות הרבות שהוגשו למחאזעד 
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על "בפסיקת� של בתי המשפט שלפיה נוכח הרקע האידאולוגי של המפגיני� , אולי, כ�
גד תופעה מסוכנת זו ולנקוט באמצעי מנע מתאימי� מערכת אכיפת החוק להתגונ� כראוי כנ

  .89"כדי למנוע אותה

בי� גור� זה או אחר לבי� אלימות ) causa sine qua non(אינני טוע� לקשר סיבתי : ודוק
אלא לקשר אפשרי בי� האווירה הציבורית הכוללת לבי� אגרסיביות המשטרה , השוטרי�

  .נות כלפי אגרסיביות זוכנגד המתנגדי� למהל� ההינתקות ולבי� הסלח

�והוא ) 2005אוגוסט (יצוי� כי מאמר זה נכתב ע� סיו� ביצוע תכנית ההינתקות , לבסו
א� אי אפשר שלא לחשוב על הקשר שבי� אכיפת החוק האגרסיבית כנגד , עוסק בתקופה זו

המתנגדי� להינתקות והסלחנות כלפי אלימות המשטרה לבי� האלימות המשטרתית חסרת 
אלימות זו . 2006בחודש פברואר , נקטה לאחר מכ� בעת פינוי המאחז בעמונההרס� שנ

דהירה של פרשי משטרה אל תו� קבוצת מפגיני� והנחתת מכות אלה , בי� היתר, כללה
אירוע זה נחקר על ידי ). מתועד על ידי מצלמות הטלוויזיה(בראשיה� תו� ריצו� גולגלות 

  .ועדת חקירה פרלמנטרית

   הביטחו� הכללי כנגד מתנגדי ההינתקותהפעלת שירות  .י

השירות מופקד על שמירת בטחו� ", �2002ב"תשס, על פי חוק שירות הבטחו� הכללי
ריגול , חתרנות, חבלה, מפני איומי טרור, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, המדינה

יוניי� וכ� יפעל השירות לשמירה ולקידו� של אינטרסי� ממלכתיי� ח, וחשיפת סודות מדינה
  .90..."אחרי� לביטחו� הלאומי של המדינה

, שבה� ההפגנה כנגד מדיניות השלטו� אינה נתפסת כלגיטימית, במדינות טוטליטריות
משתמשי� בגופי ביטחו� חשאיי� ג� כנגד אזרחי� המתנגדי� למדיניות השלטו� באופ� 

  .חוששני כי במוב� מסוי� הצטרפנו אליה� ערב ההינתקות. בלתי אלי�

מפורטי� " הפרת זכויות האד� וזכויות במשפט של מתנגדי תוכנית ההתנתקות"ח בדו
אי� . 91כ כנגד אזרחי� שביקשו למחות כנגד תכנית ההינתקות"מקרי� שבה� הופעל השב

 אותו –מדובר במחבל היהודי שהכול חוששי� מהאפשרות של קיומו בהווה או בעתיד 
מחבל כזה . במסגדי� אשר על הר הביתמטור� אשר ינסה לפגוע בערבי� חפי� מפשע או 

  .כ"אכ� מצדיק שימוש בשב

 

  .יה'המשפט העליו� מפי השופטת פרוקצהחלטה של בית , 73הערה ÏÈÚÏ , 1821/05פ "בש  89
90   � Ò"Á, �2002ב"תשס, לחוק שירות הביטחו� הכללי") ייעוד השירות ותפקידיו ("7סעי

  .ב"תשס
  .43�38' עמ, 79 הערה ÏÈÚÏ, ראו הדוח  91
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 חבר מרכז הליכוד ומתנגד לתכנית ההינתקות בגלוי –א� מתברר שג� מר נת� אנגלסמ� 
 זכה לפיקוח ולחקירה על ידי שירות הביטחו� הכללי בלי שהיה –בפורומי� שוני� 

  .92כ"בפעולותיו דבר הקשור למטרותיו של השב

כ כנגד אזרחי� המוחי� "נני מציע לעזות המצח שבהפעלת השבההסבר המלא שה
בשלב זה אסתפק בהצבעה על כ� . מחאה בלתי אלימה כנגד תכנית ההינתקות יובא בהמש�

 שבה – הבלתי דמוקרטית לטעמי –שהדבר לא היה מתאפשר אלמלא האווירה הציבורית 
כמסכ� את הדמוקרטיה רק  כבלתי חוקי ו(civil disobedience)ציות בלתי אלי� �נתפס אי

ליצירת אווירה כזו אחראי� . משו� שמטרתו היא לשכנע כי יש לשנות החלטה שקיבל הרוב
  .ציות בלתי אלי� כהמרדה�לרבות אלה אשר הכתירו אי, גורמי� רבי�

הקמת בתי משפט מיוחדי� לעצורי ההינתקות במתקני הכליאה . יא
  � יחדיוודיוני� קולקטיביי� בעניינ� של עשרות עצורי

הנהלת בתי המשפט הגדירה את הדבר . פורמלית אי� מדובר בבתי משפט חדשי�
הטענה הייתה שנוכח מספר המעצרי� הגדול . כהרחבת מקו� המושב של בתי משפט קיימי�

, במהל� ההינתקות יהיה קשה להסיע עצורי� כה רבי� אל בתי המשפט לש� דיו� בענייניה�
א� קשה .  יקיימו את הדיוני� בסמו� למתקני הכליאהולפיכ� רצוי ומועיל שבתי המשפט

  .נביא את ההר אל מוחמד, להביא את מוחמד אל ההר

השופט הד� . בהתא� להחלטה יצירתית זו נבנו אולמות משפט במתקני הכליאה עצמ�
שמא נצמיד ? מהו המסר שהדבר משדר. בחירותו של אד� יעשה כ� בצל� של חומות הכלא

� למתקני הכליאה"יו� בשבתו כבגג� את בית המשפט העל?  

הא� מתקבל על הדעת שזה . נשווה בי� שני אנשי� החשודי� באותה עבירה מסוימת
להלכה ? אשר עבר אותה עבירה על רקע אידאולוגי מסוי� יידו� בשל כ� בבית משפט מיוחד

  . מתברר שכ�–במציאות הישראלית . לפחות לא במדינה דמוקרטית,  אי� מתקבל על הדעת–

אשר לכאורה נועדו לייעל את הליכי הדיו� , צחוק הגורל הוא שבתי המשפט המיוחדי�
 לא השיגו את מטרותיה�, ולא לבדל את מתנגדי ההינתקות ולזכות� ביחס משפטי שונה

  :כלל

 

92  Ì˘ ,43�42' עמ.  
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האי� לחשוש שעצ� הקמתו של אול� משפט מיוחד לש� דיו� במעצרי� רבי� , ראשית
� את מערכת אכיפת החוק לביצוע� של מעצרי� יהיה נבואה המגשימה את עצמה וידחו

  ...הטבע שונא ִריק? רבי�

מה התועלת בהשקעת ממו� רב להקמת אולמות משפט שהשימוש בה� יהיה קצר , שנית
? משהוקמו ישמשו בעתיד ג� ללא קשר לגלי מעצרי� כה גדולי�, חלילה, או שמא, מועד

  ...הטבע הרי ממשי� לשנוא ריק

 שהוצעה להקמת בתי המשפט המיוחדי� הייתה יעילות בעוד שההצדקה, שלישית
במציאות התקשו הרשויות להעביר עצורי� אפילו את המרחק הקצר של , העברת העצורי�

 19, כ� למשל כשנדונה ביו� שישי. עשרות מטרי� שבי� מתק� הכליאה לבי� האול� החדש
ביקש התובע , "דקל" קטיני� במתק� הכליאה �120הארכת מעצר� של כ, 2005באוגוסט 

המשטרתי לקיי� את הדיו� ללא נוכחות הקטיני� בנימוק שהללו מסרבי� לצאת ממתק� 
הורה בית המשפט , לאחר שהסנגורי� עמדו על כ� שמרשיה� יגיעו לאול�. הכליאה

והמניעה היחידה להבאת� , והתברר שמלכתחילה לא סירבו להגיע, למשטרה להביא�
  .93 שירות בתי הסוהרמקורה בקשיי� לוגיסטיי� של אנשי

אולי אי� זה פלא שהדיו� באולמות המיוחדי� הושפע מצל חומות מתק� , רביעית
כ� למשל היה קשה . הכליאה עד כי נשללו מ� הקטיני� העצורי� זכויות בסיסיות ביותר

כ� למשל אפילו באשר לאלה מה� . להורי� ולעורכי די� להגיע למקו� המרוחק מכל יישוב
סירב בית המשפט לבקשת עורכי הדי� לאפשר לה� להיפגש ע� , מועדשהצליחו להגיע ב

כ� למשל נדחסו אל תו� האול� בכל פע� כשישי� . מרשיה� הקטיני� העצורי� לפני הדיו�
הדבר מנע בירור . 94והדיו� בהארכת מעצר� התקיי� משו� מה באורח קולקטיבי, נערי�

הא� קיימת ? עשי� שיוחסו למפגיני�הא� בכלל נטל חלק במ: אינדיווידואלי לגבי כל עצור
  ?95הא� קיימות בעניינו נסיבות מיוחדות המחייבות את שחרורו? בנוגע אליו עילת מעצר

איל� בית המשפט את ההורי� שהגיעו , כ� למשל משו� שהדיו� נער� באופ� קיבוצי
 –�  בהיות� קטיני–לדיו� לבחור בי� ויתור על זכות� של ילדיה� לדיו� בדלתיי� סגורות 

 

אל מנהל ) וק'עור� די� אבנר פינצ(העובדות מפורטות במכתבה של האגודה לזכויות האזרח   93
  .28�27' עמ, 78 הערה ÏÈÚÏ, וראו ג� דוח האגודה לזכויות האזרח. 22.8.05 המשפט מיו� בתי

̇ Â˜˘¯‰�ÈÒ 'Ï‡¯˘È � 8019/05פ "ראו בש  94 ¯Ë˘Ó ,עניי� : להל� (946) 2(נטÂ˜˘¯‰�ÈÒ(;פ " בש
8028/05 � ıÈ·Â¯Â‰ 'Ï‡¯˘È ̇ �È„Ó , עניי� : להל�( המאגר המשפטי הישראלי –נבוıÈ·Â¯Â‰.(  

ביקש להגיע אל אחיו , � למשל התברר שאחד העצורי� שהוריו נרצחו בפיגועכ. ˘Ìראו   95
נסיבות מיוחדות אלו לא עמדו כלל לנגד עיניו של . הקטני� ולהשתת� עמ� באזכרה להוריו

  .93 הערה ÏÈÚÏ, ראו מכתבה של האגודה לזכויות האזרח; השופט נוכח הדיו� הקולקטיבי
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כ� למשל לא נעשה אפילו בירור יסודי של גילו של כל . לבי� ויתור על נוכחות ההורי� בדיו�
  .96 תריסר שני�–עצור חר� העובדה שחלק� נחזו כילדי� מתחת לגיל האחריות הפלילית 

א� עדיי� חסרה הוכחה נוספת לכ� שדובר למעשה בבתי משפט מיוחדי� , חמישית
אולי נית� למצוא אותה בהחלטתו של בית משפט , הינתקותהמיועדי� למתנגדי� לתכנית ה

השלו� ברמלה להעביר את הדיו� במעצר� של חשודי� בהדלקת צובר גז בעיר רחובות 
וזאת בשל החשד שהעבירות בוצעו על רקע של התנגדות , לבית המשפט שבמתק� הכליאה

  .97לתכנית ההינתקות

, שדובר בבתי משפט מיוחדי�בסופה של הינתקות קשה להשתחרר מ� הרוש� הקשה 
שעניינו של אד� נדו� דווקא בה� ולא בבית משפט רגיל רק משו� שהאד� מתנגד למדיניות 

  .השלטו�

   חשודי� 120הארכת המעצר המשותפת של . יב
  באלימות בכפר דרו�

, דורית ביניש) כתוארה אז(שתיה� מפי השופטת , שתי החלטות של בית המשפט העליו�
מספקות לנו שני חרכי� שדרכ� נית� להיווכח בהתייחסות , 24.8.2005 אשר ניתנו ביו�

  .המיוחדת לזכויותיה� של חשודי� בהתנגדות להינתקות

  :צדדי ומשות� לשתי ההחלטות�תיאור האירוע הוא חד

 התבצרו על גג בית הכנסת שבמקו� 18.8.05במהל� פינוי כפר דרו� ביו� "
ת נגד כוחות הביטחו� שעסקו מאות צעירי� ונקטו פעולות אלימות קשו

פעולות אלה כללו זריקת חפצי� ותקיפת השוטרי� במוטות . בפינוי המקו�
בי� היתר שפכו המתבצרי� על אנשי כוחות . ובחפצי� קהי� אחרי�, ברזל

, מדללי צבע וחומר שזוהה כבסיס מסוג סודה קאוסטית, הביטחו� שמני�
בסופה של . לכוויותלגרו� לפגיעה גופנית ו, על פי הנטע�, העלול

הורדו מגג בית , �19.8.05 ל18.8.05ההתפרעות האלימה בלילה שבי� 
  .98" איש ונעצרו251הכנסת 

השימוש . כתבתי לא חלילה כהצדקה לאות� פעולות אלימות שננקטו" צדדי�חד"
. ולהעניש� ואי� ספק שיש להעמיד לדי� את אלה אשר נקטו אלימות, באלימות הוא חמור

 

96  Ì˘.  
97  Ì˘ ;ı¯‡‰ ,22.8.05.  
  .94 הערה ıÈ·Â¯Â‰ ,ÏÈÚÏעניי� ; 94 הערה Â˜˘¯‰�ÈÒ ,ÏÈÚÏ עניי�  98
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 א� רק קיימת הנכונות –ווחי� בתקשורת וממקורות נוספי� נקל להבחי� אלא שמ� הדי
חלק גדול מ� המפגיני� התיישבו ( כי האלימי� מבי� המפגיני� היו מיעוט קט� –והפתיחות 

כי האלימות שננקטה ; ) ונעצרו ג� ה�–בחלקו האחורי של הגג והורדו מש� ללא כל מאבק 
כי הופעלה אלימות ; בדיווחי� הראשוניי� עליההייתה חמורה הרבה פחות מזו שהצטיירה 

כא� המקו� . 99קשה ג� מצד� של השוטרי� אשר פינו את השוהי� על גג בית הכנסת ובתוכו
לציי� כי בחרתי במשוכה הגבוהה של האירוע האלי� ביותר מצד� של חלק מהמתנגדי� 

למסקנה  – הקוראי� והכותב – משו� שא� נגיע –" אירועי כפר דרו� "–להינתקות 
ושהופרו זכויות בסיסיות לרבות זכויותיו , שאכיפת החוק הייתה במקרה זה אגרסיבית מדי

אזי מסקנה דומה באשר למקרי� רבי� אחרי� שבה� לא ננקטה כלל אלימות , של חשוד
  . בבחינת קל וחומר, כלשהי מצד המפגיני� תתבקש מאליה

  :וא משות� לשתי ההחלטותג� תיאור ההליכי� שקדמו לדיו� בבית המשפט העליו� ה

� מבי� העצורי� בפני נשיא בית משפט השלו� בבאר120למחרת הובאו "

בבקשת המעצר נטע� ביחס ... מיכליס לש� הארכת מעצר�' שבע השופט מ
עבירה לפי , לכל העצורי� כי ה� חשודי� בכניסה לשטח מוגבל ללא היתר

 �פר עבירות על וכ� במס, לחוק יישו� תוכנית ההתנתקות) 1)(א(27סעי
השתתפות בהתפרעות לאחר הוראת : סעיפי� שוני� בחוק העונשי� וביניה�

שימוש , חבלה בכוונה מחמירה, תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, פיזור
בית משפט השלו� קבע בהחלטתו כי א� שלא הוצגו . ברעל מסוכ� ועוד

 הכנסת ראיות למכביר לא היתה מחלוקת כי העצורי� שבפניו היו על גג בית
נית� לומר שיש ראיות במידה לכאורית מספקת בשלב ראשוני זה כאשר 'וכי 

מדובר במאות עצורי� . המעצר היה אתמול בשעת ערב והחקירה בראשיתה
אי� ספק כי הראיות מקימות עילת מעצר כנגד . ובהיק� חומר חקירה רב

 .100"החשודי�

י הוגש ערר בשמ� של כל ללא דיו� פרטנ –  עצורי�120 –על החלטת המעצר ההמוני 
ושבו ונפגשו , מכא� ואיל� נפרדו לתקופת ביניי� קצרה דרכיה� של העצורי�. העצורי�

 שכ� שני שופטי� של בית המשפט המחוזי –נפרדו . בהחלטותיה של השופטת בייניש
הערר האחד נדו� בפני השופטת . שבע דנו כל אחד בערר� של כמחצית מ� העצורי��בבאר

בהחלטתה קבעה השופטת כי בית משפט .  עצורי�58בפניה הובא עניינ� של ש, סלוטקי' ח
לפיכ� , השלו� שגה בהנחתו כי אי� מחלוקת בדבר שהות� של העוררי� על גג בית הכנסת

החליטה לבדוק לכל הפחות א� יש בחומר הראיות שבתיקו של כל עצור ראיות המקימות 

 

  .88 בהערה ÏÈÚÏראו המפורט   99
  .94 הערה ÏÈÚÏ, ראו שתי ההחלטות  100
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באשר לרוב� המכריע של העצורי� . רועחשד סביר להימצאותו על גג בית הכנסת בעת האי
, אשר הותז על ידי המשטרה, הסתפקה השופטת בסימני צבע על גופ� או על בגדיה�) 50(

) 8(אצל עצורי� מעטי� . ולא הוסיפה ובדקה א� יש ראיות לכאורה כי עברו עבירה כלשהי
החליטה ולפיכ� , ולא הוצגה ראיה אחרת כלשהי לנוכחות� על הגג, לא היו סימני צבע

  .101השופטת לשחרר� לחלופת מעצר בתנאי� של מעצר בית וערבויות

הא� בית . על ההחלטה הגישו עררי� לבית המשפט העליו� ה� העצורי� ה� הפרקליטות
ללא בדיקה פרטנית א� , המשפט העליו� הביע מורת רוח משלילת חירות המונית שכזו

: נהפו� הוא?  כי ביצע עבירה–גג  אפילו היה על ה–אמנ� קיימות ראיות באשר לכל אד� 
השופטת ביניש רומזת על מורת רוח דווקא מניסיונו של בית המשפט המחוזי לברר לפחות 

וקובעת הלכה , את עובדת הימצאותו של כל עצור על גג בית הכנסת באמצעות כתמי הצבע
  :חדשה וקשה כדלקמ�

חשד 'די ברמה ראייתית המקימה , כאשר מדובר בשלב ראשוני של חקירה"
Ï˘ ‰¯È˜Á ÈÎ¯ÂˆÏ È�Â˘‡¯ ¯ˆÚÓ· ¯·Â„Ó ... על מנת לעצור חשוד' סביר

È�ÂÓ‰ ÚÂ¯È‡ ,˙·Î¯ÂÓ ‡È‰ Â˙¯È˜Á Â·ÈË ÌˆÚÓ ¯˘‡ .כי , על כ� נראה
„ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·‰ ˙È˙ÈÈ‡¯ ‰˜ÈÊ· ‰Ê ·Ï˘· È , בנסיבות העבירות הנדונות

ÁÎÂ�·‰¯È·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ˙Â כדי לבסס חשד סביר כנגד המשיבי� ולקשור 
באשר להוכחת החשד . אות� באופ� ראשוני לעבירות שלכאורה בוצעו

מקובלת עלי טענת המדינה כי אכ� הרימה את הנטל הראשוני בעניי� , הסביר
הנוכחות בגג באמצעות החומר המשטרתי הנוגע לאופ� מעצר� של 

‰Ó‰ ˙ÏÈÚÏ ¯˘‡¯ˆÚ , ÈÙ ÏÚ ÌÈ·È˘ÓÏ ÌÈÒÁÂÈÓ‰ ÌÈ˘ÚÓ... החשודי�
˙Â�ÎÂÒÓ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ Ì·ÈË...˘Â·È˘‰ ˙ÏÈÚÏ ¯˘‡  , נוכח האמור אי� צור�

ÚÂˆÈ·· ÌÈ·¯ ÌÈ˘�‡ ÌÈ·¯ÂÚÓ ¯˘‡Î א� כי נכו� הדבר כי , להכריע בה
˙Â¯È·Ú ,ÔÚÂˆÈ·Ï ˘‡¯Ó ˙Â�‚¯‡˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ „˘Á ˘ÈÂ , ÚÂ·Ë ˘˘Á ÌÈÈ˜

ÌÈÎÈÏ‰ ˘Â·È˘ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï ...ונה הטענה כי הג� שנכ ˙„ÈÓ ‰Ú·˜� Ì¯Ë
Ì‰Ï ˙ÂÒÁÂÈÓ‰ ˙Â¯È·Ú· ÌÈ·È˘Ó‰ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ , ˙ÂÁÎÂ�‰ ÌˆÚÏ ¯·ÚÓ

ÌÂ˜Ó· ‰„È˘ÁÓ‰ ,הרי שבשלב ראשוני זה קמה עילת מעצר ביחס אליה� ...
החלטת בית משפט השלו� לעצור את . ערר המדינה מתקבל, אשר על כ�

  .102)'ס'  ב–ות שלי ההדגש..." ( תושב על כנה25.8.05המשיבי� עד ליו� 

 

תיאור ההלי� בבית המשפט המחוזי לקוח מהחלטתו של בית המשפט העליו� בעניי�   101
Â˜˘¯‰�ÈÒ ,ÏÈÚÏ 94 הערה.  

102  Ì˘.  
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הקוראי� : ו� רולס'שוב אזעיק לעזרתי את ג, מכיוו� שמדובר בהלכה חדשה וקשה
למשל הפגנה כנגד (להשתת� ) ?עלולי�(מתבקשי� לדמיי� הפגנה שבה ה� עצמ� עשויי� 

ורק אז , אשר אחדי� מהמשתתפי� בה נוקטי� אלימות) החלטה לגרש ערבי� מבתיה�
הא� לא נית� לקבוע כי דווקא נוכח הפגנה . לטתי לעיללקרוא שוב את המשפטי� שהב

הוא מסוכ� ) במקו� פרטני(דווקא אז מעצר סיטוני , המונית על רקע של מחלוקת פוליטית
  ?103מאוד לדמוקרטיה

תפיסה המתירה לנקוט מעצר כאמצעי ראשו� של החקירה הפלילית אינה נותנת את 
אינו זהה לחשד " חשד סביר. "104 לוהמשקל הראוי לחירות הפרט ולחזקת החפות הנתונה

חייב להיות אובייקטיבי ולהתייחס באופ� " החשד הסביר". "סביר"כעולה מהדרישה , קלוש
  .105קונקרטי לעבירה המיוחסת לחשוד

  סדר העדיפויות המיוחד שנקבע בפרקליטות ובמשטרה. יג

הפנתה מערכת אכיפת החוק משאבי� גדולי� לטיפול , כמודג� בפרקי� הקודמי�
הנחיות  כדי לאפשר זאת נקבעו בפרקליטות ובמשטרה. אגרסיבי בהתנגדות להינתקות

שספק א� נית� ליישבו ע� הוראות חוק , והוטל עליה� איפול, ההנחיות לא פורסמו. מיוחדות
אחת מה� קובעת שורה של , על פי הפרסו� בתקשורת. �1998106ח"תשנ, חופש המידע

במהל� . אלא חקירת� תידחה לאחריה, ינתקותעבירות שאי� לטפל בה� כלל בתקופת הה
וחקירת� של עבירות , ההינתקות תחקור המשטרה רק עבירות חמורות מאוד כרצח ואונס

לפי הנחיה . תידחה לאחר ההינתקות, תקיפה ומעשה מגונה, לרבות גניבה, חמורות פחות
, רנה לעול�לא תיחק, שתיעברנה בתקופת ההינתקות, קלות יחסית, עבירות מסוימות, אחרת

 קבעה באשר לעבירות מסוימות – חמורה בעיניי –הנחיה שלישית . אלא התיקי� יסגרו מיד
כי תיאכפנה רק א� הרקע לעבירה הוא , כגו� התקהלות אסורה, שבדר� כלל נחשבות לקלות

  .107המאבק נגד ההינתקות

 

 נדו� בפני שופט בית המשפט – עצורי� 60  של–להשלמת הסיפור יצוי� כי הערר השני   103
ללא דיו� , שופט זה קיבל את עמדת הפרקליטות באופ� קיבוצי. שבע יוס� אלו��המחוזי בבאר

שופטת בית המשפט העליו� דורית ביניש דחתה את הערר על . פרטני בעניינו של כל עצור
 הערה �ÈÒÂ˜˘¯‰ ,ÏÈÚÏל שקבעה באותו יו� ממש בעניי� "הנ" הלכה"החלטתו תו� ציטוט ה

  .94 הערה ıÈ·Â¯Â‰ ,ÏÈÚÏראו עניי� . 94
חיבור לש� קבלת  (ÌÈÏÈÏÙ· ‰ÁÎÂ‰‰ ˙„ÈÓÏ ¯·ÚÓ ˙ÂÙÁ‰ ˙˜ÊÁ Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Óקיטאי ' ר  104

  ).ל"תש, האוניברסיטה העברית בירושלי�, התואר דוקטור למשפטי�
465/75� "בג  105 � È�‚„ '‰¯Ë˘Ó‰ ¯˘ ,לפסק הדי�10�8סעיפי� , 337) 1(ד ל"פ .  
הנחיה הקובעת מדיניות של  ("...1020' עמ, 47 הערה ÏÈÚÏ, ראו בעניי� זה רובינשטיי� ומדינה  106

  ").מ� הראוי שתפורס� ברבי�... שלמעשה הופכת מעשה אסור למותר, תביעה פלילית
107  ·È¯ÚÓ ,3.7.05 , ג� עד� לפושעי�"תחת הכותרת."  
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אשר ויושב ראש הוועדה אמר ב, חוק ומשפט של הכנסת, הדברי� נדונו בוועדת החוקה
  :אליה� כ�

ממידע שנמסר לי מגורמי� בתו� המערכת עולה לכאורה כי מערכת אכיפת "
החוק פועלת נגד מתנגדי ההתנתקות על פי הנחיות סודיות כמו במדינות 

שבה� הכוח השלטוני מופעל נגד קבוצות שמפריעות במחאת� , טוטליטריות
  .108"על פי הנחיות בלתי שוויוניות ובלתי חוקיות, למשטר

שמעורר האיפול שהוטל על ההנחיות השתק� היטב ) בלשו� המעטה(סר הנוחות חו
  . 109בדבריה� של חברי הוועדה

השוויו� שיצרו ההנחיות היא ההנחיה שלפיה דינ� של קטיני� בגילאי �דוגמה נוספת לאי
. יהיה כדינ� של בגירי�,  החשודי� בעבירות שנעשו במסגרת המאבק נגד ההינתקות18�14

, לש� יישו� הנחיות חריגות אלו נקבע בה� כי התיקי� יסומנו במחשבי המשטרהכפי הנראה 
  .110"התנתקות"במילה , הפרקליטות ושירות בתי הסוהר בסימו� מיוחד

ה� מפלות ורומסות את . הנחיות שכאלה אינ� מתקבלות על הדעת במשטר דמוקרטי
בניגוד לעקרו� , ה� מאפשרות רדיפה ודיכוי מופרזי�. 111עקרו� השוויו� בפני החוק

ה� חוטאות לרעיו� הגדול ולגישה המקובלת של העדפת . 112הפרופורציה בענישה הפלילית
ה� ראויות לכל גנאי ומצערת מאוד . 113השיקו� של בני נוער על פני תיוג� וענישת�

  .ההידרדרות עדיה�

  ?או דמוקרטיה מגומדת" דמוקרטיה מתגוננת" .יד

נית� . ות אד� בסיסיות במהל� ההינתקותבפרקי� קודמי� הדגמתי רמיסה של זכוי
 �א� סבורני כי הקרקע כבר בשלה למעבר לשאלה המרכזית וכבדת , דוגמאותלהוסי
מהו הרקע שבאמצעותו נית� אולי להסביר את האופ� שבו ? כיצד הגענו עד הלו�: המשקל

 וכיצד? עבור בפרקליטות וכלה בבתי המשפט, החל מהמשטרה, נהגו רשויות אכיפת החוק

 

108  Ì˘.  
  .7.8.05פט של הכנסת מיו� חוק ומש,  של ועדת חוקה565' ראו פרוטוקול מס  109
110  ·È¯ÚÓ ,3.7.05") חוק ומשפט של , יצוי� כי בדיו� שנער� בפני ועדת חוקה"). ג� עד� לפושעי�

הכנסת הסביר נציג הפרקליטות עור� די� שי ניצ� את הסימו� המיוחד כהכנה לאיסו� נתוני� 
  .30' עמ, 7.8.05 מיו� 565' ראו פרוטוקול מס; סטטיסטיי� על ההינתקות

  ).בעל הניחוח הגזעני, "מבח� בוזגלו "–בעבר (? "מבח� סמית"איה   111
  .8 הערה ÔÈ„‰ ˙¯ÈÊ‚· ÈËÂÙÈ˘‰ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙ÈÈ�·‰Ï ‰„ÚÂ‰ ÁÂ„ ,ÏÈÚÏראו למשל   112
  ).ÌÂ˜È˘ Â‡ ‰˘È�Ú?) 2001מלמד ' ראו למשל א  113
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האמורה לתפקד ככלב השמירה של , זה החרתה החזיקה אחריה� ג� התקשורת
   ?114יההדמוקרט

רוב� . חר� כל האזהרות ונבואות הזע� ההתנגדות להינתקות לא הייתה אלימה, ככלל
ציות �דובר בעצ� באי. המכריע של מאות אלפי המפגיני� נגדה לא נקטו אלימות כלשהי

  :ו� רולס'דרתו המקובלת של גכהג,  (civil disobedience)אזרחי

“...[D]efining civil disobedience as a public, nonviolent, conscientious yet 

political act contrary to law usually done with the aim of bringing about a 

change in the law or policies of the government. By acting in this way 

one addresses the sense of justice of the majority of the community and 

declares that in one considered opinion the principles of social 

cooperation among free and equal men are not being respected”. 

“We are appealing to others to reconsider, to put themselves in our 

position, and to recognize that they cannot expect us to acquiesce 

indefinitely in the terms they impose upon us”115.  

משו� , בכל זאת. וג� היא לא הגיעה לממדי� חמורי�, רק קומ� עברייני� נהגו באלימות
כנגד ההינתקות כאל בחרו ראשי מערכת אכיפת החוק להתייחס אל כלל המפגיני� , מה

בהתא� לכ� הופעלו כנגד� אמצעי אכיפה אגרסיביי� מאוד אשר . מורדי� מסוכני� ואלימי�
  .נועדו לדכא את ההתנגדות

. מוקרטי שבו התקבלה ההחלטה על ההינתקותד�מאוד�ראשית חטאת באופ� הלא
�  נוכח התפנית החדה שבי–מהותית . פורמלית מדובר בהכרעת הרוב באמצעות נציגיו

עמדתו המוצהרת של ראש הממשלה אריאל שרו� ערב הבחירות שקדמו להינתקות לבי� 

 

ו�  והבעת המשאלה האלימה של יר84, 14 הערות ı¯‡‰ ,ÏÈÚÏראו למשל מאמרי המערכת של   114
  .Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È ,23.6.05˙של המפגי� שיחסו� את דרכו ב" למחו� את אפו"לונדו� 

115  Rawls ,ÏÈÚÏ 5: וראו ש� פרקי המשנה. 383, 364' עמ, 9 הערה – “The definition of Civil 
Disobedience” ;57 – “The Justification of Civil Disobedience” ;59 – “The Role of Civil 
Disobedience” .רז מרי אזרחי כ, בדומה �מרי הנובע ממניעי� מוסריי� "מגדיר יוס

שתכליתה לתרו� במישרי� לשינוי חוק או , מעשה הפרת חוק ממניעי� פוליטיי�... ופוליטיי�
 –" או לבטא מחאה והינתקות מחוק מסויי� או ממדיניות ציבורית, לשינוי במדיניות הציבורית

. 52, 51) ו"תשמ, מנוחי� עורכי�' ד, מנוחי�' י (‚·ÂÈˆ‰ ÏÂ˙" יהזכות למרי אזרח"רז ' ראו י
כה� ' ח; .J. Raz The Authority of Law (Clarendon Press, Oxford, 1979)למקור המאמר ראו 

הד ' ד; 55) �"תש, מנוחי� עור�' י (ÂÈˆÂ ‰ÈË˜ÂÓ„ ÏÚ˙" הזכות והחובה להתנגד לשלטו�"
ÈË˜ÂÓ„ ÏÚ‰ )" ?גבול בי� מרי אזרחי לסרבנות מצפוניתהיש : או(סירוב פוליטי או מצפוני "

˙ÂÈˆÂ) 89�88' עמ, ההגדרה למרי אזרחי (87) �"תש, מנוחי� עור�' י.(  
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ואשר למעשה הוצעה כאלטרנטיבה הפוליטית על , תכנית ההינתקות שבה בחר לאחר מכ�
 היה –ידי מפלגת העבודה בראשות עמר� מצנע ונדחתה על ידי בוחריו של הליכוד ושרו� 

להעמיד , ות של בוחרי� כי קולותיה� בעצ� נגנבוולו רק כדי למנוע תחושות קש, מתבקש
תחושות . בי� באמצעות בחירות ובי� באמצעות משאל ע�, הכרעה כה חשובה למבח� הע�

ה� להערכתי , העלולות להולי� לתחושת ניכור כלפי השיטה הדמוקרטית, כאלו של בוחרי�
מתנגדי� מסוכנות לדמוקרטיה הישראלית הרבה יותר מהפרות החוק של קומ� מ� ה

  . להינתקות

ערב ההינתקות היטיב קליי� הלוי לתאר את משמעות הדברי� בעיניה� של רבי� 
  :מהציבור הישראלי

תכנית ההינתקות מביאה את המדינה אל ִספו של אחד המשברי� הפנימיי� "
לראשונה בתולדותיה תתנער המדינה היהודית . החמורי� שידעה מעודה

מתביעתה לֵחלק מאר� , ציגיה הנבחרי�ובגיבוי רוב מוצק של נ, מרצו�
 באמצעות –והיא תעשה זאת באופ� שאי� נחר� ממנו . ישראל ההיסטורית

אסו� ִקצ� של קהילות יהודיות הדהד . עקירת� הפיזית של יהודי� מבתיה�
ומנקודת מבט ציונית , בעוצמה רבה לאור� כל שנות ההיסטוריה היהודית

ואול� הטראומה הכרוכה בפינוי . בותהוא היפוכו הטרגי של עקרו� ההתייש
; יישובי� אינה מתמצה בסמליות זו ואפילו לא בסבל� האישי של המפוני�

לא ', חורב�'שכ� כאשר חלק אחד מ� הע� מאשי� חלק אחר בכ� שנת� יד ל
 התוצאה הצפויה היא קרע עמוק בחברה הישראלית עד כדי –פחות 

בי� שמצדדי� . ראלהתרופפות תחושת שותפות הגורל של יהוֵדי יש
ובי� שרואי� , בהינתקות כצעד חיובי שיביא לתיקונה של טעות היסטורית

 ללא ספק יש להכיר במהל� כרגע מכריע –בה בגידה בעקרונות יסוד 
  .116"בתולדות המפעל הציוני כולו

 מערכת אכיפת החוק היא שקובעת א� יינת� למהל� כה דרמטי כמו 117לא בהכרח. אמת
עולה השאלה , א� משנפל הפור, ת� יותר באמצעות בחירות או משאל ע�ההינתקות בסיס אי

היה הרקע האידאולוגי , לכאורה. כיצד עליה להתייחס אל פעולות המחאה כנגד המהל�
, הבלגה, סלחנות, לפעולות המפגיני� צרי� לפעול לטובת� כ� שיזכו ליחס של הבנה

 

̇ ÏÎ˙ – ˙ÈÏ‡¯˘È ‰·˘ÁÓÏ˙" היו� שאחרי ההינתקות"קליי� הלוי ' י  116 Ú ·˙Î 20) 22) ה"תשס.  
שפט גבוה לצדק א� כי נית� לתאר למשל החלטה של בית המשפט העליו� בשבתו כבית מ  117

שלפיה עקירת יישובי� ומתיישבי� שלא כנגד הסכ� שלו� ולפני שהועמדו לרשות� בתי� 
  .אינה מידתית, חלופיי� שווי ער�
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אלא , ת היא עבור� דר� חיי�הרי אי� מדובר באנשי� שהעבריינו. 118סובלנות וסבלנות
נוכח , נוס� על כ�. באנשי� שעד להינתקות פעלו כאזרחי� שומרי חוק ותרמו לחברה

היה מתבקש לשמור  – ה� כשיטת משטר ה� כער� –מרכזיותה של הדמוקרטיה במקומותינו 
. חופש המחאה וחופש ההפגנה, לרבות חופש הביטוי, מכל משמר על זכויות האד�

וכפי שהודג� , 119"אפס סבלנות"ית טבעו אנשי אכיפת החוק את המונח במציאות האכזר
תו� , הכבידו ידיה� על המפגיני� תו� שימוש בעבירות פליליות מנדטוריות וארכאיות, לעיל

תו� שימוש במעצר , תו� ניסיו� לחוקק איסורי� נוספי�, שימוש בעבירות מיוחדות חדשות
כמו המעצר " לא קונבנציונלי"לו בנשק תו� שימוש אפי, שלא בהתא� לחוק המעצרי�

יובהר כי אינני מתייחס כא� לחיילי צבא ההגנה . המינהלי ותו� נקיטת אלימות שוטרי�
ולא בה� ,  גילו אנושיות ורגישות לצד הנחישות– ככלל –הללו . לישראל אשר עסקו בפינוי

  .עוסק מאמר זה

בה נהגו הרשויות במתנגדי יגעתי רבות בחיפוש אחר הסבר אפשרי לאגרסיביות הרבה ש
באשר לחלק , ראשית: אלא מורכב, ההסבר האפשרי שמצאתי אינו פשוט. ההינתקות

 המזדהה ע� מהל� –ממקבלי ההחלטות והתומכי� בה� סביר להניח שהעמדה הפוליטית 
  .  הוליכה ליחס הקשה כלפי המתנגדי�–ההינתקות 

ל� כללית המציבה בראש לחלק ממקבלי ההחלטות והתומכי� בה� השקפת עו, שנית
 crime(מלחמה בפשיעה ; חוק וסדר; שלטו� הרוב; הסול� את המושגי� שלטו� החוק

control (בהקשר זה הועלתה הטענה כי . תו� ייחוס משקל קט� מדי לזכויות האד�
מדובר בהכרעה , משהתקבלה ההחלטה על ביצוע ההינתקות על ידי רוב חברי הכנסת

, בדמוקרטיה. זוהי לדעתי תפיסה מוטעית. פוגעת בדמוקרטיהשההתנגדות לה , דמוקרטית
זכותו של המיעוט לקוות שבעתיד יהפו� לרוב ולנסות , ג� לאחר שהרוב מקבל החלטה

. ואי� לדכאה, תקווה זו היא חלק מ� הדמוקרטיה. לשכנע אזרחי� מ� הרוב לקבל את עמדתו
יפת החוק מפני התנגדות גור� נוס� הוא החשש של אנשי השלטו� ושל אנשי מערכת אכ

ג� חשש זה אינו מצדיק . 120אשר עלולה לסכלה או לכל הפחות לעכבה, מסיבית להינתקות
  .עיוות כללי המשפט הפלילי ללא הסמכה מפורשת של המחוקק

 

וקל וחומר כשה� מוצדקי� ,  אפילו א� אינ� מוצדקי�–על שיקולי� לסובלנות כלפי סירובי�   118
̇ Â¯ÈÒÂ· גנז '  ראו למשל ח– ÂÈˆ–·¯ÒÂ ÈÙÂÒÂÏÈÙ ÌÊÈÎ¯�‡ ˙ÈËÈÏÂÙ ̇ Â�) 137�125, )ו"תשס .

  .על שיקולי� פרגמטיי� ועל חופש המצפו�, המחבר עומד על שיקולי הגינות
לא תהיה שו�  ("38) 2005יולי  (Í¯ÂÚ ÔÈ„‰ 54ראו למשל דברי היוע� המשפטי לממשלה ב  119

  ").הבנה וסבלנות לתופעות אלימות כגו� חסימת כבישי� וצמתי�
מרי אזרחי למטרות "לבי� " מרי אזרחי למטרות שכנוע"חי� בי� בהקשר זה יש המציעי� להב  120

, 118 הערה ÏÈÚÏ, ראו למשל גנז; )"לשינוי חוק או מדיניות או סיכול מימוש� בפועל(כפייה 
לכל הפחות במבח� התוצאה נית� לקבוע כי ההתנגדות להינתקות , להערכתי.  ואיל�121' עמ

של נית� להסביר את הגעת� של אלפי המפגיני� כ� למ. לא חרגה ממרי אזרחי למטרות שכנוע
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זקפו בתי המשפט את המניע האידאולוגי של המפגיני� כנגד� , כפי שראינו לעיל 
ו� 'שה זו מעניי� מאוד לעיי� בגישתו של ההוגה גכנגד גי. והחמירו עמ� מעבר לשורת הדי�

ציות אזרחי בחברה המחויבת לתחושה של �רולס לפסיקה ראויה של בתי משפט נוכח אי
  :צדק

“Courts should take into account the civilly nature of the protester’s act, 

and the fact that it is justifiable (or may seem so) by the political 

principles underlying the constitution, and on these grounds reduce and in 

some cases suspend the legal sanction”121. 

הנלהבי� להשליט חוק (ואלה ) המזדהי� פוליטית ע� מהל� ההינתקות(אלה , שלישית
על אנשי אכיפת " צפצפי�מ"הנחזי� בעיניה� כ, עשויי� לחוש זע� כלפי המתנגדי�) וסדר

תחושות כאלו עלולות . החוק ואולי א� מתנשאי� עליה� בטענה שדרכ� היא הנכונה
 �להולי� ה� לדמוניזציה של המפגיני� תו� התייחסות אל כול� ביחס שאולי ראוי לקומ

כביכול מדובר באזרחי� , ה� לדמוניזציה של מפעל ההתנחלות כולו, האלימי� שבקרב�
  .הגו להפר את החוקשמאז ומתמיד נ

אני קצת מתקוממת : "יולי תמיר להתבטא' כ� למשל מצאה לנכו� חברת הכנסת פרופ
יולי . 122"שפתאו� נזכרו בזכויות אד� וכמה חשוב להיות אנושיי�, מול הצביעות של הימי�

תמיר אינה עוד פוליטיקאית שעמדותיה הפוליטיות מטשטשות את ראיית המציאות שלה 
יולי תמיר כיהנה בעבר כיושבת ראש האגודה לזכויות . כויות האזרחואת מחויבותה לז

הכשל הבסיסי בעמדתה הוא הקישור בי� זכויות אד� לבי� עמדה פוליטית . האזרח בישראל
 אי� הכוונה –במשמעות� הישראלית של ביטויי� אלה ( בי� שמאלית ובי� ימנית –

זכויות האד� ). "ניצי�" לבי� ה"יוני�"אלא למחלוקת בי� ה, לסוציאליז� מול קפיטליז�
אי� לנכס אות� לשמאל כש� שאי� לנכס . ה� נועדו לכל אד� באשר הוא אד�. כשמ� כ� ה�
  .ויש כמוב� לשמור על זכויות האד� של כול�. אות� לימי�

 

�הבחנה . לכפר מימו� ואת עצירת� ש� בלי לעבור את הגדרות ולהמשי� לעבר גוש קטי
שתכליתו לשנות את המשטר או את ההסדרי� (מקובלת אחרת היא בי� מרי מהפכני 

ית או לבטא שתכליתו להביא לשינוי חוק או לשינוי במדיניות הציבור(מרי אזרחי ; )החוקתיי�
הסרב� מאמי� שחל עליו (סרבנות מצפונית ; )מחאה כנגד חוק מסוי� או כנגד מדיניות ציבורית

ג� סיווג . 53�52, 51' עמ, 115 הערה ÏÈÚÏ,  ראו למשל רז–) איסור מוסרי לציית לאותו חוק
מסורתי זה של סוגי מרי הנובע ממניעי� מוסריי� ופוליטיי� מולי� למסקנה שההתנגדות 

  .ינתקות הייתה מרי אזרחילה
121   Rawls ,ÏÈÚÏ וראו ג� . 387' עמ, 9 הערהR. Dworkin “On Not Prosecuting Civil 

Disobedience” The New York Review of Books (June 6, 1968).  
  ).13.5.05 מיו� 403יומ�  (ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Óהדברי� מצוטטי� מתו� רב שיח שער� העיתו�   122
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חיפשתי תשובה לשאלה כיצד מתקבל עונש , כשחקרתי את נושא עונש המוות, בעבר
אשר בתחומי� אחרי� מגלה חמלה גדולה ,  האמריקנינורא זה בהסכמה על ידי הציבור

 הגעתי למסקנה המעציבה שההתייחסות לעונש המוות במשפט 123לאחר מחקר. בהרבה
תופסי� עונש זה כעונש ) שה� הרוב(ובחברה האמריקניי� מושפעת מאוד מכ� שהלבני� 

דמות ע� כל ההתק. מפניה�) האמידי�(ומג� על הלבני� ) העניי�(המוטל על השחורי� 
עדיי� רווחות בציבור האמריקני , לעבר שוויו� אשר חלה באפיקי� הרשמיי� דוגמת החקיקה

ייתכ� שהמחשבה בדבר הזכות לחיי� של נאש� שחור אינה כמחשבה . תפיסות גזעניות
ייתכ� שזהו ההסבר לכ� שעונש המוות לא נשלל במשפט . בדבר הזכות לחיי� של אד� לב�

ייתכ� שהאפשרות הנוראית של טעות .  בניגוד לחוקה–תי אנושי האמריקני כעונש אכזרי ובל
הרי הסיכו� שנעשתה טעות אינו מוטל : מדאיגה פחות על רקע התפיסה הגזענית משהו

  ".עליה�"אלא , "עלינו"

בר� על השימוש במשפט הפלילי להיעשות א� ורק בהתא� לכללי� שנקבעו מראש 
ת את כללי המשחק כדי לדכא את ההתנגדות כל הניסיונות לשנו". מס� הבערות"ומעבר ל

האגרסיבית יותר " אכיפת החוק"על כל הנלהבי� מ. להינתקות אינ� עומדי� במבח� זה
 תו� פגיעות משמעותיות בחופש –ויותר שלה היינו עדי� ככל שהתקרב מועד ההינתקות 

 ייתכ�  לדעת כי–בחופש המצפו� ובחירות האד� , בחופש המחאה, בחופש ההפגנה, הביטוי
  .מאוד שנותרנו יתומי� מזכויות האד� כפי שִה%רנו� עד לאחרונה

הרי , באשר לניסיו� להציג את כלל אלפי המתנחלי� כרומסי חוק מעצ� היות� מתנחלי�
יש להוסי� את הדברי� , שמעבר לטיעו� שהובא לעיל תו� דיו� בעמדתה של יולי תמיר

  :האלה

ת� של קהילות יהודיות היא טרגדיה שהריס על תומכי הנסיגה להכיר בכ�"...
שכ� ההתנחלויות ברצועה לא נכפו על המדינה ; לאומית ולא כיתתית גרידא

אלא הוקמו כזכור בתמיכת� הפעילה של ממשלות ישראל , גיגיתכהר 
 שהראשונה שבה� היתה ממשלת המער� של גולדה מאיר –לדורותיה� 

וה� הליכוד העלו על ה� העבודה , במרוצת השני�. בראשית שנות השבעי�
מי שמציג אות� . נס את מתנחלי חבל עזה כמופת ודוגמה לאידיאל הציוני

היו� רק כשליחיו של מחנה פוליטי מסוי� מעוות את ההיסטוריה ומשתמט 
  .124"מאחריות למפעל הקולקטיבי של ההתיישבות

 

 ËÙ˘Ó ÈÏÚ" ש המוות בכלל ועל עונש המוות בגי� רצח בפעולת טרור בפרטעל עונ"רו 'סנג' ב  123
  .127) ב"תשס(ב 

  .26' עמ, 116 הערה ÏÈÚÏ, קליי� הלוי   124
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ומולה " המרדה"מילות המפתח להבנת האגרסיביות של מערכת אכיפת החוק ה� 
 השופט אהר� )כתוארו אז (כ� למשל קבע נשיא בית המשפט העליו�". קרטיה מתגוננתדמו"

אשר הואשמו בהמרדה , ברק בהחלטתו המתייחסת למעצר� של ראשי תנועת הבית הלאומי
  :בשל קריאת� לאחרי� לחסו� כבישי� כהפגנה נגד ההינתקות

, אכ�... הנאשמי� אלא בהמרדה) לכאורה(לא במרי אזרחי עסקו "
היא מגינה על עצמה מפני ... מוקרטיה שלנו היא דמוקרטיה מתגוננתהד

�חובה . עליה להג� על עצמה מפני המתמרדי� נגדה מבפני�. אויביה מבחו
על כל ; על כל המפלגות והגופי�; על רשויות השלטו�: זו מוטלת על כולנו

לעמוד על משמר ערכי , שופטי הדור הזה, שוב הוטל עלינו, 'אכ�. השופטי�
  .125"'היסוד שלנו ולהג� עליה� מפני הקמי� עליה�

כשזוהי עמדתו של נשיא . על זרותו של מושג ההמרדה לדמוקרטיה כבר עמדתי לעיל
אי� להתפלא ששופטי הערכאות הנמוכות מתחרי� ביניה� בהקצנתה , בית המשפט העליו�

סתפק א. עד כי ה� בוחני� את האידאולוגיה של המפגיני� במקו� את מעשיה� בפועל
  :בדוגמה אחת מני רבות

אשר אמנ� ביצעו לכאורה עבירות פליליות , אנשי� צעירי� כקטיני� אלה"
א� שמו לה� למטרה לסכל את ביצוע החלטות הממשלה , לראשונה בחייה�

הינ� מסוכני� לציבור הרבה יותר מאותו משתמש בסמי� עליו , והכנסת
סדות השלטו� מ� אנשי� אלה מבקשי� לקעקע את מו]. הסניגור[דיבר 
ועניי� זה , עיקר המסוכנות הוא כלפי הסדר החברתי... וזו מסוכנות�, הבסיס

א� , עיקר העבודה הוא עבודת המחנכי�. יש לשרש אותו מהר ככל האפשר
להעביר לציבור את המסר שאד� , ובמקרה זה חייב, המשפט רשאי�בית

אד� כזה , י�המנסה לסכל ביצוע החלטות של מוסדות השלטו� שנתקבלו כד
  .126"לא יינקה

 

̇ ÎÏÓ 'Ï‡¯˘È‰ � 5934/05פ "בש  125 �È„Ó,בדומה מאוד .  לפסק הדי�13פסקה , 833) 2(ד נט" פ
6339/05� "ראו בג � ¯ËÓ '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"‰ÊÚ Ï·Á· Ï,854�853, 846) 2(ד נט" פ.  

̇ Ï‡¯˘È  1249/05) ש"ב(ש "ב  126 �È„Óנ'ÌÈ�ÂÏÙ ) בעניי� מעצר� ) 19.8.05נית� ביו� , לא פורס�
 ÏÈÚÏלפסיקה נוספת ברוח זו ראו פרק ד . של קטיני� שהתבצרו על גג בית הכנסת בכפר דרו�

י�  והציטוטי� וההפניות המובא31יה סמו� להערה ' הציטוט מהחלטתה של השופטת פרוקצ–
  .ÏÈÚÏבפרק ז 
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 Robert Jackson כתב השופט Korematsu v. United Statesבפסק הדי� הידוע בעניי� 
  :127כ�

“A military order, however unconstitutional, is not apt to last longer than 

the military emergency... But once a judicial opinion rationalized such an 

order to show that it conforms to the Constitution, or rather rationalized 

the Constitution to show that the Constitution sanctions such an order... 

the principle then lies about like a loaded weapon ready for the hand of 

any authority that can bring forward a plausible claim of an urgent need. 

Every repetition imbeds that principle more deeply in our law and 

thinking and expands it to new purposes...”. 

טיפול� של המשטרה והפרקליטות " במילי� ”a military order“א� נחלי� את המילי� 
ל הסכנה הרבה שבהצדקת טיפול מיוחד זה על ידי בתי נוכל לעמוד ע, "בהתנגדות להינתקות

  .המשפט

את שלא כתבו השופטי� בהחלטותיה� נית� אולי להשלי� בעזרתו של שופט בית 
אשר ביקש להצדיק את ההחלטות והאיר את , יצחק זמיר' המשפט העליו� בדימוס פרופ

  :עינינו כ�

ות את כאשר עוסקי� בצעירה שהשתתפה בהפגנות אלימות צרי� לרא"
זאת מלחמה על היסודות של מדינת ישראל . מרד נגד שלטו� החוק: הרקע

החוקי� באופ� בסיסי בעת . ÓÁÏÓ· ÂÓÎ ‰ÓÁÏÓ·Â‰. כמדינה דמוקרטית
 –המדינה מתגוננת ולכ� . מלחמה אינ� אות� חוקי� של ימי� רגילי�
 המערכת משתנה בשיקול –בחופש ביטוי וחופש תנועה ושמירת סודות 

בשיקול הדעת של היוע� המשפטי וה� בשיקול הדעת של בית ה� . דעתה
  .המשפט

 חיל החלו� של חוסמי –במאבק הזה נגד ביצוע החלטות כנסת וממשלה 
נשלחו או לא נשלחו על ידי .  היו צעירי� מאד–הכבישי� ומסכני החיי� 

וסירבו לתת . וההורי� סירבו לגנות. א� נתמכי� על ידי הוריה�. הוריה�

 

127  Korematsu v. U.S., 323 U.S. 214, 216 (1944) .פסק הדי� עוסק בפרשה אמריקנית כאובה :
לרבות אזרחי ארצות (בזמ� מלחמת העול� השנייה רוכזו תושבי ארצות הברית שמוצא� מיפ� 

. הבית המשפט העליו� האמריקני אישר צעד ז. במחנות מעצר על סמ� צווי� מינהליי�) הברית
וראו ג� (כיו� מקובל לחשוב שהייתה זו פגיעה בלתי מוצדקת וחמורה מאוד בזכויות האד� 

  ).143' עמ, 13 הערה ÏÈÚÏ, גביזו�
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וצרי� במקרה זה כמו בכל מקרה אחר להרתיע את הקוראי� תיגר . ערבויות
הפע� למרבה הצער כמעט ילדי� . על החוק ומסכני� את שלו� הציבור

ה� לא צריכי� להישלח כחיילי� במלחמה . וילדות שלא הגיעו לבגרות
 צרי� להתייחס –וכשה� נשלחי� כפורעי חוק .  א� ה� נשלחי�–הזאת 

  ).'ס'  ב–ההדגשה שלי ( 128"אליה� כאל פורעי חוק

שיש לדכאו במלוא הכוח חר� הפסיקה , של בני נוער וילדי�" מרד"לפנינו אפוא 
יש , כשהתותחי� רועמי�, העקבית של בית המשפט העליו� שלפיה אפילו בשעת מלחמה

ולא תיוג� , וחר� המדיניות הכללית של שיקו� קטיני�, 129לפעול א� ורק בהתא� לחוק
  .130")אידאולוגיה"א� כי ללא (שמדובר בעבירות פליליות חמורות אפילו כ, כעברייני�

בפסק הדי� הידוע בפרשת ? "דמוקרטיה מתגוננת"האומנ� יש מקו� לדבר בענייננו על 
¯Â„¯È ג� שלא בהתא� לחוק – הכיר השופט המנוח זוסמ� בזכותה של המדינה להתגונ� 

 מטרה אחרת – אולי –אי� לו ו, מי שש� לעצמו את חיסול המדינה כמטרה" מפני –מפורש 
האומנ� נית� לטעו� בכנות כי מתנגדי ההינתקות ניסו להשמיד את מדינת . 131"זולתה
היא דמוקרטיה " דמוקרטיה מתגוננת" היא ש– של הורובי� וליסק –הגדרה אחרת ? ישראל

המוציאה מכלל תחולתו של המשחק הדמוקרטי קבוצות שפעילות� או עמדותיה� נתפסות 
האומנ� היו מתנגדי ההינתקות . 132 על המדינה או על הקונסנסוס הלאומי הבסיסיכמאיימות

אלא א� , לא זו בלבד שהתשובה המתבקשת מאליה היא שלילית, להערכתי? איו� שכזה
דווקא רמיסת זכויותיה� של המתנגדי� והחנקת מחאת� ה� ה� המאיימות על הדמוקרטיה 

  : כפי שמתאר פדהצור. הישראלית

 המתגוננת נוקטת בדר� שמטרותיה צרות ביותר ומוגבלות הדמוקרטיה"
. גזענות ואלימות, להגנה על המשטר מפני ביטויי� פוליטיי� של קיצוניות

משטר כזה ייטיב להגיב על אתגרי� קיצוניי� ג� תו� הרחבת גבולות החוק 

 

‰Î˘Ï‰ – ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ÔÂ‡Ë· , „ÚÂ‰אשר פורס� ב, ריאיו� ע� השופט יצחק זמיר  128
ÈÊÂÁÓ‰ ,ÌÈÏ˘Â¯È 72) הבאתיו מפאת החשיבות שהנני מייחס להסבר זה. 6, 3) ה"תשס 

  .במלואו בלי להחסיר מילה
 Ô¯‰‡– ¯Á·Ó ·¯˜ " משפט עליו� בחברה דמוקרטית�תפקידו של בית"ברק ' ראו למשל א  129

 ÌÈ·˙Î)בג; 907, 899) ס"תש, זמיר עורכי�' י, כה�' ח, כר� א" �7015/02 ‚Ú'� È¯Â ' „˜ÙÓ
‰ˆ ˙ÂÁÂÎ"˙È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· Ï ,בג; 358, 352) 6(ד נו"פ" �168/91 � ÒÂÎ¯ÂÓ'ÔÂÁË·‰ ¯˘  ,

1730/96� "בג; 470, 467) 1(ד מה"פ � ÁÈ·Ò '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È ¯ÂÊ‡· Ï ,
 A. Barak “The Role of a Supreme Court in a Democracy, and The; 369, 353) 1(ד נ"פ

Fight Against Terrorism” 58 U. Miami L. Rev. (2003) 125.  
  .113 הערה ÏÈÚÏ, ראו למשל מלמד  130
  .390, 365) 3(ד יט"פ, ¯ Â„¯È'ÂÈ "˙Ò�ÎÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ¯ � 1/65ב "ע  131
  .ÈÙÂËÂ‡· ˙Â˜ÂˆÓ–¯˙È ÒÓÂÚ· ‰¯·Á Ï‡¯˘È ) 1992(, 197‰ ליסק ' מ, הורובי�' ד  132
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הגישה המתגוננת נוקטת בשיטות טיפול המכוונות נגד תסמיני� ... ואכיפת�
התסמיני� של מחלות אלה . קיצוניות ואלימות,  חוסר סובלנות:של מחלות

הטיפול באות� תסמיני� ייעשה לעיתי� . ה� מפלגות ותנועות קיצוניות
קרי , החולה, שבעקבות השימוש בה�, באמצעות תרופות חזקות במיוחד

התרופות הללו כוללות מכלול . לוואי קשות�חשו� לתופעות, המשטר עצמו
י� העוקפי� את ההליכי� החוקיי� והמשפטיי� של אמצעי� מינהלי

הכולל הגמשה , ככל שהדמוקרטיה מאמצת אופי מתגונ� יותר... המקובלי�
כ� היא מכרסמת יותר בעקרונות , החוק�ולעיתי� פריצה של גבולות שלטו�

עובדה שעלולה בסופו של דבר להפו� אותה לשלטו� , הליברליי�
  .133"אוטוריטרי בש� הדמוקרטיה

הדוגמה המרכזית המובאת באותו מאמר לפעולה . 2002לה פורסמו בשנת דברי� א
והנה מתברר ". כ�"היא הפעולות שננקטו כנגד כהנא ותנועת " דמוקרטיה מתגוננת"בנוסח 

 יש המתייחסי� אל ציבור עצו� של מתנגדי� למהל� ההינתקות השנוי 2005שבשנת 
  .עד כדי כ� הגענו. דמוקרטית�הלא" כ�"במחלוקת כאל כהנא הגזע� וכאל 

מקור נוס� העשוי להאיר את דרכנו בחיפוש אחר הרקע ליחסה הנוקשה מאוד של 
מערכת אכיפת החוק כלפי מתנגדי ההינתקות נית� למצוא באקדמיה בדבריו של המומחה 

דיקטטורה  "–י י הפלאי בעינ–ובייחוד במושג , קלוד קליי�' למשפט חוקתי פרופ
  ":קונסטיטוציונית

יש מצבי� . „È�ÂÈˆÂËÈËÒ�Â˜ ‰¯ÂËË˜È˙סכולה המכירה במושג גדלתי בא"
 מחזק את – ˙ÓÂ‡Ï ‰�ÎÒ ÏÂÓ ÌÂ¯Á ˙È�Î‰ כדי לבצע –שבה� הממשל 

יש לנו תקנות לשעת חרו� אלא שתמיד היינו משתמשי� בה� . סמכותו
̄ ÌÈÈ˜˙‰Ï ·ÈÈÁ ÈÏ‰�Ó. בעיקר נגד אוייב חיצוני ˆÚÓ˘ È˙·˘Á „ÈÓ˙ א� כי 

י� לי סנטימנטי� לגבי המש� השימוש בו בתקופה וא. בפיקוח כפי שנעשה
  . הקשה מאד שאליה אנו נכנסי�

עברתי את התקופה . יר'חייתי בצרפת בסו� מלחמת אלג. אני חייב פה וידוי
פתאו� צרי� היה אז , וש�... הזאת בה דה גול שינה פתאו� את עורו

 

במאמר מוסגר יצוי� כי ג� במאמרו של פדהצור נית� . 142�141' מע, 53 הערה ÏÈÚÏ, פדהצור  133
לא היווה מעול� "ש(יש להבחי� בי� השמאל הישראלי למצוא את התפיסה המוטעית שלפיה 

סיפק מאז ומתמיד אתגרי� בטחוניי� "ש(לבי� הימי� הישראלי ") אתגר אמיתי לבטחו� המדינה
הדמוקרטיה "דומה כי בעיני רבי� במקומותינו . 135' מע, ˘Ì ;")משמעותיי� יותר למשטר

�·ıÂÁ ‰‡ÁÓ ÔÈ שפרינצק 'וראו ג� למשל א. היא נכס בבעלותו של השמאל" המתגוננת
¯Â¯ËÏ ˙È¯Ë�ÓÏ¯Ù :Ï‡¯˘È· ˙ÈËÈÏÂÙ ˙ÂÓÈÏ‡) הופנונג; )ה"תשס, ÏÈÚÏ  כה�'ר; 19הערה �

  ).ד"תשס ( ˙Â¯ÈÁ‰Â ˙Â�Ï·ÂÒ‰ ˙ÂÏÂ·‚–˙Â‡�‰Î· ˜·‡Ó‰Â ˙ÈÏ¯·ÈÏ ‰È¯Â‡È˙ אלמגור 
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  נגד–א� . אל.  הא�·ÁÓ‰ „‚� Ì‰· Â˘Ó˙˘‰˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ˙¯˙להשתמש 
אי אפשר היה לפעול אחרת . אס.א. האו–המחתרת של מתנגדי דה גול 

  ...במצב שנוצר וכ� פעלו א� כי בפיקוח

...˙È�ÂÈˆÂËÈËÒ�Â˜ ‰¯ÂËË˜È„ היא תכנית מגרה לשעת חרו� שאתה משתמש 
זה לא המצב בו השליט הערי� יכול . א� לעול� לא נטולת פיקוח. בה

  ...לעשות הכל

יק לממשלה כלי� נוספי� בכפו� לביקורת של הכנסת היא שחייבת להענ...
  ...הכלי� הקיימי� היו� לשעת חירו� אינ� מספיקי�. בית המשפט העליו�

̇ ÏÂÚÙÏ È„Îנראה È·‚ ÁÂ¯Ï ̃ Â˜Ê ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘  ... תאורטית יש כמוב�
 ÌÈÚˆÓ‡‰ ÔÓ „¯Ù‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˘˜˙˙ ‰�ÎÒ‰ ÛÂÏÁ·˘ ‰�ÎÒשקיבלה .

מדינת ישראל אינה בסכנת . קעי�אפשר לקבוע כמוב� בחקיקה מתי ה� פו
וא� . ‡�ËÓ ‰Ù ˘È .‰˘˜ ˜·‡Ó ˙‡¯˜Ï ÌÈÎÏÂ‰ Â�Á¯‰. עריצות לשמה

 ממתיני� לנו בהמש� –נעבור את המאבק על גוש קטי� יחסית בשלו� 
   ".הדר� מאבקי� הרבה יותר קשי� שיבואו לאחר מכ�

  : ובסיו� הריאיו�

·ÂÎÊ˙ 'ותרת א� כ� נדייק א� נכתיר את השיחה הזאת בכ: 'הלשכה'"
ÂÈ˘ÎÚ ˙È�ÂÈˆÂËÈËÒ�Â˜‰ ‰¯ÂËË˜È„‰'?  

  .134)'ס'  ב–ההדגשות שלי " (בהחלט. כ�: קליי�' פרופ

דיקטטורה "עצ� המושג ב� הכלאיי� , ¯‡˘È˙. זוהי בעיניי השקפה כוחנית מפחידה
שליטה (המתח הפנימי הקיי� בי� דיקטטורה . הוא קשה עד בלתי אפשרי" קונסטיטוציונית

אוס� חוקי היסוד , חוקה(לבי� קונסטיטוציה ) 135יחיד או של קבוצהמלאה ושלמה של 
  .137הוא לדעתי בלתי נית� לגישור) 136הקובעי� את מבנה המדינה והנהלת ענייניה

 

̇ Î˘Ï‰ –  ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ‰קלוד קליי� ל' ריאיו� ע� פרופ  134 Î˘Ï ÔÂ‡ËÈ·–ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÂ‰  ,ÌÈÏ˘Â¯È 
לפירוט מסוי� של . נוכח חשיבות הדברי� הבאתי אות� כמעט במלוא�. 12, 10) ה"תשס (71

 C. Clein “Is There a Case for Constitutionalהרעיו� של דיקטטורה קונסטיטוציונית ראו 
Dictatorship in Israel?” Challenges to Democracy – Essays in Honor and Memory of 

Yizhak Rabin (R. Cohen-Almagor ed., Ashgate, 2000) 157.  
  .220 ,)ה"תשמ (‰Á‰ ÔÂÏÓ„˘שוש� �אב�' א  135
136  Ì˘ ,1179' מע.  
 F.M. Watkins “The Problem of וראו ג�.  ואיל�37' מע, 19הערה ÏÈÚÏ , הופנונג ראו והשוו  137

Constitutional Dictatorship” 1 Pub. Pol’y (Friedrich & Mason eds., 1940) 324 . הניסיו�
כאפשרי תו� הפניה למקור ההיסטורי הרומי " דיקטטורה קונסטיטוציונית" להציג את השילוב 

  .157' מע, 134 הערה ÏÈÚÏ,  ראו קליי�;אינו משכנע
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˙È�˘ ,אשר אפילו במקור ההשראה שלה , "תכנית חירו� מול סכנה לאומה"א� מדובר ב
 לייבא דווקא אותה מדוע עלינו,  השתמשו בה כנגד מחתרת– צרפת בהנהגת דה גול –

על כמחציתו האחרת ) אמנ� רובו(לישראל ולהכריז באמצעותה מלחמה של כמחצית הע� 
וללא כל , כפי שהודג� בפרקי� הקודמי�,  והרי זה הדבר שנעשה בפועל?138)אמנ� מיעוטו(

). ככלל(אלא מחאה אזרחית בלתי אלימה , שהרי לא מרד היה כא�, סכנה ממשית לאומה
על הרוב הבלתי . יי� נית� וצרי� היה לטפל בכלי� שמספק המשפט הפליליבשוליי� הקיצונ

  .אלי� של המתנגדי� היה אסור להכריז מלחמת אחי�

˙È˘ÈÏ˘, מיוחד " מצב החירו�" בשיח המקובל בדבר סמכויות שעת חירו� מקובל כי
שעת "המושג . 139משבר כלכלי חרי� או אסו� טבע, מרידה, מלחמה: למשברי� דרמטיי�

 שלא התקיימו כלל 140דחיפות וחוסר צפיות,  כולל בחובו הפתעה(emergency)" �חירו
מקור הסכנה נתפס בדר� כלל כחיצוני לחברה , "שעת חירו�"כשמדברי� על . בענייננו

  .142ג� מאפיי� זה בהחלט לא התקיי� בענייננו. 141המתגוננת

˙ÈÚÈ·¯ ,להצדיק הכרזה לאומי כי הנסיבות יוצאות הדופ� העשויות�מקובל במשפט הבי� 

 in time of public emergency“(על מצב חירו� חייבות להיות כאלו המסכנות את חיי האומה 

which threatens the life of the nation” – לאומית על זכויות אזרחיות �כלשו� האמנה הבי�

 

כי ריבונות היא הכוח להשעות את שלטו� החוק ואת זכויות האד� , קיימת דעה בת כמאה שני�  138
. C. Schmitt Political Theology (1985), 15 ראו ;)”state of exeption“(מצב חירו� " לייצר"ו

שהרי בדמוקרטיה אנו שואפי� לעג� בחוקה את זכויות המיעוט כ� , אינני שות� להשקפה זו
אשר התרחש נבח� את א� , א� אפילו א� מקבלי� אותה. שהרוב לעול� לא יוכל לפגוע בה�

? מיהו הריבו�: תתעורר השאלה, ל זהעל פי מודבמדינת ישראל ערב ההינתקות ובמהלכה 
  ?הא� רק תומכי ההינתקות מרכיבי� אותו

השפעת� של מצבי חירו� על מערכת המשפט : על טרוריסטי� ועברייני� אחרי�"גרוס ' ראו א  139
̇ ·ÌÈÏÈÏÙ " הפלילי ÂÓ‚Ó– ̇ ÈÏÈÏÙ‰ ̇ ÂÈ¯Á‡‰ ̇ ¯Â˙· ÌÈ�ÂÈÚ )409) א"תשס, לדרמ� עור�' א ,

; 136' מע, 13 הערה ÏÈÚÏ, וראו ג� גביזו�. 36' מע, 19הערה ÈÚÏ Ï, הופנונג; 6 ערה ה,412
  .936' מע, 47הערה  ÏÈÚÏ, רובינשטיי� ומדינה

  .414�413' מ ע,˘Ì, ראו למשל גרוס  140
141  Ì˘ ,במאמרואמנ� .  ואיל�416' מע, ÏÈÚÏ  מביע קליי� דעתו כי הכלי� החוקיי� ,134הערה 

ובכ� אולי רומז כי , אלא רק נוכח סכנה חיצונית, הקיימי� אינ� מספיקי� לנוכח סכנה פנימית
א� בוודאי איננו מנמק ואיננו , לכל היותר רומז. לדעתו האיו� הפנימי גדול מהאיו� החיצוני

  .164' מ ע,˘Ì ראו ;משכנע
". דיקטטורה קונסטיטוציונית"אלא מציע לנו , כויות שעת חירו�קליי� אינו מסתפק אפילו בסמ  142

הדיקטטורה "תיאור שלו את ההבחנה איננו תומ� כלל בהתאמת מעניי� להיווכח כי ה
 In the case of constitutional dictatorship“: דווקא למציאות הישראלית" הקונסטיטוציונית

we deal with a serious threat to the established political order, whereas in the case of 
emergency powers what is dealt with are classical disturbances which in some cases 

might be quite serious: internal disturbances, strikes or natural calamities”;ראו קליי�  ,
ÏÈÚÏ 160' מע, 134 הערה.  



  : ההינתקות כמבח� לדמוקרטיה הישראלית  רו'בועז סנג
  ?או דמוקרטיה מגומדת" דמוקרטיה מתגוננת"  

241  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-07.doc 10/18/2007 9:29:00 AM  

 The principle“144 על הנסיבות יוצאות הדופ� לעמוד במבח�). 143ופוליטיות ואמנות נוספות

of exceptional threat” .הכרזת מצב חירו� על ידי ממשלה כלשהי איננה נתונה : יתרה מזו

 –לאומיי� וא� לבטלה �אלא נית� לתקו� החלטה כזו במוסדות בי�, לשיקול דעתה המוחלט

אפילו א� נית� בסיטואציה מסוימת להצדיק הכרזה על מצב , בנוס�. 145כפי שכבר אירע

 עדיי� כפופי� האמצעי� שבה� משתמש –ית לחיי האומה  נוכח סכנה ממש–חירו� 

  .146השלטו� לעקרו� הפרופורציה

˙È˘ÈÓÁ , דומני כי עד ? "הקיימי� היו� לשעת חירו� אינ� מספיקי� הכלי�"האומנ�

היו� הייתה תמימות דעי� בקרב העוסקי� בנושא כי תקנות ההגנה שירשנו מ� המנדט 

ה� דרקוניות ואינ� , את המעצר המינהליהמאפשרות למשל , הבריטי על אר� ישראל

חייבת ] היא ש[הכנסת "ו, והנה מתברר שאפילו בה� לא די. מתאימות למדינה דמוקרטית

נוס� על כ� הדובר אינו מפרט אפילו אמצעי אחד אשר . 147"להעניק לממשלה כלי� נוספי�

  .חסר לנו במצב החוקי הקיי�

˙È˘È˘ , עדיי� היה נית� ) 2005ו באפריל אשר פורסמ(ייתכ� שכאשר נאמרו הדברי�– 

א� ". נראה שהיוע� המשפטי זקוק לרוח גבית כדי לפעול: " לומר–לפי השקפתו של הדובר 

לא רוח גבית , דומני שלאור פעולותיו של האחרו� בתקופה הסמוכה להינתקות ובמהלכה

  . אלא בלמי� ומצנח עצירה, חסרה לו

˙ÈÚÈ·˘ ,הסכנה תתקשה הממשלה להיפרד מ� סכנה שבחלו"נראה כי ההתייחסות ל �

מדינת . אפשר לקבוע כמוב� בחקיקה מתי ה� פוקעי�"בדברי ההרגעה " האמצעי� שקיבלה

 

143   � �European ל15סעי�  ;�International Covenant on Civil and Political Rights ל4סעי
Convention on Human Rights;  �ראו  .�American Convention on Human Rights ל27סעי

N. Rodley The Treatment of Prisoners under International Law (Clarendon Press, 
Oxford, 1987), 271, note 38.  

144  Ì˘,271' מ ע.  
יוו� בדבר מצב חירו� כ� למשל דחה בית הדי� האירופי לזכויות האד� טענה של ממשלת   145

  .272�271' מע, ˘Ì ;שכביכול הצדיק השעיית זכויות אד�
146  Ì˘ ,לאומי היא כי �נקודת המוצא במשפט הבי�. 272' מע“No one shall be subjected to 

arbitrary arrest [or] detention”)  � וראו .)�Universal Declaration of Human Rights ל9סעי
Radley ,Ì˘ ,6' מע.  

147  “One may conclude that the emergency system of Israel is quite complete regarding the 
possibility of facing an emergency situation… Until now it has been generally assumed 
that the Israeli government is not lacking power, and that the legal arsenal at its disposal 

is rich and diversified” .כ� כתב קליי� במאמרו, ÏÈÚÏ הוא אמנ� פקפק . 163' מע, 134 הערה
 –מה גור� לו לחשוב שהאמצעי� הקיימי� שאלה א� לא האיר את עינינו באשר ל, בהנחה זו

  .כשהאיו� יהיה להערכתו פנימי,  לא יועילו בעתיד–אשר הועילו עד כה 
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יתר נעדרת ביסוס �התייחסות זו לוקה באופטימיות; "ישראל אינה בסכנת עריצות לשמה

  .148ממשי

˙È�ÈÓ˘ ,כפי , 149בל נשכח כי הכנסת לא הכריזה כלל על מצב חירו� לרגל ההינתקות

הצעה כזו אפילו לא , למיטב ידיעתי. הנראה משו� שחברי הכנסת לא מצאו לכ� הצדקה

קרוב , ולו הועלתה על ידי חבר כנסת שוחר דיקטטורה קונסטיטוציונית זה או אחר. הועלתה

�וסביר , מהל� ההינתקות עצמו התקבל ברוב קט� יחסית: לוודאי שהייתה נדחית על הס

 חברי הכנסת שתמכו בו לא היו נותני� יד� להכרזה על מצב מאוד להניח כי רבי� מבי�

בית המחוקקי� הישראלי לא קיבל , כ� או אחרת. חירו� רק כדי להקל על הגשמתו היעילה

, הפרקליטות ובתי המשפט, לפיכ� המשטרה. החלטה בדבר מצב חירו� לרגל ההינתקות

 ג� של בית –פסקי הדי� . כ�לא הוסמכו על ידי המחוקק לעשות , אשר סטו מ� הדי� הפלילי

', וכד" דמוקרטיה מתגוננת", "שעת חירו�" שבה� מופיעה רטוריקה של –המשפט העליו� 

אלא לכל היותר עשויי� ה� , אינ� יוצרי� סמכות כזו יש מאי�, הבאה להצדיק סטיות אלו

  .המלצה שלא התקבלה, להיות המלצה של השופטי� למחוקק

˙ÈÚÈ˘˙ ,לדעתי לא התקיימו כלל , "מצב חירו�"ורמלית על מעבר להיעדר הכרזה פ

. ההתנגדות להינתקות לא יצרה כל סכנה לחיי האומה. התנאי� העובדתיי� להכרזה כזו

הוכח אתה בפנינו כי לא הייתה סכנה : "בעניי� זה נתקלתי בדרישה של החולקי� על מאמרי

 

 אי� קליי� 133 ערה בהÏÈÚÏג� במאמרו . 139 הערה ÏÈÚÏ, זו ראו למשל גרוסעל סכנה גדולה   148
 ראו ;לבי� רודנות ועריצות) הקונסטיטוציונית(משכנע כי קיי� הבדל רדיקלי בי� הדיקטטורה 

Ì˘,ההנחה כי נית� למנות באופ� דמוקרטי דיקטטור אשר יסתפק במשימה שתוטל . 157' מ ע
, פעולתו תהיה נשלטת לחלוטי� על ידי המנגנוני� הדמוקרטיי�ואשר , עליו ולא ידבק בשלטו�

  .נראית נאיבית
הכנסת היא שחייבת להעניק לממשלה "קליי� שלפיה ' בעניי� זה הנני מצטר� לדעתו של פרופ  149

וכי יטע� הטוע� ". מוסמכת"במילה הנכונה יותר " חייבת"תו� החלפת המילה " כלי� נוספי�
אשר טר� , חדת נוכח ההכרזה על מצב חירו� ע� הקמת המדינהכי לא היה צור� בהכרזה מיו

. הנמש� למעלה מיובל שני� אינו רצוי בדמוקרטיה" מצב חירו�: "יש להשיבו כ�, בוטלה
 רואי� בו כמתייחס א� ורק לאיומי� קיומיי� – ורק א� –ייתכ� שנית� להסכי� עמו א� 

לרבות , א� נפרשו כחל על כל איו�א� .  מצד� של מדינות ערב–חיצוניי� על מדינת ישראל 
שההכרזה משנת " איו�("פנימי בהפרות סדר נוכח התנגדות למהל� כגו� ההינתקות " איו�"

.  לפחות במובנה המהותי–אזי נהא חייבי� לוותר על הדמוקרטיה , )כלל כוונה אליו לא 1948
 הצדקה לקיומ� קל וחומר שאי�, תקנות ההגנה כוללות סמכויות שאינ� מתאימות לדמוקרטיה

עלינו לעמוד "..., גביזו�' כפי שכתבה פרופ, �אכ. ולהפעלת� שלא בשעת חירו� ממשית ומידית
, בפיתוי להשתמש בשיקולי ביטחו� ובחסיו� של שיקולי ביטחו� כדי להשיג מטרות פוליטיות

ת אבל אינ� המטרות שעליה� נועדו סמכויות ההגנה המיוחדו, היכולות להיות רצויות לשלטו�
, וראו ג� רובינשטיי� ומדינה. 146, 139' מע, 13 הערה ÏÈÚÏ,  גביזו�;"של שעת חירו� להג�

ÏÈÚÏ זהו מצב בלתי תקי� בעליל ("943�940' מע, 139 הערה"; Ì˘,941' מ ע .(  
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". � שמנעו אותהוהאמצעי� החריפי� שנקטה מערכת אכיפת החוק ה, אולי הייתה. כזו

 –אלא הוא נורמלי , המצב הרגיל אינו של חירו�. דומני כי התחלפו לדורשי� כ� היוצרות

 עליו –" שעת חירו�"הטוע� להתקיימות הנסיבות המיוחדות מאוד של  .150מתו� הגדרה

לדעתי א� . ואפילו לא בפני הציבור, הוכחה כזו לא סופקה לא בפני בית המחוקקי�. הראיה

  .תאינה קיימ

ÛÂÒ·Ï , קשה להשתחרר מ� הרוש� שהסיבה המרכזית המוליכה אפילו מומחה למשפט

הדיקטטורה "להתבטא בזכות , החוקר וכותב בשתי מדינות דמוקרטיות, חוקתי בעל ש�

וא� נעבור את . אנחנו הולכי� לקראת מאבק קשה. יש פה מטרה"היא ש, "הקונסטיטוציונית

מתיני� לנו בהמש� הדר� מאבקי� הרבה יותר  מ–המאבק על גוש קטי� יחסית בשלו� 

 –בעיני רבי� , חוששני כי המטרה של נסיגה מ� השטחי�. 151"קשי� שיבואו לאחר מכ�

להגנת ) כמוב�, באמצעות קולמוסיה�(לרבות כאלה שבעבר נלחמו בחירו� נפש 

לרבות כמוב� , הכולל ג� הגנה משמעותית על זכויות המיעוט, הדמוקרטיה במובנה העמוק

 מטרה זו –חופש ההפגנה וחירות המצפו� , חופש ההתאגדות, חופש המחאה, חופש הביטוי

  .לרבות כרסו� בדמוקרטיה, כל האמצעי�) כמעט(מקדשת בעיניה� את 

 

  . ואיל�414' מע, ˘Ìעל היחס שחייב להתקיי� בי� המצב הנורמלי לבי� מצב החירו� ראו   150
 Is There a Case for Constitutional“ לשוב למאמרו של קליי�ג� בהקשר זה מעניי�   151

Dictatorship in Israel?”) ÏÈÚÏ (בתחילת המאמר הוא כותב כ� ). 134 הערהÌ˘ ,157' מע ,
 The assassination of Prime Minister Yitzhak Rabin must not be“ ):ההדגשה שלי

considered an act perpetrated by a lunatic or a crank…The peace process, which is now 
engaged, will certainly be extremely painful and its rejection by some sections of the 
people could turn into a real threat for the regime. It is my intent to ask whether the 
Israeli democracy should be ready to prepare itself, in order to be able to face up to the 

challenge of its opponents” .אות� : יש לשאול“opponents” –כ�?  ְלמה ה� מתנגדי� ,
למתנגדי� ) ולמהלכי� דומי� בעתיד(הפכו המתנגדי� למהל� אוסלו , בהינ� קולמוס

   .לדמוקרטיה
 It is submitted that these tools“ ):ההדגשה שלי, 164' מע, ˘Ì(בסיו� מאמרו כותב קליי� כ�   

might not be as effective against a new, non-Arab interior enemy. It is superfluous to 
define or name this potential enemy now. Let him be defined as the enemy of peace 
and/or the constitutional and democratic order. This new enemy is part of us and thus 

tackling the new situation is not easy .אכ� , � –משא כבד הונח כא� על כתפיו של הצירו
נגדות לתהלי� שלו� תזהו המוקד הלוגי של הטשטוש בי� הה. ”and/or“ –משפת הלוגיקה 

לבי� אויב הסדר ) ת השלו�כאויב, המזוהה משו� מה כהתנגדות כללית לשלו�(מסוי� 
 .הקונסטיטוציוני והדמוקרטי
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  , בכלל,  לקחי� לעתיד–אחרית דבר  .טו
  בפרט, וחינו� לדמוקרטיה

ליטות והיוע� דר� הפרק, החל במשטרה, סבורני כי רשויות אכיפת החוק בישראל, ככלל
טעו בהתייחסות לתופעה רחבת ממדי� של מחאה , המשפטי לממשלה וכלה בבתי המשפט

התייחסות . כאל תופעה של מרד אלי�) civil disobedience; "ציות אזרחי�אי("בלתי אלימה 
שבמקו� להכריז עליה� מלחמת , זו חטאה לאלפי� רבי� של מפגיני� שהתנגדו להינתקות

� היה לטפל א� באנשי השוליי� הקיצוניי� האלימי� הספורי� באמצעות נית� וצרי, חורמה
התייחסות מוטעית שכזו לציבור : יתרה מזו. הכלי� שמספק למכביר המשפט הפלילי הקיי�

אלא היא א� אווילית נוכח העובדה שלאחר , כה גדול לא זו בלבד שאינה מוצדקת
כנה שבדחיפת אזרחי� נוספי� אל ונוכח הס, ההינתקות על כולנו להמשי� ולחיות יחדיו

  .152חיק� של תחושות ניכור שלא היו לה� קוד� לכ�

לפיכ� כל הכלי� המשפטיי� החדשי� שהונהגו ערב ההינתקות ובמהלכה היו מיותרי� 
למעצרי� שביצעה בניגוד לחוק , כ� באשר לאלימות המשטרה. לחלוטי� ומזיקי� בעליל

כ� באשר להנחיות המיוחדות של היוע� ; המעצרי� ולדיכוי הפגנות חוקיות לחלוטי�
מיוחדת של טיפול ) קשוחה(המשפטי לממשלה ושל הפרקליטות שבאו להתוות מדיניות 

כ� באשר ; )ו� רולס ודאי מתהפ� בקברו'ג(בעבירות המבוצעות על ידי מתנגדי� להינתקות 
" דמר", "דמוקרטיה מתגוננת"שנחפזה לעבור לרטוריקה של , לפסיקה של בתי המשפט

אשר הוליכה להתמקדות באידאולוגיה  –  ללא כל הסמכה מצד המחוקק–" שעת חירו�"ו
כ� באשר לעבירות החדשות ; של המפגיני� במקו� במעשיה� בפועל) הלא רלוונטית(

אלא " מס� הבערות"המיותרות לחלוטי� והמזיקות שנחקקו לקראת ההינתקות שלא מעבר ל
ל הדמוקרטיה או של כלב השמירה ש(תקשורת ג� ה. תו� הצצה גסה ומגושמת מעבר לו

  .וחלק מאנשי האקדמיה תרמו ליצירת אווירה ציבורית זו) ?153מהל� ההינתקות

 לא היה נגרע – לרבות כמוב� דיני המעצר –אילו נשמרו זכויות האד� בהתא� לחוק 
לכל היותר היה . המשפט הפלילי הקיי� היה מאפשר את ביצועו. דבר ממהל� ההינתקות

: יתרה מזו. אשר בדמוקרטיה נית� וצרי� היה לקבלו בהבנה,  עיכוב מסוי� בפינוינגר�
והמתנגדי� להינתקות היו פועלי� באגרסיביות רבה , אפילו התגשמו התחזיות השחורות

כגו� מעצר� (ג� אז די היה לנו בכלי� החזקי� מאוד שמעניק המשפט הפלילי הקיי� , יותר

 

, 133 הערה ÏÈÚÏ, שפרינצק – שלא בהקשר של מהל� ההינתקות –על סכנה כזו עמד בעבר   152
  .148' מע

שבא לתאר בפי אנשי תקשורת מסוימי� את , "שמירה כמו על אתרוג"ידוע בהקשר זה הביטוי   153
  . הלא ראוי למקצוע העיתונאותואשר מעיד ג� על יחס�, יחס� לראש הממשלה
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 – שמערכת אכיפת החוק הפלילי תוכל לטפל בעברייני� על מנת) של אלה הנוקטי� אלימות
 ולאפשר את ביצוע ההינתקות בלי לפגוע בזכויות האד� ולהתנתק ג� מ� –ורק בה� 

  .הדמוקרטיה

בעשורי� האחרוני� נכתבו במקומותינו מאמרי� רבי� הקוראי� להגברת החינו� 
� השוליי� הימניי� רוב� ככול� מזהי� את הפעולות האלימות של מעטי� מ. לדמוקרטיה

בחלק� מוצע במקו� . 154הקיצוניי� כמתאפשרות נוכח היעדר חינו� מספיק לדמוקרטיה
דמוקרטיה "מודל מתו� וארו� טווח של " דמוקרטיה מתגוננת"המודל הקיצוני והדרסטי של 

 לשיטת� של –שקהל היעד שלו הוא , הרבה חינו� לדמוקרטיה, בי� היתר, הכולל, "מתחסנת
אינני מציע לזלזל . 155 הימי� בכלל והמתנחלי� בפרט–ובמפורש , ותבי�רבי� מ� הכ

אלא שנוכח הנכונות הגדולה . חינו� לדמוקרטיה הוא תמיד מבור�, לטעמי. בדבריה�
 לכרס� באופ� – בקרב רבי� מ� המזוהי� ע� השמירה על הדמוקרטיה –שהתגלתה 

הצעתי היא להעמיק את , משמעותי בדמוקרטיה לש� הבטחת הצלחתו של מהל� ההינתקות
 .156החינו� לדמוקרטיה ג� בקרב�

 

  .61 ערהה, 157�156' עמ, 53 הערה ÏÈÚÏ, אצל פדהצורראו למשל המאמרי� הנזכרי�   154
  ).אלמגור�ההתייחסות לכתביו של כה� (158, 156' מד עויחביו, ˘Ìראו   155
כתב נשיא בית המשפט העליו� השופט , 844' עמ ,125 הערה ÏÈÚÏ, 5934/05פ "בבשבהחלטה   156

שורשינו הדמוקרטיי� אינ� . אנו דמוקרטיה צעירה: " את הדברי� המאלפי� האלהאהר� ברק
. על כל אחד מאתנו לעשות את כל שביכולתו ובכוחו לשמור על הדמוקרטיה שלנו. עמוקי�

שמירת הדמוקרטיה מחייבת שמירה על חופש . היא לא תשמור עלינו, א� לא נשמור עליה
הייתי רוצה מאוד לסיי� ". ת שמירה על הדמוקרטיהשמירה על חופש הביטוי מחייב. הביטוי

, ההחלטה של השופט ברק, לצערי. ולא רק בהערת שוליי�, מאמרי בציטוט זה בטקסט עצמו
הייתה כי יש לראות בקריאה , שאליה הצטרפו ארבעה שופטי� נוספי� של בית המשפט העליו�

יה וזכויות אד� כבסיס שימוש ברטוריקה של דמוקרט)ה"(למחאה בדר� של חסימת כבישי� 
הוא מרש� בדוק להרס הדמוקרטיה מתוכה , לפעילות הפוגעת בדמוקרטיה וזכויות האד�

. עד תו� ההליכי� המשפטיי�, וכי לפיכ� יש לעצור את הנאשמי� לתקופה ממושכת, "היא
שורשינו הדמוקרטיי� . אנו דמוקרטיה צעירה"חוששני כי החלטה זו היא ביטוי מובהק לכ� ש

  ".עמוקי�אינ� 
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חיסיו� ואינטרסי מוגני בהליכי גילוי , סודיות, קבילות
   ניסיו� להשלטת סדר– במשפט האזרחי

  מאת

*יצחק עמית
  

‡ .¯·„ Á˙Ù .· . È‡�˙Î ̇ ÂÈË�ÂÂÏ¯‰ ̇ ˘È¯„Â ÈÁ¯Ê‡‰ ÔÈ„‰ ̄ „Ò ̇ Â�˜˙ ÈÙ ÏÚ ÈÂÏÈ‚‰ ÈÎÈÏ‰

„‚�Î˘ „ˆ‰ ÈÎÓÒÓ ÈÂÏÈ‚Ï ÈÓ„˜Ó .‚ .ÔÂÈÒÈÁÏ ̇ ÂÏÈ·˜ ÔÈ· .„ .ÔÂÈÒÈÁÏ ̇ ÂÈ„ÂÒ ÔÈ·. ‰ . ÔÈ·

ÔÂÈÒÈÁÏ ˙ÂÈ·ÓÂÙ .Â . ÌÈ�‚ÂÓ ÌÈÎ¯Ú Â‡ ÌÈÒ¯Ë�È‡Â ÔÂÈÒÈÁ ÏÂÓ ÈÂÏÈ‚– ˙Â�ÂÈÒÁ È‚ÂÒ – 

"‰ÓÈ¯Ê‰ ÌÈ˘¯˙ "ÌÈÎÓÒÓ ÈÂÏÈ‚ ÈÎÈÏ‰· .Ê . Ï˘ ¯˘˜‰· ‰˜ÈÒÙ· Â�Â„�˘ ÌÈ�Â˘ ˙Â�ÂÈÒÁ

ÌÈÎÓÒÓ ÈÂÏÈ‚ :1 . או לקראת יישוב סמכי� שהוכנו לקראת משפטמחסיו� גילוי מול 

סוד גילוי מול . 3;  עיתוי חשיפת הראיה– ÒÈÂÂÒ‰הלכת . 2; שפטהסכסו� מחו� לבית המ

גילוי מול . 6; גילוי מול חיסיו� לטובת הציבור. 5; גילוי מול טובת החברה. 4; מסחרי

צד שלישי המחזיק . Á .ÍÈÏ‰Ï „ˆ Â�È‡˘ È˘ÈÏ˘ „ˆ ÈËÙ˘Ó‰ :1. חסיו� המרש� הפלילי

 א� טענת החיסיו� או הפגיעה  היש מקו� להבחנה–במסמכי� המתייחסי� לבעל הדי� 

גילוי העלול לפגוע .  2?; באינטרס מוג� מועלית על ידי בעל הדי� או על ידי הצד השלישי

צו גילוי ועיו� המופנה ישירות כלפי צד שלישי . 3; בחיסיו� או באינטרס מוג� של צד שלישי

 .Ë .ÌÂÎÈÒ. שאינו צד להלי�

  פתח דבר .א

להוציא ", היא לחשו� את האמת,  ה� אזרחי ה� פלילי,תכלית ראויה בכל הלי� שיפוטי

בהלי� האזרחי הזכות לגילוי מסמכי הצד שכנגד ולעיו� בה� נתפסת . 1"כאור משפט

 

אני מודה לחבריי השופטי� ישעיהו שנלר ויעל וילנר על . שופט בית המשפט המחוזי בחיפה   *
רו על הערותיו המועילות לטיוטה 'ר בועז סנג"וכ� לעור� ד, תיה� לטיוטות קודמותהערו

 .מוב� כי האחריות לתוכ� הדברי� היא של המחבר. הסופית של הרשימה
) 2(ד מט"פ, ‚Ò„‰ ˙È�ÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Ò‰ '„ÚÏ‰ � 1412/94א "בהלי� האזרחי ראו לדוגמה ע  1

̇ Albarici International � 'Ï‡¯˘È 4999/95א "רע; 522, 516 �È„Ó ,להל� (42, 39) 1(ד נ"פ :
̄ �951/80פ "על המטרה של חשיפת האמת בהלי� הפלילי ראו ע). È¯·Ï‡'Èˆעניי�  È�˜  ' ˙�È„Ó

Ï‡¯˘È ,5121/98פ "ע; 517�515, 505) 3(ד לה"פ � ·Â¯Î˘˘È 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó , המאגר –נבו 
 . די� לפסק ה44פסקה , )Â¯Î˘˘È·עניי� : להל�(המשפטי הישראלי 
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שבו מתאפשר , כחלק בלתי נפרד מקיומו של הלי� הוג�, כמכשיר חשוב לגילוי האמת

  . 2לצדדי� לפרוס את מלוא ראיותיה�

ההלי� של גילוי מסמכי� נופל בשלב ההכנה  של ההלי� המשפטי "תרשי� הזרימה"ב

 זכות העיו� במסמכי היריב וגילוי�. בבחינת הפרוזדור לטרקלינו של המשפט, 3למשפט

את . 4הכוללת בחובה ג� את הזכות להלי� ראוי, ערכאותנגזרת מזכות היסוד של הגישה ל

 , הקניי�בזכותהמעגני� יש , עגני� בכבוד האד� כשלעצמה יש המזכות הגישה לערכאות

תנאי בהיותה  ,על זכות יסודא� נעלה , ממסדר נורמות אחרכי מדובר בנורמה  הגורסי� ויש

   .5לקיומ� של זכויות יסוד אחרות

באמצעות הגילוי  – אינטרס היעילות: בבסיס הגילוי והעיו� עומדי� שני אינטרסי�

בלא שיופתע תו הגנלתביעתו או התשתית הראייתית ללהכי� כראוי את מתאפשר לבעל הדי� 

 חשיפת המסמכי� שבידי –האינטרס של גילוי האמת ; על ידי ראיות יריבו במהל� המשפט

  .הצד שכנגד מסייעת לחשו� את האמת העובדתית

דיני הליכי גילוי מסמכי� בדי� האזרחי לבי� שבי� עניינה של רשימה זו הוא ביחס 

הכלל הוא של ו,  לגלות את האמתדיני הראיות מבוססי� על הרצו�, כמו סדרי הדי�. הראיות

 6"האמת העובדתית"שמלבד האינטרס המרכזי של גילוי ע� זאת המשפט מכיר בכ� , גילוי

. נוספי� הראויי� להגנה על מנת לתמר� פעילות ראויה מבחינה חברתיתיש אינטרסי� 

ות שבדר� כלל באי� לידי ביטוי בחסיונ, לעתי� עקרו� הגילוי ניג� בפני אינטרסי� אחרי�

על ההתנגשות בי� אינטרסי� אלה לבי� אינטרס הגילוי בהלי� . למיניה� ולסוגיה� השוני�

א� הכוונה היא ג� , לש� הנוחות נשתמש במונח גילוי. 7האזרחי נעמוד במסגרת רשימה זו

  . 8אלא א� ייאמר אחרת, לזכות העיו�

 

ש� נדו� במסגרת הלי� אזרחי , 786) 1(ד נו"פ, ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ '‡ÙÏÂÂ � 2629/98א "רע  2
 . 421י "דמ, 1971�א"תשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 45חיסיו� לטובת הציבור לפי סעי� 

המחבר מחלק את ). ט"תשנ ( ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯Â„ˆÂ¯Ù‰ ˙¯Â˙–„ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜ÚÂ ‡Â·Ó˙ לוי� ' ש  3
שלב הראיות ושלב מת� פסק , שלב ההכנה, שלב הטיעו�: רחי לארבעה שלבי�ההלי� האז

 . הדי�
 .337) 1(ד נה"פ, ˘‚· '� È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î 8473/99א "רע  4
  .577) 3(ד נא"פ, ˜ÏÙ¯‡ '˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ � 733/95א "ע  5
152/82� "כביטויו של השופט אלו� בבג  6 � ÔÂÏ‡ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,עניי� ; 446) 4(ד לו"פ

Î˘˘È·Â¯ ,ÏÈÚÏ אמת עובדתית'"זלצמ� ' נ;  לפסק הדי� והאסמכתאות ש�44פסקה , 1 הערה '
 ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ"  מניעת מידע מבית המשפט לש� הגנה על ערכי� חברתיי�–' אמת משפטית'ו

 .263) ס"תש(כד 
הנושא של זכות הפרט לעיי� במסמכי הרשות המינהלית הנוגעי� לעניינו חורג ממסגרת דיוננו   7

נתפסת כיו� כחלק מזכות " זכות העיו� הפרטית"נציי� בקצרה כי זכות זו . סוק בוולא נע
קרי , והיא מבוססת על רעיו� הנאמנות, הטיעו� וכחלק מהזכות הכללית למידע שבידי הרשות

א "ראו לדוגמה רע. כי המידע מוחזק על ידי הרשות בנאמנות עבור אזרחי המדינה ותושביה
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לוי בסדר הדי� נקדי� תחילה מילי� מספר על אודות הליכי הגי: וזו תהא דר� הילוכנו

לאחר מכ� נחדד את ההבחנה בי� מושגי� המשמשי� לעתי� בערבוביה וה� . האזרחי

לאחר מכ� נדגי� את המאבק בי� הליכי .  חיסיו� ואינטרס או ער� מוג�– סודיות –קבילות 

לבסו� נעמוד . הגילוי לבי� חסיונות שוני� כפי שהוא בא לידי ביטוי בפסיקת בתי המשפט

  . ליכי גילוי וצד שלישי תו� הבחנה בי� סוגי� שוני� של צדדי� שלישיי�על הנושא של ה

הליכי הגילוי על פי תקנות סדר הדי� האזרחי ודרישת . ב
  הרלוונטיות כתנאי מקדמי לגילוי מסמכי הצד שכנגד

 לתקנות 120�112 מוסדר באופ� מסורבל בתקנות 9נושא גילוי המסמכי� בהלי� האזרחי

לא נית� לבקש גילוי מסמכי� , וככלל, )התקנות: להל� (198410�ד"מתש, סדר הדי� האזרחי

   .11לפני הגשת תביעה

מסמכי� "ה� על , העלולי� לפעול לרעת המבקש, "מסמכי� מזיקי�"הגילוי חל ה� על 

רשאי צד לדרוש גילוי מסמ� ספציפי או . שתוכנ� עשוי לתמו� בטענות המבקש, "מועילי�

י� בעל די� רשאי לחייב את הצד שכנגד לייצר או להפיק א� א,  ועיו� בה�12סוגי מסמכי�

אלא א� נית� להפיק את המסמכי� בהשקעה מועטה של , עבורו מסמכי� שאינ� ברשותו

  . 13משאבי�

 

291/99 „.�.„ . Ô·‡ ˙˜ÙÒ‡� 'ÛÒÂÓ Í¯Ú ÒÓ Ï‰�Ó ,4069/03א "ע; 221) 4(ד נח"פ 
Ó.‡.Ï.¯.Ê .Ú· ˙ÂÎ˙Ó ˜ÂÂÈ˘"� Ó 'ÚÓÂ ÒÎÓ Ï‰�Ó"Ó ,4483/02א "רע; 836) 5(ד נט"פ 

 ÌÈÓ ÈÏÈ·ÂÓ)1994 (Ú· ‰È¯Â·„"� Ó 'ÚÓ Ï‰�Ó"‰È¯·Ë Ó , המאגר המשפטי הישראלי–נבו  ;
7805/00� "בג � ÌÈÏ˘Â¯È ̇ È¯ÈÚ ̇ ˆÚÂÓ ̇ ¯·Á È�ÂÏ‡ È�Â¯ '˜·ÓÌÈÏ˘Â¯È ̇ È¯ÈÚ ̇ ) 4(ד נז"פ, ¯

להבדיל ממידע בעל אופי , לזכות הפרט לקבל מהרשות המינהלית מידע בעל אופי ציבורי. 577
 ). ס"תש (‰Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ¯Â‡· ˙Ú„Ï ˙ÂÎÊסגל ' ראו ז, אישי

 תקנה –הלי� העיו� בא בעקבות אזכור מסמ� בכתב הטענות או בתצהיר גילוי מסמכי� , ברגיל  8
א� בעל די� רשאי לדרוש עיו� במסמ� שלא , 1984�ד"תשמ, נות סדר הדי� האזרחי לתק113

 . 117תקנה , ˘Ì –נזכר בכתב הטענות או בתצהיר גילוי מסמכי� של יריבו 
1982�ב"תשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 74הגילוי בהלי� הפלילי מוסדר בסעי�   9 ,

 . ירה לסניגוריהועניינו בגילוי חומר חק, 41ב "ח תשמ"ס
490/82� " בגלמועדי� ולמסלול שעל בעל די� לעבור טר� פנייה לבית המשפט ראו לדוגמה  10 

Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÈÓÂ‡Ï ˜�·"� Ó'‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È·  ,578) 4(ד לז"פ . 
̇ ÏÏ‰'Ï‡¯˘È � 7528/95פ "כ� עולה מע  11 �È„Ó  ,ש� ביקשה משפחתו של נרצח , 89) 3(ד נ"פ

 . אי של הנאש� על מנת להחליט א� להגיש תובענה אזרחית כנגד המדינהלעיי� בתיקו הרפו
 .193) 5(ד נו"פ, ÔÂ˘Ó˘ 'Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜�·"Ó � 2534/02א "רע  12
א "רע;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ‡Ú· ÔÓÚ� ‰·Â¯Ú È�ÒÁÓ"� Ó '‚¯·�ÊÈ 6715/05א "רע  13

5290/04 � ˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ '‚ÈÂ˘ , י הישראלי המאגר המשפט–נבו. 
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על בעל די� לטעו� לחיסיו� של מסמ� . ג� מסמ� חסוי יש לאזכר בתצהיר גילוי מסמכי�

אזכור של . 14ר גילוי מסמכי�כ� שטענת החיסיו� תעלה על שולח� הדיוני� כבר בתצהי

גילוי מסמכי� ללא שנטע� חיסיו� לגביו הוא מעי� הצהרה שהמסמ� אינו מסמ� בתצהיר 

בתצהיר גילוי טע� לחיסיו� לא שד צ. במסמ�משמש מבוא לדרישת עיו� חסוי ושהוא 

יצטר� לשכנע את בית המשפט , טעו� לחסיונו של המסמ�מבקש להוא  ואחר כ� ,מסמכי�

כפי שרשאי בית המשפט להתיר , ובית המשפט רשאי להיעתר לבקשה, בטעותכי מדובר 

  . 15לבעל די� לחזור בו מהודאתו

גילוי תשובה לדרישה לבי� במסגרת , מקו� שבו בעל די� מעלה טענה לחסיו� מסמ�ב

רשאי בית המשפט לעשות שימוש , בקשה לעיו� במסמ� ספציפיכתשובה למסמכי� ובי� 

על מנת להחליט א� המסמ� ראוי ליהנות  במעמד צד אחד מ�ולעיי� במס 119תקנה ב

טענת והכוונה היא ל, הפוטרת את המדינה מתחולתהסיפה לתקנה . 16מחיסיו� א� לאו

נוסח  [ לפקודת הראיות45�44סעיפי� של ביטחו� המדינה וטובת הציבור על פי סיו� יח

   ).פקודת הראיות: להל� (1971�א"תשל, ]חדש

מכי� ספציפיי� מהצד שכנגד צרי� להראות כי המסמכי� צד המבקש גילוי מס

קשה להגדיר מראש מה ייחשב כרלוונטי לזירת . המבוקשי� ה� רלוונטיי� לזירת המחלוקת

על פי השכל הישר ובהתא� , ועניי� זה מסור לשיקול דעתו של בית המשפט, המחלוקת

  . על פי כתבי הטענות של הצדדי�, לחזית המחלוקת

א� לא יועיל "ואי� לקבל טענה נוסח , יות היא תנאי מקדמי שאי� בלתודרישת הרלוונט

ואי� לאפשר לצד לדיו� לעיי� בחומר לפני שהוחלט , אי� להקדי� נעשה לנשמע". לא יזיק

נמצאנו מכבידי� על ניהול ההלי� ומרחיבי� את זכות , שא� לא כ�, שהחומר רלוונטי לדיו�

  . 17 הצדדי�הגילוי מעבר למידה הנדרשת באיזו� בי�

 

 המאגר המשפטי –נבו , ˘Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ô‚Ó‰"� Ó '˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È 8221/05א "ע  14
 .הישראלי

 .201) 1(ד כח"פ,  ÏÈÂ'¯Ï˘ÈË˜¯ � 240/73א "ע  15
, 661) 3(ד נה"פ ,Ë�Â˜ÒÈ„ ˜�·  '˙¯·‡ – Ú· ÁÂËÈ· ˙Â�ÎÂÒ"Ó �637/00 א"ראו לדוגמה רע  16

 . המאגר המשפטי הישראלי–נבו , È·ÏË 'Ù‰ ˜�·Ú· ÌÈÏÚÂ"Ó � 5460/06א "רע; 664
באותו . 13 הערה ÏÈÚÏ, 6715/05א "רעהכבדה על המתדיי� ראו �על אינטרס היעילות ואי  17

א "ע כ� ראו. מקרה נפסק כי אי� לחייב בעל די� להפיק או לייצר מסמכי� עבור הצד שכנגד
267/81 � ÈÁ¯ÊÓ'˙ÏÈ‡ Â�ÈÊ˜ ÔÂÏÓ  ,בקשת גילוי של מאות ש� נדונה , 589) 1( לחד"פ
·¯Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ˙ÈÓÓÚ"� Ó ' Ò�¯Â˘�È‡ ÒÈÒ¯·Â‡ „�‡ ˘ÈËÈ 95/68ע "ובר, מסמכי�

„ËÈÓÈÏ È�ÙÓÂ˜ ,בעייתיות מיוחדת מתעוררת לגבי גילוי ועיו� בשלב . 695, 689) 2(ד כב"פ
ד "פ, „ÚÙÈ 'Ò¯ÂËÂÓ ˜Ï˙ � 10052/02א " רע–המקדמי של אישור תובענה כתביעה ייצוגית 

 המאגר המשפטי –נבו , È�Â˘¯‚ 'Ú· „¯‡˜ ÈÓÂ‡Ï"Ó � 1422/03) א"ת(א "ת; 513) 4(נז
 –נבו , "Ô‰Î 'Ú· ˙¯Â˘˜˙ ¯�Ë¯Ù ˙¯·Á � 1417/02) א"ת(א "ת; )השופטת ברו� (הישראלי
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כל מסמ� שיש בו לסייע לקו החקירה . 18גישת הפסיקה בנושא הרלוונטיות היא ליברלית

ג� מסע דיג של . וכל מסמ� הכולל מידע המאפשר לצד לקד� את עניינו הוא רלוונטי

  :6546/9419א "רעכ� נאמר ב. מסמכי� שברשות הצד השני אינו בהכרח אסור

 דרישה. שכנגד סמכי� שבידי הצדלעתי� אי� בעל די� יודע מה� המ"...

אלא א� , אינו מעשה פסול' הדיג'.  אסור'דיג'אינה מהווה  אלה של לגילויי�

כי , כ� כוונת המבקש היא למצוא חומר שלא לצור� המשפט התלוי ועומד

ואילו מסמכי� . או למטרה אחרת, א� לאסו� ראיות להכנת משפט אחר

והחיפוש , שייכי� לעניי�, ועומדהמשפט התלוי  לצור� ,מועילי� מזיקי� או

   ."...וקאוהמודרנית היא לקולא ד הנטיה .'דיג' אחריה� אינו

) ש"ב(' המב. א� לא דיג בי� של התובע, של התביעה מותר" מי� הטריטוריאליי�"דיג ב

הנתבע דרש לעיי� . נדונה תביעה של בנק כנגד לקוחו בגי� יתרת חוב בחשבו� 1238/9220

הבקשה . ושנודע לו על אודותיו דר� כתבה בעיתו�, על ידי בנק ישראלבמכתב שנשלח לבנק 

 התביעה או מושאלחשבונות נדחתה מ� הטע� שהמכתב שגילויו נתבקש לא היה קשור 

ובית המשפט הדגיש כי אי� זכות עיו� גורפת בכל חומר ,  למחלוקתלסני� הבנק הרלוונטי

  ."…ÏˆÏ ÂÏ Ï‡Â ‰ÚÈ·˙‰ ÈÓÈÓ· ÂÏ È„Ú·Â˙‰ Ï˘ ÂÓÈ· ÏÂ"הקשור לצד השני 

 נדונה בקשה לגילוי מסמכי� בשלב הראיות בעקבות חקירה של אחד 8290/0121א "ברע

ההדגשה (בית המשפט נקט את הגישה הליברלית של גילוי ונעתר לבקשה באמרו . העדי�

  ):'ע'  י–שלי 

, די� רשאי� להימנע מגילוי ראיות שברשות��שאי� בעלי, הכלל הוא"...

בגילויה של ראיה מסוימת כדי לפגוע באינטרסי� לגיטימיי� כ� יש �א��אלא

˘‡Â Í‡ ÈÂÏÈ‚· Â·ÈÈÁÈ˘ Âˆ Ô˙�ÈÈ Ê¯˜ , הדי� שנתבקש לגלותה�של בעל
˙ÂÈË�‡ÂÂÏ¯ Ô‰˘ ˙ÂÈ‡¯Ï ÒÁÈ·."  

   :22על דברי� אלו חזר בית המשפט בהזדמנויות נוספות

 

אי� מניעה לבקש גילוי ועיו� במסמכי� , בדומה). השופטת ברו� (המאגר המשפטי הישראלי
א " בש1266/03) א"ת(א "ת; שור תביעה נגזרתא� ה� דרושי� להוכחת התנאי� לאי

10880/06 � È·ÏË 'Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ ̃ �·"Ó , השופט בנימיני ( המאגר המשפטי הישראלי–נבו .( 
ככולל ג� ראיות הנוגעות לפריפריה של " חומר חקירה"נית� פירוש מרחיב ל, ג� בדי� הפלילי  18

 .625) 3(ד נד"פ, È„Â¯Ó�'‡¯˘È ˙�È„Ó Ï � 4157/00פ "בשראו לדוגמה ; האישו�
 ).‡È‡ÏÂÊעניי� : להל� (54) 4( מטד"פ,  ‡Â‚È‡ ˜�·'È‡ÏÂÊ„ � 6546/94א "רע  19
 102 )3(ד"מ תשנ" פ, ·�˜ ‰Ú· ˙ÏÈ‡ ‰�È¯Â„ ÈËÈ˘Î˙"� Ó'ÈÁ¯ÊÓ. „.˜ 1238/92) ש"ב(' המ  20

 .)השופט הנדל(
�„Ú· ÙÂËÂÊÈ‡"� Ó '‡ Ë�¯ Ô 8290/01א "רע  21¯‡˜ Ú·"Ó , ראלי המאגר המשפטי היש–נבו. 
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, י�הד�כאשר יש בגילוי הראיה כדי לפגוע באינטרסי� לגיטימיי� של בעל"...

לגילוי א� ביחס לראיות שה�  יינת� צו, כגו� הגנה על סודות מסחריי�

  ".רלוואנטיות

הרלוונטיות היא התנאי ההכרחי והמקדמי . דומה כי בית המשפט לא דק פורתא בדבריו

בהיעדר רלוונטיות לא יינת� . צו גילוי יינת� א� ורק מקו� שבו הראיה היא רלוונטית. לגילוי

  . ג� בהיעדר אינטרס לגיטימי העומד מול הגילוי, במסמ�צו גילוי או עיו� 

, לאחר שבית המשפט מצא כי המסמ� שגילויו מתבקש הוא רלוונטי לזירת המחלוקת

הנחת המוצא היא שיש להורות על גילוי המסמ� אלא א� נית� להצביע על חיסיו� או על 

על . דתית ניג� בפניואינטרס או על ער� מוג� אחר שהאינטרס הנעלה של גילוי האמת העוב

   .ותחילה נערו� כמה הבחנות שישמשו אותנו בהמש� הדיו�, כ� נעמוד בהמש�

  בי� קבילות לחיסיו� . ג

 ÁÈÔÂÈÒמה היחס בי� . 23קובעות כי מסמכי� מסוימי� אינ� קבילי�שונות הוראות די� 

  ? ˜·ÂÏÈ˙לבי� 

כמוהו כמסמ� . ל הדי�מסמ� הנהנה מחיסיו� לא ייחש� לעיני בע. חיסיו� מנוגד לגילוי

מסמ� חסוי ממילא . לא נית� להגישו ולהסתמ� עליו במהל� הדיו� – הנותר בחשכת המגירה

 אי� א�,  קביל בהליכי בית משפטÏ‡מסמ� יהיה ש יכול :� לא להפ�א, הוא בלתי קביל

קבילות במוב� של  – קבילות לחוד וחיסיו� לחוד. סיו�יייהנה מחמשמעות הדבר שהמסמ� 
Admissibility וחיסיו� במוב� של היפוכו של גילוי )Disclosure( , במוב� של פטור או חסינות

 הראיה המשפט מלבסס ממצא על  למנוע מביתהקבילות נועד�אי ).Privilege(מפני עיו� 

 יש שבעל די� מבקש .סיו� נועד למנוע מבעל די� מלעיי� במסמ�בעוד חי, הבלתי קבילה

על מנת לעשות בו , קבילותו�רשאי להגישו בשל אי� לא יהא ג� א, לעיי� במסמ� לא קביל

  . שימוש לצורכי המשפט

הקבילות � הועלתה טענה לחסיו� דוח ביקורת פנימית נוכח הוראת איÈ‡ÏÂÊ‡24בעניי� 

  :שזו לשונה, 1991�א"תשנ,  לחוק הביקורת הפנימית10בסעי� 

 

·�˜ ‡Ï‡¯‰ ' „Â‚È � 7606/01א "רע; 865) 4(ד נו"פ, ÔÂÊÏËÈÂ 'ÌÂ˜‡Ë�Ù � 918/02א "רע  22
Ú· Ï‡¯˘ÈÏ"Ó , המאגר המשפטי הישראלי–נבו  . 

 לחוק 30 סעי� ;198ב "ח תשנ"ס, 1992�ב"תשנ, לחוק הביקורת הפנימית) א(10לדוגמה סעי�   23
1968�ט"תשכ,  לחוק ועדות חקירה22סעי�  ;92ח "ח תשי"ס, 1958�ח"תשי, מבקר המדינה ,

 . 28ט "ח תשכ"ס
24  ÏÈÚÏ 19 הערה . 
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 ר הפנימיחוות דעת או כל מסמ� אחר שהוציא או הכי� המבק, ח"דו) א"(

 א� לא יהיו פסולי�, במילוי תפקידו לא ישמשו ראיה בכל הלי� משפטי

  .בשל כ� לשמש ראיה בהלי� משמעתי

תשמש  הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של המבקר הפנימי לא )ב(

  ."א� תהא כשרה לשמש ראיה בהלי� משמעתי, ראיה בהלי� משפטי

, דהיינו היעדר חיסיו�,  מבחי� בי� גילויהנשיא ברק דחה את הטענה לחיסיו� תו� שהוא

  ): 'ע'  י–ההדגשה שלי (לבי� קבילות 

 112תקנה  ('המסמכי� הנוגעי� לעניי� הנדו�'על כל  משתרע מסמכי� גילוי"

, על צד לגלות כל אות� מסמכי�). 1984�ד"תשמ, סדר הדי� האזרחי לתקנות

ישרי� או במ, כי ה� כוללי� מידע אשר יאפשר לצד להניח אשר סביר

Ï˘ ˙ÂÈË�·Ï¯‰ ÈÎ ,  נמצא...התובענה נשוא לקד� את העניי�, בעקיפי�
ËÙ˘Ó· Â˙ÂÏÈ·˜ ˙Ï‡˘Ó ¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ÂÈÂÏÈ‚ ÔÈÈ�ÚÏ ÍÓÒÓ .הרלבנטיות 

 במידת האור שהמסמ� עשוי לשפו� על המחלוקת שבי� היא גילוי לצורכי

   ...."הצדדי�

ויחול , נה מביאה לחסיונוקבילותו של דוח ביקורת פנימית של בנק אי�אי, ובקיצור

ע� זאת דוח ביקורת פנימית עשוי להיות חסוי א� יוכח שהמטרה , הכלל של גילוי

א "כפי שנקבע ברע, או לצור� הליכי פשרה, 25הדומיננטית של הכנתו היא לצור� המשפט

באותו מקרה פיצל בית המשפט את דוח הביקורת הפנימית לשני חלקי� וקבע  .2335/0426

וחלקו השני נועד להפקת , ולכ� הוא חסוי, שו� הוכ� לצורכי משא ומת� לפשרהכי חלקו הרא

אלא שבסיפה של דבריו שוב לא הבחי� בית המשפט . ולכ� הוא אינו נהנה מחיסיו�, לקחי�

בי� חיסיו� לקבילות בהעירו כי הוא אינו מתייחס להיבטי� אחרי� של חסיונות על דוח 

וכפי שהובהר בפסק די� , כאמור. ק הביקורת הפנימית לחו10דוגמת סעי� , ביקורת פנימית

È‡ÏÂÊ‡ , לחוק הביקורת הפנימית עניינו 10סעי� ˙ÂÏÈ·˜·ולא בחיסיו�  .  

ש� הוגשה , 4999/9527א "רעדוגמה נוספת להבחנה בי� חיסיו� לקבילות אנו מוצאי� ב

טענה ילוי במסגרת הליכי הג. תביעה של קבל� כנגד המדינה בגי� השתחררות המדינה מחוזה

 

לנושא חסיו� . 118) 2(99על �תק, Ú· È˜Ò�ÈÓ˜"� Ó 'Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜�·"Ó 900/99א "רע  25
  .1מסמכי� לקראת משפט או לקראת יישוב הסכסו� מחו� לבית המשפט ראו להל� פסקה ז

̃ „Ú· Ï‡¯˘ÈÏ Ë�Â˜ÒÈ 2335/04א "רע  26 �·"� Ó 'È¯È˘) להל�) (27.6.06נית� ביו� , טר� פורס� :
  ). ˘È¯Èעניי� 

 . 1 הערה È¯·Ï‡'È ,ÏÈÚÏˆעניי�   27
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�ובי� היתר הסתמכה על הוראת אי,  מטעמי� שוני�סיו� של חלק מהמסמכי�יהמדינה לח

1958�ח"תשי,  לחוק מבקר המדינה30לות בסעי� הקבי :  

דעת או כל מסמ� אחר שהוציא או הכי� המבקר �חוות, חות"דו )א( .30"

  .ישמשו ראיה בכל הלי� משפטי או משמעתי תפקידיו לא במילוי

 עה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של המבקר לא תשמש ראיההוד )ב(

 חו� ממשפט פלילי בשל מסירת עדות בשבועה, שמעתימבהלי� משפטי או 

  ".26שהושגה מכוח הסמכויות האמורות בסעי� , צדק�או בה�

 30א� דחה את הטענה המתבססת על סעי� , קיבל חלק מטענות המדינהבית המשפט 
של גילוי שלב ה. ÁÈÔÂÈÒה לשאלת ˜·ÂÏÈ˙השאלת ו בי� לחוק מבקר המדינה בהבחינ

ובהיעדר טענת חיסיו� עומדת למבקש הזכות לעיי� , מסמכי� ועיו� בה� הוא שלב מקדמי
להשלי� ואי� בעיו� המוקד� כדי , נושא הקבילות מתעורר בשלב הגשת הראיות. במסמכי�

  . במהל� המשפטקבילותו של המסמ� �איעל 

בהיעדר חיסיו� רשאי צד לעיי� במסמ� על מנת לדלות ממנו השורה התחתונה היא ש
ע� זאת על בית , מידע העשוי לסייע לו במהל� המשפט ג� א� אותו מסמ� אינו קביל

את תוכנו של המסמ� הבלתי קביל בדלת " להגניב"המשפט לעמוד על המשמר כנגד ניסיו� 
ט מדויק של המסמ� וא� א� בדר� של ציטו, האחורית במהל� חקירה נגדית או בדר� אחרת

  . באזכור תוכנו

, כ�. המונחי� קבילות וחיסיו� משמשי� לעתי� בערבוביה למרות ההבחנה ביניה�
על פי סעי� , קבילות של דוח ועדת חקירה צבאית� נדונה הוראת אי9728/0428א "ברע
. )מדובר בדוח ועדת שמגר לעניי� נחל הקישו� (1955�ו"תשט, לחוק השיפוט הצבאי) א(538

באמרו ,  של דוחות חקירה למיניה�˜·Ì˙ÂÏÈהשוללות , בית המשפט מאזכר הוראות שונות
שבחיקוקי� אלה הינה לעודד ‰˙ÔÂÈÒÈÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ È¯ÂÁ‡Ó ˙„ÓÂÚ‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÏÎ "כי 

 הקבוע ‰ÔÂÈÒÈÁתכלית ... עדי� המופיעי� בפני הגו� החוקר למסור לו את מלוא המידע
ההדגשה ..." (שדיוני הוועדה התקיימו בדלתיי� פתוחותבעינה עומדת הג� ) א(538בסעי� 

באשר דוחות ועדות , ולא תכלית החיסיו�, הקבילות�והנכו� הוא שזו תכלית אי). 'ע'  י–שלי 
  . החקירה ה� לא קבילי� א� אינ� חסויי�

של מסמכי� " חיסיו�"היא , דוגמה נוספת לעירוב בי� המושגי� קבילות וחיסיו�

במרבית המקרי� שבה� נעשה שימוש בכלל זה . 29א ומת� לפשרהשהוחלפו במסגרת מש

 

 .766, 760) 3(ד נט" פ,ÔÂÓˆÚ 'Ú· ÌÈÏ˜ÈÓÈÎ ‰ÙÈÁ"Ó � 9728/04א "רע  28
 מזכיר חיסיו� זה במסגרת החסיונות המוכרי� 122�120, )ה"תשמ, כר� ב („ÂÈ‡¯ È�È˙הרנו� ' א  29

אנו גורסי� שאי� , כאמור). ב"חולה וכיו�רופא, לקוח�עור� די�(אמו� המבוססי� על יחסי 
  .קבילות�מדובר בחיסיו� אלא באי
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מסמכי� " סיו�יח"הכלל של . קבילות של אות� מסמכי��אי� מדובר בחיסיו� אלא באי

שהוחלפו בי� הצדדי� במסגרת משא ומת� לפשרה משמעו שאי� להציג את המסמ� לפני 

שהרי ,  המסמ� חסויאול� אי� פירוש הדבר כי, בית המשפט בהלי� המתקיי� בי� הצדדי�

�‡Èלפנינו אפוא כלל של . הצד השני קיבל את המסמ� והוא יודע על תוכנו˙ÂÏÈ·˜ שמקורו 

ושבבסיסו הרצו� לעודד משא ומת� לפשרה ולאפשר לבעלי הדי� להחלי� , במשפט המקובל

אחת הדרכי� להוכחה שהצהרה  .30ביניה� הצעות ללא חשש שאלו יוצגו לפני בית המשפט

או " בלי לפגוע בזכויות"רה במסגרת משא ומת� לפשרה היא הוספת המילי� מסוימת נמס

על רקע התנהגות הצדדי� , א� נית� להוכיח זאת ג� בדרכי� אחרות, "מ"במסגרת מו"

מסמ� או הפסיקה הצביעה על שלושה תנאי� נדרשי� על מנת להסיק ש. ונסיבות העניי�

;  מגעי� אמיתיי� לפשרה בי� הצדדי�וכח שאכ� היו ה)א(: ואלה ה� ‡ÌÈÏÈ·˜ Ì�Èאימרה 

קבילות �לא ק� חריג לאי בנסיבות העניי� )ג( .המסמ� או האימרה היו חלק ממגעי� אל ה)ב(

  . 31המסמ� כראיה

 שאז יחול – בי� בעלי הדי� ·ÂÙÏÁÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÍÏ‰Óיש להבחי� בי� : ודוק

 –ל ידי אחד הצדדי�  עÔ˙ÓÂ ‡˘Ó ˙‡¯˜Ï Â�ÎÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ לבי� –הקבילות �כלל אי

  . 32שעליה� יחול חיסיו� בדומה לחסיו� של מסמכי� שהוכנו לקראת משפט

בסעי� כ� נקבע . קבילות וג� על חיסיו��לעתי� המחוקק מוצא לנכו� להורות ג� על אי

וכ� נקבע בסעי� ,  לעניי� דיוני ועדת בקרה ואיכות1996�ו"תשנ, לחוק זכויות החולה) ב(22

לחוק המרש� הפלילי ותקנת ) ג(20סעי� .  הצבאי לעניי� תחקיר צבאיא לחוק השיפוט539

 קובע חיסיו� הקרוב ברוחו לחיסיו� מפני הפללה עצמית בכ� שהוא 1981�א"תשמ, השבי�

לאותו חוק קובע כי ) ב(20וסעי� , פוטר אד� מלהשיב על שאלה הנוגעת להרשעה שנמחקה

אלא א� מסר אותה ביודעי� מי  "ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהא קבילה

  . א32"שהרשעתו נמחקה

 

הקובע , 195ד "ח תשמ"ס, 1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) ד(ג79וראו סעי�   30
 ."משפטי אזרחי  בהלי�È‡¯ Â˘Ó˘È ‡Ï‰דברי� שנמסרו במסגרת הלי� גישור "כי 

פסק הדי� משתמש . 334, 311) 1(ד מז"פ, ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ÚÏÒ '‰�Â· ÏÏÂÒ � 172/89א "ע  31
המונח שיש בו להשתמש בהקשר , כאמור. בערבוביה פע� במונח חיסיו� ופע� במונח קבילות

 באשר מטרת הכלל היא למנוע מצד להציג לבית המשפט מסמ� שהועבר לו ˜·ÂÏÈ˙זה הוא 
מוש במונח קבילות בהקשר זה ראו החלטתו של לשי. במסגרת הליכי משא ומת� בי� הצדדי�

 המאגר המשפטי –נבו , Â‡È¯· È˙Â¯È˘ È·ÎÓ 'Ú· ˜·Â„"Ó˙ � 7547/99א "שח� בע' הרש� ע
 . הישראלי

 . 26 הערה È¯È˘ ,ÏÈÚÏעניי�   32
, Ò‡Ò� Ï‡ 'Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï¯‰ � 9384/01פ "ראו דנ" ביודעי�"לפרשנות המונח   33

 . 637) 4(ד נט"פ
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קבילות �המורי� על אי" כללי פסילה"קבילות אנו מוצאי� בחקיקה �לצד הוראות אי

,  לחוק האזנת סתר13סעי� ; 1981�א"תשמ,  לחוק הגנת הפרטיות32דוגמת סעי� , ראיה

. י המקביל לו לחוק השיפוט הצבא477 לפקודת הראיות וסעי� 12סעי� ; 1981�א"תשמ

והפעלת� של כללי� אלה מצריכה , כללי הפסילה מונעי� שימוש במידע שהושג שלא כדי�

הכרעה כי ראיות מסוימות שבעל די� מבקש להסתמ� עליה� הושגו באמצעי� פסולי� או 

 של הראיה במקרי� ובתנאי� ˜·ÂÏÈ˙‰הכרעה כאמור עשויה להביא לפסילת . שלא כדי�

חורג ממסגרת , שעניינו בדוקטרינת הפסלות היחסית, נושא זה. ההקבועי� בחוק או בפסיק

כמו הכלל , כמו כ� לא נעסוק בכללי� אחרי� האוסרי� על קבילותה של ראיה, 34דיוננו

כל אלו . האוסר על עדות שמיעה או הכלל האוסר על סתירת מסמ� בכתב בעדות בעל פה

ש מבית המשפט להיחש� כללי� שנועדו לשרת את גילוי האמת בכ� שה� מונעי� מרא

   .35לראיות שיש ספק לגבי מהימנות�

בתי המשפט היו נכוני� לחרוג מרשימת החסיונות הסטטוטריי� , כפי שנראה בהמש�

היה נית� לסבור כי כ� . 36הראיות ובחוקי� אחרי� וליצור חיסיו� מכוח הפסיקה שבפקודת

א� הפסיקה נרתעה , ו�שהוא דרסטי פחות מחיסי, יעשה בית המשפט ג� במישור הקבילות

ההנחה היא שמקו� שבו לא קבע המחוקק . הקבילות הסטטוטוריות�מלחרוג מהוראות אי

ואל לבית המשפט ליצור בפסיקתו כלל של , מדובר בהסדר שלילי, קבילות�הוראה של אי

קבילות הקבועה בחוק �מטע� זה נדחתה טענה כי יש להקיש מהוראת אי. 37קבילות�אי

  .38קבילות של דוח ועדת חקירה לפי חוק הטיס� וליצור אי1968�ט"תשכ, ועדות חקירה

  בי� סודיות לחיסיו� . ד

יש להוסי� רשימה ארוכה מאוד של והאינטרסי� או הערכי� המוגני� לצד החסיונות 

" חיסיו�"קנות פטור בדר� של מחובות הסודיות מא� רק חלק , 39 סטטוטוריותÂÈ„ÂÒ˙חובות 

ל מצווי� להעיד והכנקודת המוצא היא ש. משפטהליכי בו וגילויהמידע הסודי מהצגת 

 

 477וסעי� ,  לפקודת הראיות12יו� נרחב בכללי הפסילה בכלל וכלל הפסילה לפי סעי� לד  34
ש� נדונו סעיפי� , 1 הערה Â¯Î˘˘È ,ÏÈÚÏ·ראו לאחרונה בעניי� , לחוק השיפוט הצבאי בפרט

 . אלו בהקשר של הפרת החובה להודיע לעצור על זכות ההיוועצות בעור� די�
  . 6 הערה ÔÓˆÏÊ ,ÏÈÚÏ; 12, 11) ז"תשנ( כז ˘ÓÌÈËÙ" על משפט ושיפוט ואמת"ברק ' א  35
̇ ‰„ÔÈ¯ËÈˆ � ' ˙ÚÓ˘ÓÏ ÔÈ 298/86ש "ב; לדוגמה חסיו� מקורות עיתונאי הוא יציר הפסיקה  36 È·

ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ,337) 2( מאד"פ . 
 . 281) 4(ד לז"פ, Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÔÓ¯ÂÂÏÈÒ ÔÂ·ÊÚ � 423/83ע "בר  37
השופט ( המאגר המשפטי הישראלי –נבו , È„Â¯ 'È‡Ú· ‚�ÈÒÈÏ È· È„ "Ó � 147/01) 'חי(א "ת  38

 ).עמית
 . 520הערה , 190' עמ, 7 הערה ÏÈÚÏ, סגללרשימה חלקית של הוראות סודיות ראו   39
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חלה על סודיות חובת ה.  לפקודת הראיות1 כאמור בסעי� ולהציג מסמכי� במשפט

עומדת עד לנקודת הזמ� שבה נדרשת ראיה על והיא , הפועלי� מחו� לכותלי בית המשפט

 האזרחי בדבר גילוי הדי� בענייננו הוא תקנות סדר הדי�.  המבטל את חובת הסודיותפי די�

 178לפי תקנה , מסמכי� או החובה להעיד ולהציג מסמכי� מכוח זימו� לבית המשפט

  . 40לתקנות סדר הדי� האזרחי

לעתי� המחוקק מבהיר במפורש כי הוראת הסודיות לא באה ליצור חיסיו� בהליכי בית 

� מידע לא יגלה אד "1961�א"תשמ,  לחוק הגנת הפרטיות16כ� לדוגמה סעי� . משפט

אלא לצור� ביצוע , כמחזיק של מאגר מידע כמנהל או, שהגיע אליו בתוק� תפקידו כעובד

   .41..." או על פי צו בית משפט בקשר להלי� משפטיעבודתו או לביצוע חוק זה

המוטלת על חובת סודיות . חובת סודיות אי� משמעה בהכרח חיסיו�, קיצורו של דבר

דרישה חוקית למסור עדות או מסמכי� במהל� הלי� פני עומדת באינה אד� בביצוע תפקידו 

חובה כללית להעיד ולהציג ונקודת המוצא היא של  ,42סיו� לחודיוח סודיות לחוד. שיפוטי

  . מסמכי�

חיסיו� מתו� חובת " לגזור", על דר� של פרשנות, ע� זאת הפסיקה הכירה בכ� שנית�

כ� נעשה בעניי� . יונות הסטטוטוריי�הסודיות ובכ� ליצור חיסיו� יציר הפסיקה מחו� לחס

È‡ÏÂÊ‡43 .הלקוח טע� . באותו מקרה הגיש הבנק תביעה כנגד לקוחו בגי� יתרת חוב בחשבו�

דוח הביקורת הפנימית  לעיי� בנעשו פעולות שלא כדי� על ידי פקידי הבנק ודרששבחשבו� 

  .  ובדוח של בנק ישראלשל הבנק

קבילות� ושל חסיונ� �ית מנימוקי� של אילחשיפת דוח הביקורת הפנימהבנק התנגד 

 המוטלת  ‰ÂÈ„ÂÒ˙כ� טע� הבנק לחיסיו� מכוח חובת. 44של מסמכי� שהוכנו לקראת משפט

חייב "...הקובע כי , 1992�ב"תשנ, לחוק הביקורת הפנימית) ה(9על מבקר הפני� לפי סעי� 

זולת א� , דוכל מסמ� ומידע שהגיעו אליו עקב מילוי תפקי המבקר הפנימי לשמור בסוד

�הטענה ". למילוי תפקידו כנדרש בחוק או א� הגילוי נדרש על פי כל די� הגילוי נחו

 

 .45) ה"תשנ ( כהÌÈËÙ˘Ó" חסיו� בנק לקוח בדיני הראיות" שטיי� 'א  40
הקובע כי מי , 104ב "שסח ת"ס, 2002�ב"תשס,  לחוק שירות נתוני אשראי37השווה לסעי�   41

לא יגלה אותו אלא , שהגיע אליו מידע במהל� עבודתו או העסקתו בשירות נתוני אשראי
 ". ‡ÔÈ„ ÏÎ ÈÙÏ ˙˘¯„�‰ ‰„ÈÓ· Â"לצור� ביצוע הוראות החוק 

 .126' עמ, 29 הערהÏÈÚÏ , הרנו�  42
43  ÏÈÚÏ 19 הערה . 
כ� נדחתה . יה עמדנו לעילשעל, הטענה נדחתה בהתבסס על ההבחנה בי� קבילות לחיסיו�  44

הדוח הוכ� במהל� הביקורת הרגיל של  מאחר שמסמכי� שהוכנו לקראת משפטהטענה של 
 .חלק מעבודת ביקורת הפני� כהבנק
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ולפנינו דוגמה לכ� שחובת הסודיות האישית המוטלת על מבקר הפני� מתבטלת , נדחתה

   .בשערי בית המשפט מכוחו של די� הגילוי על פי תקנות סדר הדי� האזרחי

ו� חובת הסודיות של מבקר הפני� חסיו� פסיקתי של בית המשפט סירב אפוא ליצור מת

מכוח של בנק ישראל וח דע� זאת הכיר בית המשפט בחסיו� ה, דוח הביקורת הפנימית

   :א לפקודת הבנקאות15 בסעי� ההוראת הסודיות הקבוע

 זו פקודה לפי לו מסמ� שהוגש אד� ידיעה שנמסרה לו ולא יראה יגלה לא"

 א� לגלות ידיעה מותר אול� ,1981�א"התשמ, )ירישו(הבנקאות  לפי חוק או

או א� הידיעה או המסמ�  ,תביעה פלילית יראה צור� בכ� לצרכי הנגיד

  ." בהסכמתו–מבנק  נתקבלו

לפקודת הבנקאות והגיע  א15תכלית הסודיות שנקבעה בסעי� הנשיא ברק בח� את 

 מערכת הבנקאות קיומו של פיקוח יעיל על: למסקנה כי בבסיס הסודיות תכלית כפולה

שיתו� פעולה ועידוד ,  ידיעות המושגות תו� כדי אותו פיקוח� שלבאמצעות הבטחת סודיות

שהבנק ימסור את אינטרס הציבור הוא . בכל הרמות בי� הבנק לבי� גורמי הפיקוח עליו

בסכסו� המידע לפיקוח על הבנקי� ללא מורא וללא חשש שאותו מידע ישמש כנגדו בעתיד 

  . שני פרטי�אזרחי בי� 

השורה התחתונה היא שבדר� של פרשנות הסיק בית המשפט מתו� חובת הסודיות 

לפנינו דוגמה לחיסיו� יציר . 45פיקוח על הבנקי��הקבועה בפקודת הבנקאות חסיו� בנק

   .אמותיה של פקודת הראיות' חיסיו� שמחו� לד, הפסיקה

מתו� חובת " נגזר"שלקוח הוא דוגמה נוספת לחיסיו� יציר הפסיקה �חסיו� בנק

 קודמי� � מנישואיתכל אח, נדו� סכסו� בי� שתי כתות יורשי� 1917/9246א "רעב. הסודיות

 39לפי סעי� צו כלפי הבנק , במעמד צד אחד, התובעי� ביקשו.  המנוחי�של בני הזוג

 

בפסק הדי� נאמר כי החיסיו� אינו מוחלט מאחר שנגיד בנק ישראל רשאי להתיר גילוי ראיה   45
בכ� . וי ידיעה או מסמ� שנתקבל ממנווהבנק עצמו רשאי להסכי� לגיל, לצורכי הלי� פלילי

לקוח רשאי הלקוח לוותר על �שהרי ג� בחיסיו� מוחלט דוגמת חסיו� עור� די�, אי� רבותא
הוק בי� �מפסק הדי� לא ברור א� למעט מקרי� אלו רשאי בית המשפט לאז� אד. החיסיו�

 בגילוי הראיה ולהורות על גילוי כאשר הצור�, כמו בכל חיסיו� יחסי, האינטרסי� הנוגדי�
ונראה כי כל חיסיו� , לדעתנו התשובה לכ� היא חיובית. לש� עשיית צדק עדי� על פני החיסיו�
̃ È˘Ú˙ ÁÂ˙Ù‰ � 2708/05) א"ת(א "בת. יציר הפסיקה ראוי שיהיה חיסיו� יחסי �· 'ÔÈÙ , נבו– 

ורת נקבע כי מאחר שהבנק חש� תוכנו של דוח ביק) השופטת דות�( המאגר המשפטי הישראלי
 . מפקח על הבנקי��רואי� בו כמי שוויתר על חסיו� בנק, המפקח על הבנקי�

עוד על פסק הדי� ). ÏÂ˜Ò¯עניי� : להל� (764) 5(מזד "פ ,¯·ÏÂ˜Ò'‚ 'È¯ � 1917/92א "רע  46
) ד"תשנ( יא ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" הסודיות הבנקאית היקפה וחריגיה"פלפל '  ראו דÏÂ˜Ò¯בפרשת 

 ". חיסיו� ראייתי"ו" חיסיו� נורמטיבי"� של המחברת משתמשת במונחי. 125
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 לה� לקבל רישומי� לגבי חשבונות שהתנהלו על ש� המנוחי�המתיר  ,לפקודת הראיות

 היאהיענות הבנק לדרישה דחה את הבקשה מ� הטע� שהמחוזי ית המשפט ב .�ולהעתיק

דעת מול  גולדברג וטל רוב של השופטי� בדעת ,העליו�בית המשפט . פגיעה בפרטיות

קבע כי חשיפת חשבונות בנק היא פגיעה בפרטיות בשל חובת , חשי�' של השופט מהמיעוט 

לחוק הגנת ) 8(2עי� לפי ס, וחהסודיות החלה על הבנק מכוח ההסכ� בינו לבי� הלק

הפרה של חובת סודיות לגבי "הקובע כי פגיעה בפרטיות היא , 1981�א"תשמ, הפרטיות

   ".בהסכ� מפורש או משתמע שנקבעה, עניניו הפרטיי� של אד�

על בית המשפט לפנינו דוגמה לכ� שמתו� חובת הסודיות של הבנק כלפי הלקוח הסיק 

וכאשר בית , 48חיסיו� שאינו מוחלט אלא יחסי, 47קוחל�קיומו של חיסיו� ביחסי בנק

. עליו לאז� בי� האינטרסי� המתגוששי�, המשפט נדרש להחליט א� להסיר את החיסיו�

השופט גולדברג מצביע על שורה של שיקולי� שיש להביא בחשבו� במסגרת האיזו� 

: ל בעל הדי�הקונקרטי בי� האינטרסי� הנוגדי� של גילוי האמת לבי� פגיעה בפרטיותו ש

הא� הונחה תשתית ראייתית לכאורית , חיוניות המידע להכרעה במחלוקת בי� הצדדי�

היק� הגילוי ומניעת , עדר אפשרות להישע� על ראיות חלופיותיה, המצדיקה מת� החשבונות

הדיו� הוחזר . למה שחיוני למחלוקת העובדתיתבנוגע היק� המידע שייחש� ודיג בעלמא 

  . המחוזי על מנת שיבח� שוב את הבקשה על סמ� שיקולי� אלהאפוא לבית המשפט 

  .  בהקשר של חסיו� אישי או תוכניÏÂ˜Ò¯בהמש� נחזור ונדו� בפרשת 

פיקוח על �חסיו� בנק: הדגמנו שני חסיונות יציר הפסיקה שנוצרו מתו� חובת הסודיות

סודיות השורה התחתונה היא שכאשר אנו נתקלי� בחובת . לקוח�הבנקי� וחסיו� בנק

ולקבוע א� יש על בית המשפט לפרש , סטטוטורית ללא הוראה מפורשת של חיסיו� בצדה

כ� לדוגמה אנו סבורי� כי יש להסיק חסיו� יחסי מתו� . 49סיו�ילהסיק מחובת הסודיות ג� ח

 

לקוח היא �ההסתמכות על חובת הסודיות בחוק הגנת הפרטיות כבסיס ליצירת חסיו� בנק  47
הוצע , ומטעמי� נוספי�, מטע� זה. תחולתו של חוק זה על תאגידי��בעייתית בהתחשב באי

חה על שולח� הכנסת הצעת  הונ1.4.97וביו� , לעג� את נושא הסודיות והחיסיו� הבנקאי בחוק
ראו ". 1997�ז"התשנ, )חסיו� המידע(הצעת חוק לתיקו� פקודת הבנקאות "חוק פרטית בש� 

̇ ‰ËÙ˘Ó" הכספת הבנקאית באספקלריית הזכות לפרטיות"שנער �פלאטו' במאמרה של ר È¯˜ 
 . 292, 288, 279) א"תשס(א 

, 589�586, 573) 2(ד מח" פ,ˆ·‡Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â‡˙�Î˘Ó ˜�· ˙ÂÁÙË"� Ó 'Á 5893/91א "ע  48
 . 583) 5(ד נח"פ, È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó � 11364/03פ "וראו ג� רע. 604�603

2754/94� "בבג  49 � ÈÂÏ '‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ ˙¯˘ ,הסיק בית המשפט מתו� 353) 4(ד נ"פ 
1959�ט"תשי, )שירותי המבח�(הוראות הסודיות הקבועות בתקנות העמדת עברייני� במבח�  ,

,  לתקנות סדר הדי� הפלילי28כ� ראו תקנה . חסיו� תסקיר קצי� מבח�, 1199ט "ת תשי"ק
עוד . הקובעת מעי� חיסיו� חלקי לתסקיר קצי� מבח�, 1200ד "ת תשל"ק, 1974�ד"תשל

 –נבו , ÈÈ·· 'Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ‰È¯‡"Ó· � 877/02) 'חי(א "בהקשר זה ראו החלטתי בת
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כל חיסיו� יציר הפסיקה הוא חיסיו� , ככלל. 50חובת הסודיות החלה על מגשר בהלי� גישור

דוגמת החיסיו� הסטטוטורי , נו במקרה שבו יצרה הפסיקה חיסיו� מוחלטוטר� נתקל, יחסי

   .לקוח�עור� די�

ולעתי� אנו מוצאי� בפסיקה כי מונחי� , ההבחנה בי� סודיות לחיסיו� לא תמיד נשמרת

התנגדה המערערת לחשיפה של דוחות מס  8551/0051א "רעב. אלה משמשי� בערבוביה

בפרק ) א(231סעי� . לרשויות המס בטענה של חיסיו�הכנסה ושל מסמכי� שוני� שהעבירה 

, "הממלא תפקיד רשמי בביצוע הפקודה"ב לפקודת מס הכנסה מטיל חובת סודיות על "י

או מי שמועסק , מי שנתמנה לפי הוראות הפקודה" מחרה אחריו וקובע כי 232וסעי� 

�גלות לביתאו ל, תעודה או שומה, ח"משפט כל דו�להראות לבית לא יידרש, בביצועה

   ...."כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי תפקידו לפי הפקודה, להודיע לו המשפט או

 –ההדגשה שלי (דחה את הטענה לחיסיו� בלי להבחי� בי� חיסיו� לסודיות  בית המשפט

  ): 'ע' י

 על מסמ� או ידיעה שהגיעו אל ממלא תפקיד ÔÂÈÒÁב לפקודה מטיל "פרק י"

חסיו� זה היא לאפשר לנישומי� לפרוש  ו שלתכלית. רשמי לפי הפקודה

אמת   לצור� גביית מס–בפני רשויות המס מידע הנוגע לעיסק� ולהכנסת� 

כל את � בלא שנישומי� אלו יחששו מכ� שמסירת המידע תחשו� לעי�–

פקיד השומה '  גהל נ4826/97, 4825/97 א"סודותיה� המסחריי� ראו ע

מידע  זה חל א� לגבי ÔÂÈÒÁ. 9 בסעי�, )טר� פורס�(למפעלי� גדולי� 

. ב לפקודה" הקבועה בפרק יÂÈ„ÂÒ‰ ˙·ÂÁ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ˘ ÈÓ˙שהגיע לידי 

Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ÏÁ Â�È‡ ÔÂÈÒÁ‰ ÂÓˆÚÏ˘Î ,והנישו� א� רשאי לוותר עליו".  

העובדה שהנישו� רשאי לוותר על חיסיו� אי� . דומה כי בית המשפט נקלע לכלל טעות

רשאי הלקוח , לקוח�כמו חסיו� עור� די�, חיסיו� מוחלטאפילו ב. פירושה היעדר חיסיו�

 

עת גילוי תסקיר קצי� מבח� שנית� בהלי� פלילי ש� ביקשה הנתב, המאגר המשפטי הישראלי
 . שהתנהל כנגד התובע ועיו� בו

ת "ק, 1993�ג"תשנ, )גישור(חובת הסודיות החלה על מגשר קבועה בתקנות בתי המשפט   50
קובעת כי המפשר לא יגלה כל מידע למי שאינו צד לגישור ותקנה ) ה(5תקנה . 1042ג "תשנ

ישמור המגשר על , מידע למגשר תו� דרישה לשמרו בסודקובעת כי א� בעל די� מסר ) ו(5
לביקורת על נוסחו של הסעי� ולהצעה לקביעת חיסיו� . סודיות המידע כלפי כל בעל די� אחר

  ‰Â˘ÈÙ–¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˜�Ú¯ דויטש ' למידע ולמסמכי� שנמסרי� במהל� הגישור ראו א
"  מגשר לבי� צדדי� לגישורהחיסיו� בי�"כ� ראו מאמרה של רונית זמיר . 175�167, )ט"תשנ(

  .בספר זה
̇ ÌÂÊÈÈÂ ÔÂÎÈ˘ ÌÈÙÂ¯Ù‡)1991 (Ú·"� Ó'Ï‡¯˘È  8551/00א "רע  51 �È„Ó  ,להל�(102) 2(ד נה"פ :

 ).‡ÌÈÙÂ¯Ùעניי� 
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ראוי להכיר בחסיו� , לטעמנו. לוותר על החיסיו� ולא יהא בכ� לגרוע מעצ� הזכות לחיסיו�

פקיד שומה ולהכיר בחסיו� המסמכי� מכוח חובת הסודיות הקבועה בפקודת מס �נישו�

בחסיו� מסמכי� שהועברו הרציונל להכרה . כמו ג� בחוקי� פיסקליי� נוספי�, הכנסה

לרשויות המס הוא לעודד את הנישו� לדווח אמת ולפרוס לפני רשויות המס מידע הנוגע 

לעסקיו ולהכנסותיו בלי לחשוש כי המידע הנמסר על ידיו עלול להיחש� בהלי� משפטי 

שא� ידע הנישו� כי מידע שמסר לרשויות המס עלול להיחש� ולשמש . 52בינו לבי� ראוב�

   .53הוא עלול להירתע ולהימנע מלמסור אותו מידע, אחרי�גורמי� 

הרי שהחיסיו� חל על המידע , משקבענו כי ראוי להסיק חיסיו� מתו� חובת הסודיות

בהמש� נחזור ונזכיר את פסק הדי� . 54מושא החיסיו� בניגוד לקביעת בית המשפט דלעיל

ת חיסיו� הנטע� על ידי צד  בהקשר של חיסיו� הנטע� על ידי בעל די� לעומ‡ÌÈÙÂ¯Ùבעניי� 

  . שלישי

  בי� פומביות לחיסיו� . ה

לפני שנמשי� בדרכנו אעיר כי יש להבחי� בי� נושא החיסיו� לבי� הנושא של הגבלת 

לחוק בתי  70� ו68 סעיפי� – דלתיי� סגורות ואיסור פרסו�: על שני פניו, פומביות הדיו�

1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[ המשפט .  

ר הבחנה בי� מישור החיסיו� למישור פומביות הדיו� אנו מוצאי� בעניי� דוגמה להיעד

  ): ע" י–ההדגשה שלי (ש� אומר בית המשפט , 55אפרופי�

בפני המבקשי� עומדת האפשרות למנוע את חשיפת המידע , זאת ועוד"...

�ÏÚ ˙‡ÊÂ, החסוי בפני צדדי� שלישיי�˙È·Ï ‰ÈÈ�Ù È„È� Í¯ÂˆÏ ËÙ˘Ó‰

 

 נאמר על ידי בית 439, 433) 2(ד נה"פ, Ï‰‚ 'ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏÚÙÓÏ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù � 4825/97א "בע  52
 למסמ� או לידיעה שהגיעו אל ÔÂÈÒÈÁות המשפט כי הוראות אלו בפקודת מס הכנסה מקנ

נקבע ,  מאזכר הלכה זו‡ÌÈÙÂ¯Ùא� שבית המשפט בעניי� . ממלא תפקיד רשמי לפי הפקודה
עוד על ההכרה בחיסיו� כאמור . על ידיו שאי� חיסיו� למסמכי� שהועברו אל פקיד השומה

 . 7 הערה ÏÈÚÏ, 291/99א "לש� הגנה על פרטיותו של הנישו� ועל סודותיו המסחריי� ראו רע
̃ ‡ÔÓ¯·ÏÈÊ 'ÈÏ‡¯˘È È�˜È¯Ó � 68/88ע "בר  53 ש� הסיק בית המשפט חיסיו� , 383) 2(ד מב"פ, ·�

, לחוק מס ער� מוס�) א(142מ מכוח הוראת הסודיות בסעי� "של המידע שנמסר לרשויות מע
 . 52ו "ח תשל"ס, 1976�ו"תשל

החיסיו� לא חל כלפי הנישו� , תומאחר שתכלית החיסיו� היא להג� על הנישו� ועל פרטיו  54
 . 234' בעמ, 7 הערה ÏÈÚÏ, 291/99א "רע; עצמו

ש� הכיר בית המשפט , 53 ערה הÏÈÚÏ ,68/88א " וראו ג� רע51 ערהלעיל ה ,‡ÌÈÙÂ¯Ùעניי�   55
בחסיו� הידיעות שנמסרו לרשויות מס ער� מוס� והורה על חסיו� הפרוטוקולי� והמוצגי� 

 . רסו�פ�במקו� להשתמש במונח אי
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ÌÈ‡˙Ó ÔÂÈÒÁ ˙ÏË‰ .ו)8)(ב(68סעיפי� , למשל, אור �לחוק בתי ) א(70

1984�ד"תשמ, ]נוסח משולב[ המשפט ."  

חלק . היעדר ההבחנה בי� חיסיו� לפומביות הדיו� מקורו בקרבה שבי� שני הנושאי�
מהעילות המקנות לבית המשפט שיקול דעת להורות על קיו� הדיו� בדלתיי� סגורות 

חלק . נה על ביטחו� המדינה או הגנה על סוד מסחריחופפות חסיונות סטטוטוריי� דוגמת הג
מהעילות המקנות לבית המשפט שיקול דעת להורות על איסור פרסו� מקור� בהגנה על 

נוס� על כ� יש שבית המשפט מורה על גילוי למרות חיסיו� יחסי או . אינטרס הפרטיות
ה על קיו� הדיו� א� הוא מקהה עוקצה של ההחלטה בכ� שהוא מור, למרות פגיעה בפרטיות

בדלתיי� סגורות או על איסור פרסו� א� על פי הסמכות ושיקול הדעת המסורי� לו לפי 
יש להבחי� בי� מישור , מכל מקו�. פקודת הראיות וא� על פי סמכותו לפי חוק בתי המשפט

החיסיו� וההגנה על אינטרס הפרטיות במסגרת הליכי גילוי לבי� הנושא של פומביות 
   . 56הדיו�

 – סוגי חסיונות –גילוי מול חיסיו� ואינטרסי או ערכי מוגני . ו
  בהליכי גילוי מסמכי " תרשי הזרימה"

וכעת נעמוד על , עמדנו על ההבחנה בי� חיסיו� לבי� קבילות ובי� חיסיו� לבי� סודיות
נזכיר כי בבסיסו של כל חיסיו� עומד ער� או אינטרס שהחברה מעוניינת . החיסיו� עצמו

ודד ולתמר� תו� העדפת חסיו� המידע והסתרתו מבעל הדי� על פני גילוי האמת לע
יש חיסיו� שמטרתו , לדוגמה. התכליות שבבסיס כל חיסיו� וחיסיו� ה� שונות. העובדתית

ויש , יש חיסיו� שנועד למנוע מאד� להפליל את עצמו, להג� על שלו� הציבור וביטחונו
�עור� די�, מטופל�פסיכולוג, חולה�מו� כמו רופאחיסיו� שמטרתו לעודד מערכת יחסי א

  . לקוח

ומכא� החשיבות של , ע� זאת נקודת המוצא היא שגילוי האמת דורש תשתית עובדתית
בתי המשפט חזרו והדגישו . חשיפת מלוא הנתוני� לפני בית המשפט ולפני בעל הדי� שכנגד

  : 57כי המשפט עומד על האמת

 

וג� זכות זו יש לאז� ע� הזכות , זכות העיו� בתיק בית המשפט נגזרת מעקרו� פומביות הדיו�  56
א "מרזל בע' ראו לדוגמה החלטותיו של הרש� י; לפרטיות או ע� הזכות לסודיות מסחרית

8849/01 ÂÚ"„ � ·Â·Ò 'ÊÙ�Ú· ˜ÂÂ˘Ï ‰¯·Á Ï‚"Ó ,3914/91א "ע; 385) 5(ד נט"פ � Ì‡ÁÏ '
ÓÂ˘ „È˜Ù˙¯ˆ� ‰,  לזכות העיו� בתיק בית די� שרעי על רקע .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו

 לחוק בתי המשפט ראו 70החופש האקדמי וחופש העיתונות נוכח הוראת סעי� , הזכות לדעת
5335/04� "בג � Ô‡„Ó¯ Â·‡ 'ÌÈ¯ÂÚ¯ÚÏ ÈÚ¯˘‰ ÔÈ„‰ ˙È· ‡È˘� , המאגר המשפטי –נבו 

 . הישראלי
 . 1 הערה È¯·Ï‡'È ,ÚÏÏÈˆעניי�   57
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, היא, ילוי מסמכי� והעיו� בה� במשפטנקודת המוצא העקרונית לעני� ג"
ביסוד ההלי� השיפוטי עומדת . האמת המשפט עומד על': שכ�, גילוי מירבי

עשית  גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדי� בהבטיחו; '...חשיפת האמת
גילוי האמת משרת את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות . משפט

  ...."כולה הפעולה של המערכת החברתית

וגילוי האמת הוא בבסיסו של ההלי� השיפוטי , לוי מסמכי� תור� לגילוי האמתגי
לכ� . שבתורו הוא עמוד תוו� של המערכת החברתית ושל מערכת אכיפת החוק, התקי�

והחריג הוא , באיזו� האינטרסי� שבי� חיסיו� מול אינטרס הגילוי הכלל הוא של גילוי
ובתי המשפט נטו לפרש את החיסיו� על דר� , 59הגישה אל החיסיו� היא חשדנית .58החיסיו�
  . הצמצו�

  :ל להבחי� בי� שלושה סוגי חסיונותמקוב

החסיונות הנזכרי� דוגמת ,  חסיונות הקבועי� במפורש בחוק– סיו� סטטוטורייח
�א"תשמ,  לחוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�3סעי� ; פקודת הראיות ל52�44סעיפי� ב

1999�ט"תשנ, סחריות לחוק עוולות מ23סעי� ; 1981.   

  . סיו� של מסמכי� שהוכנו לקראת משפטיח דוגמת – יציר המשפט המקובלנות חסיו

, 61פיקוח על הבנקי��בנקחסיו� , 60כמו חסיו� מקורות עיתונאי – יציר הפסיקהחסיונות 
   .63לקוח�חסיו� עור� פטנטי�, 62לקוח�חסיו� בנק

ויכול , מתוודה�קוח או חסיו� כה� דתל�עור� די� כמו חסיו� ËÏÁÂÓיהיה שסיו� יכול יח
. 64לקוח�או חסיו� בנק עובד סוציאליפסיכולוג ו, רופא�מטופלכמו חסיו� , ÈÒÁÈשיהיה 

 

א� שמדר� ניסוח החסיונות היחסיי� בפקודת , זאת. 62'  עמ,19 ערה הÈ‡ÏÂÊ‡, ÏÈÚÏעניי�   58
 ÏÈÚÏ ,שטיי� ;וגילוי הראיה החסויה הוא היוצא מ� הכלל, הראיות עולה שהחיסיו� הוא הכלל

 . 55 ערה ה,60' עמ, 40הערה 
̃ „Ú· Ï‡¯˘ÈÏ Ë�Â˜ÒÈ 637/00א "רע  59 �·"� Ó'ÂÈÂ�ÎÂÒ ̇ ¯·‡ ÁÂËÈ· ̇ ,א "רע; 661) 3(ד נה"פ

1412/94 ˙Â¯„˙Ò‰ � ‰Ò„‰ ˙È�ÈˆÈ„Ó '„ÚÏ‚,עניי� : להל� (516) 2(ד מט" פ‰Ò„‰( ,522. 
Ú· Ô˜Â˘ ˙˘¯"� Ó ' ·Â˘È‰ ˙¯˘Î‰ ˙¯·Á 3254/96א "רע; 36 ערה הÏÈÚÏ ,298/86ש "ב  60

Ú· Ï‡¯˘È·"Ó ,בג;חיסיו� זה עשוי לסגת מפני צורכי חקירה. 49) 1(ד נא"פ " �172/88 Time 
Incorporated�  'ÔÂÁË·‰ ¯˘ ,לדעה שלפיה החיסיו� חל לא רק על מקורות . 139) 3(ד מב"פ

455/94) ��י(א "המידע אלא על ג� המידע עצמו ראו ת � ·Â˘È‰ ̇ ¯˘Î‰ 'Ú· Ô˜Â˘ ̇ ˘¯"Ó ,
Â˘˜˙ ˙ÂÚÈ„È¯˙  91355/05) א"ת(ש "וב) השופט עדיאל( המאגר המשפטי הישראלי –נבו 
Ú·"� Ó 'È ˙¯Ë˘ÓÏ‡¯˘,  השופט ב�( המאגר המשפטי הישראלי –נבו� ). יוס�

 . 19 ערה הÈ‡ÏÂÊ‡ ,ÏÈÚÏעניי�   61
 . 46 ערה הÏÂ˜Ò ,ÏÈÚÏ¯עניי�   62
השופט  (397) 2(ד"מ תשמ"פ, ÔÚ� ˙Î˙Ó ÏÚÙÓ 'Ú· ÔÏÙÂ¯„È‰"Ó � 2284/83) א"ת(א "ת  63

 ). וינוגרד
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רשאי בית המשפט להסיר את החיסיו� לאחר בדיקת השיקולי� , כאשר החיסיו� הוא יחסי
ו� הקבועה על פי נוסחת האיז, כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו, השוני� הצריכי� לעניי�

הצור� לגלות את הראיה לש� עשיית צדק עדי� מ� העני� שיש לא : "בפקודת הראיות
  . 65סיו� יכול לוותר עליוילמותר לציי� כי בעל הזכות לח ".לגלותה

 למשל ,לצד החסיונות הכירה הפסיקה בערכי� ובאינטרסי� נוספי� הראויי� להגנה
 ה� משיקולי יעילות ה� 66ת פנימיותהאינטרס של הרשות המינהלית שלא לחשו� תרשומו

נית� לראות . 67על מנת לאפשר לרשות לגבש עמדתה בחופשיות ולמלא תפקידה כהלכה
198869�ח"תשנ, המעוג� בחוק חופש המידע, 68סטטוטורי�באינטרס זה ג� חיסיו� יחסי .  

דוגמה נוספת היא מגוו� האינטרסי� העומדי� מול בקשתו של בעל די� בהלי� אזרחי 
או לאחר שהחקירה נסתיימה ,  בחומר חקירה משטרתית כל עוד החקירה טר� נסתיימהלעיי�

 

̇ È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È � 11364/03פ "ראו רע  64 ¯Ë˘Ó ,ש� נדו� החיסיו� הבנקאי , 593, 583) 5(ד נח"פ
 . במסגרת הליכי חקירה פליליי�

�ח"תשמ( יג ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" היש להכיר בחיסיו� עיתונאי, הגנה על יחסי אמו�" הרנו� 'א  65
  . 542 )ט"תשמ

הפתוח " חומר חקירה"ותרשומת פנימית אינה בגדר , אינטרס זה מוכר ג� בהלי� הפלילי  66
, 625) 4(ד נו"פ, �¯˜Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÒÈ � 62/02פ "מה בשראו לדוג; לעיונה של הסניגוריה

628. 
טרס המוג� או החיסיו� של תרשומות פנימיות הוא מיוחד לגופי� מינהליי� נהאי, לדעתנו  67

והוא אינו עומד לבעלי די� במשפט הפרטי אלא א� הוכח שחשיפת התרשומת , וציבוריי�
. יו� של מסמכי� שהוכנו לקראת משפטהפנימית פוגעת באינטרס המוג� של פרטיות או בחיס

מטע� זה נדחתה הטענה כי מסמכי� פנימיי� של ועדת אשראי בבנק בנוגע לליווי בנקאי נהני� 
 –נבו , ÌÈÏ˘Â¯È ˜�· 'Ú· ‰ÈÈ�·Ï ‰¯·Á ÈÁ˙Ù ÌÈÁ‡"Ó � 1258/05) 'חי(ע " בר;מחיסיו�

לי הגילוי הבחי� בית המשפט בי� כל, בדומה). השופט עמית (המאגר המשפטי הישראלי
 741/05) 'חי(ה " עמ;הנוהגי� בסדרי הדי� האזרחי לבי� כללי הגילוי לפי חוק חופש המידע

השופט ( המאגר המשפטי הישראלי –נבו  ,È˜ÒÂÏ '‰ÙÈÁ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù � 5697/06א "בש
ל וחומר ג� על שלפיה חיסיו� של תרשומות פנימיות חל מכוח של ק, לדעה אחרת). סוקול

̇ Ú· ÔÂËÏÓ¯Î 2486/02) א"ת(א "תראו , תאגיד פרטי ˆÂ·˜"� Ó 'Ú· Ë�Â˜ÒÈ„ ̃ �·"Ó , נבו– 
 . )השופט מודריק (המאגר המשפטי הישראלי

. 726) 3(ד נט" פ,.‡.·.‡Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '‡ ˙Â·‡ È˙· „Â‚È˙ � 1825/02מ "עע  68
 . 208�207 'עמ, 7 הערה ÏÈÚÏ, סגלעוד לעניי� יחסיותו של החיסיו� ראו 

, שעניינו בזכות הציבורית לקבל מידע, 226ט "ח תשנ"ס, 1988�ח" תשנ,ופש המידעחוק ח  69
סעי� . קובע איסורי� קטגוריי� על גילוי לצד מת� שיקול דעת לרשות א� לגלות את המידע

תרשומות של , בדבר דיוני� פנימיי�"לחוק מקנה לרשות שיקול דעת א� למסור מידע ) 4)(ב(9
או של דברי� שנאמרו , חבריה� או יועציה�, ובדי רשויות ציבוריותהתייעצויות פנימיות בי� ע

, שניתנו לצור� קבלת החלטה, עצה או המלצה, טיוטה, וכ� חוות דעת, במסגרת תחקיר פנימי
הטענה לחסיו� תרשומות פנימיות הועלתה ונדונה בעניי� ". למעט התייעצויות הקבועות בדי�

ˆÈ¯·Ï‡'È ,ÏÈÚÏ ב" תשנ,לחוק בתי די� מינהליי�) 5)(ב(30מכוח סעי� , 1 הערה�ח "ס, 1992
 . נושא זכות הגילוי כלפי הרשות המינהלית חורג ממסגרת דיוננו, כאמור. 90ב "תשנ
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 מתירה עיו� בחומר חקירה 71הנחיה של הפרקליטות. 70א� הוחלט שלא להגיש כתב אישו�
א� על ידי , לצרכי� לגיטימיי� של ניהול הלי� אזרחי א� על ידי מתלונ� או קרב� עבירה

וא� על ידי גו� ציבורי כמו , כמו חברת ביטוח או שמאיגור� שיש לו עניי� בחומר החקירה 
א� מול הצור� בגילוי האמת בהלי� אזרחי רשאית הרשות . קרנית או המוסד לביטוח לאומי

 האינטרס הציבורי שלא לחבל במהל� החקירה: לשקול פגיעה באינטרסי� ובערכי� אחרי�
מר הנמסר למשטרה לא האינטרס הציבורי שבשמירת אמו� הציבור בכ� שחו; או לשבשו

; כדי להבטיח נכונות הציבור לשת� פעולה בעתיד ע� רשויות החוק, יהפו� לנחלת הכלל
הער� ; האינטרס הציבורי בהגנה על שיטות פעולה ודרכי פעולה של המשטרה ושל התביעה

   .פגיעה בפרטיות�המוג� של אי

גילוי ראיה הוא �איהער� או האינטרס המוג� העיקרי שנזכר בפסיקה בהקשר של , ואכ�
 7 ובסעי� 198172�א"תשמ, הער� של הגנת הפרטיות המעוג� כיו� בחוק הגנת הפרטיות

כמו מרבית החסיונות הסטטוטוריי� והפסיקתיי� ג� . כבוד האד� וחירותו: יסוד�לחוק
והוא עשוי לסגת מפני האינטרס של גילוי האמת , האינטרס של הגנת הפרטיות אינו מוחלט

תכלית ההלי� השיפוטי היא להגיע לתוצאה צודקת באמצעות חשיפת . 73בהלי� שיפוטי

 

מערכי  מחריג הוראות החוק על מידע שנאס� על ידי לחוק חופש המידע) 9)(א(14סעי�   70
  . המודיעי� והחקירות של משטרת ישראל

לתוקפה וליישומה של ההנחיה במסגרת ). 8.2002; 2.1.94 (14.8' הנחיית הפרקליטות מס  71
10271/02� "זכות העיו� הפרטית ראו בג � „È¯Ù 'Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó – ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ,  נבו– 
ש� נתקבלה ברוב דעות עתירה לאפשר עיו� בתיק חקירה שנסגר , המאגר המשפטי הישראלי

ת שיוכל לפתוח בהליכי� משפטיי� על מנת לאפשר לעותר לשנות את עילת הסגירה ועל מנ
בפסק . כנגד המתלונ� ולעשות שימוש בחומר זה בהליכי� משפטיי� אחרי� התלויי� ועומדי�

הדי� נאמר כי האינטרס לעיי� בתיק החקירה לצור� תובענה כספית הוא בעל עוצמה חלשה מזו 
 אינטרס זה התיר נוכח. של האינטרס לעיי� בתיק החקירה לצור� שינוי עילת הסגירה של התיק

בית המשפט את העיו� בתיק החקירה תו� החלת מבח� הוודאות הקרובה והפגיעה הממשית 
באיזו� האינטרסי� בי� זכות העיו� של העותר לבי� החשש מפגיעה בשיתו� הפעולה של 

עוד בנושא עיו� בחומר חקירה משטרתי במסגרת הליכי� אזרחיי� מקו� . הציבור ע� המשטרה
  . 2 ערה הÏÈÚÏ ,2629/98א "ערראו ,  לפקודת הראיות45עודת חיסיו� לפי סעי� שבו הוצאה ת

הזכות לפרטיות מול הזכות "סגל  'על הרציונלי� והאינטרסי� שבבסיס הזכות לפרטיות ראו ז  72
עיקרו של המאמר עוסק בזכות הציבור לדעת . 175 )ד"תשמ�ג"תשמ( ט ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" לדעת

  . מול הגנת הפרטיות
בע בשורה של החלטות בבתי הדי� לעבודה כי יש לגלות תנאי פרישה לצור� הוכחת כ� נק  73

; או כאשר הועלתה טענה בדבר הפליה או נימוקי� שרירותיי� בהחלטת הנהלת המעסיק, נוהג
 11 פסקה , המאגר המשפטי הישראלי–נבו  , ‡Ú· ¯Â·ÓË" Ó–ÔÂÏ 129/06 )ארצי (ע"ראו ע

�·Ï˙ ˙È¯ÈÚ ˙Â¯¯Â 2958/87 )א"ת(' מנגד ראו המ. לפסק הדי�·È·‡�ÂÙÈ � ' ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÂ‚¯‡
Ï˙ ̇ È¯ÈÚ·�·È·‡�ÂÙÈ ,ש� נדחתה בקשה לגילוי תנאי , )השופט הומינר (213) 1(ח"מ תשמ"פ

,  לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד7עוד בהקשר זה ראו סעי� . שכר� של עובדי� אחרי�
מידע , לפי דרישת העובד, ובדומעביד ימסור לע"הקובע כי , 230ו "ח תשנ"ס, 1996�ו"תשנ

או  סוגי משרות, לפי סוגי עובדי�, לעני� חוק זה בדבר רמות שכר של עובדי� המועסקי� אצלו
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, חומר שהושג תו� פגיעה בפרטיות עשוי לקד� את חשיפת האמת. האמת העובדתית
ושלילת האפשרות להציג ראיות רלוונטיות לחשיפת האמת עלולה לפגוע בזכותו של בעל 

וראות החוק אינ� גורעות  לחוק הגנת הפרטיות קובע כי ה35סעי� . 74די� למשפט הוג�
האינטרס . 75ודי� אחר כולל ג� את הוראות תקנות סדר הדי� האזרחי, מהוראות כל די� אחר

לראיה שיש בגילויה משו� פגיעה , בדומה לחיסיו� יחסי, המוג� יוצר אפוא פטור יחסי
  . 76בפרטיות

ובעל , בוולעיו�  כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה לגילוי מסמ� ספציפי: סיכו� ביניי�
" תרשי� זרימה"על בית המשפט לבחו� את הבקשה על פי , הדי� שכנגד מתנגד לבקשה

נמצא . שתחילתו בבדיקה א� המסמ� שגילויו מתבקש הוא רלוונטי לחזית המחלוקת
בפסיקה או במשפט המקובל , יבח� בית המשפט א� יש בדי�, המסמ� המבוקש רלוונטי

במקרה של חיסיו� .  בחיסיו� מוחלט או בחיסיו� יחסייש לבחו� א� מדובר, וא� כ�, חיסיו�
, או א� מדובר באינטרס או בער� מוג� כמו פרטיות, א� החיסיו� יחסי. ת� המסע, מוחלט

על בית המשפט לשקול את האינטרסי� הנוגדי� ולהכריע א� יש לבכר את הגילוי על פני 
א� יש לפרש את , וא� כ�, בהיעדר חיסיו� יש לבחו� א� קיימת הוראת סודיות. 77החיסיו�

ותשובה חיובית , תשובה שלילית מסיימת את מסענו. הוראת הסודיות כיוצרת חיסיו�
" נגזר"טר� נתקלנו בחיסיו� מוחלט ש, כאמור(מחזירה אותנו אל משבצת החיסיו� היחסי 

   ).מתו� חובת הסודיות

 

, ובלבד שהמעביד אינו חייב למסור מידע אלא במידה הדרושה לפי העני�, סוגי דירוגי�
  ."י� אחרושאי� במסירת המידע הפרה של כל ד, שיימנע מגילוי פרטי� מזהי� של עובדי�

6650/04� "בג  74 � È�ÂÏÙ '‰È�˙�· È¯ÂÊÈ‡‰ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· , המאגר המשפטי הישראלי–נבו  ,
� לחוק הגנת הפרטיות והורה על אי32ש� הפעיל בית המשפט את כלל הפסילה לפי סעי� 

 . 76 ערההלהל� וראו . קבילות תצלומי� שצולמו על ידי חוקרי� פרטיי�
 .793) 5(ד מט"פ,  ¯Ú· ¯ÈÒ� Ò˜ ˘‡¯"� Ó'ıÈ·ÎÂ 7264/95א "רעראו לדוגמה   75
קבילות �ועניינו באי,  לחוק הגנת הפרטיות32ראוי להבחי� בי� כלל הפסילה הקבוע בסעי�   76

 35לבי� הוראת סעי� , ואשר הצד הפוגע מבקש להציגה, ראיה שהושגה תו� פגיעה בפרטיות
ה שיש בה כדי לפגוע בפרטיותו המאפשרת לבעל די� לדרוש גילוי ראי, לחוק הגנת הפרטיות

6650/04� "מטע� זה אנו סבורי� כי ההשוואה שעשה הנשיא ברק בבג. של הצד שכנגד ,ÏÈÚÏ 
 ÏÂ˜Ò ,ÏÈÚÏ¯בי� כלל הפסילה לבי� החיסיו� היחסי לפי הלכת ,  לפסק הדי�31פסקה  ,74 ערהה

 . אינה במקומה, 46הערה 
יחסי בכל מקרה של �י אי� להכיר בחיסיו� תוכני גורס במאמרו כ55' עמ, 40 הערה ÏÈÚÏ ,שטיי�  77

, אלא רק במקרי� שנית� להגדיר� מראש, התנגשות בי� חובות הגילוי לבי� פרטיותו של אד�
ספור התנגדויות לגילוי ראיות ולהעדת �הדבר יפתח פתח לאי�, שא� לא כ�. כמו מידע בנקאי

בי� שמדובר במידע , פרטיותואנו סבורי� כי בכל מקרה של פגיעה ב, דעתנו שונה. עדי�
ובכל , ב מידע רפואי או במידע שנמסר במסגרת יחסי אמו� בי� בעל הדי� לאיש מקצוע,בנקאי

יש לעמת את הפגיעה בפרטיות , מקרה אחר שבו חשיפת מידע עלולה לגרו� לפגיעה בפרטיות
ט תמיד כמע, ‰˙Ú·Âע� זאת כאשר הפגיעה בפרטיות היא של . ע� הגילוי ולאז� בי� השניי�

 . תהא ידו של הגילוי על העליונה
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  ":תרשי� הזרימה"להל� תיאור סכמטי של 

  בפסיקה בהקשר של גילוי מסמכיחסיונות שוני שנדונו . ז

נבח� להל� , סודיות ופומביות הדיו�, לאחר שהבחנו בי� חיסיו� לבי� קבילות, וכעת

  . סוגי� שוני� של חיסיו� שנדונו בפסיקה במסגרת הליכי גילוי מסמכי�

   סמכי� שהוכנו לקראת משפטמחסיו� גילוי מול   .1
  או לקראת יישוב הסכסו� מחו� לבית המשפט

 לפקודת 48סעי� הקבוע ב, 78מוחלטסטטוטורי חיסיו� לקוח הוא �עור� די� חסיו�

על אלא ג� , לא רק על חוות דעת מקצועית שעור� הדי� מוסר ללקוחו חל והוא ,הראיות

 

̃ � 10732/04א "ראו לדוגמה רע  78 ÂË˘Ï‡‰ 'ÌÈÏÚÂÙ‰ ̃ ש� נקבע כי חיסיו� , 283) 3(ד נט"פ, ·�
לדעה המצדדת בהיות . מוחלט זה חל ג� לאחר תו� היחסי� הפורמליי� בי� עור� הדי� ללקוח

˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁ 

ÈË�ÂÂÏ¯ 

˙ÂÈ„ÂÒ 

אי� 
 סיו�יח

 סיו�יח לא קביל
 יחסי

ÁÈÔÂÈÒ/ Í¯Ú
Ô‚ÂÓ  

 מוחלט יחסי

˙ÂÏÈ·˜ 

 קביל

 יו�סיח סיו�יח אי�

�  ריסטטוטו 

� קובלממשפט  

�  סטטוטורי 

�  פסיקתי

ÈË�ÂÂÏ¯ ‡Ï 
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משפט שהוגש או לדי� או לקוחו בקשר  ידי אד� שלישי לבקשת עור� חומר שהוכ� על

  . 79שהיה בגדר דבר צפוי

חיסיו� , סיו� של מסמכי� שהוכנו לקראת משפטיהחאי� את לצד חיסיו� זה אנו מוצ

נתבע לדי� לאסו� חומר הלאפשר לאד� הטע� לחיסיו� הוא . שמקורו במשפט המקובל

, טע� זה משתלב ע� ער� הפרטיות. להגנתו באי� מפריע בלי חשש שדבריו יתגלו ליריבו

� זה עומד בפני עצמו יובהר כי חיסיו. 80של הפרט" רשות היחיד"באשר חומר הכנה שיי� ל

לקוח א� שבי� שני סוגי החסיונות �בנפרד מחסיו� עור� די�, וחל ג� על פעולות של בעל די�

   .קיימת זיקה עניינית

א "עמפסק הדי� ב?  או יחסילקראת משפט הוא מוחלטשהוכנו סיו� של מסמכי� יהא� ח

רק כאשר " המשפט כי לאור אמירתו של בית, נית� להסיק כי מדובר בחיסיו� יחסי 327/6881

הוכח שגילוי החומר נחו� לצד שכנגד כדי לתבוע את זכותו ושבלי העיו� עלול הוא לצאת 

העמיד בית המשפט הלכה על מכונה  407/7382א "עאלא שב ".ייפתח לפניו המס�, מקופח

   ):'ע'  י–ההדגשה שלי  (83משמעי כי מדובר בחיסיו� מוחלט�וקבע באופ� חד

מ� ההכרח הוא , תבוע או להתגונ� מפני תביעהמקו� שאד� הוצר� ל"

לאפשר לו לאסו� באי� מפריע את החומר הדרוש לש� ניהול המשפט 

כדי לא , מטע� זה. ללא חשש שדבריו יתגלו ליריבו, ולהביאו בפני פרקליטו

  שלËÏÁÂÓ ÔÂÈÒÁ· ÔÈ„‰ ¯ÈÎÓ, להגביל אד� באכיפת זכותו או בהגנתו
ליכי� משפטיי� היו תלויי� ועומדי� כשה, מסמכי� שהוכנו לצור� המשפט

  . "או אפילו רק צפויי�

היק� החיסיו� של מסמכי� שהוכנו לקראת משפט הצטמצ� עד מאוד נוכח ההלכה 

עקב התאבדותו של פלוני שהוחש לבית החולי� תביעת נזיקי� ש� נדונה , Ò„‰84‰בעניי� 

 רופאי� בבית נער� דוח בדיקה של צוותבעקבות המקרה . בעקבות ניסיו� התאבדות

חסיו� מסמ� : משני טעמי�,  הדוחבית החולי� טע� בתצהיר גילוי מסמכי� לחסיו�ו, החולי�

 

על התפתחויות בסוגית " נתניהו 'ראו ש, יי� אזרחיי� חיסיו� יחסלקוח בהליכ�חסיו� עור� די�
 . 310�304, 297) ד"תשמ (ÔÓÒÂÊ ¯ÙÒ" החסיונות המקצועיי�

 .321) 2(ד לב"פ,  ÂÚ ‰�Â˜ÒÂÓ"� „'¯Â‡Ó 632/77א "ע  79
  .  לפסק הדי�13 פסקה ,26 ערה הÈ¯È˘, ÏÈÚÏעניי�   80
 ).�ÈÊ‚¯עניי� : להל� (602) 2(ד כב"פ,  ·�ÈÊ'ÔÂ�ÈÈ‚¯ � 327/68א "ע  81
 ). 1974 (169) 1(ד כט" פ È˘�‡Â‚'ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á¯ � 407/73א "ע  82
להחלת החיסיו� על תצלומי� שצולמו על ידי חברת . 52' עמ, 40 הערה ÏÈÚÏ ,שטיי�וראו ג�   83

̇ Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á 9768/04א "ביטוח במסגרת ההכנה למשפט ראו רע ÈÏÈÚ"� Ó 'È˜ˆ„Â¯Â‚, 
 .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו 

 . 59 ערה הÒ„‰, ÏÈÚÏ‰עניי�   84
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הנשיא ברק על פסק הדי� עומד ב .מטעמי� של טובת הציבורסיו� יחשהוכ� לקראת משפט ו

המטרה של . וראוי לית� לחיסיו� פירוש מצמצ�, חשדניתכ� שהגישה כלפי החיסיו� היא 

שהרי אי� מסמ� שלא נית� לייחס לו , אינה חייבת להיות המטרה היחידההכנה למשפט 

של הכנת שאחת המטרות א� לא סגי בכ� . שאינה קשורה למשפט, ולו משנית, מטרה

‰ËÓ¯‰  כי הואסיו� יתנאי לתחולת החאלא , הצפי של ההלי� המשפטיהמסמ� היא 
˙ÈË��ÈÓÂ„‰ Â‡ ˙È¯˜ÈÚ‰מסמ� , ל פי מבח� זהע.  בהכנתו הייתה ההכנה לקראת משפט

סיו� ימחייהנה לא , מטעמי� עניניי� שאינ� קשורי� למשפט צפוי, שהיה נער� בי� כה וכה

  . למשפט צפויג� א� יש בו תרומה אפשרית 

היה צפי להגשתה אמנ� בשורה התחתונה נקבע כי בעת עריכת דוח הבדיקה הפנימית 

 הייתה מטרה נוספת ועיקרית לקראת משפטשל הדוח הכנתו לצד א� , של תביעה משפטית

 א� הייתה, ברקהשופט כ� גרס , ההכנה לקראת משפט.  ומסקנות לעתידלהפיק לקחי� –

  . 85מטרה שוליתושמא א� , אחת המטרות

 מתו� החשיבות היתרה שבית �ÈÊ‚¯המטרה הדומיננטית סוטה מהלכת אי� ספק כי מבח� 

 הוא ‰„Ò‰נטית על פי הלכת מבח� המטרה הדומינ. המשפט מייחס לער� של חשיפת האמת

, על פי מבח� זה. המבח� המחייב כיו� בנושא של חסיו� מסמכי� שהוכנו לקראת משפט

על בית המשפט לבחו� , מקו� שמועלית בו טענת חיסיו� של מסמ� שהוכ� לקראת משפט

ועד כמה ההתכוננות למשפט היא הגור� , את זיקתו למשפט הצפוי, את תכליתו של המסמ�

ט "כ� לדוגמה דוח חקירה שנער� על ידי קב. י לעריכתו ולגיבושו של המסמ�הדומיננט

בעקבות תאונה במפעל לא ייהנה מחיסיו� א� אחת ממטרותיו היא להפיק לקחי� כדי למנוע 

ואחת האינדיקציות למטרתו של המסמ� עשויה להיות רשימת , תאונות דומות בעתיד

ש� נדונה , 8221/0586א "נו מוצאי� בעדוגמה נוספת א. המכותבי� שאליה� נשלח הדוח

טענת חיסיו� של דוח שמאות שנער� על ידי חברת ביטוח בעקבות נזק שנגר� למטע� 

בית המשפט העליו� החזיר את הדיו� לבית המשפט המחוזי על מנת שיעשה . בהובלה ימית

 

 5806/06א "רעבעל דוח ועדת בדיקה " המטרה הדומיננטית"וראו לאחרונה החלת מבח�   85
� È˜Ò·Â¯ÈÓ� ÁÂ�Ó‰ ÔÂ·ÊÈÚ 'Â˜ÓÈ˘ , לצד סוגיית החיסיו� .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו

דוח בדיקה או דוח ועדת חקירה מעורר סוגיה של קבילות על פי דיני הראיות מאחר שהדוח 
בפסיקה נקבע כי נית� לקבל את הדוח כחריג לעדות שמיעה .  עדות שמיעההוא לכאורה

·È¯Â˙‡Â ' ˙È � 4384/90א "ע; 37הערה  ÏÈÚÏ ,423/83ע "רב –בהתקיי� תנאי� מסוימי� 
Â„‡È�Ï ÌÈÏÂÁ‰ ,2(ד נא"פ (6160/99א "ע; 171 � ÔÓ˜Â¯„ 'Â„‡È�Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ,ד נה"פ)3 (

 –נבו , Ï‡¯˘È ˙�È„Ó–‡È¯·‰ „¯˘Ó � ˙Â 'Ê ÔÈ¯ÙÏ‰ ÏËÈ·‡ ‰ÁÂ�Ó‰ ÔÂ·ÊÚ"Ï א "רע; 117
 . המאגר המשפטי הישראלי

86  ÏÈÚÏ14 ערה ה . 
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 ויעיי� במסמ� כדי לבחו� א� הוא עומד במבח� המטרה 119שימוש בסמכותו לפי תקנה 

  . 87הדומיננטית

 מדגימה את ההשפעה של היק� הגילוי במסגרת סדר הדי� האזרחי במישור ‰„Ò‰הלכת 
ואילולא ההחלטה , במצב הדברי� הרגיל על התובע הנטל להוכיח את תביעתו. דיני הראיות

ולא . המחייבת את חשיפת דוח החקירה מ� הסת� היה התובע מתקשה להוכיח את תביעתו
 ובכ� להכריע את 88קירה עשוי להיתפס כהודאה שילוחית של בעל די�אלא שדוח ח, רק זאת

  . תוצאות המשפט

�‡Èעמדנו לעיל על ההבחנה בי� ˙ÂÏÈ·˜ ÂÙÏÁÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ ‰¯˘Ù ÈÎÈÏ‰· לבי� ÁÈ ÔÂÈÒ
‰¯˘Ù ÈÎÈÏ‰ ˙‡¯˜Ï Â�ÎÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ , קרי מסמכי� שהוכנו על ידי אחד הצדדי� לצור�

הרציונל של עידוד מגעי� לפשרה העומד בבסיס . פתרו� הסכסו� מחו� לכותלי בית המשפט
ועל כ� יש להוסי� , סיו� מסמכי� אלהיקבילות עומד ג� בבסיס הכלל של ח�הכלל של אי

 נדו� È¯È˘89בעניי� . את האינטרס החברתי לעודד פנייה למנגנוני� חלופיי� ליישוב סכסוכי�
חינת חיסיו� חדש יציר יה הכירה בו בב'והשופטת פרוקצ, בהרחבה היקפו של חיסיו� זה

   .‰„Ò‰שג� לגביו חל מבח� המטרה הדומיננטית לפי הלכת , חיסיו� שאינו מוחלט, הפסיקה

סיו� מסמכי� שהוכנו לקראת משפט לבי� חסיו� מסמכי� יאי� להבחי� בי� ח, לטעמנו
ואי� לראות בחיסיו� האחרו� חיסיו� , שהוכנו לקראת יישוב מחלוקת מחו� לבית המשפט

אלא חיסיו� הנכלל בכנפי החיסיו� יציר המשפט המקובל של מסמכי� , ר הפסיקהחדש יצי
שהרציונל , הקרובי� זה לזה, "אחי�"מדובר בחסיונות , למצער. שהוכנו לקראת משפט

, קיי� דמיו�: "יה'וכפי שנאמר בהחלטתה של השופטת פרוקצ. שבבסיס� הוא אותו רציונל
ולי� והאיזוני� העומדי� ביסוד חיסיו� חומר השיק, בי� התכליות, א� לא זהות מוחלטת
לבי� אלה הפועלי� לקביעת מעמדו של חומר הכנה שנועד להלי� , הכנה המיועד למשפט
מטע� זה אנו סבורי� כי יש להכיר בחיסיו� מוחלט של מסמכי� . "חלופי ליישוב הסכסו�

 א� במסגרת ,שהוכנו על ידי בעל די� לצור� יישוב המחלוקת מחו� לכותלי בית המשפט
כפי , בוררות וא� בדר� לגיטימית אחרת, פישור, א� במסגרת גישור, משא ומת� לפשרה

  .שמסמכי� שהוכנו לקראת משפט נהני� מחיסיו� מוחלט

 

 –נבו , Ú· Ï‡¯˘È ‰¯Ë˜Ï‡"� Ó'Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ÁÂÏÈ˘ "Ó 2015/00 )ת"פ( א"בשראו   87
ונקבע כי , ש� נדחתה טענת חיסיו� של דוח שמאות, )השופט שנלר(המאגר המשפטי הישראלי 

והמטרה של , דיקת הנזק כחלק משגרת עיסוקה של חברת הביטוחהערכת שמאי מטרתה ב
דוגמה נוספת לדחיית טענה לחסיו� דוח שמאות . הכנה למשפט היא מטרה משנית בלבד

 המאגר –נבו , Ú· ‚ÈËÒÂÏ ÌÈÁ‡"� Ó 'Ò„ÈÂÏ ÈÓ˙Á 4874/03) א"ת(א "בשמאותו טע� ראו 
 ). השופט שילה (המשפטי הישראלי

 .37רה הע ÏÈÚÏ ,423/83ע "בר  88
89  ÏÈÚÏ26 ערה ה . 
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  תוי חשיפת הראיהעי – ÒÈÂÂÒ90‰הלכת . 2

משהגענו למסקנה כי מסמ� מסוי� נהנה מחיסיו� של מסמ� שהוכ� לקראת משפט על פי 

אנו מגיעי� לשאלה שבה נחלקו בתי המשפט , ‰„Ò‰מיננטית בהלכת מבח� המטרה הדו

הא� רשאי צד הטוע� לחיסיו� של מסמ� שהוכ� לקראת : והיא זו, בערכאות השלו� והמחוזי

  ?לעשות שימוש במסמ� במהל� המשפט, משפט

השאלה עולה תדיר בבית המשפט כשאחד הצדדי� מבקש להפתיע את עדי הצד שכנגד 

, הדבר שכיח בייחוד בתביעות כנגד חברות ביטוח. ל ידיו לקראת המשפטבראיות שנאספו ע

כמו הקלטות או , המבקשות לעמת את עדי התביעה בראיות שנאספו על ידי חוקרי� מטעמ�

  . הודעות שנחתמו על ידי העד בפני חוקר פרטי

חיסיו� משמעו . חיסיו� וגילוי ה� תרתי דסתרי. על פניו התשובה לשאלה היא שלילית

אי� בעל די� רשאי לאחוז בחבל , לכאורה. שהמסמ� יישאר בחשכת החיסיו� ולא יראה אור

סיו� ימהות הח.  ג� לטעו� לחיסיו� וג� להציג את המסמ� שנהנה מחיסיו�–בשני קצותיו 

. 91חשיפה עד סיו� המשפט�חשיפת המידע פירושה אי�ואי, היא הימנעות מחשיפת מידע

סיו� י לנפ� את מעטפת החהשבכוח" ראיה מתקתקת"ויה כאל לבעל הדי� לנהוג בראיה החס

וכפי שנאמר באחת מההחלטות שעסקו . 92כל אימת שיחליט שהוא רוצה לעשות בה שימוש

  : 93בסוגיה

מחמת היותו מסמ� , די� בקד� משפט לחסיו� של מסמ��משטע� בעל"

 סביב אותו מסמ� וכאילו 'בועה'הוא כאילו יצר , שהוכ� לקראת משפט

במהל� " קהל הראיות"כ� כלפי הצד השני שהמסמ� הזה לא יבוא בהצהיר ב

 להכשיר את המסמ� כראיה 'בעל החסיו�'אי� להתיר ל, כ��על. המשפט

�במשפט מטעמו על �ידו בשלב � והסרת החסיו� על'הבועה'ידי ניפו

  ."המשפט עצמו

וחר של של ראיה עד לגילויה בשלב מא" חיסיו� זמני"המצדדי� בגישה זו שוללי� אפוא 

כפי שהיא באה , זו גישת המשפט האנגלי". קלפי� פתוחי�"וה� מצדדי� בגישה של , הדיו�

התובע . באותו מקרה נדונה תביעת נזקי גו� עקב תאונת דרכי�. Khan94לידי ביטוי בפרשת 

 

 ).ÒÈÂÂÒ‰עניי� : להל� (515) 1(ד נה"פ,  ‰ÒÈÂÂÒ'·Â˘È‰ ˙¯˘Î‰ � 4249/98א "רע  90
 .ËÙ˘Ó‰ Ì„˜ )1999( ,190�175 אזר 'ע  91
3916/97) ��י(' המ  92 � ÔÈÈË˘„ÏÂ‚'·Î¯ ÁÂËÈ·Ï ÈÏ‡¯˘È‰ ¯‚‡Ó‰ המאגר –נבו  ,)הפול ( 

 ).חשי�' דהשופט  (המשפטי הישראלי
344/93) ��י(א "ת  93 � „È·ÚÏ‡'ÔÓËÈ�˘ ˙‡ ÔÈÏÈÈ˜ Ú· ÌÈ�·Ó ˙Ò„�‰ "Ó,  המאגר –נבו 

 ).חשי�' דהשופט  (המשפטי הישראלי
94  Khan v. Armaguard Ltd. (1994) 3All.E.R. 545. 
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חייו השתנו באופ� דרמטי ו, טע� כי בשל הפגיעה נפגע כושר ההשתכרות שלו בצורה קשה

כי התובע מתחזה בהסתמ� על צילומי וידאו של התובע הנתבעי� טענו  .כאו� חמוריבשל ד

תכניות לא יתקבלו  ורטוטי�ס, צילומי�, סדר הדי� באנגליהבהתא� לתקנות . שהיו ברשות�

רטוט או את הסתמונה או את הכראיה במשפט אלא א� קיבלו הצדדי� הזדמנות לבדוק 

א� רשאי בית המשפט , י המשפט ימי� לפנעשרה ולהסכי� להגשת� לפחות  בה�לצפות

עתרו לבית המשפט שיאפשר לה� שלא להציג הנתבעי� . מטעמי� מיוחדי�להורות אחרת 

בפסק הדי� בערעור עמד . א� בקשת� נדחתה בכל הערכאות, את סרט הווידאו בפני התובע

המגמה הגוברת  ועל "קלפי� על השולח�"התפתחות הדוקטרינה של בית המשפט על 

מצילומי בה� ברור שדווקא במקרי� . ר ביתרונות של גילוי מלא לפני המשפטוהולכת להכי

הסיכויי� שהתובע יתא� וישנה את עדותו ה� קלושי� ובלתי , מתחזההווידאו שהתובע 

   .ה בית המשפט על גילוי הקלטתולכ� הור, סבירי�

קדמת תגרו� והנימוק כי חשיפה מו, סיו� לא נועד להעניק יתרו� דיונייהח, על פי גישה זו

הכרעת בית המשפט . גילוי של הראיה�מצדיק אילפגיעה ביעילות החקירה הנגדית אינו 

, תדהמת העד או התובע על דוכ� העדי�בשאלת מהימנות העד אינה צריכה להתבסס על 

, ואי� קשר בי� החיסיו� ,אלא על עימות בי� הראיות והטענות הטובות ביותר שבידי כל צד

  . 95לבי� יעילות החקירה הנגדית,  ללא הפרעה מעיני היריבשמטרתו הכנת המשפט

גילוי מוקד� מאפשר . לצד שיקולי� אלה עומדי� שיקולי� נוספי� במישור יעילות הדיו�

תובע וכ� עשוי להימנע מצב שבו ה, לצד שכנגד לבחו� את קבילות הראיה מבעוד מועד

 �כמו פגיעה , תי קבילותתמודד ע� ראיות שבסופו של יו� יימצאו בללהגיב ולהנאל

בחינה מוקדמת של הראיה מאפשרת לבדוק את . בפרטיות או איסור על האזנת סתר

, ולבסו�. 96"בושלה"או בהקלטה ש" פוברקה"דהיינו שאי� מדובר בראיה ש, אמינותה

וגילוי מוקד� וקלפי� פתוחי� מאפשרי� , ההנחה היא שהמתדייני� פועלי� בצורה רציונלית

  . 97להגיע לפשרה  את סיכוייו ולהמרי� אותולבעל די� להערי�

קיימת פסיקה , שגרסה כי חיסיו� וגילוי אינ� יכולי� לדור בכפיפה אחת, מול גישה זו

ולפיה נית� להשתמש במסמ� שהועלתה בנוגע אליו , ענפה בבתי משפט השלו� והמחוזי

  : משני נימוקי�, טענת חיסיו�

והחלטתו ,  לעשות שימוש במסמ� א� לאונימוק אחד הוא שהנתבע אינו יודע מראש א�

לכ� . ולאחר שהתובע יסיי� להביא את ראיותיו, עשויה להשתנות בהתא� למהלכי המשפט

 

 . 186�183' עמ, 91 ערה הÏÈÚÏ ,אזר  95
È¯‡ Ô·'ÂËÈ·Ï ‰¯·Á ‰�Ò‰  Á � 11845/97 )א"ת(' המעוד לגישות ולשיקולי� השוני� ראו   96

Ú·"Ó )השופט איל�) (97 .15.10  נית� ביו�,לא פורס�.( 
 .188�187' עמ, 91 הערה ÏÈÚÏ, אזר  97
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בשלב שבו בעל הדי� עצמו טר� החליט א� לעשות שימוש לגילוי מסמ� דרישה היענות ל

בעיד� נימוק זה אינו משכנע במיוחד . 98עשויה לקלוע את בעל הדי� למצר, במסמ� א� לאו

תפתחות בתצהירי� ונוכח הכאשר בעלי הדי� מגישי� את עדות� הראשית , "תצהיריזציה"ה

ברוב המקרי� בעל הדי� יודע עוד לפני שלב שמיעת הראיות א� יעשה . משפט�מוסד הקד�

  . שימוש בראיות שהוכנו על ידיו לקראת המשפט

, ליו טענת חיסיו�הנימוק העיקרי בפסיקה שהתירה להשתמש במסמ� שהועלתה בנוגע א

ההנחה היא שהפתעת העד של בעל הדי� שכנגד תורמת ליעילות החקירה . הוא גילוי האמת

) עכו(א "תעמדתי על כ� בהחלטתי ב. העל של גילוי האמת� ובכ� לעקרו�99הנגדית

4780/94100:  

תמליל וראיות אחרות שנאספו במטרה לשרת את עניינו של בעל , קלטת"

לאפשר לאותו צד לתמר� מראש בי�  עשויי�, נידי� ונחשפו בפני הצד הש

עדותו  לעגל פינות ולשפר עמדות לקראת, להחליק זוויות, הגרסאות השונות

  ."וחקירתו הנגדית

כללי "והיא אמצעי לגיטימי בגדר , המצדדי� בגישה זו יטענו כי הפתעת עד אינה אסורה

כאשר בעל די� מזמי� עד או , בהיעדר הוראה על הגשת תצהירי עדות ראשית, כ�". המשחק

, אי� בעל הדי� שכנגד זכאי לדעת מראש מי העדי� שישמיע יריבו במשפט, שאינו בשליטתו

 וכמוב� ,דרכי ההוכחהעל בשאלו� לא נית� לשאול על מהימנות העדי� ו. ומה תוכ� עדות�

 אי�, בדומה. בעל די� חייב לחשו� בפני בעל הדי� שכנגד את השאלות בחקירה הנגדיתאי� 

כמו תמליל , לבעל די� זכות קנויה לקבל מראש את הראיות שהוכנו על ידי בעל הדי� שכנגד

השיג באמצעות נית� לזאת  ו,אינטרס הציבורהיא חשיפת שקרני� ורמאי� . שיחה ע� חוקר

 ,העובדות הרלוונטיות ידועותהדברי� נכוני� בייחוד במצבי� שבה� . הפתעת העד השקר�

הצדק והעיקרו� של גילוי האמת לא .  או לעדי� מטעמו לבעל הדי�,תאו אמורות להיות ידועו

אל לו לחשוש , מי שמעיד אמת. א� לא נחייב את בעל הדי� לחשו� את קלפיוייפגעו 

 מפניהאמת היא הצינה הטובה ביותר שהרי , מראיות שיוטחו בפניו לראשונה במהל� עדותו

אינטרס שלא להגיש בעל די� להפסיקה הכירה בכ� שיש . חרבו של בעל הדי� שכנגד

 

 ). השופט קלינג (419) 3(ג"מ תשנ"פ, È˙�'Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ÏÏÎ "Ó· � 1056/91) א"ת(א "ת  98
̄ � 2603/90פ "עעל חשיבות החקירה הנגדית ככלי לגילוי האמת ראו לדוגמה   99 ‡ÙÏ‡' ˙�È„Ó 

Ï‡¯˘È,807, 799 )3(ד מה" פ. 
השופט  (509) 4(ז"מ תשנ" פÌ‡Ó‰'Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ï�ÂÈÒ� ‰Ï "Ó � 4780/94) עכו(א "ת  100

 ).עמית
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ככל שעדותו של עד רלוונטי קשורה יותר בענייני�  "בייחוד, במקרי� מסוימי� את ראיותיו

   .101"מובהקי� של מהימנות

לגישה שהתירה שימוש , בי� הגישה ששללה שימוש במסמ� שנטע� בעניינו חיסיו�

, מהל� חקירה נגדית בÂÓˆ‚א� המסמ� החסוי ולפיה , הועלתה גישת ביניי�, במסמ� כזה

 אפילו  מראשיש לחשו� אותו,  כראיהÂÓ‚˘אבל א� הוא ,  קוד� לכ�אי� חובה לחשו� אותו

שא� במהל� החקירה , לטעמנוהבחנה זו מוקשית . 102הוא מוגש במהל� החקירה הנגדית

, והעד מכחיש כי מדובר בו עצמו, מעמתי� את העד ע� קלטת שבה הוא נחזה כשהוא רוקד

   . הגשת הקלטת כראיהראוי לאשר את

 ÒÈÂÂÒ‰המחלוקת בפסיקת בתי משפט השלו� והמחוזי נותרה בעינה עד שבאה הלכת 

באותו מקרה נדונה ". ˙ÚÈÈÂ"לטובת ה" ‚ÈÂÏÈ" גישת הלבי�" ÈÂÒÈÁ"גישת ההכריעה בי� ו

השאלה . והנתבעת כפרה בחבותה, תביעה על פי חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�

 בית המשפט העליו� הייתה א� נית� לדחות גילוי הודעות שמסר התובע שהונחה לפתחו של

מאחר שהנתבעת לא . מטעמה של הנתבעת עד לאחר שהתובע יסיי� להביא ראיותיולחוקר 

לא הכריע השופט לוי� בי� שתי הגישות ,  במסגרת תצהיר גילוי המסמכי�"סיו�יח"לטענה 

הגשת� בשלב מאוחר מונע את משפט ראת שהוכנו לקמסמכי� קרי א� חסיו� , שהוצגו לעיל

גילוי  ˙ÚÈÈÂבמקו� לדו� בסוגיה במישור החיסיו� נדונה הסוגיה באספקלריה של . יותר

  . של שימוש בשיקול דעת א� לדחות את הגשת ההודעות לשלב מאוחר יותר ,הראיה

קיומ� של  מונע משחק בקלפי� גלויי�כי השופט לוי� מזכיר את הדעה המקובלת 

מה שעלול להביא לדחיית המשפט כדי להביא ראיות , ת פסולות של הפתעת היריבטקטיקו

 והוא מבקש ,מי שגרסתו במשפט כוזבתלאינו יפה בהכרח כלל זה אלא שכוחו של . לסתור

השיטה האדוורסרית אינה מונעת , כאמור. את הגילוי כדי להכי� מראש ראיות כוזבות

סבור בית המשפט וא� , א להביא לחקר האמתגילוי מסמכי� היהמטרה של . הפתעת היריב

במסגרת שיקול , רשאי בית המשפט להורות, ישרת מטרה זו מאוחר של הראיה כי גילוי

הפעלת שיקול הדעת נמצא העיגו� הסטטוטורי ל. לדחות את מועד גילוי הראיה, דעתו

 ÂÁ„Ï˙‰בית המשפט או הרש� רשאי לסרב לבקשה או "קובעת כי הלתקנות  112בתקנה 
¯Á‡ ÔÓÊÏ "על פי שיקול דעתו, המסמיכה את בית המשפט , לתקנות)ב(120תקנה וכ� ב ,

   ".לאפשר דיו� הוג� אלא א� כ� היה סבור שיש צור� בכ� כדי"שלא לית� צו גילוי מסמכי� 

 

 .639) 1(מחד "פ, Ú· ˙ÂÚ˜˘‰Â ÔÈ�·Ï ‰¯·Á È�„"� Ó'ÚÓ Ï‰�Ó "Ó 6283/93א "רע  101
344/93 )��י (א"ת  102, ÏÈÚÏהתובעראוי לציי� כי באותו מקרה מבקש החיסיו� היה . 93ערה  ה . 
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כאשר המחלוקת היא , בלי לקבוע מסמרות מביע השופט לוי� דעתו כי בתביעות נזקי גו�

בית המשפט ייטה לעשות שימוש בסמכותו להורות , יעור הנזקלהבדיל מש, לעניי� החבות

  . על דחיית הגילוי

מהשאלה שבה נחלקו הערכאות הדיוניות  "חומקת"ÒÈÂÂÒ‰ נחזור ונדגיש כי הלכת 

אלא על סמכותו של בית המשפט לאפשר , מאחר שהיא אינה מבוססת על סוגית החיסיו�

למרות זאת טעות . או עיו� בה�  מסמכי�לבעל די� לדחות המועד שבו יחויב לאפשר גילוי

להעלות טענת חיסיו� במסגרת תצהירי גילוי מסמכי� בנוגע למסמ�  – נפוצה בקרב בעלי די�

: בכ� חוש� בעל הדי� עצמו לסיכו� כפול. 103שבו ה� מבקשי� לעשות שימוש בעתיד

רה סיו� מסמ� תוביל מניה וביה לבדיקת המסמ� באספקלריה של המטיטענה לח, ראשית

טענת החיסיו� עשויה לחסו� בשלב מאוחר יותר את , שנית. ‰„Ò‰הדומיננטית לפי הלכת 

הגשתה או הצגתה של הראיה על פי הגישה בפסיקה שגרסה כי לא נית� לטעו� לחיסיו� זמני 

לכ� במרבית המקרי� עדי� לבעל די� לציי� בתצהיר גילוי מסמכי� מטעמו . של ראיה

או אז בית המשפט לא יידרש לעסוק . ד הגילוי של המסמ�שבכוונתו לעתור לדחיית מוע

קרי א� דחייה , ÒÈÂÂÒ‰אלא יבח� את המסמ� באספקלריה של הלכת , כלל בסוגית החיסיו�

הגשת הראיה או הצגתה תמנע שיבוש הראיות או פגיעה בה� ותשרת את עשיית  ÈÂ˙ÈÚב

, רי� מהימנות היריבהראיה נועדה להפכאשר . הצדק ואת המטרה הנעלה של גילוי האמת

הנטייה תהא לאפשר לדחות את , ממילא אמורי� להיות בידיעתו של היריבהפרטי� וכאשר 

  . 104גילוי הראיה

בבוא בית המשפט לבחו� את הראיה הוא רשאי לעשות זאת במעמד צד אחד על פי 

יש לפרשה באופ� מרחיב כ� שתחול בכל " חיסיו�"א� שהתקנה נוקטת לשו� . 119תקנה 

 שבו נדרש בית המשפט לקבל החלטה בנושא גילוי מסמכי� בלי לחשו� את המסמ� מקרה

וכ� באשר לטענה של חוסר רלוונטיות או לטענה , 105כ� באשר לטענת חיסיו�. לצד שכנגד

בית . כי ראוי לדחות מועד חשיפת הראיה עד לגמר הבאת ראיותיו של בעל הדי� שכנגד

 

7413/04) ��י(א "ראו לדוגמה בש  103 � ÔÓ 'ÈÒ‡Ò , השופט  ( המאגר המשפטי הישראלי–נבו
ש� נעתר בית המשפט לבקשתו של תובע בתביעת רשלנות רפואית לשמור על , )שפירא

, זאת. קלטת עד להגשת תצהיר עדות ראשית של הנתבע כמסמ� שהוכ� לקראת משפט" חסיו�"
 . כלל א� שהלכה זו אינה מושתתת על חיסיו�, 90 הערה ÒÈÂÂÒ, ÏÈÚÏ‰בהסתמ� על הלכת 

ונקבע כי אי� , ÒÈÂÂÒ‰ביחסי� שבי� הפרט לרשות דחתה הפסיקה את הגישה שבבסיס הלכת   104
החיסיו� אינו מיועד להקנות יתרו� : "גילוי הראיה�לית� לרשות הפיסקלית יתרו� טקטי של אי

 את המשיג בשקריו 'לתפוס'גה לא נועדה ההש ...האזרח טקטי לרשות המס במחלוקתה ע�
שלא נמצאו או , בסיס ראיות וטענות נוספות�בשומה על אלא לאפשר עיו� חוזר, המשוערי�

 . 236'  עמ,7 ערה הÏÈÚÏ ,291/99א "רע; "שלא נשקלו אצל המנהל קוד� לכ�
ÂÂÈ˘ ‰Ï‚ÂÁÚ· " Ó˜ 5381/91א "רע –כולל טענת חיסיו� בפני הפללה עצמית במסגרת שאלו�   105

�'Ï‡È¯‡  ,382, 378) 3(ד מו"פ . 
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במקרה מתאי� רשאי בית " מאליו באמרו כי  ראה זאת כדבר מוב�ÒÈÂÂÒ‰המשפט בפרשת 

  . "119המשפט לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 

  סוד מסחרי גילוי מול   .3

  : קובע כלהל�1999�ט"תשנ, לחוק עוולות מסחריות) ג(23עי� ס

לתת צו , לבקשת אד�, רשאי בית המשפט, בהלי� משפטי בעניי� אזרחי"

י העניי� שיש כובלבד שראה , יאי גילוי ראיות שיש בה� סוד מסחר בדבר

וכי , עדי� מ� הצור� לגלות את הראיה לש� עשיית צדק באי גילוי הראיה

  ."אי� כדי להג� על הסוד המסחרי) ב(�ו) א(קטני�  במת� הצו לפי סעיפי�

שייחודו בכ� שהוא נוצר רק לאחר שבית המשפט הורה , לפנינו חיסיו� סטטוטורי יחסי

 5 לאחר שבדק ומצא כי מדובר בסוד מסחרי כמשמעותו בסעי� ,על קיומו במקרה קונקרטי

להבדיל מחסיונות , הצו של בית המשפט הוא שיוצר את החיסיו�. לחוק עוולות מסחריות

סטטוטוריי� אחרי� שקיימי� ועומדי� בלי שבית המשפט נדרש להורות או להצהיר על 

או החיסיו� , ובד סוציאליע/פסיכולוג/דוגמת החיסיו� היחסי שבי� מטופל לרופא, קיומ�

  . לקוח�המוחלט של עור� די�

 נדונה תביעה לאסור על הנתבעת לעשות שימוש בנוסחת ייצור 3638/03106א "ברע

א� בית המשפט המחוזי , הנתבעת טענה לחסיו� מחברות מעבדה בשל סוד מסחרי. מסוימת

הפ� את התוצאה , מפיו של השופט ריבלי�, בית המשפט העליו�. הורה על גילוי המחברות

בקבעו כי במסגרת איזו� האינטרסי� בי� עקרו� הגילוי לבי� התחשבות באינטרס של בעל 

על מבקש הגילוי להניח בפני בית המשפט תשתית ראייתית , הדי� לשמור על הסוד המסחרי

ושיקול נוס� הוא קיומ� של ראיות חלופיות שברשותו של , לכאורית המצדיקה את הגילוי

  . 107וכחת טענותיובעל הדי� לה

וככזו רשאי , החלטה של בית המשפט הדוחה בקשה לגילוי מסמכי� היא החלטת ביניי�

לכ� . בית המשפט לשנותה בהתא� לתשתית הראייתית שתונח לפניו בהמש� ההתדיינות

רשאי בית , נקבע באותו מקרה כי א� וכאשר תונח בפני בית המשפט תשתית ראייתית ראויה

 על גילוי המסמ� 108 ולהורות בכל שלב113 בסמכותו לפי תקנה המשפט לעשות שימוש

  . שבנוגע אליו נטע� חסיו� סוד מסחרי

 

̇ ·Ú 3638/03א "רע  106 ÂÈÓÈÎÂ¯ËÙ ̇ ÂÈ˘Ú˙ ÌÂËÈ·"� Ó 'Ô¯ÙÈÓÎ – Ú· Ï‡¯˘È"Ó ,97) 1(ד נח"פ . 
 . 870' עמ ,22 ערה הÏÈÚÏ ,918/02 א"רע  107
,  Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ¯Â·Ï‰"� Ó'È˜Ò·Â˜ÈÏÈÓ 2362/90א "רע ראו 120 לתקנה 113ליחס בי� תקנה   108

 . 285) 4(ד מד"פ
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, לצור� גילוי מסמכי�, הזכרנו את גישת הפסיקה שלפיה יש לפרש את הרלוונטיות

היו שביקשו לצמצ� הלכה זו מקו� שבו המסמכי� המבוקשי� כוללי� סודות . בצורה רחבה

, "צרה"הבחנה בי� מסמכי� רלוונטיי� לתובענה על פי הגדרה עסקיי� ומסחריי� תו� 

שאינ� רלוונטי� ישירות , "רחבה"לעומת מסמכי� רלוונטיי� לתובענה על פי הגדרה 

   .109ולכ� לא יינת� בעניינ� צו גילוי, למחלוקות בי� הצדדי�

. הסוד המסחרי נזכר בפסיקה בנשימה אחת ה� כחיסיו� ה� כאינטרס של הגנת הפרטיות

 נדונה בקשת המערער כי מנהל המכס יגלה מסמכי� המצויי� ברשותו 8722/03110א "ברע

הבקשה . הנוגעי� למחיר הסיטונאי שבו יבואני רכב שוני� מוכרי� מצברי� למוסכי�

נראה כי החלטתו של בית המשפט המחוזי : "אומר במשפט אחד ובית המשפט, נדחתה

ביחוד לנוכח החשש מפגיעה , י� לעניי�מאזנת היטב בי� האינטרסי� השוני� הרלוונטי

Ì˙ÂÈË¯Ù·בהמש� נדו� בפגיעה בצדדי� ). 'ע'  י–ההדגשה שלי " ( של נישומי� אחרי�

  . שלישיי� עקב צו גילוי מסמכי�

ההגנה על הסוד המסחרי יכול שתבוא לידי ביטוי ה� במישור החיסיו� היחסי ה� במישור 

את החיסיו� במסגרת ההלי� רשאי בית במסגרת השיקולי� א� להסיר . פומביות הדיו�

המשפט להורות על קיו� הדיו� בדלתיי� סגורות או להורות על איסור פרסו� כאמור 

כ� . 1984112�ד"תשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 70 ובסעי� 111)8)(ב(68בסעיפי� 

רשאי בית המשפט לסייג את צו גילוי המסמכי� בהוראה שלפיה ייאסר על בעל הדי� שהצו 

ולא לאפשר לכל אד� , נית� לזכותו לעשות כל שימוש במסמכי� או בנתוני� הכלולי� בה�

  . 113אחר להעתיק את המסמכי� או לצלמ� אלא לצור� התביעה גופא

 

  המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ÔÂÊÏËÈÂ 'Ú· ÌÂ˜‡Ë�Ù"Ó � 27661/00 )א"ת (א"בש  109
  ). השופטת גדות(

 .774, 769) 1(ד נט"פ, Ú· ÌÈ¯·ˆÓ Ô˜ÏÂÂ"� Ó 'ÒÎÓ‰ Ï‰�Ó ,ÚÓÂ ‰ÈÈ�˜ ÒÓ"Ó 8722/03א "רע  110
̇ È¯Ù 'Ï‡¯˘È � 40258/01) א"ת(פ "ת  111 �È„Ó , השופט כספי( המאגר המשפטי הישראלי –נבו.( 
ראו לדוגמה סעי� . הסוד המסחרי משלי� ג� על זכות הגילוי והעיו� במסמכי הרשות הציבורית  112

שלפיו רשאי בית הדי� , 128ח "ח תשמ"ס, 1988�ח" תשמ,לחוק ההגבלי� העסקיי�) ב(42
127/05) ��י(א " בש;להורות שהמרש� לא יהא פתוח לעיו� הציבור בשל סוד מסחרי  ÏÒ¯ÙÂ˘

Ú·"� Ó '‰‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚ , השופטת  ( המאגר המשפטי הישראלי–נבו
ב "ח תשנ"ס, 1992�ב"תשנ, לחוק בתי די� מינהליי�) 2)(ב(30כ� ראו סעי� ). אור�שידלובסקי

הקובע כי זכות העיו� של עורר במסמכי הרשות המינהלית לא תחול על מסמכי� שיש בה� , 90
ילוי כלפי הרשות המינהלית חורג ממסגרת הנושא של זכות הג, כאמור. סוד מסחרי או מקצועי

 . רשימה זו
 המאגר המשפטי –נבו  ,Â·‰�  'Ú· ˙ÂÈÂ�ÎÂÒ ÒÂ·ÂÏ‚ ‰‡Ï"Ó‰„� 161453/06 )א"ת (א"בש  113

ו מידע שיריבו נאל� ייש הגורסי� כי על כל בעל די� שמגיע ליד). השופטת דודקבי� (הישראלי
שות באותו מידע שימוש אלא חלה חובה מכללא שלא לע, לגלותו במסגרת הלי� משפטי

' �ÙÂ¯Ù '� ÔÓÈÂ) א"ת (1410/93א "ראו דעתו של השופט קלינג בע; למטרות המשפט
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  גילוי מול טובת החברה   .4

נדונה הטענה כי יש להכיר בטובת החברה כאינטרס הגובר על  8473/99114א "רעב

 בשליטה ה שהייתה בשעת,.ל.א.ברת כרטיסי האשראי כפסק הדי� עסק בח. אינטרס הגילוי

מכוח הוראה של המפקח על הבנקי� ושל הממונה . נק דיסקונט ובנק לאומימשותפת של ב

הדירקטורי� . היה על אחד הבנקי� למכור את אחזקותיו בחברה, על ההגבלי� העסקיי�

הסכ� שנחת� בי� עתרו לבית המשפט המחוזי בתביעה לעיי� במסמכי היסקונט � בנק דמטע

החברה ערערה לבית המשפט העליו� בטענה כי . בנק לאומי לבי� החברה ובקשת� נתקבלה

לאור זכות , הטענה נדחתה ה� במישור דיני החברות. העיו� עשוי לפגוע בטובת החברה

ה� במישור הגילוי לפי תקנות סדר הדי� האזרחי , העיו� של הדירקטורי� במסמכי החברה

, ערכאותנגזרת מזכות היסוד של הגישה ל מדגיש כי זכות הגילוי והעיו� תו� שבית המשפט

  . ואי� להגביל זכות זו אלא במקרי� קיצוניי� ונדירי�, את הזכות להלי� ראויהכוללת ג� 

  גילוי מול חיסיו� לטובת הציבור . 5

סיו� דוח ועדת הבדיקה י נטע� על ידי בית החולי� כי ראוי להכיר בחÒ„‰115‰בעניי� 

יפגע הדבר בקיומ� , שא� יורה בית המשפט על חשיפת הדוח, עמי� של טובת הציבורמט

כי יש להניח שהרופאי� , ובתפקוד� של ועדות בדיקה פנימיות הפועלות על בסיס וולונטרי

ומחשש , במוניטי� שלה�, בחופשיות מחשש לפגיעה בפרטיות� וחברי הוועדה לא יתבטאו

את , במישור העקרוני, הנשיא ברק לא שלל. י� משפטישדברי� שייאמרו ישמשו כנגד� בהל

א� באיזו� בי� , האפשרות שבית המשפט ייצור על דר� הפסיקה חיסיו� לטובת הציבור

, מחד גיסא, האינטרסי� המתנגשי� חשיפת האמת וזכות האד� לדעת מה נעשה בגופו

 המשפט העדי� בית, מאיד� גיסא, לעומת החשש לפגיעה בעבודת� של ועדות הבדיקה

  . באותו מקרה את אינטרס הגילוי

באינטרס , בטווח הארו�,  זכתה לביקורת בטענה שיש בה כדי לפגוע‰„Ò‰הלכת 

חוק ל) ד(21 נקבע בסעי� ‰„Ò‰בניגוד להלכת , ואכ�. ובשיפורה הציבור בקידו� הרפואה

עי� וס, 116 חיסיו� יחסי בנוגע לגילוי פרוטוקול ועדת בדיקה1996�ו" תשנ,זכויות החולה

  . קבילות של דוח ועדת בקרה ואיכות�קובע חיסיו� מוחלט וג� אי) ג(22

 

¯˜ÙÈ˜ÙÏ ,פסק הדי� ד� בהמצאת מסמכי� על ידי מוסדות רפואיי� ועל . 280) 1(ו"מ תשנ"פ
, מעשה של יו� ביומו, ידי רופאי� לתיק בית המשפט בעקבות זימו� להמצאת מסמכי�

  .  הקשה שעשויה להיגר� לפרטיות� של בעלי הדי� עקב כ�ובפגיעה
  .337) 1(נהד "פ  ˘‚·'Ï‡¯˘ÈÏ È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î � 8473/99א "רע  114
 . 59 הערה Ò„‰ ,ÏÈÚÏ‰עניי�   115
 4708/03א "לדיו� נרחב בשיקולי� להסרת החיסיו� היחסי של פרוטוקול ועדת בדיקה ראו רע  116

� ÔÁ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó , נציי� כי בקשה לגילוי פרוטוקול של . י הישראלי המאגר המשפט–נבו
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 דחה בית הדי� הארצי לעבודה טענה לחיסיו� בשל אינטרס הציבור ‰„Ò‰בדומה להלכת 

 ופרוטוקולי� ומסמכי� של 117והורה על גילוי פרוטוקולי� של ועדת מינויי� באוניברסיטה

  . 118ועדת בדיקה באוניברסיטה

) א(20אנו מוצאי� בתקנה , שבבסיסו הגנה על אינטרס הציבור, וטוריחיסיו� סטט

שעניינה במידע הנאס� , 1984�ד"תשמ, )חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס (לתקנות הטיס

קבע החוקר הראשי כי גילוי מידע מ� : "על ידי החוקר הראשי לצור� חקירת תאונות טיס

ע לעני� החקירה המתנהלת באותה עת המפורט להל� ישפיע לרעה על אפשרות השגת מיד

לא יימסר המידע לכל מטרה זולת למטרת חקירת תאונה או , או חקירה אחרת בעתיד

   ".תקרית

על . מטרתה של חקירת תאונת טיס היא להפיק לקחי� על מנת למנוע תאונות בעתיד
כהגדרתו , מנת לאפשר זרימה חופשית של מידע הסמי� מחוקק המשנה את החוקר הראשי

ג� סוג זה של חיסיו� , בדומה לחיסיו� של סוד מסחרי. סיו� המידעילהורות על ח, בתקנות
והוא אינו קיי� כל עוד לא ניתנה , הוק מכוח החלטה ספציפית�מתייחד בכ� שהוא נוצר אד

  . החלטה המורה על חיסיו�

 תו� העדפת 7568/00119א "סמכות זו של החוקר הראשי זכתה לפרשנות מצמצמת ברע
 וקבע כי החלטתו של ‰„Ò‰בפסק הדי� הפנה בית המשפט להלכת . טרס של הגילויהאינ

. והיא פוגעת בזכויות יסוד של צדדי� להלי� השיפוטי, החוקר היא גורפת ואינה מידתית
בית המשפט עומד על כ� שלא סגי באמירה בעלמא כי גילוי החומר עלול להרתיע בעתיד 

ואפשרות שמא החוקר הראשי יתקשה בעתיד , י�ברי עד – ברי ושמא. מפני מסירת מידע
אינה שקולה כנגד פגיעה ודאית ומצטברת בהלי� השיפוטי , לשכנע עדי� לשת� עמו פעולה
  . ובזכות היסוד לעיו� במסמכי�

ש� נתבקש בית המשפט ליצור , 147/01120א "לתוצאה דומה ראו ההחלטה בת
 שנתמנתה על ידי שר התחבורה בפסיקתו חיסיו� לטובת הציבור באשר לדוח ועדת חקירה

הטעמי� שהועלו על ידי ). ובנפרד ממנו בנוס� על דוח החוקר הראשי(לבדיקת תאונת טיס 
עידוד שיתו� פעולה של המעורבי� בתאונה : מבקשי החיסיו� דומי� לאלה שנדונו לעיל

במת� מידע בפני ועדת החקירה כ� שהנחקרי� יוכלו לחשו� בחופשיות ובכנות את המידע 

 

והיא יכולה להיות מוגשת כבקשה , ועדת בדיקה אינה מותנית בקיומו של הלי� משפטי
 . עצמאית העומדת בפני עצמה

�‡ËÈÒ¯·È�Â˙ ·¯ 1185/04 )ארצי (ע"ע  117 ÔÏÈ‡–„ "¯ÒÈ˜ ¯ , המאגר המשפטי הישראלי–נבו . 
7793/05� "בג(דיי� תלויה ועומדת עתירה לבית המשפט העליו� בעניי� ע.( 

 .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו ,  ‡ÙÂ¯Ù ' ÊÂÚ–‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È�Â 371/05 )ארצי (ע"ע  118
 .561) 5(ד נה"פ, ‡‰¯Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È�Â � 7568/00א "רע  119
120  ÏÈÚÏ38 ערה ה . 
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הטענה נדחתה נוכח חשיבות אינטרס . שברשות� בלי לחשוש כי דבריה� יפלילו אות�
  . ‰„Ò‰הגילוי וברוח הלכת 

  גילוי מול חסיו� המרש� הפלילי   .6

 לחוק המרש� הפלילי ותקנת 3המרש� הפלילי נהנה מחיסיו� סטטוטורי מכוח סעי� 

ידע ממנו אלא לפי חוק המרש� יהיה חסוי ולא ימסר מ"הקובע כי , 1981�א"תשמ, השבי�

מי שקיבל מידע   לחוק המרש� הפלילי חובת סודיות על23לצד החיסיו� מטיל סעי� ". זה

 לחוק 5כפי שעולה מסעי� , סיו� המרש� הפלילי הוא יחסייח. מ� המרש� על פי החוק

בתוספת  למשטרה למסור מידע מ� המרש� לרשויות ולבעלי תפקידי� המנויי�המתיר 

 סעי� י לתוספת הראשונה מתיר מסירת מידע לבית משפט או לבית די� .הראשונה לחוק

  :מאלה באחת

  ;הגילוי הוא מהותי לנושא הדיו�  )1"(

   "הגילוי נדרש לבירור מהימנותו של עד ובעל די� ביקש את הגילוי  )2 (

בדי� הפלילי נקבעה על ידי בית המשפט העליו� הלכה גורפת כי ההגנה רשאית לדרוש 

בהלי� אזרחי הבקשה לחשיפת המרש� . 121המרש� הפלילי של עדי התביעהלעיונה את 

ולמצער יש להניח כי במרבית המקרי� תידחה בשל חוסר , הפלילי של בעל די� אינה שכיחה

מקרה שנתקבלה בו בקשה לחשיפת המרש� הפלילי בהלי� אזרחי נדו� בבית . רלוונטיות

י הנתבעי� עשקו וגזלו כספו של באותו מקרה נטע� כ. 688/02122א "המשפט המחוזי בת

ובית המשפט הגיע למסקנה כי אינטרס הגילוי גובר על החיסיו� , קשיש תו� ניצול מצבו

   .היחסי של המרש� הפלילי והורה על גילוי הרישו� הפלילי של חלק מהנתבעי�

  המשפטי  צד שלישי שאינו צד להלי�. ח

לעתי� מעורב בהליכי הגילוי צד . מ�עד עתה דנו בהליכי הגילוי בי� בעלי הדי� לבי� עצ

יש להבחי� בי� שלושה סוגי� של צדדי� שלישיי� העשויי� להיות מעורבי� או . שלישי

  : נפגעי� עקב צו גילוי מסמכי�

 

 'ראו חלביקורת על פסק הדי� . 245) 5(ד נד"פ, ÈÏ‡˜ÊÁÈ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 4481/00פ "בש  121
פ "לצמצו� הלכה זו ראו בש. 335 )ה"תשס( י ‰ËÙ˘Ó" על זכות העיו� בחומר חקירה"זנדברג 

5881/06 � È¯ÊÈ�· 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó , המאגר המשפטי הישראלי –נבו. 
  המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ·„Ê ‰‡Â¯‰ Ô· ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰"� Ï '¯È 688/02) 'חי (א"ת  122

 ).השופט עמית(
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, א� המידע עצמו עניינו בבעל הדי�, צד שלישי המחזיק במסמכי� מושא בקשת הגילוי   .א

, )דוחות המס של הנישו�(ס הכנסה מ, )תיק רפואי(רופא , )דפי חשבו�(כגו� בנק 

  . 123)רישו� פלילי(משטרה 

 בעל די� ה� אלה צד שלישי העשוי להיפגע כבדר� אגב מגילוי המסמכי� ה� אלה שבידי  . ·

א� כבעל די� וא� כצד (צו גילוי המופנה לבנק : לדוגמה. שבידי צד שלישי המחזיק בה�

והמורה לבנק לגלות מסמ� הכולל פרטי� על אודות לקוחות ) שלישי המחזיק במסמכי�

  . שאינ� צד להלי�

א היא נקודת המוצ. צו גילוי המופנה ישירות כלפי צד שלישי א� שזה אינו צד להלי�   .ג

א� לכ� , שהליכי הגילוי נוהגי� בי� בעלי הדי� א� לא כלפי צד שלישי שאינו צד לדיו�

   .חריגי� שעליה� נעמוד בהמש�

  . נפתח בסוג הראשו� של צדדי� שלישיי�

 היש מקו� –צד שלישי המחזיק במסמכי� המתייחסי� לבעל הדי�  . 1
לית על ידי להבחנה א� טענת החיסיו� או הפגיעה באינטרס מוג� מוע

  ?בעל הדי� או על ידי הצד השלישי

הא� לצור� ההכרעה המהותית א� להורות על גילוי למרות חיסיו� יחסי או פגיעה בער� 

מוג� יש לית� משקל מכריע לשאלה א� צו הגילוי מופנה כלפי בעל הדי� עצמו או ישירות 

   ?כלפי הצד השלישי

שמה� עולה כי ההכרה בחיסיו� , ותבפסיקת בית המשפט העליו� נית� למצוא התבטאוי

שא� הצו מופנה כלפי בעל . או באינטרס הפרטיות תלויה בשאלה כלפי מי מופנה צו הגילוי

נחסמת בעדו האפשרות להעלות טענה של חיסיו� או פגיעה בפרטיות בשל מעמדו , די�

  . א� טענות אלו עומדות לצד שלישי המחזיק במסמ�, כבעל די�

מערערת המדינה על הפרת התחייבות להקצות לה כנגד ונה תביע נדÌÈÙÂ¯Ù‡124עניי� ב

להתמוטטותו הכלכלית של , לטענת המערערת, מה שגר�,  יחידות דיור3,000קרקע לבניית 

דרשה המדינה . מפעל שהוק� על ידיה במיוחד לצור� הפרויקט ולנזקי� עקיפי� נוספי�

 השני� � של עשרמאזניה� ובכלל, לאפשר לה לעיי� במסמכי� שוני�מערערת להורות ל

 

� מבקש הגילוי אינו יודע א� הצד השלישי מחזיק במסמ� שמקורו או ייתכנו מצבי� שבה  123
סירב בית המשפט להסיר , 2 הערה ÏÈÚÏ, 2629/98א "במקרה שנדו� ברע. עניינו בבעל הדי�

במסגרת הליכי� , החיסיו� היחסי של טובת הציבור באשר לזהותו של מודיע משטרתי
 . אזרחיי�

 . 51 הערה ÌÈÙÂ¯Ù‡, ÏÈÚÏעניי�   124
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 התובעי�נתוני� לגבי השקעות הכוללי�  ,לרשויות המסוגשו טופסי פחת שה והאחרונות

בקבעו כי המסמכי� בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה . בהקמת המפעלוהוצאותיה� 

בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליו� נדחתה על ידי . רלוונטיי� לזירת המחלוקת

  : רה הזאתהשופטת דורנר באמי

כי זכותו לפרטיות גוברת על , תובע אינו יכול להישמע בטענה, כללכ"

רלוואנטיות לבירור התובענה  שה�, חובתו לחשו� בפני הנתבע ראיות

 פיו ייקבע היק� זכותו של�המידה שעל�קנה. ונדרשות לנתבע לביסוס הגנתו

 נדרש התובע לפרטיות הוא איפוא מידת הרלוואנטיות שבמסמכי� שגילויי�

כי בידי התובע קיימת האפשרות להעדי� , א� מוב� הוא .לבירור המחלוקת

הנתבע ראיות  פני ההכרח לחשו� בפני�את ההגנה על פרטיותו על

  ."ידי מחיקת התביעה שהגיש כנגד הנתבע�וזאת על, רלוואנטיות

די בכ� שהבקשה לגילוי מסמכי� עברה את התנאי , לשיטתה של השופטת דורנר

שאז אי� לתובע פתחו� פה לטעו� לפגיעה באינטרס המוג� של , ל רלוונטיותהמקדמי ש

ולפיה המידע , תפיסה זו מתקשרת ע� דעתה של השופטת דורנר שהוזכרה לעיל. פרטיות

   .125חל על פעולת� של רשויות המס" החיסיו�"ו, כשלעצמו אינו חסוי

 את הגילוי עתר באותו מקרה הצד שביקש. ÏÂ˜Ò126¯גישה דומה אנו מוצאי� בעניי� 

בעל  כאשרחשי� גרס כי ' השופט מ. להורות לבנק של הצד השני לגלות את דפי החשבו�

 מתעוררת כלל שאלת הסודיות אי�, כנתבעוא� כתובע א� , הסוד הוא צד להליכי� העיקריי�

 והבנק אינו אלא ,הרישומי� בבנק שייכי� ללקוח,  זכות הבנק נגזרת מזכות הלקוח.הבנקאית

   .של גילוי מסמכי�ולכ� יחולו הכללי� הרגילי� , רוכה ושליחו של הלקוחידו הא

השופט טל מסכי� עמו בנקודה זו וגורס כי , חשי� היה בדעת מיעוט' א� שהשופט מ

, לשיטתו.  היו חלי� כללי הגילוי,אילו נדרשו הנתבעי� ישירות לגלות את דפי החשבו�

 , לא דרשו את העיו� ישירות מהנתבעי�תובעי�שאלת החיסיו� נתעוררה א� ורק מאחר שה

   ):'ע'  י–ההדגשה שלי (וכדבריו . להורות לבנק לאפשר לה� עיו� במסמכי�אלא עתרו 

 דפי לגלות את ישירות על ידי המבקשי� המשיבי� נדרשו אילו ,אכ�"

חלי� כללי   שהיוËÈ˘Ù‡, ולאפשר את העיו� בה� שברשות� החשבו�

אבל . לחסיו� היה מקו� כא� ולא, לי הדי�הגילוי והעיו� הרגילי� בי� בע

 לאפשר לה� דרשו את העיו� ישירות מ� המשיבי� אלא עתרו לא המבקשי�

כא�  .בצרפ� את הבנקי� כמשיבי� לבקשה, את העיו� במסמכי הבנק

 

  . 51 ערהה בÏÈÚÏסט קאו טר  125
 . 46 הערה ÏÂ˜Ò ,ÏÈÚÏ¯עניי�   126
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Î ˙¯¯ÂÚ˙Ó ÔÂÈÒÁ‰ ˙Ï‡˘˘ Ì˘Î ˘ÓÓ‡˘¯ . מתעוררת שאלת החסיו�
‡ÙÂ¯ ˙Â˘¯‰Ï ˘¯„� ˙‡ ÔÂÈÚ‰ ˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÎÓÒÓ·Ë�ÈÈˆÙ Ï , ˙Â¯ÓÏ

ÂÏÈ‡˘ Ë�ÈÈˆÙ‰ ˘¯„� ÂÓˆÚ  ˙Ú‚Â�‰ Â˙Â˘¯·˘ ˙ÈË�·Ï¯ ‰È‡¯ ˙ÂÏ‚Ï
Â˙Â‡È¯·Ï, ÔÂÈÒÁ Ï˘ ÂÏÈˆ· ˙ÂÒÁÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï".  

מכריעה בשאלה היא שדר� הדיונית ה, המסקנה היא שלשיטת� של השופטי� חשי� וטל

די� אינו יכול בעל ה, א� הגילוי מתבקש בי� בעלי הדי� עצמ�. א� להכיר בחיסיו� א� לאו

ונושא החיסיו� מתעורר רק כאשר הגילוי מתבקש כלפי צד שלישי , להעלות טענת חיסיו�

   .כמו רופא או בנק, המחזיק במסמכי� של בעל הדי�

הדר� הדיונית אינה צריכה להשפיע על השאלה המהותית בדבר עצ� קיומו של , לטעמי

להכריע בשאלה א� יש , כשלעצמה, ואי� בה, חיסיו� או קיומו של ער� מוג� כמו פרטיות

החיסיו� אינו מתפוגג א� ורק משו� שבעל הדי� הוא שמעלה את הטענה . להורות על גילוי

והאינטרס של הגנת הפרטיות אינו נעל� א� משו� שבעל הדי� הוא שמעלה את , לחיסיו�

 על לקוח�משהגענו למסקנה כי יש מקו� להכיר בחסיו� בנק, כ�. הטענה לפגיעה בפרטיות

מה לי א� המידע , מנת להג� על פרטיותו של הלקוח ועל סודותיו המקצועיי� והמסחריי�

   ?או שהמידע נדרש מהבנק של בעל הדי�, הבנקאי מתבקש ישירות מבעל הדי�

סיו� יחלקוח הוא �חסיו� בנק, לגישתו. 127דעה דומה מביע שטיי� במאמרו הנזכר לעיל

È�ÎÂ˙ ,סיו� יולא חÈ˘È‡סיויחהינו נכו� לוותר על  להלו� כי אד� שאקשה.  של הבנק �

, לגילוי מסמכי�ב לגלות את המידע הבנקאי בעצמו בעקבות כל דרישה י יהא חיהמוקנה לו

די לדרוש . כי אי� לבנק יותר ממה שיש ללקוח" סיו�יאי� ח"פירוש הדבר ש, שא� כ�

ליטול המסמ� ,  והלקוח יהא חייב לסור אל הבנק,113לפי תקנה עיו� במסמ� מהלקוח 

  . ולגלותו לבעל הדי� שביקש את הגילוי

יחסי יציר �מהותי�לקוח הוא חיסיו� תוכני�חסיו� בנק. זו ג� הגישה שבה אנו מצדדי�

ואי� נפקא מנה א� דרישת העיו� מופנית ישירות אל בעל הדי� או מופנית אל הבנק , הפסיקה

ת המשפט לבחו� הסרת החיסיו� על מנת להכריע בבקשת הגילוי לגופא על בי. של בעל הדי�

משקל תו� מת� ÏÂ˜Ò¯ על פי השיקולי� שפורטו בפסק דינו של השופט גולדברג בפרשת 

  . לחיסיו� כשיקול נגד חשיפת המידע

�פקיד מס כחיסיו� מהותי�משהגענו למסקנה כי ראוי להכיר בחסיו� נישו� ,בדומה

הרי , ת בפקודת מס הכנסהחיסיו� הנגזר מהוראות הסודיו, יחסי יציר הפסיקה�תוכני

שמעמדו של הנישו� כבעל די� אינו מסיר מניה וביה את החיסיו� של מסמכי� שהוגשו על 

המחוקק איננו מאפשר לבעל די� לפנות ישירות לרשויות מס . ידיו כנישו� לרשויות המס

 

 . 40 הערה ÏÈÚÏ ,שטיי�  127
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והתוצאה אינה צריכה , הכנסה בדרישה לחשיפת דוחות מס הכנסה של בעל הדי� שכנגד

שונה א� ורק משו� שהדרישה לחשו� את דוחות מס הכנסה מופנית ישירות לבעל להיות 

, לכ� ג� במקרה שבו בעל די� דורש מהצד שכנגד דוחות ומידע שמסר לרשויות המס. הדי�

תוכני ואל מול הפגיעה באינטרס המוג� של �יש לבחו� את הדרישה אל מול החיסיו� המהותי

על בית המשפט ,  כי המידע המבוקש הוא רלוונטילאחר שבית המשפט בדק ומצא. פרטיות

על פי , לבחו� א� ראוי להורות על גילוי תו� הסרת חיסיו� או למרות הפגיעה בפרטיות

על בית המשפט להציב נגד עיניו . 128 לחוק הגנת הפרטיות35שיקול דעתו לפי סעי� 

יקולי� של לצד ש, כנקודת מוצא את עקרו� הגילוי שבבסיסו האינטרס של גילוי האמת

יק� הגילוי ה: ÏÂ˜Ò¯מידתיות בדומה לאלו שפורטו על ידי השופט גולדברג בפרשת 

א� עומדות , את חשיפת המידעא� הונחה תשתית ראייתית לכאורית המצדיקה , המתבקש

לבעל הדי� אפשרויות חלופיות להוכיח את טענותיו מלבד השימוש במידע שנמסר לרשויות 

  . 129ב"המס וכיו

לרבות החסיונות המקצועיי� שמקור� ביחסי ,  לחסיונות היחסיי� האחרי�כ� ג� באשר

לגישתו של השופט טל בפרשת . עובד סוציאלי/פסיכולוג/כמו בי� מטופל לרופא, אמו�

¯ÏÂ˜Ò ,שאלת החיסיו� מתעוררת רק כאשר הרופא נדרש להמציא , כפי שצוטט לעיל

מטופל עצמו נדרש לגלות ראיה א� היא אינה מתעוררת כלל כאשר ה, מסמכי� של המטופל

חסיונות מקצועיי� שמקור� ביחסי אמו� ה� חסיונות . לטעמנו לא כ� הדבר. שברפואה

תוכניי� שנועדו לתמר� את השירות שנית� על ידי אנשי אמו� בדר� של �מעורבי� אישיי�

ההנחה היא שא� המטופל לא יוכל להתבטא בחופשיות בפני . הגנה על סודיות המידע

מטע� זה איני . השירות שיינת� לו לא יהא אפקטיבי, העובד הסוציאלי/הפסיכולוג/הרופא

בעוד המידע , סבור כי יש לפרש חסיונות אלה כחסיונות המופני� א� ורק לאנשי האמו�

ונית� להשיגו בדר� של העדת המטופל או על ידי דרישה , עצמו איננו נהנה מחיסיו�

המידע עצמו נהנה מחיסיו� או . 130 הרפואיי�שהמטופל יציג במהל� המשפט את מסמכיו

 

̄ ·Ú 7264/95א "רעכפי שנעשה ב  128 ÈÒ� Ò˜ ̆ ‡¯"� Ó'ıÈ·ÎÂ¯  ,ש� נדרש בעל , 793) 5(ד מט"פ
מ על ידיו "הדי� להמציא במסגרת גילוי מסמכי� דיווחי� שוני� שהוגשו למס הכנסה ולמע

 . יטתוועל ידי חברות שבשל
 397) 1(ו"תשנ מ"פ,  È˜Ú'˙ÂÈÏ‚¯Ó·‡ � 8385/95 )א"ת (ע"ברכ� עשה בית המשפט המחוזי ב  129

ובעל הבית דרש גילוי , ש� הוגשה תביעה לפינוי דייר מוג� בעילת נטישה, )השופטת אלשי�(
בית . של דוחות מס הכנסה של הדייר המוג� על מנת להראות כי העסק במושכר חדל מלפעול

,  את הבקשה מ� הטע� שבעל הבית יכול להוכיח עובדות אלו בדרכי� אחרותהמשפט דחה
 . אפקטיביות יותר

זה המצב , לגישתו). 78�74 ,55�53' ראו בייחוד עמ( 40 הערה ÏÈÚÏ ,שטיי�לא כ� גורס   130
מטע� זה גורס שטיי� במאמרו כי את החיסיו� ביחסי . המשפטי הפוזיטיבי ג� א� אינו רצוי

. שלא כמו החסיונות המבוססי� על יחסי אמו�, צב כחיסיו� תוכני מסוג אחרלקוח יש לע�בנק
ג� החסיונות שמקור� ביחסי אמו� מבוססי� על הגנת הפרטיות ועל האינטרס , לגישתנו
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בי� האינטרסי� ועל בית המשפט לאז� , 131מהגנה על אינטרס או על ער� הפרטיות

  . הוק ממקרה למקרה ולהכריע בשאלה א� יש להורות על חשיפת המידע� אדהמתנגשי�

) ר"וס(בתיקי נזיקי� קיימת פרקטיקה שלפיה התובע חות� על כתב ויתור סודיות רפואית 

בי� היתר כדי לאפשר , על מנת לאפשר לנתבע לגלות כל חומר רפואי הרלוונטי לתביעה

כאשר מדובר בתביעה על פי חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות . לנתבע להגיש חוות דעת שכנגד

ר מכוח "תובע המבקש מינוי מומחה רפואי חייב לצר� לבקשה וס, 1974�ה"תשל, דרכי�

החתימה על . 1986�ז"תשמ, )מומחי�(� לנפגעי תאונות דרכי� לתקנות פיצויי) 3)(א(2תקנה 

כתב ויתור על סודיות רפואית נובעת מהנחה מקדמית כי ממילא בית המשפט יורה על הסרת 

א� אי� פירוש הדבר שהגשת תביעת , החיסיו� על מנת לאפשר לבעל הדי� שכנגד להתגונ�

להעלות את , במקרה מתאי�, בעל די�ורשאי , נזיקי� מבטלת מניה וביה את החיסיו� הרפואי

נציי� כי המחוקק מצא . הטענה כי ראוי שלא לחשו� חומר מסוי� בשל חיסיו� רפואי

להתייחס באופ� מיוחד למידע גנטי וקבע כי לא יראו בוויתור על סודיות רפואית כהסכמה 

  . 132למסירת מידע גנטי מזוהה

 של השופטת דורנר בעניי� חסיו� המרש� הפלילי מדגי� את הבעיה בגישה הגורפת

ÌÈÙÂ¯Ù‡ ובגישת� של השופטי� חשי� וטל בפרשת ¯ÏÂ˜Ò . במסגרת הליכי הגילוי עשוי

בעל די� לפנות לבית המשפט בבקשה להורות למשטרה להמציא העתק המרש� הפלילי של 

בעל הדי� שכנגד או לבקש להורות לבעל הדי� שכנגד להמציא העתק הרישו� הפלילי שלו 

, לגישתנו. שה להלו� כי התוצאה תשתנה בהתא� לפרוצדורה שנקט בעל הדי�ק. במשטרה

הוא חיסיו� , פקיד שומה�לקוח או חסיו� נישו��כמו חסיו� בנק, חסיו� המרש� הפלילי

, על בית המשפט לאז� בי� אינטרס הגילוי לאינטרס שעליו בא החיסיו� להג�. מהותי�תוכני

˙Â‰ÈÓÂ אמורה להכריע בגורלה של הבקשה הצד כלפיו מתבקש הגילוי אינה .  

בעל . כמו פרטיותו של אד�, כ� ג� לגבי חסיונות אחרי� ואינטרסי� או ערכי� מוגני�

כ� לדוגמה עשוי בעל די� . די� אינו מאבד מניה וביה את פרטיותו א� בשל מעמדו כבעל די�

 

, ויש לפרש אות� ולהחיל� כחסיונות תוכניי�, הציבורי הכללי להג� על הפרטיות של מטופל
לחיסיו� תרשומות שנערכו על ידי . לקוח�דש ביחסי בנקוממילא אי� צור� לעצב חיסיו� מסוג ח

, È˜ˆÈ�ÙÈÏ 'Ú· ÔÂÈ˜�Â ÌÈ˙Â¯È˘ ‰¯ÈÓ˘ ‰ÁË·‡ „Â˜ÈÓ"Ó � 995/05) 'חי(א "פסיכולוג ראו ת
 .)השופט עמית (המאגר המשפטי הישראלי –נבו 

. קטי��ניקח לדוגמה רישו� של יועצת חינוכית בבית ספר דברי� שנאמרו לה על ידי תובע  131
אי� חלי� על הדברי� חסיו� עובד סוציאלי ,  שהיועצת החינוכית אינה עובדת סוציאליתבהנחה

במקרה כזה יעמוד , לשיטתנו. א� שמבחינת אופי המידע היה ראוי להכיר בחסיו� הדברי�
ועל בית המשפט לשקול את חשיפת המידע על פי , לבעל הדי� האינטרס של הגנת הפרטיות

 . מטופל�עובד סוציאלי/ הסרת החיסיו� ביחסי פסיכולוגאות� שיקולי� התופסי� לצור�
 . 62א "ח תשס"ס, 2000�א"תשס, לחוק מידע גנטי) א(22סעי�   132
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ס  בניגוד לאינטר133בתביעת נזיקי� להידרש לחשו� את תיקו האישי בלשכת הרווחה

או להמציא את רישומי העובד הסוציאלי שטיפל בו בניגוד לחסיו� עובד , הפרטיות שלו

למרות , קשה להלו� כי הכרעת בית המשפט א� להורות על גילוי החומר. מטופל�סוציאלי

תיגזר מהדר� שבה , מטופל�הפגיעה באינטרס הפרטיות או הפגיעה בחסיו� עובד סוציאלי

 להורות ללשכת הרווחה או לעובד הסוציאלי לגלות את שא� יעתור. פעל מבקש הגילוי

בקשתו תידחה או תתקבל לאחר שבית המשפט ישקול הבקשה לגופא תו� איזו� בי� , החומר

א� א� יעתור המבקש . עקרו� הגילוי לבי� החיסיו� או אינטרס הפרטיות של בעל הדי�

טע� שבעל די� אינו בקשתו תתקבל א� ורק מ� ה, להורות לבעל הדי� להמציא את החומר

בשני המקרי� על בית המשפט לבחו� את , לגישתנו. יכול לטעו� כלל לפגיעה בפרטיותו

תו�  – ובמקרה של פגיעה בפרטיות, הבקשה לגופא תו� התחשבות במהות החיסיו�

, ובחיוניותה של הראיה להוכחת האמת, מחד גיסא, התחשבות בעוצמת הפגיעה בפרטיות

    .134מאיד� גיסא

 התחתונה היא שהמידע הוא חסוי או מוג� כשלעצמו ג� א� יכול שיוחזק בידי השורה

, עובד בלשכת הרווחה, עובד סוציאלי, פקיד שומה, בנק, צדדי� שלישיי� כמו רופא

אינה , ולא מהצד השלישי, העובדה שאותו מידע נדרש מבעל הדי�. המרש� הפלילי ועוד

ומעמדו של בעל המידע , גילוי המידעשיקול כשלעצמו לצור� ההחלטה א� להורות על 

כבעל די� איננו מבטל את החיסיו� התוכני ואיננו מאיי� את האינטרס המוג� שלו 

בדר� כלל יורה בית המשפט על גילוי , ˙Ú·Âמקו� שבו הגילוי מתבקש כלפי . 135לפרטיות

ו באשר בעצ� הגשת התביעה נית� לראות לעתי� ויתור מכללא על טענה לפגיעה בפרטיות א

. ÌÈÙÂ¯Ù‡136א� אנו מסתייגי� מהאמירה הגורפת של השופטת דורנר בפרשת , בחיסיו�

נציע כי איזו� האינטרסי� ,  טוע� לחיסיו� או לפגיעה בער� מוג� כמו פרטיות‰˙Ú·Âכאשר 

, עמדנו על כ� שברגיל. ייער� עוד בשלב המקדמי של בחינת הרלוונטיות של המסמכי�

חבה וכוללת כל מסמ� שיש בו כדי לקד� עניינו של בעל הגישה לנושא הרלוונטיות היא ר

 

להצעה להרחיב סוגי החסיונות היחסיי� על כל סוגי המקצועות שבה� האמו� והסודיות ה�   133
, או בפסיקהבהיעדר חיסיו� בחוק , כיו�. 78 ערה הÏÈÚÏ ,נתניהוביסודה של ההתקשרות ראו 

  . נידרש להגנה על ער� הפרטיות מול ער� הגילוי
� " בג;השווה לשיקולי� להפעלת כלל הפסילה במישור הקבילות בחוק הגנת הפרטיות  134

6650/04, ÏÈÚÏ לפסק הדי�33פסקה , 74 הערה  . 
 . 80 'עמ, 40 הערה ÏÈÚÏ ,שטיי�  135
. ת לחשו� יומ� אישי שניהללדוגמה תובע בתביעת נזיקי� עשוי להידרש על ידי הנתבע  136

על בית המשפט לבחו� את מידת הפגיעה בפרטיותו לעומת , א� שבתובע עסקינ�, לגישתנו
הסוגיה של פגיעה בפרטיות במצבי� מעי� אלו מתעוררת . האינטרס של בעל הדי� לעיי� ביומ�
ומ� אישי של וראו לגבי זכות נאש� בעבירות מי� לעיי� בי, תדיר ג� בהליכי גילוי בדי� הפלילי

� "בג;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ÂÙ¯Ò 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 3642/04פ "בש; מתלוננת
9264/04 � Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÌÈ¯˘ , המאגר המשפטי הישראלי–נבו  .  



  חיסיו� ואינטרסי� מוגני� , סודיות, קבילות  יצחק עמית
   ניסיו� להשלטת סדר– בהליכי גילוי במשפט האזרחי  

287  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-08.doc 10/18/2007 9:52:00 AM  

ומנגד יש בו כדי לפגוע , אול� א� המסמ� רלוונטי רק לפריפריה או לשולי התביעה, די�

יש לנקוט גישה מחמירה יותר במישור הרלוונטיות ולראות במסמ� , בפרטיותו של התובע

  . כלא רלוונטי

ייבות גילוי מסמכי� שנמצאי� ברשותו  לתקנות סדר הדי� האזרחי מח113�112תקנות 

מה הדר� הדיונית שבאמצעותה נית� להורות לצדדי� . ועיו� בה� או בשליטתו של בעל הדי�

   ?שלישיי� להמציא מסמ�

ולאחר שבית המשפט סבר ומצא כי יש מקו� להסיר את , כאשר מדובר בחשבונות בנק

המאפשר " נוחות"שהוא סעי� ,  לפקודת הראיות39יחול סעי� , לקוח�החיסיו� ביחסי בנק

לבנק להמציא את המסמכי� הדרושי� בלי להטריח את פקיד הבנק להתייצב לצור� הגשת 

  . 137דפי החשבו� ומסמכי הבנק

לפקודת החברות ) א(288כאשר מדובר בהלי� של חקירה במסגרת הלי� פירוק לפי סעי� 

מצדדי� שלישיי� רשאי בית המשפט לדרוש מסמכי� ג� , 1983�ג"תשמ, ]נוסח חדש[

ונקבע כי , "עסקיה או נכסיה ,מסחרה, ייסודה, בדבר ייזו� החברה"המחזיקי� במידע 

  . 138סמכות זו גוברת על טענה לפגיעה בפרטיות ובסודות מסחריי�

נית� להורות על זימונו של הצד השלישי לפי תקנה , כאשר מדובר במסמכי� אחרי�

א "ער – הצגת מסמכי�צור� מת� עדות וא� ל א� לצור�, לבקשת בעל די�, לתקנות) א(178

מי שהוזמ� להציג מסמ� בלבד רואי� אותו " לתקנות מורה כי 183ותקנה , 4028/97139

 167עוד בהקשר זה נפנה להוראת תקנה  ".הביא לידי הצגת המסמ� כאילו נענה להזמנה א�

או להציג המסמיכה את בית המשפט לדרוש מכל אד� הנוכח בבית המשפט להעיד , לתקנות

בפסיקה נקבע כי השימוש בסמכות זו . מסמ� המצוי ברשותו או בשליטתו באותו מעמד

  . 140שלא ייהפ� בית המשפט לפרקליט� של הצדדי�, ייעשה במקרי� נדירי� בלבד

יחולו כל הכללי� באשר לקבילותו , כאשר מופיע צד שלישי שזומ� כעד וברשותו מסמ�

 ממצב שבו טענת הקבילות או החיסיו� נטענת עוד אלא שלהבדיל. או לחסיונו של המסמ�

יהא על בית המשפט לדו� ולהכריע בשאלת הקבילות , בשלב המקדמי של גילוי המסמכי�

. עודנו ניצב על דוכ� העדי�, לעתי� במהל� חקירתו של העד, או החיסיו� במהל� הדיו�

 

, )‚ÔÏÊÂלהל� עניי�  (563) 1(ד מב"פ,  ˜ÔÏÊÂ‚'ÔÂÈÒÙÈÒÈË¯Ù ‰„ Ô‡ÈÊÈ¯Ù È�ÙÓÂ � 174/88א "ע  137
566. 

�˘ÂÚ"„Ú· ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÌÂ˜‡„‡ ˜¯ÙÓ Ô‰Î Ì¯ÂÈ "� Ó ' ÒË�ËÏÒ�Â˜ Ï�ÂÈ 1211/96א "ע  138
)Ë�ÏÒ�Â˜Ë� (Ú·"Ó ,ד נב"פ)באותו מקרה חוייבה המשיבה לגלות הערכת שווי של . 481) 1

  . שנטע� כי הוא נושה של החברה, הערכה שנעשתה לבקשתו של מזמי�, החברה שבפירוק
 .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ‚Â˜ÒÏ‰Ú· Ï‡¯˘È "Ó�  'ÔÂ‡Ï 4028/97א "ער  139
 . 621) 1(ד נג" פÏ.Ò .Ú·"� Ó'Ú· ˙Î˙Ó ¯ÂÎ "Ó.‰ 4256/98א "רע  140
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להשתנות א� בשל השיקולי� המהותיי� להכרה בחיסיו� או להסרת החיסיו� אינ� אמורי� 

לכ� מסמ� שהוכ� . ולא במסגרת הליכי גילוי מסמכי�, כ� שהמסמ� הוצג באמצעות העד

ייהנה מחיסיו� בי� , ‰„Ò‰לקראת משפט והעומד במבח� המטרה הדומיננטית על פי הלכת 

ובי� שהועלתה בעת , שטענת החיסיו� הועלתה על ידי בעל הדי� בהליכי גילוי מסמכי�

   . 141רה נגדית של עד שזומ� למת� עדות וברשותו המסמ�במהל� חקי, הדיו�

את המועדי� הקבועי� " לעקו�" המחוזי  התיר בית המשפט2486/02142) א"ת(א "בת

שיש  ע� מסמכי�, עובד של הצד שכנגד, בתקנות לעניי� גילוי מסמכי� על ידי זימונו של עד

אלת הקבילות או החיסיו� כשלעצמי אני סבור כי ראוי להכריע בש. לאותו עובד זיקה אליה�

כבר בהליכי הגילוי המקדמיי� מקו� שבו המסמ� נמצא ברשותו ובשליטתו של בעל 

א� כי אי� ,  מופנית ברגיל אל עדי� שאינ� בשליטת� של בעלי הדי�178תקנה . 143הדי�

מניעה שבעל די� יזמ� לעדות ג� את בעל הדי� שכנגד כשאי� בכוונתו של בעל הדי� שכנגד 

א� ג� לדיד� של הסבורי� שנית� להשיג גילוי ועיו� במסמ� על ידי . 144מו שלולהעיד מטע

אי� בדר� הדיונית הננקטת כדי להשלי� , זימונו של עד שבשליטתו של בעל הדי� שכנגד

  . 145לגופא של החלטה א� להכיר בקבילותו או בחסיונו של המסמ�

  שי גילוי העלול לפגוע בחיסיו� או באינטרס מוג� של צד שלי . 2

  ולעניי� זה אי� נפקא מנה א� הצו מופנה–במסגרת גילוי מסמכי הצד שכנגד ועיו� בה� 

 עלולי� –) כמו בנק או רשויות המס(ישירות לצד שכנגד או לצד שלישי המחזיק במסמכי� 

ואי� לה� קשר , להיפגע כבדר� אגב אינטרסי� של צדדי� שלישיי� שאינ� צד להלי�

   .בפרטיות� או חשיפה של סודות מסחריי� שלה�כמו פגיעה , למושא הסכסו�

 

חייב העד להעמיד לרשות הפרקליט החוקר , בהיעדר טענת חסיו� או פגיעה באינטרס מוג�  141
·�˜ ‰ÌÈÏÚÂÙ  10025/05א " רע;מסמ� בו הוא מעיי� במהל� עדותו, אותו בחקירה נגדית

Ú·"� Ó '¯ÓÂÁÂ Ï˜Ú· ‰È�·Ï "Ó,  א "רע;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו� ·È·Á ' ‰Ï‰
Ú· ˙ÂÏÎÈ¯„‡Â ‰Ò„�‰"Ó , המאגר המשפטי הישראלי–נבו . 

ע� זאת נקבע באותה החלטה כי אי� למבקשת זכות . 67 הערה ÏÈÚÏ, 2486/02) א"ת (א"ת  142
א " בש1092/04) 'חי(א "לדעה נוגדת ראו ת. לעיו� מוקד� במסמכי� שהעד יביא עמו

6604/06 ‚ ÁÂ�Ó‰ ÔÂ·ÊÚ'� ¯·Â‰ ÒÓÈ '‚Á'ÈÊ‡,  השופטת (  המאגר המשפטי הישראלי–נבו
 ). וילנר

רשאי בית המשפט לעשות שימוש , את המועדי� הקבועי� בתקנות" החמיצו"ככל שהצדדי�   143
 ÏÏ‡ËÚ' Universal Pictures‰ � 241/84ע "ר ;)3(143המשפט לפי תקנה �בסמכותו בקד�

Inc. ,643) 2( לחד"פ . 
  .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  ,‡‰¯ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ '‰˘Ó ÔÂ˙ � 4197/06א "רע  144
או , לתסבוכת ולסרבול הדיו� העלול להיגר� מקו� שבו טענת החיסיו� מועלית על ידי העד  145

̇ Ù '� 'Ï‡¯˘È¯‚ 653/99) 'חי(א "ראו ת, כאשר העד ניצב על דוכ� העדי� �È„Ó,  המאגר –נבו 
 ). ורה'רג'השופט ג ( הישראליהמשפטי



  חיסיו� ואינטרסי� מוגני� , סודיות, קבילות  יצחק עמית
   ניסיו� להשלטת סדר– בהליכי גילוי במשפט האזרחי  

289  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-08.doc 10/18/2007 9:52:00 AM  

נגד נדונה תביעה שהוגשה על ידי המשיבה כ 364/93146) ��י(פ "הכ� לדוגמה ב

בקשתה . פליה פסולה לעומת יבואני נעליי� אחרי�ההמדינה בטענה לנזק שנגר� לה בשל 

, מבקשתוה, של המשיבה למת� צו עיו� וגילוי ברשימוני יבוא של יבואני� אחרי� נתקבלה

בית המשפט עיי� במסמכי� ומצא . עתרה לביטול הצו, יבואנית שלא הייתה צד להתדיינות

פרטי� שה� סודות מסחריי� של המבקשת ושל יבואני� אחרי� כי רשימוני היבוא כוללי� 

  . 147והורה על מחיקה של חלק מהפרטי�

בנק ש� הגיש ה ,594/96148 )א"ת( א"בתהמחוזי לתוצאה דומה הגיע בית המשפט 

את הדירות מושא הערי� תביעה כנגד המשיב בטענה כי התרשל בעריכת שומות מקרקעי� ו

הנתבע עתר לגילוי מסמכי� בתיקי . השומות בסכומי� גבוהי� בהרבה מערכ� בפועל

טענות להפרי� ולקעקע את הלוואות של לווי� שוני� בטענה כי יש במסמכי� אלה כדי 

בית המשפט דחה את . טענת אש� תור� של הבנקלבסס וכדי , הבנק בקשר לנזק הנטע�

הבקשה ה� במישור הרלוונטיות ה� מאחר שגילוי המסמכי� עלול לפגוע בפרטיות ובסודיות 

  . 149הבנקאית של לקוחות ושל ערבי� להלוואות שאינ� צד להתדיינות

  צו גילוי ועיו� המופנה ישירות כלפי צד שלישי שאינו צד להלי� . 3

ולעתי� , שבה� הפגיעה בצד שלישי היא אגבית, � של מקרי�להבדיל מהסוג הקוד

הרי שבסוג , מבקש הגילוי א� אינו יודע על קיומו של צד שלישי העלול להיפגע ממת� הצו

זה של מקרי� צו הגילוי נדרש ישירות כנגד הצד השלישי על מנת לחשו� מסמכי� 

   .וחשבונות שברשותו או בשליטתו

 

364/93) ��י(פ "ה  146 Ú· ÔÂÒÂ¯"� Ó'ÏÚ�·‡  ,השופטת שידלובסקי (196) 3(ו"תשנמ "פ� ).אור
א " וכ� ע774'  עמ,109 ערה הÏÈÚÏ ,8722/03א "החלטת בית המשפט ברע, בדומה, וראו  147

4069/03, ÏÈÚÏ ד המדינה בתביעה שהגיש יבוא� כנג, בדומה.  לפסק הדי�14 פסקה ,7 ערהה
 195/01 )'חי (א" ת;נדחתה בקשת התובע להורות למדינה לחשו� נתוני� של יבואני� אחרי�

È .Ú· Ë¯ÂÙÓÈ‡ ÏÈ‚"� Ó ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó–ÒÎÓ‰ Û‚‡ ,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  
 ).השופט עמית(

נית� , לא פורס�( ˙Ú· ˙Â‡˙�Î˘ÓÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜�· ÔÎ˘Ó"� Ó'ÈÏ‚¯Ó Â 594/96 )א"ת( א"ת  148
 ).השופטת סוקולוב) (15.9.98ו� בי

·�˜ ‡Ï‡¯‰ ' „Â‚È � 7606/01א "ברע. 17 ערה הÏÈÚÏ, 1266/03) א"ת(א "ת,  בדומה,וראו  149
Ú· Ï‡¯˘ÈÏ"Ó , נדונה תביעה כנגד בנק בגי� הפרה של הסכ� ,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו

הבקשה . אלהתובעי� עתרו לחשיפת דוח ביקורת של בנק ישר. ליווי בנקאי למיז� בנייה
ובית המשפט לא נדרש אפוא לטענה , נדחתה מאחר שלא הוכח התנאי המקדמי של רלוונטיות

 . כי חשיפת הדוח עלולה לפגוע בצדדי� שלישיי�
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או שהוא מזוהה ע� בעל הדי� ונמצא , לישי כשמו כ� הואיש לבחו� א� הצד הש, ראשית

אישר בית המשפט גילוי  7264/95150א "רעב". צד שלישי"ולכ� אי� לראות בו , בשליטתו

מ� הטע� שאות� חברות היו , ועיו� במסמכי� של חברות שלא היו בעלות די� בתביעה

מסמכיה� של אות� בבעלותו ובשליטתו המלאה של אחד הנתבעי� כ� שיש לראות בעיו� ב

  . של בעל הדי�" ‡ÌÈÈÂˆÓ‰ ,Â˙ËÈÏ˘· Â‡ Â˙Â˘¯· ÌÈÈÂˆÓ ÂÈ‰ Â"חברות כעיו� במסמכי� 

נקודת המוצא היא שהליכי הגילוי נוהגי� בי� בעלי , כאשר מדובר בצד שלישי של ממש

לכ� במסגרת הלי� בי� ראוב� לשמעו� לא יינת� , הדי� א� לא כלפי צד שלישי שאינו צד לדיו�

  . ורה על גילוי מסמכי� של לויצו המ

בפסיקה . חריג לכ� הוא כאשר הצד השלישי נחשב כמי שקשור בקנוניה ע� בעל הדי�

 טענה ÔÏÊÂ‚151עניי� ב. נדו� חריג זה בהקשר של צו גילוי ועיו� בחשבונות בנק של צד שלישי

לא  שתו� שימוש באנשי קש חשבונות בנקכמה פלאטו שרו� הזרי� כספי� דר� התובעת כי 

ביקשה צו המאפשר העתקת הרישומי� הבנקאיי� התובעת . צורפו כנתבעי� בתביעה

 39לפי סעי� ונית� צו , ובית המשפט נעתר לבקשה, שלישיי�הצדדי� חשבונות של הב

. שמטרתו לא להטריח את פקיד הבנק, הוא סעי� נוחות בלבדכאמור ש, לפקודת הראיות

) 8(2סעי� יה� מהווה פגיעה בפרטיות� על פי הצדדי� השלישיי� טענו כי חשיפת חשבונות

  . לחוק הגנת הפרטיות

 אמר שומר 1897כבר בשנת ": בית המשפט העליו� מזכיר את נקודת המוצא באמרו

שבגדר הלי� שבי� ראוב� לבי� שמעו� תינת�  להניח 'יהא זה מפלצתי'המגילות לינדלי כי 

  ".� של צדדי� שלישיי�לבעלי הדי� גישה חפשית לעיי� בחשבונותיה� הבנקאיי

מי שמבקש למרות זאת נעתר בית המשפט לבקשה בנימוק שהגנת הפרטיות עומדת ל

מי שמבקש להסתיר קנוניה שנעשתה בינו א� לא ל, "ענייניו הפרטיי�"בתו� לב להג� על 

לכ� משהונחה תשתית ראייתית לכאורה . נות הבנק שלושימוש בחשבול הנוגעתלבי� אחר 

רשאי בית המשפט להעדי� את האינטרס של גילוי , ממשי לקנוניההמצביעה על חשש 

  .וחשיפתה על פני אינטרס הפרטיות של צד שלישי האמת

במסגרת סכסו� בי� בעל , באותו מקרה. 3542/04152מ "בע  נזכרה בהסכמה ‚ÔÏÊÂהלכת

האישה טענה . עתר הבעל לשנות את דמי המזונות שהושתו עליו בהליכי� קודמי�, לאישה

בת של  של אמו ובנקהנכסיו באמצעות חשבונות את מסתיר את הכנסותיו ו ועובדבעל כי ה

נית� שיהיה כדי  שלה� בנקהדפי חשבו� את להמציא חייב� לוהיא עתרה ,  הנוכחיתזוגו

 

 .793) 5(מטד "פ  ¯Ú· ¯ÈÒ� ˘˜ ˘‡¯"� Ó'ıÈ·ÎÂ 7264/95א "רע  150
151  ÏÈÚÏ137 ערה ה . 
 ).È�ÂÏÙהלכת : להל� (הישראלי המאגר המשפטי –נבו , È�ÂÏÙ '˙È�ÂÏÙ � 3542/04מ "עב  152



  חיסיו� ואינטרסי� מוגני� , סודיות, קבילות  יצחק עמית
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שבת זוגו הנוכחית , עוד ביקשה האישה. לבחו� את מצבת הכנסותיו האמיתיות של המבקש

בית המשפט לענייני משפחה . מקו� עבודתהשל  תציג תלושי משכורתשל בעלה לשעבר 

בית המשפט המחוזי הפ� את התוצאה והורה על גילוי המסמכי� , דחה את הבקשה

  . 153וכ� נתגלגלה הסוגיה לפתחו של בית המשפט העליו�, המבוקשי�

יה מצביעה בפסק דינה על הרגישות המיוחדת שעל בית המשפט לנהוג 'השופטת פרוקצ

במצב הדברי� הרגיל נקודת המוצא היא .  כנגד צד שלישיכאשר הגילוי מתבקש

שבהתמודדות בי� אינטרס הפרטיות של בעל די� ע� אינטרס הגילוי הנדרש לקיומו של הלי� 

נקודת , א� כאשר המידע המוג� שיי� לצד שלישי. ידו של הגילוי על העליונה, שיפוטי ראוי

הצו כנגד צד שלישי יינת� רק במקרי� ו, האיזו� מוסטת לכיוו� ההגנה על אינטרס הפרטיות

  . נדירי� ויוצאי דופ�

יה על החזרת הדיו� לבית המשפט לענייני 'במישור האופרטיבי הורתה השופטת פרוקצ

ועד כמה חשיפתו הכרחית , משפחה על מנת שיבח� א� החומר שגילויו מתבקש רלוונטי

 ולבחו� א� 154 הנוכחיתלש� כ� על בית המשפט לקבל את תגובת הא� ובת הזוג. ומידתית

במסגרת השיקולי� הצריכי� . נית� להשיג מטרות המשפט ג� ללא חשיפת המידע המבוקש

לעניי� רשאי בית המשפט להביא בחשבו� כי הדיו� בבית המשפט לענייני משפחה נער� 

  . בדלתיי� סגורות כ� שהפגיעה בפרטיות מופחתת

צו "בקשה של בנק לקבלת ש� נדונה , 8873/05155א " נזכרה ג� ברע‚ÔÏÊÂהלכת 

הצו נתבקש . כנגד לקוח שהיה ביתרת חוב בחשבונו עקב מימוש ערבות בנקאית" מרווה

הנתבע עומד לקבל סכו� של כשלושה מיליו� �ולפיו הלקוח, בעקבות מידע שהגיע אל הבנק

בקשת הבנק נדחתה לאחר שנתברר כי המידע הגיע לבנק באמצעות . דולר ממקור כלשהו

. ככל הנראה תו� הפרת חובת הסודיות כלפיו, והבנק עשה שימוש במידע, ישילקוח צד של

 ולפיה ,‚ÔÏÊÂבהסתמ� על הלכת , שנזכרה לעילÈ�ÂÏÙ השופטת ארבל מאזכרת את הלכת 

 

אי� בפסק הדי� התייחסות לשאלה המקדמית בדבר תחולת� של הליכי גילוי מסמכי� בבית   153
, ·ÁËÂ· 'ÁËÂ � 2466/00א "רע ;לתקנות) ד(ט258המשפט לענייני משפחה לאור הוראת תקנה 

 . המאגר המשפטי הישראלי–נבו 
 –נבו , .¯.˘' �. Ï.‡ 66481/01) א"ת(ש " ראו תמ,152 הערה È�ÂÏÙ ,ÏÈÚÏליישו� הלכת   154

ש� נית� צו גילוי של חשבונות בנק של צדדי� , )השופט שוחט (המאגר המשפטי הישראלי
) 'חד(ש "מנגד ראו תמ. מה שנזק� לחובת�, שלישיי� שבחרו שלא להציג גרסה עובדתית

6043/04 Ú.‚ .� .‡.‚) .בקשה לגילוי ש� נדחתה , )השופטת גליק) (28.5.2006, טר� פורס�
, למרות פטירת בת הזוג הקודמת, מסמכי� שוני� הקשורי� לנישואיו הקודמי� של ב� הזוג

 . בשל הפגיעה בפרטיותה של המנוחה
 . המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ‡ÈÓÂ‡Ï ˜�· 'Û„ÁÏ � 8873/05א "רע  155
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"‡Ï ËÙ˘Ó· Ô‚ÂÓ Ú„ÈÓ ˙‚ˆ‰ Í¯„ ÏÚ È˘ÈÏ˘ „ˆ Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù· ‰ÚÈ‚Ù ÌÈ¯È˙Ó‰ ÌÈ·ˆÓ�

¯˙ÂÈ· ÔÙÂ„ È‡ˆÂÈÂ ÌÈ¯È„� Ì‰ ÂÏ"....  

וג� , ‚ÔÏÊÂ בית המשפט נקלע לכלל טעות בהסתמכו במקרה זה על הלכת דומה כי

הנתבע עשה עצמו אפוטרופוס על צד שלישי �הלקוח. התוצאה הסופית אינה נראית לנו

" זכות צד שלישי"מעי� טענת , בטענה כי הבנק הפר את חובת הסודיות כלפי הצד השלישי
(ius tertii) ,ג� בהנחה שנפגעה חובת הסודיות כלפי . שספק א� היא עומדת לנתבע עצמו 

, כבעל אינטרס לגיטימי לגבות את חובו, הצד השלישי היה על בית המשפט לבחו� א� לבנק

הגנה על עני� אישי כשר של "לחוק הגנת הפרטיות בדבר ) ג)(2(18עומדת הגנת סעי� 

הבדיל ל, הבנק עשה שימוש במידע שנתקבל מצד שלישי על אודות הלקוח: ודוק". הפוגע

  . שעניינה צו גילוי מידע כלפי הצד השלישי עצמו‚ÔÏÊÂמהלכת 

  סיכו . ט

, חיסיו� ואינטרסי� מוגני�, פומביות, קבילות, סודיות: עמדנו על ההבחנה בי� אלה

. מונחי� שוני� המשמשי� לעתי� בערבוביה בהקשר של גילוי מסמכי� בהליכי משפט

אלא א� ניצב כנגדו ,  בית המשפט על גילויבהתקיי� התנאי המקדמי של רלוונטיות יורה

, בהתגוששות בי� גילוי לחיסיו� או לאינטרס מוג�. חיסיו� או אינטרס מוג� אחר כמו פרטיות

ע� . והגישה אל החיסיו� היא חשדנית ועל דר� הצמצו�, נקודת המוצא היא העדפת הגילוי

 לאינטרסי� הנגדיי� שבבסיס והאיזו� בי� הגילוי, של גילוי' אוטומטי'זאת אי� לקבוע כלל 

כל מקרה על פי , הוק�החיסיו� או מול האינטרסי� המוגני� האחרי� צרי� להיעשות אד

 .בהתחשב בהיק� המידע שגילויו נדרש ובצור� הממשי בגילוי המידע, נסיבותיו
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   האד�לכבוד בי� חזקת החפות –תנאי כליאת� של עצורי� 

  מאת

*רו'רינת קיטאי סנג
  

‡ .‡Â·Ó .· .ÌÈÓÈÈ˜‰ ¯ˆÚÓ‰ È‡�˙ .‚ .ÌÈ˘˜‰ ¯ˆÚÓ‰ È‡�˙Ï ÌÈÓ¯Â‚ .„ .Ì„‡‰ „Â·Î .

‰. ‰˘È�ÚÎ ¯ˆÚÓ È‡�˙ .Â .ÌÈ¯ÂˆÚ Ï˘ Ì˙‡ÈÏÎ È‡�˙ ÏÚ ˙ÂÙÁ‰ ˙˜ÊÁ Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰ .

 .‡ÚÓ‰ ˙ÏÈÚ ÔÈ·Ï ¯ˆÚÓ‰ È‡�˙ ÔÈ· ¯˘˜‰¯ .Á .¯·„ ˙È¯Áˆ .ז

  מבוא .א

 דחה בית המשפט העליו� עתירה של קטינות שנעצרו בהפגנה נגד תכנית 7.6.2005ביו� 

 העצורות נכלאו .1ההינתקות לאפשר לה� להיבח� בבחינת הבגרות במתמטיקה בבית המעצר

 בית המשפט העליו� דחה את .2לאחר שלא עמדו בתנאי השחרור שקבע בית המשפט

השיהוי הניכר שבו הוגשה העתירה אינו מאפשר :  אחדי�ס על נימוקי�העתירה בהתבס

 העצורות מסוגלות לעמוד בתנאי השחרור ;3להיער� מבחינה לוגיסטית לקיו� הבחינה

ולהיבח� בבחינת הבגרות בבית ספר� באופ� שמפתחות השחרור מבית המעצר מצויי� 

הצפויה להיער� זמ� , בחינהשל ה'  יש בידי העצורות האפשרות לגשת למועד ב;4בידיה�

לכא� או , אי� אנו מכריעי�" בית המשפט הדגיש כי בדחיית העתירה .5קצר לאחר מועד א

הא� על דר� הכלל , והיא, בשאלה המשפטית העקרונית שעשויה היתה להתעורר, לכא�

 מאמר זה ינסה לענות באופ� .6"?זכאי� עצירי� להיבח� בבחינות בהיות� בבית המעצר

� תנאי הכליאה שלה� זכאי� עצורי� בעול� שבו קיימת  העל השאלה העקרונית מהאוטופי 

תרתי (בעוד שעצורי� נאבקי� על תנאי הרצפה . אלא ג� למעשה, חזקת חפות לא רק להלכה

 

 .ג�� רמת,המכללה האקדמית למשפטי�, ר"ד   *
  . 826) 2(ד נט"פ, ÈÂÏ 'Â�ÈÁ‰ „¯˘ÓÍ � �5283/05 "בג  1
2  Ì˘ ,828' עמ .  
3  Ì˘ ,830�829' עמ .  
4  Ì˘ ,831�830' עמ .  
5  Ì˘ ,831' עמ .  
6  Ì˘ .  
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קרי את תנאי המעצר האופטימליי� ואת אופ� , מאמר זה יבח� את תנאי התקרה, )משמע

  . רי�ההתייחסות הנורמטיבי לצורכיה� של עצו

וייתכ� א� כי , בתי המעצר מאכלסי� חשודי� ונאשמי� שאשמת� טר� הוכחה במשפט

בעת הדיו� בבקשת המעצר אי� אפשרות להוכיח . כלל באשר אינה קיימת, לא תוכח לעול�

ע� זאת במסגרת איזו� . את האשמה המיוחסת לחשוד או לנאש� מעבר לכל ספק סביר

 יסוד סביר לחשש שאד� קיי�כאשר , ינטרס הציבוריהאינטרסי� בי� זכויות הפרט לבי� הא

המדינה מטילה את , יסכ� את ביטחו� הציבור או ישבש את הליכי החקירה והמשפט בעניינו

חר� המעצר . סיכו� הטעות בהחלטה על הפרט באמצעות מעצרו לפני קביעת אשמתו

חזקת . גד�עצורי� נחשבי� חפי� מפשע מבחינה נורמטיבית ללא קשר לעוצמת הראיות נ

החפות מבטאת את מחויבותה של המדינה שלא לחרו� את דינו של הפרט ושלא לנקוט 

לאחר הצגת מלוא , כלפיו צעדי� המניחי� אשמה כל עוד בית משפט מוסמ� לא קבע

היא נושאת . שאשמתו אכ� הוכחה מעבר לכל ספק סביר, הראיות ושמיעת מלוא הטיעוני�

החשוד או הנאש� זכאי להיחשב כח� , עה אשמתומסר הצהרתי שלפיו כל עוד לא נקב

התובע המאשי� אותו וכ� השופט הד� , מפשע בדיוק כמו איש המשטרה החוקר אותו

 תנאי המעצר צריכי� להוות נדב� חשוב בביסוסה ובשיקופה של חזקת החפות .7בעניינו

  . הנורמטיבית

  תנאי המעצר הקיימי�. ב

ה לצדק צו מוחלט בעתירות שהוגשו על ידי  הוציא בית המשפט הגבו24.6.2003ביו� 

לשכת עורכי הדי� בישראל בנוגע לתנאי כליאת� של על ידי ו" רופאי� לזכויות אד�"עמותת 

על המדינה לספק לעצורי� את התנאי� :  הצו המוחלט קובע את המוב� מאליו.8עצורי�

חוק : להל� (1996�ו"תשנ, ) מעצרי�–סמכויות אכיפה (הקבועי� בחוק סדר הדי� הפלילי 

. חר� זאת נת� בית המשפט למדינה שהות של שנה למלא אחר הוראות החוק). המעצרי�

רוב� .  מצב העצורי�את ה הקלה קמע1.6.2004כניסתו של הצו המוחלט לתוק� ביו� 

ומרבית הוראות ,  ע� זאת תנאי המעצר עדיי� קשי�.9כעת להלנה על גבי מיטות" זוכי�"

 

תפקידה וטיבה בהליכי� הקודמי� להכרעת , חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית" קיטאי 'ר  7
  . 442, 405) ד"תשס( ג ËÙ˘Ó ÈÏÚ" הדי� בפלילי�

 �1319/03 "בג; )לא פורס� (‰˘¯ Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ¯� 'ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï  �5678/02 "בג  8
� Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï 'ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰) לא פורס� .( 

ח הסניגוריה הציבורית בעניי� תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של משטרת ישראל "דו  9
ח "דו; 11�7 ' עמ,)2004ח הסניגוריה הציבורית "דו :להל�( 2004ושירות בתי הסוהר בשנת 

הסניגוריה הציבורית בעניי� תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של משטרת ישראל 
  . 10' עמ, )2005ח הסניגוריה הציבורית "דו :להל� (2005ושירות בתי הסוהר בשנת 
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 תנאי הכליאה של עצורי� .10המעצר מופרות לעתי� קרובותהחוק המתייחסות לתנאי 

 מדובר לא רק בתנאי� .11גרועי� על פי רוב מתנאי כליאת� של אסירי� שהורשעו בדינ�

אפשרות לעבוד ועל ידי כ� : כני התעסוקהואלא ג� בת, פיזיי� הקשורי� למתק� בית המעצר

ת ללמוד ולהשתת� בחוגי אפשרו, להשתכר ולמלא תוכ� את ימי ההמתנה הארוכי� למשפט

   .העשרה וכ� אפשרות לקבל תמיכה נפשית ושירותי� סוציאליי�

 ביקורת של .12תנאי הכליאה הקשי� של עצורי� בישראל ה� כמעט מ� המפורסמות

 9ארגוני זכויות אד� העלתה את הנושא על סדר יומה של הכנסת והביאה לחקיקת סעי� 

להחזקת עצורי� בתנאי מעצר ולתקנות סדר הדי� הקובע תנאי� מינימליי� , לחוק המעצרי�

 תקנות :להל� (1997�ז"תשנ, )תנאי החזקה במעצר) ( מעצרי�–סמכויות אכיפה (הפלילי 

 במציאות של תנאי מעצר קשי� וא� מחפירי� חוק המעצרי� קבע תנאי� .13)המעצרי�

ק בתנאי� עצור יוחז"החוק קובע כי . מינימליי� בלבד להחזקת חשודי� ונאשמי� במעצר

, מזו�,  תנאי� אלה כוללי� מיטה.14"הולמי� שלא יהיה בה� כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו

הליכה יומית , תנאי תאורה ואוורור סבירי�, טיפול רפואי נאות, תנאי תברואה הולמי�

�תנאי� אלה הכרחיי� למימוש זכות היסוד של . באוויר הפתוח וזכות לקיו� קשר ע� החו

 

ח הסניגוריה "דו ;293�292, 289) 1(ד נח"פ, Â·‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ¯‡˘„ � 4620/03פ "ע  10
  . 7' עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2005הציבורית 

; 730, 729) ח"תשנ( ד Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" תנאי המעצר כשיקול במת� החלטת המעצר" ענבר 'י  11
 מצב זה אינו ייחודי .560, 554) ב"תשמ( ח ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" על מקו� המעצר ותנאיו" שרו� 'ע

 M. Miller, M. Guggenheim “Pretrial Detention and Punishment” 75: למדינת ישראל
Minn. L. Rev. (1990) 335, 369;T.M. Franklin, V.C. Peters “Standards for Local 
Detention Facilities: An Attempt at Statewide Management of Iowa County Jails” 66 
Iowa L. Rev. (1981) 1071, 1084; D.J. Rabinowitz “Preventive Detention and United 
States v. Edwards: Burdening the Innocent” 32 Am. U. L. Rev. (1982) 191, 211; J.L. 
Rodri’iguez Die Unschuldvermutung und die materiellen Voraussetzungen der 

Untersuchungshaft (1995), 73, note 264 .  
̇ Ï‡¯˘È � 3734/92פ "בש: וראו התייחסות לתנאי� אלה  12 �È„Ó 'ÈÓÊ‡ÊÚ ,להל� (72) 5(ד מו"פ :

;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ÈÂÂÒÈÚ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 3045/94פ "בש; )ÈÓÊ‡ÊÚפרשת 
  , 11 הערה ÏÈÚÏ, ענבר; )לא פורס� (¯Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÔÈÈË˘ËÂ � 7223/95פ "בש
  .495 ,)ב"תשנ („Â¯Á˘Â ¯ˆÚÓ È�È¯ נח 'צ; 730�729' עמ

13  � ברחבי האר� במש� שני� האגודה לזכויות האזרח בישראל קיימה סיורי� בבתי מעצר, כ
ח אשר " את ממצאיו של כל סיור כזה בדו2000�1996שני� במיכל אהרוני תיעדה ד "עו. רבות

 וליושב ראשנטי וולמפקד בית המעצר הרל, ל המשטרה"למפכ, נשלח לשר לביטחו� פני�
ידי  אלא הוס� על,  לא נכלל במקורו בהצעת חוק המעצרי�9סעי� . חוק ומשפט, ועדת חוקה

חבר הכנסת דדי ,  הוועדה דאזיושב ראשבראשותו של , חוק ומשפט של הכנסת, עדת חוקהו
  . צוקר

14   �  . לחוק המעצרי�) א(9סעי
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 ה� .15 אינ� מבטיחי� יותר ממינימו� זה ה�אול�, ליאה אנושיי� בסיסיי�עצורי� לתנאי כ

 שהרי ג� בהיעדר ,16אינ� נותני� ביטוי ראוי למעמד� המיוחד של עצורי� כחפי� מפשע

להיכלא בתנאי� , )או שנעצר כדי�(שנידו� למאסר , זכותו של אד� בישראל"חוק מפורש 

אוכל " הבסיסיי� ביותר כוללי� א� ה�  תנאי המאסר.17"המאפשרי� חיי אנוש תרבותיי�

אוויר חופשי לנשו� ושמי� להביט , מיטה לישו� בה, בגד ללבוש, מי� לשתות, לאכול

תחולת חוק המעצרי� נדחתה . ג� תנאי� בסיסיי� אלה אינ� נשמרי�ש דא עקא .18"בה�

 בתי בכמה. בשנה כדי לאפשר למשטרה להיער� לקראת השינויי� הנדרשי� בתנאי המעצר

 ,19אשר שיפרו באופ� ניכר את התנאי� השוררי� בה�, מעצר אכ� נערכו שיפוצי� מסיביי�

 המעניק תנאי כליאה סבירי� ,במרכז האר�" הדרי� "ששמוכמו כ� הוק� בית מעצר חדש 

ע� זאת בבתי מעצר רבי� עדיי� שוררי� תנאי� משפילי� הנופלי� . וא� מכובדי�

בי� מבתי המעצר אינ� עוני� על הצרכי� של ר. מהסטנדרט המינימלי לכליאת עצורי�

אר עצור בערר לבית יכ� למשל ת.  חודשי� ולמעלה מכ�כמהכלואי� לפרק זמ� ממוש� של 

הוא עצור בתא : "את תנאי מעצרו, 1.11.2001אשר החלטה בו ניתנה ביו� , המשפט העליו�

אי� אפשרות , ותבשל הצפיפ.  עצורי�12� עצורי� כאשר גודלו של התא מיועד ל22ע� עוד 

 נאלצי� לישו� על – ובה� העותר –וחלק� , להציב בחדר מיטות לכל העצורי� השוהי� בו

עוד נטע� כי בתא מצוי . בדר� זו נמנעת יכולת מנוחה ושינה בלילה וביו�. מזרו� על הרצפה

חדר שירותי� אחד ומקלחת אחת המשרתי� את כל העצורי� ובשל סמיכות מזרונו של 

�ג� אופ� אספקת המזו� לתא הינה תת. מותזי� עליו מדי פע� מי�, בכיורהעורר לברז 

אנושית במוב� זה שאת ארוחת הבוקר מכניסי� לתא במגשי� כלליי� ומספר עצורי� עטי� 

העורר סובל ג� מהעישו� הכבד בתא הסגור והבלתי . על האוכל ואינ� מותירי� דבר לאחרי�

 תיאור זה מדבר בעד עצמו באשר .20"על סיפוק�וצרכי אמונתו הדתית אינ� באי� , מאוורר

  . התנאי� השוררי� בחלק מבתי המעצר-לתת

 

  .730' עמ, 11 הערה ÏÈÚÏ, ענבר  15
Ï˘ ‰�˘‰ ¯ÙÒ " התפתחויות בזכויות היסוד של האד� במשפט הפלילי הדיוני" בנדור 'א  16

Ï‡¯˘È· ËÙ˘Ó‰) 518�517, 481) ו"תשנ.  
על . ÈÂ¯„( ,538˘פרשת : להל� (536) 1(ד לה"פ, ˘ÈÂ¯„ '¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ � �221/80 "גב  17

ÛÒÂÈ ' ‰„Â‰È· ÈÊÎ¯Ó‰ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ï‰�Ó � �540/84 "זכות היסוד של כלוא ראו ג� בג
ÔÂ¯ÓÂ˘Â ,1(ד מ"פ (�114/86 "בג; 573, 567 � ÏÈÈÂ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,ד מא"פ)להל� (477) 3 :

פרשת : להל� (136) 4(ד נ"פ, ˘ÔÏÂ‚ '¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È �4463/94א "עע; 492, )ÏÈÈÂפרשת 
ÔÏÂ‚( ,155 ,172.  

18  Ì˘ ,168' עמ .  
  . 7' עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2005ח הסניגוריה הציבורית "דו  19
  . È�ÂÏÙ( ,508פרשת : להל� (504) 1(ד נו"פ, È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 7053/01פ "בש  20
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עד לכניסתו של הצו המוחלט לתוק� מספר . הצפיפות בבתי המעצר חריפה במיוחד

 לפיכ� עצורי� רבי� נאלצו , עלה בהרבה על מכסת המיטות21)הגבוה מאוד ומדי(העצורי� 

רה עקב הכנסת מזרני� לתאי המעצר צמצמה בצורה הצפיפות שנוצ.  בלבדלישו� על מזר�

 והוא יש�מי שאתרע מזלו . 22בלאו הכי כמעט בלתי אפשרית את מרחב המחיה הקט� בה�

יצועו הפ� להיות למדר� רגליי� כל אימת שעצור מעביר דבר מה לעצור אחר או , על מזר�

ד מתקני המעצר בעשרה מתו� עשרי� ואח. בעת כניסת� של עצורי� לשירותי� או למקלחת

 .23 לנו עצורי� על מזרני� ללא מיטות2002שנבדקו על ידי הסנגוריה הציבורית בשנת 

המדינה הודתה בתשובתה לעתירה שהוגשה על ידי עמותת רופאי� לזכויות אד� כי ביו� 

ג� בהזדמנויות אחרות הודתה המדינה .  עצורי� על מזרני� ללא מיטה293 ישנו 27.10.02

   .24פקת לעצורי� מיטה בניגוד לחוקאינה מסהיא כי 

 דחה בית המשפט העליו� עתירה של אסיר ביטחוני לספק לו מיטה „¯ÈÂ˘די�  בפסק

בבית הכלא מטעמי ביטחו� בקבלו את עמדת שירות בתי הסוהר שלפיה חלקי מיטה 

של השופט מיעוט הדעת מעתירה זו זכורה בעיקר . משמשי� אסירי� אלה להכנת נשק קר

  : שלפיה, חיי� כה�

 

, 870) 5(ד נו"פ, Ô‡ÈÏ„· 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 6621/01 פ" עועל המספר הגבוה של עצורי� רא  21
כ� מספר . 14�13 ,)2000, האגודה לזכויות האזרח בישראל (ÏÈÚ ‡ÏÏ‰ אהרוני 'מ; 880

 1998בשנת ; 33,235 – 1997בשנת ;  עצורי��40,825 ל1996המעצרי� הפליליי� הגיע בשנת 
 2002בשנת ; 45,999 – 2001 בשנת; 44,165 – 2000בשנת ; 44,502 – 1999בשנת ; 40,345 –
הנתוני� הסטטיסטיי� לקוחי� מתו� . 47,850 – 2004בשנת ; 46,120 – 2003בשנת ; 45,910 –

 . www.police.gov.il/default.asp: אתר האינטרנט של משטרת ישראל
ח הסניגוריה הציבורית "דו; 7�6, 5) ב"תשס (Â‚È�Ò‰ 67¯" בקרוב מיטה לכל עציר" ספיבק 'ד  22

י� תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר בשנת בעני
על שטח המחיה המצומצ� של ; 7�6 'עמ, )2002ח הסניגוריה הציבורית "דו: להל� (2002

ח הסניגוריה "דו; 13�11' עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2004ח הסניגוריה הציבורית "עצור בתא ראו דו
  . 11�10' עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2005הציבורית 

  . 5' עמ, 22 הערה ÏÈÚÏ, 2002ח הסניגוריה הציבורית "דו  23
) לא פורס� (‰˘¯ ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂ‰"� „ 'ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï‰ �7082/97 "למשל בג  24

) �בא כוח המשיבי� הודה בטיעונו כי אכ� יש עצורי� המוחזקי� : " להחלטת הביניי�3סעי
' ˘¯È·Ú � 925/02) 'חי(א "עע; ")בניגוד לחוק, בבית המעצר במגרש הרוסי� ללא מיטה

¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו )  �הפרקליטה : " להחלטה2סעי
על כ� שהתנאי� בה� מוחזק היו� העותר אינ� עולי� בקנה , למעשה, המלומדת אינה חולקת

  ").אחד ע� הוראות שנקבעו על ידי המחוקק הראשי ומחוקק המשנה
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לילה נמנית או אינה נמנית ע� הכלי�  א� מיטה למשכב, על השאלה"

עונה אני ללא כל , הדרושי� לאד� בישראל לסיפוק צרכיו המינימליי�

   .25"היסוס בחיוב

משו� התעללות , ולו ג� על מזרני�, יש בהשכבת אסירי� על הרצפה"...

לבורות אפלי� התקופות אשר בה� נהגו לזרוק אסירי� ... אנאכרוניסטית

או שבה� לא היו בבתי הסוהר לא מיטות , ולהשכיב� על האדמה הרטובה

   .26" חלפו עברו לה�–לשכב עליה� ולא כיסא לשבת עליו 

אות� תקופות לא פסו כלל מסתבר כי  דברי� אלהכתיבת למעלה מעשרי� שנה לאחר 

 ע� ,27י מזרני�כניסת הצו המוחלט לתוק� אמנ� שיפרה את בעיית הלינה על גב. מארצנו

 כי הבעיה רחוקה מלבוא על 2004ח הסנגוריה הציבורית משנת "זאת ג� לאחריו גילה דו

 בתי מעצר אחרי� מספקי� לעצור מיטה ;28 עדיי� מפרי� את הצו אחדי�בתי מעצר: פתרונה

, כאשר תפוסת העצורי� עולה על מספר המיטות,  בבתי מעצר אחדי�;29רק בשעות הלילה

כנסי� למתק� בית המעצר אלא מוחזקי� במרת� או נותרי� כבולי� העצורי� אינ� מו

יצירתיי� אלה מעידי� על חוסר ההבנה " פתרונות ".30בידיה� וברגליה� ליד היומנאי

היא המקו� שבו , כותב השופט חיי� כה�, המיטה. והרגישות באשר לחשיבותה של המיטה

נוטלי� ממנו ג� את , טתוכאשר נוטלי� מאד� את מי. 31יכול אד� לשפו� את דמעותיו

ח הסנגוריה "נחמה נית� למצוא בדו. מתח� הפרטיות הפיזי המינימלי ביותר בבית המעצר

מיטה נעלמה כמעט על לא שאשר לפיו התופעה של לינה , 2005הציבורית משנת 

� או " יש לקוות כי אי� מדובר בשיפור אשר יאבד ע� חלו� הזמ� והמורא מצו בג.32לחלוטי�

  .נוס� במספר העצורי�ע� גידול 

השיפור הרב בכל הנוגע להלנת עצורי� על מיטה לא התבטא במישורי� אחרי� של תנאי 

,  חלק מהתאי� מחניקי�.34 בחלק מבתי המעצר תנאי האוורור ה� בלתי סבירי�.33הכליאה

החלונות המסורגי� הקטנטני� אינ� מכניסי� אוויר . ושוררי� בה� לחות כבדה וריח דחוס

 

  .539' עמ, 17 הערה ÈÂ¯„ ,ÏÈÚÏ˘פרשת   25
26  Ì˘ ,541' עמ .  
  . 7 'עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2004ח הסניגוריה הציבורית "דו  27
  . ש�, ˘Ì ;ידי הסנגוריה הציבורית  בתי המעצר שנבדקו על36 מתו� שניי�תופעה זו נתגלתה ב  28
29  Ì˘ ,9 'עמ . 
30  Ì˘ ,10�9 'עמ . 
  . 542' עמ, 17הערה  ÏÈÚÏ, דרוישפרשת   31
  . 10, 5' עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2005ח הסניגוריה הציבורית "וד  32
33  Ì˘ ,5' עמ .  
  . 14 'עמ, ˘Ì ; מתקני המעצר שנבדקו32 מתו� �16תופעה זו נתגלתה ב  34
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מבחינת תנאי� . המותקנות בתאי� אינ� מורגשות כלל" וונטות"וא� ה, �ואור מבחו

ברז המקלחת בבתי מעצר רבי� נמצא מעל החור של שירותי הכריעה באופ� , תברואתיי�

 בחלק מבתי המעצר אי� הפרדה .35שהעצורי� נאלצי� להתקלח מעל לבור שירותי� מצחי�

לבי� חלק התא )  שירותי כריעה– ברוב� המכריע של המקרי�(מספקת בי� תא השירותי� 

המשמש למגורי� באופ� הפוגע ה� בפרטיות העצור בעת השימוש בשירותי� ובמקלחת ה� 

כ� למשל זכור לי ביקור מטע� האגודה לזכויות . בתחושת הניקיו� של העצורי� האחרי�

 בביקור זה נמצא כי בשלושת התאי�. 1999אזרח בבית המעצר בתחנת המשטרה בלוד ביוני 

בתא אחד היה וילו� . הקיימי� לא הייתה חציצה של ממש בי� תא השירותי� לבי� יתר התא

לתלות , בהיעדר כל אמצעי הפרדה אחר, ובשני התאי� האחרי� נאלצו העצורי�, קרוע

אשר לא היה בה� כדי לשמור על פרטיות העצור בעת השימוש , שמיכות סביב תא השירותי�

  . 36 את התפשטותה של הצחנה בעת עשיית צרכי�בשירותי� ובמקלחת וכדי למנוע

 אול� ישנ� , שעות ביממה23�תנאי� מבזי� אלה שוהי� עצורי� בתא המעצר כב

עצורי� אשר אינ� זוכי� לטיול באוויר הפתוח ולמגע ע� אור השמש ג� מלוא שעות 

 חוק המעצרי� מקנה לעצורי� זכות להליכה יומית באוויר הפתוח א� תנאי המקו�. היממה

 תקנות המעצרי� מגבילות את פרק הזמ� שבו נית� לשלול מעצור זכות זו .37מאפשרי� זאת

 לאחר פרק זמ� זה יש להעביר עצור לבית מעצר .38בשל תנאי מתק� הכליאה לשבעה ימי�

התקנות אינ� מותירות שיקול דעת להחזיק עצור בבית מעצר ". חצר טיולי�"קיימת בו ש

 הפתוח מעבר לתקופה זו למעט מטעמי� מיוחדי� של טובת שאי� בו אפשרות לטייל באוויר

חר� זאת האיסור על החזקת עצורי� מעבר לשבעה . החקירה או שמירה על שלומו של אד�

 כתוצאה מכ� יכולת� של .39ימי� בבית מעצר שאי� בו חצר מופר לעתי� קרובות מאוד

יזי משפיע לרעה ג� על מצב זה של ניוו� פ. הכלואי� לבצע פעילות גופנית מוגבלת ביותר

   .40עלול א� לפגוע בבריאות�הוא ו, מצב� הנפשי של עצורי�

 

 מתקני מעצר שנבדקו לא הייתה הפרדה בי� 32 מתו� �19ב, על פי ממצאי הסנגוריה הציבורית  35
  . 15 'עמ, ˘Ì ;השירותי� לבי� המקלחת

 נמצא כי 2004בשנת . 15' עמ, ˘Ìג ראו "אי� דומי� באשר למצב בתחנת משטרת נתבלממצ  36
בשלושה מתקני� חלק התא המשמש למגורי� הופרד מתא השירותי� באמצעות וילו� או דלת 

  . 17 'עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2004ח הסניגוריה הציבורית "דו ;נמוכה
37   �  . לחוק המעצרי�) 5)(ב(9סעי
  .צרי� לתקנות המע9תקנה   38
ידי הסנגוריה הציבורית נמצאו הפרות   מתקני המעצר שנבדקו על32 מתו� �25 ב2005בשנת   39

ראו . 12 'עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2005ח הסניגוריה הציבורית "דו: של הזכות לטייל באוויר הפתוח
לטענת  ( המאגר המשפטי הישרלי–נבו , È¯·‚‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‰ �) 'חד (4104/02ש "ג� ב

  ). ימי� במתק� מעצר שאינו מאפשר טיול יומי�45הוא מוחזק למעלה מ, לא נסתרהש, העותר
40  Franklin & Peters ,ÏÈÚÏ 1114 'עמ, 11 הערה.  
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הצפיפות אינה מאפשרת לתת . מספר העצורי� הרב יוצר בעיה קשה של צפיפות

בשל .  הצפיפות מצמצמת את מרחב המחיה בתא.41לעצורי� את תנאי הזכאות המינימליי�

יר עצורי� מבית מעצר שאי� בו חצר לבית אי� אפשרות להעב; הצפיפות אי� מיטה לכל עצור

וכתוצאה מכ� נפגעת זכותו של עצור לטיול באוויר , )א� תפוסתו מלאה(מעצר שיש בו חצר 

בשל הצפיפות לא נית� להפריד בי� עצור . על כל ההשלכות הנובעות מפגיעה זו, הפתוח

תמיד נשמרת  לא .42הנתו� במעצר לראשונה בחייו לבי� עצור שכבר חווה מעצר או מאסר

 .44 הצפיפות מחמירה את הסבל האינהרנטי של הכליאה.43א� הפרדה בי� עצורי� לכלואי�

לקשיי נשימה ,  הצפיפות גורמת לחוסר אוויר.45היא פוגעת באיכות החיי� הירודה ממילא

הצפיפות  .47דבקותיהיא מסייעת להעברת מחלות מ .46ולעייפות מופרזת כתוצאה מכ�

היא מגבירה .  היא אינה מותירה מתח� מינימלי של פרטיות.48קושי הנפשיאת ה מכבידה

 הצפיפות .50 ומהווה גור� מלחי� ומאיי� כשלעצמה49את הסכנה לאלימות בי� העצורי�

 שעות 23כלואי� בתא  במציאות שבה עצורי� .51פוגעת בשיקו� ובאפשרויות התעסוקה

הצפיפות הופכת , צראינו מציע לה� פעילויות מחו� לתא המעש ובית המעצר כמעט ביממה

  . 52את השהות בתא המעצר לבלתי נסבלת

 

41  J. Brooks “How Can We Sleep While the Beds Are Burning? The Tumultuous Prison 
Culture of Attica Flourishes in American Prisons Twenty-Five Years Later” 47 Syracuse 

L. Rev. (1996) 159, 180) לגבי בתי סוהר באופ� כללי .(  
42   �עצור שטר� הוגש נגדו כתב אישו� יוחזק בנפרד מעצורי� : "לחוק המעצרי� קובע) ב(8סעי

שהוגש נגד� כתב אישו� ועצור במעצר ראשו� יוחזק בנפרד ממי שכבר היו במעצר או 
  ". המאסר מאפשרי� זאתככל שתנאי מקו� , במאסר

, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2005ח הסניגוריה הציבורית "דו ; מתקני�32 מתו� שישהתופעה זו נתגלתה ב  43
למצב דומה של היעדר הפרדה בארצות .  לחוק המעצרי�8בניגוד להוראת סעי� , זאת. 22' עמ

 J. Manns “Liberty Takings: A Framework for Compensating Pretrialהברית ראו 
Detainees” 26 Cardozo L. Rev. (2005) 1947, 1959.  

44  C. Haney “Psychology and the Limits to Prison Pain: Confronting the Coming Crisis in 
Eighth Amendment Law” 3 Psych. Pub. Pol. & L. (1997) 499, 543.  

45  Ì˘ ,544' עמ.  
46  Franklin & Peters ,ÏÈÚÏ 1101�1100 'עמ, 11 הערה ;Haney ,ÏÈÚÏ 543 'עמ, 44 הערה.  
47  Franklin & Peters ,ÏÈÚÏ 1101�1100 'עמ, 11 הערה.  
48  Haney ,ÏÈÚÏ ספיבק; 543 'עמ, 44 הערה ,ÏÈÚÏ 7' עמ, 22 הערה .  
  . 7' עמ, 22 הערה ÏÈÚÏ, ספיבק; 78' עמ, 12 הערה ÈÓÊ‡ÊÚ ,ÏÈÚÏפרשת   49
50  Haney ,ÏÈÚÏ 543 'עמ, 44 הערה.   
51  S. Snacken “Belgium” אצל F. Dünkel, J. Vagg (eds.) Untersuchungshaft und 

Untersuchungshaftvollzug / Awaiting for Trial (1994) 23.   
̄ ‰·Ò'� ‰È„ 'ÔÂÁËÈ‚ �253/88 "בג  52 הצפיפות מכבידה במיוחד כאשר  (823, 801) 3(ד מב"פ, ˘

  ). עצור שוהה בתאו מרבית שעות היממה
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על עצור . עצורי� אינ� יכולי� לקיי� קשרי משפחה וקשרי� חברתיי� תקיני� וסדירי�

לפני הגשת כתב אישו� מוטלות מגבלות רבות בכל הנוגע לאפשרות לקיי� קשר ע� בני 

 נגישות לטלפו� אלא � להלעצורי� אלה אי� זכות לקבל מבקרי� ואי�. משפחתו וחבריו

 האיסור על קיו� קשר טלפוני .53באישור הממונה על החקירה שאי� בכ� כדי לפגוע בחקירה

ע� זאת הטלפו� משמש מכשיר . נובע מחשש להדחת עדי� ולמת� הוראות להעלי� ראיות

ע� מקו� העבודה וכ� לעריכת , חברי�ע� , חיוני לשמירה על קשר ע� בני המשפחה

לפיכ� מכיוו� שלא כל המעצרי� יסוד� בחשש לשיבוש . בענייני דיומאסידורי� שוני� 

מ� הראוי לבחו� באופ� פרטני את ההצדקה לניתוק העצור מבני משפחתו , הליכי חקירה

אול� ג� עצורי� לאחר הגשת כתב אישו� הזכאי� לכל הפחות לשיחת טלפו� . ומחבריו

 כ� ישנ� בתי .�55 קשר מינימלי זה אינ� מקבלי� לעתי� את האפשרות לקיי� ג,54אחת ליו�

 בבתי .56מעצר שאינ� מאפשרי� כלל לעצורי� עד תו� ההליכי� שימוש בטלפו� ציבורי

בטענה כי אי� די . מעצר אחרי� מצוקת כוח האד� מכתיבה את מידת הנגישות לטלפו�

נמנעת מעצורי� , כלאי� ללוות את העצורי� לתא הטלפו� ולפקח על ההתקשרות הטלפונית

  . היא מוגבלת לעתי� לדקות ספורות, וכאשר היא ניתנת, שיחת הטלפו� היומיתג� 

ג� באשר לביקורי משפחה לאחר הגשת כתב אישו� הביקורי� נקבעי� במשורה 
, ישנ� בתי מעצר שאינ� מאפשרי� קבלת מבקרי� כללא�  .57ומוגבלי� לפרק זמ� קצוב

קיימי� בבתי המעצר ומצוקת כוח התנאי� הפיזיי� ה,  אכ�.58בניגוד לאמור בחוק ובתקנות
את תדירות� , פעמי� רבות, האד� מקשי� על קיו� ביקורי משפחה באופ� שוט� ומכתיבי�

בבתי מעצר המקו� שנית� להקצות לביקורי משפחה הוא . משכ� של הסדרי הביקוראת ו
 וכתוצאה מכ� עלולה, בבתי המעצר קיי� צוות כלאי� מצומצ� .59קט� לעומת בתי כלא

 

53   �  . לחוק המעצרי�) 6)(ב(9סעי
54  Ì˘ ,לתקנות המעצרי�) א(10תקנה ; ש� .  
העותר טע� .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו , È·Ú¯˘ '·˘"Ò � 925/02) 'חי(א "ראו למשל עע  55

 4אני מקבל טלפו� אחת לשלושה ימי� במש� "בתיאור תנאי מעצרו בבית המעצר קישו� כי 
 , המאגר המשפטי הישראלי–נבו , ÌÈ�‚ Â·‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 1005/04 )��י (א"בעע". דקות

קיבל בית המשפט המחוזי את טענתו של העותר שלפיה התקנת הטלפוני� הציבוריי� בחצר 
  . הפתוחה פוגעת בזכות� של העצורי� לשימוש סביר בטלפו� בימי� גשומי�

56   �ח "דו ;תידי הסנגוריה הציבורי  מתקני מעצר שנבדקו על32תופעה זו נתגלתה בשניי� מתו
  . 18 'עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2005הסניגוריה הציבורית 

לתקנות המעצרי� קובעת שעצור זכאי לקבלת מבקרי� אחת לשבוע למש� ) א(12תקנה   57
  . שלושי� דקות

. 20�19 'עמ, 9 הערה ÏÈÚÏ, 2005ח הסניגוריה הציבורית "דו ;בעיה זו נמצאה בשני בתי מעצר  58
 ' עמ,˘Ì ;וש זכות� של עצורי� לקבלת מבקרי�י� במיממתקני מעצר נמצאו ליקוישמונה ב

  .39 הערה ÏÈÚÏ ,4104/02ש "וראו לעניי� זה ג� את העתירה בב. 19
59  Franklin & Peters ,ÏÈÚÏ 1140 'עמ, 11 הערה.  
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לנוכח הזמ� הקצר יותר של  .60רר בעיה של פיקוח על עצורי� בעת קבלת מבקרי�להתעו
מעצר לעומת מאסר נית� לטעו� כי האינטרס של עצור לקבל ביקורי משפחה פחות משל 

 חר� זאת לביקורי משפחה יש משמעות מיוחדת עבור עצור הממתי� לתוצאת .61אסיר
וי עצור הוא זקוק לחיזוקי� דווקא במצב המתח וחוסר הוודאות שבו שר .62משפטו

  . ביתר שאת ממשפחתו ומחבריו

, עצור חסר במקרי� רבי� אפשרויות תעסוקה ואפשרויות אחרות למילוי שעות הפנאי
 מוצעת עבודה בתו� מתק� בית שאי� לעצורי� כמעט .63העומדות לרשות� של אסירי�

 כמו ג� ,64מסמי�במרבית בתי המעצר אי� תכניות חינו� וגמילה . המעצר או מחוצה לו
תקופת המעצר הקצרה אינה מאפשרת טיפול שיקומי ממשי  .65שירותי עזרה סוציאלית

נושאת עמה את כל היא  א� ,66ני� בכ�יואפשרויות תעסוקה ארוכות טווח לעצורי� המעוני
  .67התוצאות השליליות הנלוות לכליאה

ה זו גוברת פגיע .68תנאי המעצר הקשי� במדינת ישראל פוגעי� בעליל בכבוד האד�
למותר לציי� כי תנאי המעצר הקשי� יכולי� לשבור את רוחו . ככל שתקופת המעצר נמשכת

  .69ו עקב כ� להודאה לא רצונית באשמהשל העצור ולהביא

 

60  Ì˘ .  
61  Ì˘ .  
62  Ì˘ .  
63  S. Frankowski, H. Luepke “Pre-Trial Detention in the U.S. of America” Preventive 

Detention (S. Frankowski, D. Shelton eds., 1992) 53, 76; “Field Study: A Study of the 
Administration of Bail in New York City” 106 U. Pa. L. Rev. (1958) 693, 724-725; Note 
“Constitutional Limitations on the Conditions of Pretrial Detention” 79 Yale L.J. (1970) 
941, 941; McGinnis v. Royster, 410 U.S. 263, 271 (1973); R.W. Lough “Tennessee 
Constitutional Standards for Conditions of Pretrial Detention: A Mandate for Jail 

Reform” 48 Tennessee L. Rev. (1981) 688, 692 ;F. Dünkel “Germany” אצל Dünkel & 
Vagg ,ÏÈÚÏ 161' עמ, 51 הערה ;Snacken ,ÏÈÚÏ 23' עמ, 51 הערה.  

  . 271' עמ, 63 הערה McGinnis v. Royster ,ÏÈÚÏפרשת   64
65  Dünkel ,ÏÈÚÏ 162' עמ, 63 הערה.  
66  I.G. Anagnostopoulos Haftgründe der Tatschwere und der Widerholungsgefahr (§§112 

Abs. 3, 112a stop) (1984), 47-48; S.J. Ervin “Preventive Detention: An Ampirical 
Analysis” 6 Harv. C. R. – C. L. L. Rev. (1971) 289, 352; R.S. Natalini “Preventive 
Detention and Presuming Dangerousness Under the Bail Reform Act of 1984” 134 U. 

Pa. L. Rev. (1985) 225, 246 ;2316/95פ "דנ � ˙‡ÓÈ�‚ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,589) 4(ד מט"פ ,
645.  

67  Anagnostopoulos ,ÏÈÚÏ 48�47' עמ, 66 הערה ;K. Volk “Der Begriff der Strafe in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts” 83 ZStW (1971) 405, 413 .  

 –נבו  , ·˙Ê '˙Â¯˘¯‰ÂÒ‰ È¯˜‰ � 818/03ב " וראו רע.511' עמ, 20 הערה È�ÂÏÙ ,ÏÈÚÏפרשת   68
ויש בה , כי שינה על הרצפה אינה מחויבת המציאות, פשוט הוא: "המאגר המשפטי הישראלי

  ). קבלת עתירת אסיר כי יש לספק לו מיטה" (משו� פגיעה חמורה בכבוד האד�
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  גורמי� לתנאי המעצר הקשי�. ג

 חוק המעצרי� .70פשר איזו� בי� תנאי הכליאה לבי� צורכי הביטחו�י א„¯ÈÂ˘פסק די� 

 איזו� בי� תנאי הכליאה לבי� טובת החקירה או א� י�מכוחו מאפשרוהתקנות שהותקנו 

 ע� זאת מרבית ההגבלות המוטלות על עצורי� ה� הפרה פשוטה ובוטה של .71טובת העצור

   .החוק והתקנות ללא שניצב מנגד שיקול המצרי� איזו� בינו לבי� תנאי הכליאה

יש הטועני� כי , וו� שכ� כי.72תנאי המעצר הקשי� נובעי� במידה רבה מחוסר משאבי�

ששיקולי� תקציביי� אינ� יכולי� להצדיק  דה עקא .73מדובר בסדר עדיפות תקציבי גרדא

שיטת משפט המגנה על "שכ� , ל עצורכבסיסיי� כגו� מת� מיטה ל כליאה פגיעה בתנאי

אינה מוכנה לאפשר פגיעה בזכויות אלה מטעמי� של , זכויות אד� ונותנת לה� מעמד חוקתי

המדינה אינה יכולה לפגוע בזכות אד� מוגנת א� . ת מינהלית או חסכונות כספיי� גרידאנוחו

כשעל הפרק ניצבת ... ".74"בטענה שאי� בידה כספי� המספיקי� להגנה על אותה זכות

 משקל� היחסי של השיקולי� התקציביי� אינו יכול להיות –תביעה למימוש זכות יסוד 

כי המדינה צריכה למצוא את המשאבי� הנדרשי�  כ� למשל בית המשפט פסק .75"גדול

למימוש זכות� של עצורי� ואסירי� להשתת� בבחירות כמו ג� למימוש זכויות אחרות של 

,  כ�.77יש להתאי� את התקציב הלאומי לחשיבותה של הזכות הנפגעת,  למצער.76כלואי�

י� להביא אי� איש המציע כיו� לנקוט עמדה קיצונית שלפיה שיקולי� תקציביי� יכול

 קושי תקציבי וארגוני ודאי שאינו יכול להצדיק הפרה .78לשלילת זכותו של כלוא למזו�

הבאות להג� על זכות היסוד של עצור לתנאי , מסיבית ומתמשכת של הוראות החוק והתקנות

 

 :Â‚È�Ò‰ 23) 1998 (3 ,6 ;R.S. Frase “Review Essay¯" אמות מידה למעצר" דורנר 'ד  69
Defining the Limits of Crime Control and Due Process” 73 Calif. L. Rev. (1985) 212, 

238-239. 
70  ÏÈÚÏ 17 הערה.  
71   �נית� שלא להפריד עצור מאסירי� או מעצורי� אחרי� (לחוק המעצרי� ) ג(8ראו למשל סעי

  ). כמפורט בסעי� מטעמי� של טובת העצור או טובת החקירה
 Â‚È�Ò‰  45 )1999 (3 ;W.A. Schabas “Justice, Democracy¯ "תנאי ההחזקה במעצר" נח 'צ  72

and Impunity in Post-genocide Rwanda: Searching for Solutions to Impossible 
Problems” 7 Crim. L. F. (1996) 523, 532.  

73  Ì˘ ,532 'עמ.  
 ÏÈÚÏ, ענבר זה ראו לעניי�; 527 ,)ד"תשנ ( È˙˜ÂÁ ˙Â�˘¯Ù˙,כר� ג ,ËÙ˘Ó· ˙Â�˘¯Ù ברק 'א  74

  . בקשר לתנאי המעצר, 743' עמ, 11הערה 
' עמ, 17 הערה ÔÏÂ‚ ,ÏÈÚÏפרשת ; 113, 94) 4(ד מט"פ, ˘¯ ‰·ÏÈÓ 'ÔÂÁËÈ¯ � �4541/94 "בג  75

166 .  
  . 501' עמ, 17 הערה ÏÈÈÂ ,ÏÈÚÏפרשת   76
  . 282�281, 241) 5(ד נג"פ, ˘¯ ‰·ÁÓˆ 'ÔÂÁËÈ � �6055/95 "ראו בג  77
  .81' עמ, 12 הערה ÈÓÊ‡ÊÚ ,ÏÈÚÏפרשת   78
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ואת , רעיו� שלפיו נית� לצמצ� את מספר המעצרי� הלא נחוצי�. כליאה אנושיי� וסבירי�

 יכול להיות ישי� ג� ,79וצאה מכ� להשקיע בשירותי� הכרחיי� לעצורי�הכס� שייחס� כת

   .80אצלנו לנוכח מספר המעצרי� הגבוה מאוד ומדי

הנחת אשמה יכולה להסביר את אדישות� של חלק גדול מהממוני� על בתי המעצר 

 אומרי� אי� זה נדיר לשמוע מפקדי� וכלאי� בבתי מעצר .81לתנאי הכליאה של עצורי�

על כ� אמר בית המשפט העליו� בהקשר של עצורי� ". לא נמצאי� צדיקי�אצלנו "ש

, בתשובה לטענה אפשרית כי העצורי� במתק� הכליאה בקציעות ה� מחבלי�: "מנהליי�

. טענה זו בטעות יסודה. ואי� מקו� לדאוג לתנאי כליאת�, אשר פגעו בחפי� מפשע

חזקת החפות עומדת . רשעו בדינ�וממילא לא הו, העצורי� במתק� קציעות לא הועמדו לדי�

  .  לחשודי� ולנאשמי� שדינ� טר� הוכרעבאשר אמירה זו תקפה כמוב� ג� .82"לה�

. 83תקופת הכליאה הקצרה יחסית של עצור עומדת א� היא לרוע� בעניי� תנאי המעצר

התפיסה הרווחת היא כי בעת בחינת חוקתיות� של תנאי המעצר יש להביא בחשבו� ג� את 

חיי בית המעצר ל (socialization) עצור אינו עובר תהלי� של חיברות .84ת המעצראור� תקופ

 היודע שבית הסוהר , בניגוד לאסיר.85בדומה לתהלי� שעובר אסיר בי� כותלי בית הכלא

 ואי� לו ,עצור עסוק בחקירתו ובמשפטו, הוא ביתו בעתיד הקרוב ומתכנ� את חייו בהתא�

ישנ� ג� תכניות שיקו� ותעסוקה . 86יו במתק� הכליאההזמ� והנכונות להשקיע בניהול חי

ארוכות טווח הדורשות בחינה של התאמת הכלוא אליה� כמו ג� תקופת זמ� מינימלית של 

 לתקופת בנוגעעצור אי� ודאות ל באשר. שהות בכלא החיונית להשתלבות אפקטיבית

 על לתהות יש זמ� לא תמידג� . שכ� הכרעת הדי� וגזר הדי� בעניינו טר� ניתנו, כליאתו

   .קנקנו של העצור כדי לבחו� את התאמתו לתכניות שיקו� ותעסוקה

 

79  Comment “The Supreme Court and Pretrial Detention of Juveniles: A Principled 
Solution to a Due Process Dilemma” 132 U. Pa. L. Rev. (1983) 95, 115-116)  בהתייחס

  ).למעצר נוער
 .21 הערה ÏÈÚÏראו   80
81  C.L. Bosworth “Pretrial Detainment: The Fruitless Search for the Presumption of 

Innocence” 47 Ohio St. L.J. (1986) 277, 281.  
, )ÔÈÒ‡Èפרשת : להל� (403) 1(ד נז"פ, ÔÈÒ‡È '˙ÂÚÈˆ˜ È‡·ˆ ‰�ÁÓ „˜ÙÓ � �5591/02 "בג  82

410 .  
83  Snacken ,ÏÈÚÏ 22' עמ, 51 הערה ;C. Jones “Scotland” אצל Dünkel & Vagg ,ÏÈÚÏ הערה 

 . 544' עמ, 51
84  Hutto v. Finney, 437 U.S. 678, 686 (1978) ; פרשתÔÈÒ‡È ,ÏÈÚÏ 416' עמ, 82 הערה.  
  . 164' עמ, 41 הערה Brooks ,ÏÈÚÏעל תהלי� החיברות שעובר אסיר ראו   85
86   Snacken ,ÏÈÚÏ 23�22' עמ, 51 הערה ;R. Morgan “Remands in Custody: Problems and 

Prospects” Crim. L. Rev. (1989) 481, 486 . 
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אי� מחלוקת כי המדינה רשאית לנקוט אמצעי� כדי להבטיח את הסדר והביטחו� במתק� 

לפיכ� ניהולו היעיל של .  למשל לוודא שלא יוחדרו כלי נשק או סמי� אסורי�,בית המעצר

כ� למשל בית המשפט העליו� .  הגבלות על עצורי�בית המעצר מביא א� הוא להטלת

האמריקני קבע שאי� מקו� להתערב בהחלטת הממוני� על בית המעצר שלא להתיר הכנסת 

ות מקו� מחבוא ישכ� כריכות קשות של ספרי� יכולות לה, ספרי� על ידי משפחות העצורי�

נית� לאסור ג� ,  בדומה.87וקשה באופ� אפקטיבי לחפש בתוכ�, נשקלסמי� ול, טוב לכס�

חשש לגניבות ולחיכוכי� בי� העצורי� , על הכנסת חבילות מחשש להברחת חפצי� אסורי�

בית המשפט העליו� האמריקני קבע כי ג� חיפושי גו� . וכ� משיקולי� של אחסו� והיגיינה

יכולי� להתחייב מהיותו של בית , כולל בדיקה של נקבי הגו� לאחר קבלת מבקרי�, בעירו�

נשק וחפצי� , סמי�, כגו� הברחת כס�, מקו� מועד לבעיות ביטחוניות קשותהמעצר 

בית המשפט המחוזי אצלנו אישר נוהל של שירות בתי הסוהר , בדומה. 88אסורי� אחרי�

בי� עצור לבי� בני משפחתו פגישות שלפיו , בעניי� ביקור סגור לעצורי� באג� שמור

 טיעו� שלפיו אי� קיי� .89מטעמי ביטחו�, תיתקיימו רק כאשר חוצצת ביניה� רשת או זכוכי

מקו� להבחי� בי� עצורי� לבי� אסירי� מבחינת ההגבלות המוטלות לש� שמירה על הסדר 

 תפיסת המעצר כמוצא אחרו� נעצרי� בדר� בשל דווקא ,יתרה מכ�. והביטחו� בבית המעצר

ה רבה יותר דווקא מה� נשקפת סכנ. כלל נאשמי� בעבירות חמורות או בעלי עבר פלילי

כהכללה קבוצת .  תקופת המאסר הארוכה הצפויה לה� במקרה של הרשעהבשללבריחה 

שכ� חלק גדול מה� נעצרי� כדי להפיג את , העצורי� נוטה לאלימות יותר מקבוצת האסירי�

לעומת זאת קבוצת האסירי� מגוונת יותר . הסכנה הנשקפת מה� לשלו� הציבור וביטחונו

אי� לפיכ� ו, א מסוכני� ועברייני� שנשפטו לתקופות מאסר קצרותוכוללת ג� עברייני� ל

   .90לה� תמרי� לברוח או להסתכ� בהפרת הסדר

עובדת הכליאה עצמה מגבילה את זכויות הפרט ומכתיבה חלק מהתנאי� , ללא ספק

 אינהרנטי � מאפייואאבד� חופש הבחירה והפרטיות ה,  כ�.91השוררי� במתק� בית המעצר

. הוא פוגע בחופש הביטוי ובחופש ההתקשרות. ר פוגע בחופש התנועהמעצ. של כליאה

אול� מעבר למגבלות . מחבריו וממקו� עבודתו, כמו כ� מעצר מנתק את העצור ממשפחתו

הנובעות מעצ� הכליאה יש לבחו� באופ� נורמטיבי את עקרונות היסוד הצריכי� לחלוש על 

  .תנאי כליאת� של עצורי�

 

87  Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520, 550-551 (1979).  
88  Ì˘ ,560�558' עמ .  
  .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  ,˘¯Ù '¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â‡�‰ �'ˆ 280/06) 'חי(א "עע  89
90  Block v. Rutherford, 486 U.S. 576, 583, 587 (1984) ; פרשתBell v. Wolfish ,ÏÈÚÏה  הער

  . 547' עמ, 87
91  Ì˘ ,546�545' עמ .  
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  כבוד האד�. ד

 תנאי המעצר צריכי� .92וקת כי תנאי המעצר צריכי� לשמור על כבוד העצוראי� מחל

. להיכלא בתנאי� המאפשרי� חיי אנוש תרבותיי� עצור זכאי .93להיות סבירי� ומידתיי�

ג� אסירי� זכאי� כאמור להיות כלואי� . בעניי� זה דינו של עצור אינו שונה מדינו של אסיר

באשר לחירויות שמימוש� מותנה  א� .94ל כבוד�בתנאי� אנושיי� וסבירי� השומרי� ע

, לאסיר יש פתחו� פה לדרוש כי..."בחופש התנועה בית המשפט העליו� הכיר בכ� ש

ג� זכות , ולוא באופ� חלקי, יתאפשר לו לממש, במסגרת המגבלות המתחייבות מ� המאסר

שה  אול� ספק א� כבוד האד� כשלעצמו מחייב כליאה במלו� ברמה של חמי,95"כזאת

כי אסירי� אשר הורשעו בביצוע של עבירה  בית המשפט העליו� האמריקני קבע, כ�. כוכבי�

אול� ,  כבוד האד� דורש תנאי מינימו�.96אינ� יכולי� לצפות לג� של שושני� בבית הכלא

  . קשה לגזור ממנו תנאי מקסימו�

  תנאי מעצר כענישה. ה

בית המשפט ,  כ�.97 אינ� חוקיי�אי� מחלוקת כי תנאי מעצר המכווני� להענשת עצורי�

העליו� האמריקני יצא מנקודת מוצא מובנת מאליה כי ההלי� ההוג� אוסר על ענישת 

. ע� זאת בית המשפט קבע כי לא כל מגבלה המוטלת על עצור שקולה לענישה. עצורי�

הגבלות אשר נחוצות באופ� סביר כדי לנהל את מתק� בית המעצר אינ� מהוות כשלעצמ� 

 וג� א� אד� שאינו עצור מטבע הדברי� ,לא חוקתית ג� א� ה� גורמות חוסר נוחותענישה 

לנוכח תפיסה זו ספק א� האיסור להעניש עצור מג� עליו מפני כליאתו . אינו נחש� אליה�

  . בתנאי מעצר קשי�

תנאי המעצר צריכי� להיות טובי� , יש הסבורי� כי מכיוו� שמעצר אינו מוטל כעונש

ג� לגבי אסירי� בית המשפט העליו� אצלנו חזר והביע עמדה  אול� ,98מתנאי המאסר

ולא להענישו מעבר , שלפיה עונש המאסר נועד רק לשלול את חופש התנועה של העבריי�

מהות הכליאה וכי אסיר אינו מאבד את זכויותיו אלא כאשר שלילת הזכות מתחייבת מ, לכ�

 

  . 411�412' עמ, 82לעיל הערה , ÔÈÒ‡Èפרשת   92
93  Ì˘ ,414' עמ .  
94  ÏÈÚÏ 18�17 הערות .  
  . 150' עמ, 17 הערה ÔÏÂ‚ ,ÏÈÚÏפרשת   95
96  Atiyeh v. Capps, 449 U.S. 1312, 1315-1316 (1981).  
  . 537' עמ, 87 הערה Bell v. Wolfish ,ÏÈÚÏפרשת   97
  . 464, 463ד ז "פ, ‰ÔÂËÈ· 'ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ � 13/53פ "ו למשל את דברי השופט אולש� בערא  98
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, הר אינ� רשאי� להוסי� עונש מטעמ� שלטונות בתי הסו.99או מעוגנת באופ� מפורש בחוק

לפיכ� תנאי המאסר אינ� חלק מעונש . למעט בעקבות עבירה משמעתית שביצע אסיר בכלא

 מקבלי� את אי�ג� א� . ע� זאת אי� להתעל� מכ� שעצ� המאסר מוטל כעונש. המאסר

 ,100ושלפיכ� ג� תנאי המאסר צריכי� לשק� זאת, הדעה שלפיה מאסר נועד לגרו� סבל

נות בתי הסוהר אינ� חייבי� לצאת מגדר� כדי להעניק לאסיר את מלוא ההקלות שלטו

אול� מעצ� , הגבלה המוטלת על אסיר אמנ� צריכה לשרת מטרה לגיטימית. האפשריות

. אי� דרישה כי תנאי המאסר יהיו הטובי� ביותר האפשריי�, העובדה כי מאסר הוא עונש

   .תנאי� משופרי� במיוחדעצור אי� לכאורה סיבה שלא לכלאו בל באשר

  השפעתה של חזקת החפות על תנאי כליאת� של עצורי�. ו

תנאי המעצר מעבר  לשהא� חזקת החפות מוסיפה ממד של הגנה על עצורי� בהקשר 

  ? לאיסור על ענישה בטר� משפט

 של בית המשפט העליו� האמריקני משק� שתי תפיסות Bell v. Wolfishפסק הדי� בעניי� 

באותו מקרה . 101ע להשפעתה של חזקת החפות על תנאי כליאת� של עצורי�שונות בנוג

חר� העובדה . קבוצת עצורי� הגישה עתירה כנגד תנאי הכליאה במתק� מעצר בניו יורק

,  שעות ביממה16�שמתק� בית המעצר היה חדש ושהעצורי� יכלו לצאת מתא� קרוב ל

ור לשמש לפי התכנו� לכליאתו של התלוננו העצורי� על כליאת שני עצורי� בחדר שהיה אמ

,  כמו איסור על קבלת חבילות מבחו�,ועל הגבלות אחרות שהוטלו עליה�, עצור אחד

עריכת על , ל או מחנות ספרי�"איסור על קבלת ספרי� בעלי כריכה קשה שלא מהמו

עריכת חיפושי גו� בעירו� לאחר קבלת על חיפושי� בתאי העצורי� ללא נוכחות� וכ� 

כי חזקת ) שאינה מקובלת אצלנו(בית המשפט העליו� האמריקני קבע קביעה . מבקרי�

וכי , החפות פירושה החובה המוטלת על התביעה להוכיח את האשמה מעבר לכל ספק סביר

  .102משפטיי��אי� לה כל תחולה בהליכי� הטרו�

 

̄ ‰Ó˜Â‰ 'ÌÈ�Ù‰ � 337/84 �"בג  99  �"בג ;17 הערה ÔÏÂ‚ ,ÏÈÚÏפרשת ; 832, 826) 2(ד לח"פ, ˘
355/79 � ÔÏË˜ '¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ,פרשת ; 294) 3(ד לד"פÛÒÂÈ , עמ, 17לעיל הערה '  

  .184' עמ, 41 הערה Brooks ,ÏÈÚÏראו ג� לעמדה זו . 573�572
 P.H. Robinson “Punishing Dangerousness: Cloaking Preventive Detention ולעמדה זו רא  100

as Criminal Justice” 114 Harv. L. Rev. (2001) 1429, 1446.  
101  ÏÈÚÏ 87 הערה .  
102  Ì˘ ,533' עמ .  
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חזקת החפות צריכה לחלוש על כל , לדעת�. שלושה שופטי� הסתייגו מדעת הרוב

 לעצורי� צריכות להיות .103אנשי� שטר� הורשעו בדינ� לש בעניינ� של המדינה פעולותיה

הגבלות .  נקבע כי ביצעו עבירה פליליתבעניינ�אשר ,  אסירי�מאלה שלזכויות רחבות 

בעוד . המוטלות על מורשעי� לעומת עצורי� צריכות להיבח� על פי סטנדרטי� שוני�

עצורי� הכליאה ל באשר,  לגיטימיתמורשעי� כליאה משרתת מטרה עונשיתל שבאשר

  . משרתת א� מטרה רגולטיבית מצומצמת

וכי , יש הסבורי� כי צרי� להיות שוני בי� מעצר לבי� מאסר מבחינת תנאי הכליאה, ואכ�

תנאי המעצר של אנשי� שטר� הורשעו צריכי� להיות טובי� מאלו של אסירי� שהורשעו 

זקת עצורי� בתנאי� זהי� לאלה של אסירי�  הח.104בדינ� ונדונו לעונש של שלילת חירות

או בתנאי� גרועי� מה� פוגעת בחזקת החפות בהיותה מבטאת התייחסות אליה� כאל 

בחנה בי� עצורי� ה הזהות בי� תנאי המעצר לבי� תנאי המאסר מטשטשת את ה.105עברייני�

העצור חשיפת . הנחשבי� חפי� מפשע לבי� עברייני� שהורשעו בדינ� ונדונו לעונש מאסר

אי� " מבחינה זו .106למשטר המשמעת הרגיל הנוהג בכלא פירושה המעשי הוא הענשתו

 8תנאי המינימו� הקבועי� בסעיפי� ... בחוק המעצרי� ביטוי הול� לכ� שמעצר אינו עונש

  .107" לחוק המעצרי� מתאימי� אולי לאסירי� א� אי� בה� די לעצורי�9�ו

 אד� וחירויות בסיסיות מבטא את הרעיו� לאמנה האירופית בדבר זכויות) 2(10סעי� 

ג� אצלנו בית המשפט . מעמד� כחפי� מפשעשלפיו היחס כלפי עצורי� צרי� להלו� את 

כבר באחד . העליו� הכיר בכ� שחזקת החפות צריכה להשלי� על תנאי המעצר של עצורי�

לא ..."נהלי כי יבקשר למעצר מ) כתוארו אז(מפסקי הדי� המוקדמי� סבר השופט אגרנט 

 

103  Ì˘ ,582�579, 563' עמ.  
ËÙ˘Ó " �1984ד"תשמ) אמצעי� משטרתיי�(עת חוק סדר הדי� הפלילי הצ" ביי� 'וראו ד  104

ÈÏÈÏÙ ,‰¯Ë˘ÓÂ ‰È‚ÂÏÂ�ÈÓÈ¯˜ג ( א '�  .א62סעי� , 321) ו"תשמ, אוריו� עור
105  A. Ghiara Presunzione di innocenza, presunzione di “non copevolezza” e formula 

dubitativa, anche alla luce degli interventi della Corte Costituzionale, Riv. It. di Dir. e 
Proc. Pen. 72, 89, note 52 (1974); J.M. Jehle Untersuchungshaft zwischen 
Unschuldvermutung und Wiedereingliederung (1985), 24; H. Müller-Dietz “Problematik 
und Reform des Vollzuges der Untersuchungshaft” StV (1984) 79, 83; M.L. Friedland 
Detention before Trial (1965), 104-106; C. Foote “The Coming Constitutional Crisis in 
Bail: II” 113 U. Pa. L. Rev. (1965) 1125, 1145; T. Saito “Preventive Detention in Japan” 
Preventive Detention (S. Frankowski, D. Shelton eds., 1992) 169, 196; I. Lenidovitch 
Petrukhin “Pre-trial Detention and Arrest in the Soviet Union” Preventive Detention (S. 

Frankowski, D. Shelton eds., 1992) 217, 237 .  
106  P.S. Jaswal “India Judicial Review” Preventive Detention and Security Law (A. 

Harding, J. Hatchard eds., 1993) 71, 100.  
 .518�517, עמ, 16 הערה ÏÈÚÏ, בנדור  107
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הצפויי� לעברייני� , יהא מ� הצדק שעל העצירי� מסוג זה יחולו תנאי כליאה רגילי�

 .108"או אפילו כי הראשוני� יהיו כול� נתוני� לתנאי כליאה שווי�, פליליי� שנידונו למאסר

לא רק שתנאי כליאת� של עצורי� "...: ו� מכיר ג� כיו� בקונספציה זובית המשפט העלי

אלא יש לעשות הכול כדי שתנאיה� יהיו , י� ליפול מאלה של אסירי�מינהליי� לא צריכ

 הרציונל של חזקת החפות תק� כמוב� .109"...שהרי חזקת החפות עומדת לה�... טובי� יותר

אלא ג� ,  צריכי� להיות לא רק סבירי� לכ� תנאי המעצר,ג� באשר לעצורי� בהלי� הפלילי

ר שלפיו קיי� הבדל בינו לבי� מי שהורשע תנאי המעצר צריכי� לשדר לעצור מס. נעימי�

הבדל זה צרי� לבוא לידי ביטוי לא רק . בביצוע עבירה פלילית ונגזר עליו עונש של מאסר

  . אלא ג� בהתייחסות הכללית לבקשות ולצרכי� של עצורי�, בתנאי� הפיזיי�

ה  כללי� אל�ע.  כללי התייחסות לעצורי� הנתפסי� כמתחייבי� מחזקת החפותקיימי�

 אשר ,111 כליאת עצורי� בנפרד מאסירי� שהורשעו;110נמני� איסור לחייב עצורי� בעבודה

מטרתה היא להימנע מהכתמת עצור בסטיגמה של עבריי� ולהעניק תנאי כליאה טובי� יותר 

  .113חיובו ללבוש בגדי אסיר�זכותו של עצור ללבוש את בגדיו שלו ואי ;112לעצורי�

דוגמה פרטנית לאופ� יישומו של העיקרו� הכללי ות יכללי� מוסכמי� אלה צריכי� לה

מכיוו� שהמעצר אינו . בנוגע להשפעתה הנורמטיבית של חזקת החפות על תנאי המעצר

, שכ� לא נקבע לגביו כי ביצע עבירה, אמור לערב כל הערכה מוסרית שלילית באשר לעצור

 

 .47, א34ד ד "פ, ¯Ï‡�� È¯ÂÎ 'ÏÎËÓ 95/49 �"בג  108
 .411�410' עמ, 82לעיל הערה , ÔÈÒ‡Èפרשת   109
110  Jehle ,223, 184' עמ, 105 הערה לעיל ;Dünkel ,ÏÈÚÏ 156' עמ, 63 הערה ;K. Neudek 

“United Nations” אצל Dünkel & Vagg ,ÏÈÚÏ ע� זאת אצלנו עצור חייב . 839' עמ, 51 הערה
חובה זו יכולה להיות מנוצלת לרעה כדי . לחוק המעצרי�) ג(9סעי� : לשמור על הניקיו� בתאו

שכ� מידת השמירה הנדרשת על ניקיו� התא אינה ניתנת , להשפיל עצור ולהכריחו לעבוד
בי� אינה מאפשרת א� להבחי� בי� לכלו� הטינופת השוררת בבתי מעצר ר. להגדרה ברורה

 לפיכ� קיי� חשש כי רשויות בית המעצר יטילו על עצור , לבי� לכלו� קיי�מסוי�שיצר עצור 
עבודות שונות שמטרת� שמירה על הניקיו� תו� עקיפת זכותו של עצור שלא להיות מחויב 

פקט של החובה בית המשפט העליו� אכ� ראה בחובה לשמור על ניקיו� התא אס. בעבודה
  .1365, 1358ד יב "פ, ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ '„‡ÈÊ � 40/58פ " ע;לעבוד

111   �; 110 הערה Neudek ,ÏÈÚÏ; לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות) 2(10סעי
H. Cook “Preventive Detention – International Standards and the Protection of the 

Individual” Preventive Detention (S. Frankowski, D. Shelton eds., 1992) 1, 18 . להוראה
 �חוק המעצרי� מאפשר לסטות מהוראה זו מטעמי� של . לחוק המעצרי�) א(8זו ראו סעי

  ).ג(8 סעי� ,˘Ì; טובת העצור או טובת החקירה
  . ב223הערה , 321' עמ, 104 הערה ÏÈÚÏ, ביי�  112
113  G.T. Trotter The Law of Bail in Canada (1992), 30 ;Neudek ,ÏÈÚÏ 838 'עמ, 110 הערה.  
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טלת על  כל הגבלה המו.114מעצר צרי� להיות בעל החומרה הפחותה ביותר האפשרית

עצורי� צריכה להיות מכוונת באופ� דווקני להבטחת מטרותיו של המעצר או לשמירה על 

 מכיוו� שעצור נחשב ח� מפשע כמו כל אד� אחר שלא הורשע .115הביטחו� במתק� הכליאה

יש להשוות ככל הנית� את , א� מקבלי� ברצינות את הקונספציה של חזקת החפות, בדינו

לפיכ� צרי� לתת לעצור לאחר . מצבו של עצור למצבו של אד� מחו� לכותלי בית המעצר

 נשקפת ממנו סכנה שאי�יש לאפשר לעצור . הגשת כתב אישו� נגישות כמעט מלאה לטלפו�

יש להתייחס לכל בקשה של  .116לשיבוש הליכי החקירה והמשפט לקבל מבקרי� מדי יו�

 שיש בהיעתרות לבקשה למטרת המסוימתידואלי על פי מידת הסכנה וו אינדיעצור באופ�

תנאי המעצר צריכי� להבטיח את עילת . המעצר או לביטחו� בתו� מתק� בית המעצר

 וכ� להבטיח את הביטחו� בבית –  מניעת שיבוש הליכי� או מניעת ביצוע עבירות–המעצר 

  . בתפיסת� של העצורי� כחפי� מפשעכל הגבלה מעבר לכ� פוגעת מעבר לנדרש . המעצר

  הקשר בי� תנאי המעצר לבי� עילת המעצר. ז

עצורי� אינ� נכלאי� ,  כאמור.117צרי� להיות קשר בי� תנאי המעצר לבי� מטרות המעצר

חר� חזקת החפות השימוש במעצר . אלא כדי להשיג מטרה קונקרטית ומוגדרת, כעונש

שר באופ� מעשי לכלוא עצורי� בתנאי� כאמצעי חקירה וכ� כאמצעי הרתעה אינו מאפ

   .משופרי� של בית מלו� טוב

נית� . החוק קובע עילת מעצר מוגבלת לצור� חקירה. מעצר משמש כיו� אמצעי חקירה

שיש צור� לנקוט , מנימוקי� מיוחדי�, לעצור לצור� חקירה כאשר בית המשפט שוכנע

 כוונת המחוקק הייתה .118ר נית� לקיימ� אלא כשהחשוד נתו� במעצשאי�הליכי חקירה 

לייחד את המעצר למצב שבו יש צור� במדובבי� או באמצעי חקירה אחרי� שהפעלת� 

. ומכא� שלא נית� לקיי� את החקירה אלא בתנאי מעצר, דורשת קשר למתק� בית המעצר

לעתי� קרובות " המש� חקירה"קוני של אאלא שבפועל בתי המשפט עוצרי� בנימוק הל

 

114  C. Beccaria On Crimes and Punishments (1963, originally published in 1764), 56 ;
Robinson ,ÏÈÚÏ 1454�1453' עמ, 100 הערה .  

115  Barbara Huber אצל J. Hatchard, B. Huber, R. Vogler Comparative Criminal Procedure 
(1996), 124 ;R. Morgan אצל Dünkel & Vagg ,ÏÈÚÏ 204' עמ, 51 הערה ;C. Kelk  ,Ì˘ ,

 Rhem v. Malcolm, 507 F. 2d 333, 336 (2nd; 931' עמ, ˘J. Vagg & F. Dünkel ,Ì; 415' עמ
Cir. 1974); Brenneman v. Madigan, 343 F. Supp. 128, 136-142 (N.D. Cal. 1972) .  

116  Trotter ,ÏÈÚÏ 30' עמ, 113 הערה ;Snacken ,ÏÈÚÏ 20' עמ, 51 הערה .  
117  Youngberg v. Romeo, 457 U.S. 307, 326 (1982))  בהתייחס לאשפוז כפוי של מפגרי�

  ).רכיה�ושאינ� מסוגלי� לדאוג לצ
118   �  . לחוק המעצרי�) 3)(א(13סעי
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פשר להשתמש במעצר כאמצעי להפעלת לח� על העצור לשת� פעולה מצב זה מא. ביותר

מעצר מבודד את החשוד ממשפחתו ומחבריו . ע� המשטרה ולהודות באשמה המיוחסת לו

ניתוק זה מחליש את כוח רצונו של העצור ומקל על החוקרי� . ומנתק אותו משגרת חייו

. באמצעות מסירת הודאה בייחוד, להפעיל על העצור לח� פסיכולוגי לשת� עמ� פעולה

שכ� תנאי מעצר קשי� יכולי� , תנאי המעצר משמשי� גור� חשוב ביצירת הלח� על העצור

חלק� , מוב� שהסיכוי שעצור הכלוא בצפיפות ע� אנשי� .119להביא לחילו� הודאות

שיש� על מזר� דק על הרצפה ומקבל אוכל בסיסי במגש המשות� לכל , נרקומני� ומרי נפש

 פעולה ע� החוקרי� הוא גבוה לאי� ערו� מהסיכוי להודאה מעצור שיש� על העצורי� ישת�

כלוא בתנאי� פיזיי� טובי� ושרשויות בית המעצר נוהגות כלפיו באופ� הוג� ה, מיטה נוחה

ולעניי� זה ידועה אמירה המיוחסת לקצי� משטרה מפורס� לשעבר כלפי עצור . וענייני

ומה הפסול . ז כבר יודה באשמה המיוחסת לווא, "שיריח את הליזול: "מפורס� לשעבר

.  אמצעי חקירה לגיטימיאיננוהתשובה היא שמעצר ? בשימוש במעצר כאמצעי חקירה

אלא קידו� החקירה , מכשיר המעצר אינו משמש כשלעצמו ומתו� טיבו לקידו� החקירה

 מעצר לצור� הפעלת. בשל שבירה של כוח רצונו של החשוד, בדומה לעינויי�, מתאפשר

כגו� מציאת , כדוגמת אמצעי חקירה אחרי�, לח� אינו מבחי� בי� חפי� מפשע לאשמי�

בעוד שחזקי� , מעצר עלול להביא לשבירת החלשי� .ראיות מדעיות או להבדיל האזנת סתר

 להשתחרר כדילכ� מעצר מגביר את הסכנה לחילו� הודאות שווא מחשודי� . יותר יעמדו בו

לחילו� הודאות מגביר הוא את הסכנה  וכ� ,כתוצאה מכ�מהמעצר ולפגיעה בחפי� מפשע 

תנאי . לא רצוניות מצד אשמי� הנאלצי� לוותר על זכות� להתגונ� מפני ההאשמות כנגד�

מעצר שיש בכוח� לשבור את רוחו של העצור ולהביא אד� ח� מפשע להודות בעבירה 

   .שבירת כוח רצונו של אד� פוגעת ג� בכבודו. פוגעי� בחקר האמת

נימוק זה אינו עומד . הרצו� להרתיע עברייני� יכול להסביר א� הוא תנאי מעצר קשי�

מעצר לא נועד להבטיח כי החשוד או הנאש� יפיק את הלקח הראוי ממעשה . במבח� חוקתי

בעוד שמאסר ממלא תפקיד . אינו אמור לשמש אמצעי ענישה בטר� משפטהוא  ו,העבירה

אי� מקו� , ע אד� מלעבור עבירה ולשוב אליו שניתאמור להרתיהוא ו, של הרתעה אישית

 .120אנשי� המוחזקי� על פי חוק כחפי� מפשעל בנוגעלהכיר בתפקידו ההרתעתי של מעצר 

ואד� המוחזק ח� ,  תכלית עונשית מובהקתהיא� בלבד יהרתעה של עברייני� פוטנציאלי

חברה בכללותה מפשע אינו צרי� לשאת על גבו העברת מסר של הרתעה מפני עבריינות ל

 

ו שמא קיסרית הרשעות  א'מלכת הראיות' האמנ� –ההודאה כבסיס להרשעה "רו ' סנג'וראו ב  119
  . א223הערה , 321' עמ, 104הערה ÏÈÚÏ , ביי�; 253, 245) ה"תשס( ד ËÙ˘Ó ÈÏÚ" השווא

120  Note ,ÏÈÚÏ 956' עמ, 63 הערה .  
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 תפיסה כזו נוגדת את הציווי הקאנטיאני להתייחס לאד� כאל .121באמצעות שלילת חירותו

חוק  .122תכלית בפני עצמה ולא כאמצעי גרדא להשגת תכלית חברתית חיצונית כלשהי

, ואשר מטרתה הייתה, המעצרי� אכ� ביטל את עילת המעצר שנשענה על חומרת העבירה

  . 123ליתהשגת הרתעה כל, בי� היתר

א� עילות המעצר היו מוגבלות רק למטרות לגיטימיות של הגנה על ביטחו� הציבור או 

אול� כאשר חשודי� . היה קל יותר להעניק תנאי כליאה טובי� –מניעת שיבוש הליכי� של 

כמו הרחבת מעצר לצור� חקירה , ונאשמי� נעצרי� בהתבסס על עילות מעצר לא לגיטימיות

או  ,124באה לידי ביטוי ג� במילות חוק המעצרי�היא חוקק כפי שהרבה מעבר לכוונת המ

 קיי� בחוק א� קיי� הלכה למעשה תו� שהוא מוסווה איננושאמנ� , מעצר לצור� הרתעה

 יש סיכוי טוב שתנאי המעצר ימשיכו להיות כאלה שיש – 125על ידי עילות מעצר אחרות

  . בכוח� לשבור ולהרתיע

  אחרית דבר . ח

�מתחייבת א� מחוקהו,  לחוק המעצרי�9המעוגנת בסעי� , החובההמדינה מפרה את 

שלא יהיה בה� כדי לפגוע , להחזיק עצורי� בתנאי� הולמי�, כבוד האד� וחירותו: יסוד

, רמה מינימלית של תנאי מאסר..."הפרת החוק והתקנות פוגעת באותה . בבריאות� ובכבוד�

� להחזקת עצורי� בתנאי מעצר תו�  פגיעה בתנאי� המינימליי.126"אשר מתחתיה אי� לרדת

התעלמות מוחלטת מהוראות החוק והתקנות ומצו בית המשפט הגבוה לצדק מכשילה את 

היא מביאה , חמור מכ�.  לתנאי המעצרבנוגעהרפורמה אשר ביקש חוק המעצרי� להנהיג 

חומות . "מהווה פגיעה בגרעי� הקשה של כבוד האד�לפיכ�  ו127"השפלת העציר כאד�"ל

 

" כבוד האד� וחירותו: הניגוד בי� חזקת המסוכנות שבחוק המעצרי� לבי� חוק יסוד" קיטאי 'ר  121
 ËÈÏ˜¯Ù‰ 287, 282) ב"תשס(מו .  

̇ Â„ÈÓ‰ Ï˘ ‰˜ÈÒÈÙËÓÏ „ÂÒÈ˙‰ קאנט 'ע  122 Á�) קאנט 'ע; 95 ,93�92 ,)ד"תשנ  ‰�Â·˙‰ ̇ ¯Â˜È·
 ˙È˘ÚÓ‰)85 ,)ו"תשמ .  

  . 284' עמ, 121 הערה ÏÈÚÏ, קיטאי  123
124   �בית המשפט "לחוק המעצרי� קובע כי נית� לעצור לצור� חקירה רק כאשר ) 3)(א(13סעי

כי חקירה שלא נית� לקיימ� אלא שיש צור� לנקוט הלי, מנימוקי� מיוחדי� שיירשמו, שוכנע
פ "על הפרשנות הרחבה שניתנה בפסיקה לעילת מעצר זו ראו בש". כשהחשוד נתו� במעצר

5492/98 � ÔÂÒ�Â¯· '� 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,121, 116) 4(ד נב"פ . 
 –חומרת העבירה כעילת מעצר " זנדברג 'על קיומה של עילת מעצר זו כעילה מוסווית ראו ח  125

� . 332, 324, 323) א"תשס( לא ÌÈËÙ˘Ó" ?האמנ� סו� הדר
  .573 'עמ, 17הערה  ÛÒÂÈ ,ÏÈÚÏעניי�   126
  .78 'עמ, 12 הערה ÈÓÊ‡ÊÚ ,ÏÈÚÏפרשת   127
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חומות בית הכלא .  קובע בית המשפט,128"אינ� מפרידות בי� העצור לכבוד האד�הכלא 

תנאי . מפרידות ג� מפרידות ביניה� במציאות של תנאי המעצר הקשי� במדינת ישראל

זוהי דרישה . המעצר צריכי� לעמוד בסטנדרט החוקתי הנדרש לש� שמירה על כבוד האד�

צריכי� , בהיות� חפי� מפשע, שעצורי�התפיסה צריכה להיות . א� לא מספקת, הכרחית

תנאי המעצר . לקבל תנאי� קרובי� ככל הנית� לאלו השוררי� מחו� לכותלי בית המעצר

ה� צריכי� להיות מיועדי� להשיג . צריכי� לשק� את הסטטוס של עצורי� כחפי� מפשע

מידת ב, באופ� דווקני את מטרת המעצר או את הביטחו� במתק� בית המעצר ולהיות נטולי�

אות� סממני� הנלווי� באופ� בלתי נמנע לשלילת חופש מסממני� של ענישה לבד , האפשר

בית המשפט כפי שעמד על כ� , באופ� פרדוקסלי, במציאות. התנועה מאחורי סורג ובריח

חשופי� לא אחת לתנאי החזקה , דווקא אלה אשר אשמת� טר� נתבררה", העליו� אצלנו

   .129" הכרוכי� בהשפלה ופגיעה בכבוד�אנושיי��ושלילת חופש שה� תת

 יממה לאחר שהיוע� המשפטי לממשלה הכריז :הבה נחזור לפרשת בחינות הבגרות
 לשכת עורכי הדי� באילת שיש למנוע מהנערי� ומהנערות שנעצרו בשל חסימת  שלסוניבכ

הודיעו שלטונות בית המעצר לעצורי� , כבישי� את האפשרות להיבח� בבחינת הבגרות
 חזקת החפות צריכה להביא עד כמה .130וכלו להיבח� בבחינת הבגרות במתמטיקהשלא י

המשפטית העקרונית "היא נותנת תשובה ברורה לשאלה . שנית� את החו� לתו� בית המעצר
הא� על דר� הכלל זכאי� עצירי� להיבח� בבחינות בהיות� , שעשויה הייתה להתעורר והיא

ניש עוד לפני שבית המשפט הרשיע וקבע את אול� א� עוצרי� כדי להע". בבית המעצר
 מניעת – וכאשר עוצרי� כדי להרתיע ולשבור את המאבק בתכנית ההינתקות ,העונש הראוי

  . האפשרות להיבח� משרתת את המטרות האלו

, בחנה לאותו תאההכוח והיהירות גוברי� על הצדק כאשר נאש� ומורשע נזרקי� ללא 

בחנה לאותו תא פירושה הוא הזריקת עצורי� ללא . 131שמונה עשרהאמר בקרייה במאה ה

כאשר המערכת .  זהה כלפיה�ויחסג� כליאת עצורי� בתנאי כליאה זהי� לאסירי� 

היא מגיבה בכוח ,  כנתונה במצוקה– בצדק או שלא בצדק –המשפטית תופסת את עצמה 

ר  ה� באש,וביהירות ה� באמצעות מעצר למטרות זרות ולא לגיטימיות למוסד המעצר

ככלי לשבור , כולל מניעת האפשרות להיבח� בבחינות הבגרות, לשימוש בתנאי מעצר

חזקת החפות אינה ממלאת במציאות את תפקידה הנורמטיבי להוסי� לעצורי� . ולהרתיע

 .נדב� של הגנה בכל הנוגע לתנאי מעצר�
 

  .296' עמ, 99 הערה ÔÏË˜ ,ÏÈÚÏפרשת   128
  .511' עמ, 20 הערה È�ÂÏÙ ,ÏÈÚÏפרשת   129
וקרטיה  או דמ'דמוקרטיה מתגוננת': ההינתקות כמבח� לדמוקרטיה הישראלית"רו ' סנג'ב  130

 –המשפט �הפרקליטות ובתי,  המשטרה–על טיפול� של רשויות אכיפת החוק ? מגומדת
 . 212�211, 193 )ח"תשס (È‡ËÈ˜ È¯Â‡ ¯ÙÒ" בהתנגדות להינתקות

131  Beccaria ,ÏÈÚÏ 20�19' עמ, 114 הערה.   
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על ?  מה הדי�–" מורשה בהנהלת עסקי�"המצאה ל
  לאומית�התאוריה החדשה של סמכות בי�

  מאת

  **עבודיאיריס לושי, *יעד רות�

לאומית של בתי המשפט �ההסדרי� המשפטיי� בנוגע לסמכות השיפוט האישית הבי�

שהיחס ביניה� לא הובהר עד כה   נגזרי� משתי תאוריות1בישראל בענייני� אזרחיי�

 שואפת לקבוע – עקרו� הריבונות הטריטוריאלית – אחתהתאוריה ה :פטנו די הצור�במש

תאוריה זו גורסת כי . לאומית של הפורו� על יסוד קריטריו� גאוגרפי�את היק� סמכותו הבי�

נכסי� על סמכות על בני אד� או , ככל רשות שלטונית, לאומי לבית המשפט�במישור הבי�

 ,על בני אד�לאומית �בי�סמכות הוא נעדר  ו,ושנעשו בתחומעל מעשי� ו והמצויי� בתחומ

 שואפת – עקרו� האפקטיביות – התאוריה השנייה .2ובתחומ מעשי� שאינ�על  נכסי� ועל

לאומית של הפורו� הישראלי על יסוד ההסתברות שההכרעה �לגדור את סמכותו הבי�

ת� בתביעה אכ� כלומר שפסק הדי� שיינ(השיפוטית בתובענה אמנ� תהא אפקטיבית 

�  .3)ייאכ

לאומית על נתבע �המאפשר לפורו� הישראלי לרכוש סמכות בי�, למשל" כלל התפיסה"

 מבוסס כידוע על ,4ובלבד שכתב התביעה הומצא לנתבע זה בעת שהלה היה בישראל, זר

 

, תודתנו על הערותיה� לשופט ישעיהו שנלר. ג��המכללה האקדמית למשפטי� רמת, מרצה   *
 .רו'ר בועז סנג"רו ולד'ר רינת קיטאי סנג"לד, ר איתי ליפשי�"לד

 .תקווה�בית משפט השלו� בפתח, רשמת   **
  .לאומית�הסמכות הבי�: להל�   1
‰˘ÔÈ„‰ ˙¯È¯· ÍÈÏ‰ ˙ÚÙ  קרייני 'מ; 945ד ו "פ, ˘¯ ‰‡Ì„¯ËÒÓ‡ '¯ˆÂ � �279/51 " בגראו  2

ÎÓÒ ÏÚ˙ÈÓÂ‡Ï�È·‰ ËÂÙÈ˘‰ ˙Â) 123�122, )ב"תשס.  
מקומו של עקרו� האפקטיביות במסגרת כללי הסמכות הבינלאומית הפנימית " ברכה ' בראו  3

  .560) ט"תשל( ו ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ "של בתי המשפט בישראל
  .2605ד יז "פ, ‚È˜Ò·ÂÓ¯·‡ 'ÔÓËÈÈÏ � 420/63א " עראו  4
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לאומית במשפטנו נעשית �רכישת סמכות בי�,  ואמנ�.5עקרו� הריבונות הטריטוריאלית

  .6 עקרו� הריבונות הטריטוריאליתבעיקר על יסוד

 7נוכח היחלשותו הניכרת של עקרו� הריבונות הטריטוריאלית, לטענתנו, ואול� כיו�

מקומו נתפס ) לא רק בישראל (8והיעלמותו ההדרגתית מסדר יומ� של מתכנני� חברתיי�

�רואה לנגד עיניה את שכלול הסמכות הבי�, בתמצית, זו. אט אט על ידי תאוריה חדשה

הנגזרת מריבונותה של ) בית המשפט(אומית לא כהכרזה של רשות שלטונית ישראלית ל

אלא א� כמהל� פונקציונלי , ושיש לה השלכות על יחסי� בי� מדינות, מדינה זו או אחרת

, )האינטרספרה(לאומית �שא� שנתגלע בסֵפרה הבי�, שנועד לקד� את יישובו של סכסו�

  . שני צדדי� פרטיי�הוא עדיי� סכסו� אזרחי בלבד בי� 

המטרה : התאוריה החדשה שעליה אנו מצביעי� שואפת אפוא להגשי� שתי מטרות

זכות הגישה לערכאות היא כיו� . האחת היא הגנה על זכות הגישה לערכאות של התובע

 מכיוו� שעניינה של התאוריה החדשה הוא קידו� יישובו של .9זכות חוקתית במשפטנו

התאוריה , שטר שבו זכות הגישה לערכאות היא זכות חוקתיתוזאת במ, הסכסו� האזרחי

 

סמכות בינלאומית מבוססת על " גולדשטיי� 'ס אור. על כ� מדובר בכלל משפטי נוקשה יחסית  5
  .410, 409) �"תש( י ÌÈËÙ˘Ó, " הלכה למעשה כיו�–תפיסת הנתבע 

רק בגלל קשיי  לאומית�בי�הסמכות ה למנוע את שכלול נפסק כי בדר� כלל אי� כ� למשל 6
 500לאומית מכוח תקנה �לכלל זה בקשר לרכישת סמכות בי�. הדי� אכיפה צפויי� של פסק

א " רעראו) תקנות סדר הדי� האזרחי: להל� (�1984ד"תשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי
2705/97 ‡ Ò·‚‰ ' È�ÈÒ)1989 (Ú·"� Ó 'The Lockformer ,ד נב"פ)118, 117�116, 109) 1 ;

לכלל זה .  המאגר המשפטי הישראלי–נבו , Forum Bruno Krieski�  '¯Ó˜Ò 7059/01א "דנ
ד "פ, ËÂÓÏ¯Ù '¯ËÂÓÏ¯Ù¯ � 100/76א " עראושונה ת לאומי��בהקשר של רכישת סמכות בי

 ,625 )2(נו ד"פ ,‰‚„Â¯Ô �' ˙È· ÔÈ„‰ È�·¯‰ ÏÂ 8754/00 �"בג ראולגישה שונה . 364, 355) 3(ל
656.  

 הרהורי� –מסע� אל תו� האל� השני ומעבר לו : שיקולי הפורו� הנאות" קרייני 'מ ראו  7
The Lockformer Co."  È¯˜ÁÓ' מ נ"בע) 1989(יני ס' די� הגבס א�ומחשבות בעקבות פסק

ËÙ˘Ó 83�81, 67) ב"תשס( יט. 
 fairness" (תורת ההגינות"המתאר כיצד , 144�133' מע, 2 הערה ÏÈÚÏ,  למשל קרייניראו  8

theory (רכישת "ת�  רו' י,עזר� ב�'א; לאומית�השפיעה על עיצוב� של כללי הסמכות הבי�
גישה : �1984ד"תשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי500קנה מכות הבינלאומית מכוח תהס

 Z. Tang “Exclusive Choice of Forum ;327�324, 317) ה"סתש(ד ËÙ˘Ó È�Ê‡Ó " חדשה
Clauses and Consumer Contracts in E-Commerce” 1 J. Private Int’l L. (2005) 237.  

;  המאגר המשפטי הישראלי–ו נב ,‡·Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '¯‰ÂÊ Ô � 3899/04א "רע למשל ראו  9
א "ע;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו , „Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È�‡¯È � 22502/04) א"ת(א "בש

733/95 ÏÙ¯‡Ú· ÌÂÈ�ÈÓÂÏ‡ "� Ó ' ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜Ú·"Ó ,א "רע; 590 ,577) 3(ד נא"פ
4189/05 � ÈÓÚ Ô· 'Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜�·"Ó , 4980/01א "ע;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו 

ÂÚ"˘ „Ô‰Î ÌÂÏ ,� ÌÈÒÎ� Ò�ÂÎ 'Ì‡Ï‚ ,נו� � ב�'ח; 629, 625) 5(ד נח"פ ÈÁ¯Ê‡‰ ¯ÂÚ¯Ú‰
  .5 ה הער,59�58, )ד"תשס(
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�החדשה מבקשת להג� בראש ובראשונה על יכולתו של תובע להביא סכסו� אזרחי בי�

ולמצות את זכויותיו כלפי הנתבע כפי , לאומי שהוא מעורב בו להכרעת ערכאות שיפוטיות

�ת דיני הסמכות הבי�נמצא כי התאוריה החדשה פועלת להתאמ. שייגזרו מהתדיינות זו

  . לאומית למשטר החוקתי הנוהג אצלנו

המטרה השנייה שהתאוריה החדשה שואפת להגשי� היא אופטימיזציה של מקו� בירור 

אי� צור� להכביר מילי� על החשיבות שבהשקעת מאמ� לקיי� התדיינות אזרחית . הסכסו�

 .10 שנית� לקיימה בו במקו� הטוב ביותר–" לאומית�בי�" בוודאי התדיינות אזרחית –

לאומית בכפו� לאיתור מקו� בירור הסכסו� האופטימלי �הפעלת הפורו� את סמכותו הבי�

 בעלי הדי� –למשתתפי� במשפט , ככל שנית�, מגשימה את השאיפה לחסו�) האפשרי(

את השאיפה לאפשר לבית ;  משאבי� הנדרשי� מה� לצור� השתתפות� בהלי�–והעדי� 

; ראיות הרלוונטיות על מנת להגיע לחקר האמת ולהכרעה צודקתהמשפט להתוודע לכל ה

מהל� של אופטימיזציה של מקו� בירור . את השאיפה לחלק את העומס בי� מערכות משפט

הסכסו� מאפשר א� לתת ביטוי הול� לאינטרס של הנתבע שלא להיגרר להתדיינות אזרחית 

  . המתנהלת הרחק ממקו� מושבו

התאוריה בדבר יישוב "שנית� לכנותה (חדשה שאנו מציעי� יש לשי� לב כי התאוריה ה

 –לאומיי� �הסכסוכי� הבי�" מסננת"ממשיכה להכתיב כי את ") צודק ויעיל של סכסוכי�

 יש לעצב –לאומית ועיכוב ההליכי� במשפטנו �המשתקפת ממכלול הסדרי הסמכות הבי�

לאומית על מנת � בי�של הפורו� לרכוש סמכות" יכולתו"המבחי� בי� , שלבי�כמבנה דו

לאומית �שכלול הסמכות הבי�) מלשו� רצוי" (רציות" לבי� ,מחד גיסא, לברר את הסכסו�

לבי� " יכולת" אלא שעתה ההפרדה בי� מישור ה.11מאיד� גיסא, ובירור הסכסו� בישראל

מקבלת משמעות חדשה משו� שהיא מאפשרת להגשי� באורח מיטבי את " רציות"מישור ה

הבוח� א� לפורו� , "יכולת"בעוד שבמישור ה. ל התאוריה החדשה ג� יחדשתי מטרותיה ש

יש לשאו� להג� ככל שנית� א� ורק על זכות , לאומית מלכתחילה�הישראלי סמכות בי�

למשל על מנת למנוע מצב שבו ייוותר התובע ללא פורו� (הגישה לערכאות של התובע 

 

להתמקדות במטרה ; 98' מע, 7 הערה ÏÈÚÏ,  קרייניראוהתמקדות במטרה זו לחשיבות שיש ל 10
 M.J. Whincop “Three Positive Theories of ראוזו במשפט האנגלי והאוסטרלי 

International Jurisdiction” 24 Mel. U. L. Rev. (2000) 379, 392-394 ;י נבמשפט האמריק
 ,P.S. Berman “The Globalization of Jurisdiction” 151 U. Penn. L. Rev. (2002) 311 ראו

314-315.  
 לתקנות סדר 500למבנה זה בהקשר לתקנה ; 86�85' מע, 7 הערה ÏÈÚÏ,  קרייניראולמבנה זה   11

שיקול דעתו של בית המשפט . 331, 328' מע, 8 הערה ÏÈÚÏ, עזר ורות�� ב�ראו,  האזרחיהדי�
  ".רציות"לאומית מתבטא כמוב� במישור ה�בהחליטו א� לשכלל סמכות בי�
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הבוח� א� רצוי , "רציות"מישור ה הרי שב,12)רלוונטי כלשהו לבירור הסכסו� ע� הנתבע

למשל על (יש להתמקד באופטימיזציה של מקו� בירור הסכסו� , לברר את הסכסו� בישראל

מנת למנוע מצב שבו בירור הסכסו� ייעשה במקו� גרוע יותר מבחינת הנתבע מבי� שני 

  ). מקומות אפשריי�

***  

�ללי הסמכות הבי�המחשה לטענה כי התאוריה ההולכת ומשתלטת כיו� על עיצוב כ

, חל� עקרו� הריבונות הטריטוריאלית, לאומית במשפט הישראלי היא התאוריה החדשה

 עניינה .13לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(482נית� למצוא בפסיקת בתי המשפט בעניי� תקנה 

בנסיבות שבה� התובע מבקש להצביע על גור� " כלל התפיסה"של תקנה זו הוא ביישו� 

במוב� זה , של הנתבע הזר" מורשה בהנהלת עסקי�"נחזה להיות בתחומי ישראל ה

לתקנות ) א(482תקנה . לאומית על הנתבע הזר�שהמצאה אליו מאפשרת לשכלל סמכות בי�

�של הפורו� הישראלי לרכוש סמכות בי�" יכולתו"סדר הדי� האזרחי עוסקת אפוא ב

  .14לאומית

� יהיה לדלות מ� העובדות יותר ככל שנית" הידועות נפסק כי Ï„�Ë16¯ וÏ„‚Ó15בפרשות 

כ� תגבר הנטייה לראות ' עסקיו'סממני� של שיתו� פעולה עסקי בי� הנתבע לבי� מנהל 

אמנ� , א� הוא מיוש� כהלכה,  מבח� זה.17)א(482לצור� תקנה " 'מורשה']... באחרו�[

, ל"הנמצא בחו, המרשה�לאומית על הנתבע�משק� את הרעיו� שלפיו רכישת הסמכות הבי�

מבוססת על עקרו� הריבונות הטריטוריאלית משל , הנמצא בישראל, אמצעות המורשה שלוב

 

 136דוגמת סעי� (לאומית של הפורו� �כאשר מפרשי� תחיקה שעניינה סמכותו הבי�, כמוב�  12
א� בכפו� לעיגו� לשוני על פי התאוריה החדשה יש לפרשה , )�1965ה"תשכ, לחוק הירושה

  .מינימלי בלשו� הטקסט
ה התובענה בעני� עסק יתה"קובעת כי , "המצאה למורשה בהנהלת עסקי�"שכותרתה , תקנה זו  13

די , די��ור השיפוט של בית המשפט המוציא כתב ביאזאו עבודה נגד אד� שאינו גר ב
ה שעה בעצמו מטע� האד� בהנהלת העסק או  אותהעוסק, בהמצאת הכתב למנהל או למורשה

  ".העבודה באותו אזור שיפוט
14  �בהקשר זה ייפתח א� הנתבע יטע� כי התובענה אמנ� " רציות"דיו� במישור ה, בהתא� לכ

אלא שיש לעכב את ההלי� מכיוו� שישראל היא , "מורשה בהנהלת עסקי�"הומצאה כדי� ל
עשוי הנתבע לטעו� כי יש לעכב את ההלי� , בדומה. לבירור התובענה" פורו� לא נאות"

 ".הלי� תלוי ועומד"בישראל נוכח תניית שיפוט זר שנכרתה בי� הצדדי� בעבר או מטעמי 
: להל� (762) 4(ד מב"פ, General Electric Corp. � 'Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ï„‚Ó"Ó 39/89א "רע  15

 .)Ï„‚Óפרשת 
 המאגר המשפטי –נבו  ,Ï„�Ë ' ‰�‡¯ËÈ„Ó ·ÂÏ˜ ‰Ï)‡¯˘ÈÏ (Ú·"Ó¯ � 2652/94א "רע  16

 .)Ï„�Ë¯פרשת : להל�(הישראלי 
, 16 הערה Ï„�Ë ,ÏÈÚÏ¯ יישו� המבח� בפרשת ראו ו768' מע, 15 הערה Ï„‚Ó ,ÏÈÚÏ פרשת ראו  17

 �  .הדי�  לפסק7סעי
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ככל שהקשר בי� , אכ�. היה הנתבע מצוי למעשה פיזית על אדמת ישראל באמצעות המורשה

המורשה לכאורה לבי� הנתבע מאופיי� ביותר ויותר סממני� מ� הסוג שעליו הצביע בית 

הוא מצוי מחו� , או טכנית, ר על הנתבע כי הג� שפיזית כ� קל יותר לומ,18המשפט העליו�

 נמצאי� בי� – כלומר המורשה –" חלק מגופו"או " רגלו האחת"הרי ש, לגבולות ישראל

   .19גבולותיה הטריטוריאליי� של מדינת ישראל

 

א� ; ומת� בש� המרשה  מנהל משא לכאורההמורשהא� : חו�מ� הסממני� שנקבע כי יש לב  18
  לכאורההמורשהא� ; י� פעילי� ע� לקוחות המרשה בישראל מנהל קשר לכאורההמורשה

  לכאורההמורשהא� ;  מציית למרשה לכאורההמורשהא� ; מדווח למרשה על מצב השוק
י� עצמ� כמי ס תופ לכאורהעובדי המורשהא� ; המרשהמוצג כלפי חו� כמי שמייצג את 

א�  :סממני� נוספי�. 769�768' מע, 15הערה  Ï„‚Ó ,ÏÈÚÏ פרשת ראו. שמייצגי� את המרשה
מפרס� ע�  לכאורה המורשהא� ;  סמל משות�או, ש� זהה לזה של המרשהלמורשה לכאורה 

א� בי� המורשה לכאורה לבי� המרשה מתקיי� ;  ואי� הפרדה ביניה� בפרסומת,יחדיוהמרשה 
 מתקיימות במשרדי  לכאורהישיבות הנהלה של המורשהא� ; בת חברת�א� קשר של חברת

 המורשהא� ;  מוסמ� להוציא קבלות בש� המרשה לכאורההמורשהא� ; ל"המרשה בחו
מהי ; הוא סני� של המורשהורשה לכאורה המא� ;  פועל באורח בלעדי עבור המרשהלכאורה

 7סעי� , 16 הערה Ï„�Ë ,ÏÈÚÏ¯ פרשת ראו .סובייקטיבית של מתבונ� מ� הצדההתרשמות ה
  .לפסק הדי�

סני� ביחס לחברה המפעילה את הרשת , בי� היתר, "קי�מורשי� בהנהלת עס"וכ� הוכרו כ  19
 )א"ת( א"ע" (השות� שלנו"מפי� בלעדי ביחס לנתבעי� שכינוהו ; )˘Ï„�Ë  ,Ì¯פרשת(

3384/02 Groupe Seb �' ¯ÂË˜ÙÒ )א " ג� נסיבות בשראו ו.))13.11.03 יו�ב נית� ,פורס� לא
¯‰ ‰Ú· ˙È¯Â·Èˆ ‰¯Â·Á˙ Ò¯ÙÒ˜‡ ·È˙�"� Ó '·Á‰ ·Â¯˜‰ Á¯ÊÓÏ ˙„ÁÂ‡Ó 1273/05) 'נצ(

Ú· Ï‡¯˘È·"Ó,  יבוא� של מוצר ביחס ליצר� בנסיבות שבה� ;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו
 Philip Morris USA 2094/05) א"ת(א "ע(היבוא� נוהג להנחותו כיצד לעצב את אריזת המוצר 

Inc.�  'È‡Â¯Ï‡,  פרשת : להל� ( המאגר המשפטי הישראלי–נבוPhilip Morris(( ; חברת בת
 Dexia 1066/04) א"ת(א "ע(ביחס לחברת הא� שניהלה באמצעותה את עסקיה בישראל 

Credit Local�  '‡¯ÈÙ˘,  נציג בישראל ביחס לכל אחת מ� ; ) המאגר המשפטי הישראלי–נבו
, החברות בקבוצת חברות זרות בנסיבות שבה� הוצג כלפי צדדי� שלישיי� כנציג

 British Aviation 6782/04) 'חי(א "בש(בוצה בישראל וכתובתה של הק, "קורספונדנט"
Insurance Group Global � 'Ú· ̇ ÂÎ¯ÚÓ ËÈ·Ï‡"Ó,  ראוו).  המאגר המשפטי הישראלי–נבו 

;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  ,.ÈÓ˘ 'Anoxsan Trading Ltd¯ � 201028/05) א"ת(פ "ה
;  פורסמהלא (·È¯Âˆ 'ÔÈ¯Â � 1552/04) צ"ראשל(א "בש(מנהל ביחס לחברה שבה הוא הועסק 

שלוח של חברת הא� המייצג� , בתביעה של חברת בת נגד חברת א�; ))11.5.04 יו�ניתנה ב
 –נבו  ,.Fidufin Trust AG �' Á.Ó.Ó 2140/04) ת"פ(א "בש(בקשריה העסקיי� ע� חברת הבת 

נותקו  הזרה קשריו ע� החברהנציג ש" מורשה"לא הוכרו כ, מנגד). המאגר המשפטי הישראלי
 .Cargolux Airlines International S.A. �' ·Á¯Ó Ó.�.Ù 9203/02) א"ת(א "בש(זה מכבר 

Ú·"Ó,  פרשת ;  המאגר המשפטי הישראלי–נבוPhilip Morris ,Ì˘(( ; נציג שכיר המועסק
‰Ù‰Ï ˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰¯·Áˆ‰  2375/03) א"ת(ע "בר(בקידו� מכירות על ידי הנתבעת הזרה 

Ú· ¯ÁÒÓÏÂ"� Ó' General Foods Corp.,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  .(  
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 כי Ï„�Ë¯ וÏ„‚Óוהוסי� וקבע בפרשות , בית המשפט העליו� לא הסתפק בכ�, בר�

מי שדרגת האינטנסיביות של הקשר שבינו לבי� "ל הוא "הנ) א(482לפי תקנה " מורשה"ה

שהוא יעביר לידיעתו של הנתבע את , כעניי� שבדי�, שמותר להניח, הנתבע הגיעה לרמה כזו

היא ... מטרת התקנה" בית המשפט העליו� א� הוסי� כי .20..."דבר ההליכי� שהוגשו נגדו

 באמצעות מי שעומד עמו בקשרי מסחר בעיקר להבטיח הבאת דבר ההליכי� לידיעת הנתבע

 דברי� נוספי� אלו אמנ� משקפי� את שאיפתה .21..."באופ� שוט� ובמהל� הדברי� הרגיל

להג� על זכות הטיעו� של הנתבע כדרכ� של כל הסדרי ההמצאה ) א(482של תקנה 

לאומית על פי עקרו� � א� אי� בדברי� אלו כדי לשרת את שכלול הסמכות הבי�,22לנתבעי�

לפי תקנה " מורשה בהנהלת עסקי�"והרי לפעולת ההמצאה ל. ריבונות הטריטוריאליתה

א� בד , ההמצאה אמנ� נועדה להג� על זכות הטיעו� של הנתבע: יש מטרה כפולה) א(482

 על פי עקרו� – וכא� העיקר – וזאת ,23לאומית�בבד ג� לבטא את שכלול הסמכות הבי�

   .24מעקרו� האפקטיביות, רבעיק, הריבונות הטריטוריאלית במובח�

 וא� סותרת –שהיא לכאורה אפוא מיותרת , לתוספת דברי� זו של בית המשפט העליו�

שקבע בית המשפט עצמו באותה נשימה " הסממני� של שיתו� פעולה עסקי"את מבח� (!) 

מורשה "כ� נקבע על פיה למשל כי עמיל מכס הוא .  הייתה השפעה מעשית– 25ממש

 ס�ק חיצוני שנשכר לתת – הג� שקשה לראות בעמיל מכס 26 נתבע זרשל" בהנהלת עסקי�

עד שנית� לומר ,  כמי שעסקו הוא כה אינטגרלי לעסקו של הנתבע הזר–שירות לנתבע הזר 

 

 לפסק 6סעי� , 16 הערה Ï„�Ë ,ÏÈÚÏ¯בפרשת ; 768' מע, 15 הערה Ï„‚Ó ,ÏÈÚÏפרשת  בראו  20
  .הדי�

  . לפסק הדי�5סעי� , ˘Ì ראו  21
  .745, 742) 6(ד נו"פ, ıÓ¯Á 'ÒÈÏÂ‚¯Ó � 4588/96א " למשל עורא  22
 .80�79' מע, 7 הערה ÏÈÚÏ, קרייני; 768' מע, 15 הערה Ï„‚Ó ,ÏÈÚÏ בפרשת ראו  23
, על פי עקרו� האפקטיביות) א(482אילו נדרש בית המשפט לפרש את תקנה : להבהרת ההבדל  24

מ� הסת� היה קובע כי המבח� הנכו� לצור� התקנה הוא א� המורשה לכאורה הוא מי 
י� כאלו עשויי� מקר. שבאמצעותו נוכל לממש את פסק הדי� שיינת� בתביעה כנגד הנתבע

או א� המורשה לכאורה מחזיק , להתרחש למשל א� המורשה לכאורה חייב כספי� למרשה
  .כספי� או סחורה של המרשה בנאמנות

אינה מופעלת באופ� אחיד על ידי בתי ) א(482וכ� נשמעות שוב ושוב טענות שלפיה� תקנה  25
 המאגר –נבו ,  ‡Philip Morris USA Inc� 'È‡Â¯Ï 11822/05א " למשל רעראו. המשפט

  .סעי� ד להחלטה, המשפטי הישראלי
 Merck Frosst Canada & Co.� 'Birzeit Palestine 3069/03) א"ת(א " בשראו  26

Pharmaceutical Co. , 3755/03) צ"ראשל(א "בש;  המאגר המשפטי הישראלי–נבו  ·Â˜ÒÏÙ
Ú· ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ"� Ó' Ragdoll Productions (UK) Ltd. , מאגר המשפטי הישראלי ה–נבו ;

 לעניי� ההכרה ).לא פורס� (Fila Far East Ltd.�  'Pan International 53540/99) א"ת(א "בש
 Foundation 1004/97) א"ת(א "ע ג� ראו" מורשה בהנהלת עסקי�"כ" נות� שירותי�"ב

Sansounimaille�  'È¯Ù) 23.2.98 ביו� נית� ,לא פורס�.(  



   –" מורשה בהנהלת עסקי�"המצאה ל  עבודי�איריס לושי, יעד רות�
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לצור� שכלול סמכות " תפסו"ואפשר ל(כי הנתבע הזר נמצא בעצמו בתחומי מדינת ישראל 

מורשה בהנהלת "יבואנית רכב היא  באורח דומה נקבע למשל כי .27)לאומית עליו�בי�

 מנקודת המבט של עקרו� הריבונות .28של יצרנית הרכב הזרה) א(482לצור� תקנה " עסקי�

היבואנית , הטריטוריאלית קביעה זו מוקשית מכיוו� שחר� שיתו� הפעולה העסקי ביניה�

רנית ולפיכ� קשה לומר כי יצ, והיצרנית היו יחידות משפטיות וכלכליות נפרדות בעליל

  .29הרכב הזרה היא עצמה נטועה בתחומי השיפוט הישראלי

, היה נית� לומר כי חר� הסתירה הפנימית לכאורה בפסיקתו זו של בית המשפט העליו�

הרי שכוונתו האמיתית הייתה כי יש לבחו� את הקשר שבי� המורשה כביכול לבי� הנתבע 

אופ� שעולה בקנה אחד ע� ל ב"הנ" הסממני� של שיתו� פעולה עסקי"פי מבח�  הזר על

עקרו� הריבונות הטריטוריאלית ובכ� לסיי� את ביקורתנו על אופ� פירושה של תקנה 

   .30)א(482

 והתוצאות –דווקא דבריו המיותרי� כביכול של בית המשפט , ואול� לשיטתנו

הנכו� בסוגיית ) והנורמטיבי( ה� המשקפי� את הדי� הפוזיטיבי –המעשיות שהביאו עמ� 

וה� שיקפו , דברי� אלו של בית המשפט העליו� נאמרו שלא במקרה). א(482 תקנה פירוש

את הבנתו כי נדרשת גישה מרחיבה ככל שמדובר בגדירת יכולתו של הפורו� הישראלי 

ואשר טר� , א� אמנ� התאוריה החדשה שעליה הצבענו,  אכ�.31לאומית�לרכוש סמכות בי�

 

שאי� בינו , סוכ� מכירות גרידא" למשל העיר בית המשפט כי �Ë¯Ï„בפרשת , לש� השוואה  27
 Ï„�Ë ,ÏÈÚÏ¯ פרשת ראו; "'מורשה'אינו בגדר , עסקי של ממשלבי� הנתבע שיתו� פעולה 

ל של בית המשפט "למקרה נוס� שבו הביאה תוספת הדברי� הנ.  לפסק הדי�6סעי� , 16הערה 
 ראועקרו� הריבונות הטריטוריאלית העליו� לתוצאה שלכאורה אינה עולה בקנה אחד ע� 

 המאגר המשפטי –נבו , Motorola Credit Corp.�  'Cem Cengiz Uzan 1803/05) ��י(א "בש
של חייב שנחזה להיות " כמורשה בהנהלת עסקי�"שבה הוכר קברניט של יאכטה , הישראלי

חו� כנגד  לאכיפת פסק in personamוזאת במסגרת תובענה , בעליה האמיתיי� של היאכטה
  .החייב

: להל�( המאגר המשפטי הישראלי –נבו , Ú· ·Î¯ ¯ÂÓ˜"� Ó 'ÂÓÈÁ 11556/05א " רעראו  28
 .)Ú· ·Î¯ ¯ÂÓ˜"Óפרשת 

�הדר� הנאותה במקרה זה ללכת בה על מנת לבחו� את אפשרות רכישת הסמכות הבי�, כמוב�  29
 . לתקנות סדר הדי� האזרחי500לאומית היא תקנה 

לפיו דרוש ... מבח�" הבהיר בית המשפט במפורש כי Ï„�Ë¯שבפרשת , מרא� אמת ניתנה להיא  30
להבדיל מרמה של , שיתו� פעולה ברמה של קבלת החלטות עסקיות וכושר להחיב את הנתבע

 Ï„�Ë ,ÏÈÚÏ¯ פרשת ;..."הינו צר מדי ומחטיא את מטרת התקנה, תקשורת עסקית שוטפת
  . לפסק הדי�5סעי� , 16הערה 

אינני מסכי� לפרשנות המצמצמת של תקנה : "פט אמר זאת מפורשותבית המש, ואמנ�  31
בו קיימי� קשרי� ', עול� קט�'פרשנות שאינה תואמת את המציאות דהיו� של )... א(482

זמנית וזולה �הדוקי� בי� המדינות השונות ובו מאפשרת התקשורת המודרנית העברת מידע בו
יי� אחרי� כמעט מכל מקו� ולכל מקו� הפקסימיליה ואמצעי� אלקטרונ, באמצעות הטלפו�
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�ולשת כיו� על עיצוב הסדרי הסמכות הבי�היא שח, זוהתה במפורש על ידי בתי המשפט

 – Ï„�Ë¯ וÏ„‚Óכי אז דווקא המבח� הנוס� והמיותר כביכול שנקבע בפרשות , לאומית

ככל ( יהא מוצדק מבחינה עיונית –המתמקד בהגנה א� ורק על זכות הטיעו� של הנתבע 

פעלת לה) היחיד(ועל כ� ג� המבח� הרלוונטי , )לאומית�שמדובר בשכלול הסמכות הבי�

התאוריה החדשה מורה כי בשלב בירור יכולתו של הפורו� , במילי� אחרות. התקנה

בישראל " מורשה בהנהלת עסקי�"לאומית על נתבע שיש לו �הישראלי לשכלל סמכות בי�

הסממני� לשיתו� פעולה " יש לדחות את מבח� – במובח� משלב בירור רציות המהל� –

לצור� בירור היכולת לרכוש , תובע יידרש להוכיחבאופ� שה) א(482פירוש תקנה ". עסקי

א� ורק כי ההמצאה בוצעה למורשה לכאורה באופ� שיש בו , לאומית על הנתבע�סמכות בי�

 יספק את ההגנה המקסימלית לזכות הגישה –כדי להגשי� את זכות הטיעו� של הנתבע 

ה הגנה על שתכלית(שהלוא במצב שבו לבד מהמצאה כדי� לנתבע . לערכאות של התובע

דלתות בית המשפט נפתחות , אי� התובע צרי� להוכיח מאומה) זכות הטיעו� של הנתבע

לאומית של הפורו� הישראלי תורחב �סמכותו הבי�. לפני התובע באורח המקסימלי האפשרי

כי א� ,  וזו תיבח� לא באופ� טכני–בדר� זו על כל נתבע זר שיש לו בישראל כתובת הולמת 

 שנית� דרכה להמציא – 32דיני ההמצאה שלנו בקשר לנתבעי� מקומיי�על פי המקובל ב

  . לנתבע הזר וליידעו על דבר פתיחת ההלי� האזרחי נגדו

בדר� זו נגזר מ� התאוריה החדשה בדבר ) א(482חשוב לזכור כי פירוש תקנה , כמוב�

תקנה לאומית מכוח �בייחוד מכיוו� שרכישת סמכות בי�, יישוב צודק ויעיל של סכסוכי�

לאומית �איננה סו� פסוק מבחינתו של הנתבע הזר שנתפס כ� ברשת הסמכות הבי�) א(482

 –הגשמת המטרה השנייה שמבקשת התאוריה החדשה לקד� , ואמנ�. של הפורו� הישראלי

בגדרי דיו� בטענה של הנתבע :  תיעשה בשלב אחר–אופטימיזציה של מקו� בירור הסכסו� 

במסגרת זו ישקול בית המשפט . לבירור הסכסו� האזרחי" ותפורו� לא נא"כי ישראל היא 

  . את האפשרות שקיי� מקו� טוב מישראל ליישוב הסכסו� האזרחי

לאומית מבוססי� כיו� על תאוריה �לדעתנו הסדרי הסמכות הבי�, סיכומו של דבר

לאומית � לצור� בירור יכולתו של הפורו� הישראלי לשכלל סמכות בי�–המתמקדת , חדשה

 בהגנה על זכותו של התובע להביא סכסו� אזרחי שהוא מעורב בו לבירור בפני – הנתבע על

 

 ג� פרשת ראו.  לפסק הדי�4סעי� , 16 הערה Ï„�Ë ,ÏÈÚÏ¯ פרשת ראו". על פני כדור האר�
Ú· ·Î¯ ¯ÂÓ˜"Ó ,ÏÈÚÏ 28 הערה , � . להחלטה6סעי

שלא בקשר " (כלל ההמצאה"פני  במקרי� מסוימי� על" כלל הידיעה"להעדפת למשל   32
יש . 440) 2(נט ד"פ, Ô‡È·¯Ò 'Ô‡È·¯Ò � 1415/04א " רעראו) לאומי הפרטי��יבלמשפט ה

לפי הגישה המוצעת כא� יאפשר לזהות בעלי די� המבקשי� ) א(482להעיר כי פירוש תקנה 
ולהבחי� בינ� לבי� , לאומית�להתחמק מבירור התביעה נגד� במסווה של כפירה בסמכות בי�

  .תביעה תתברר שלא בישראלבעלי די� המוכני� לבירור התביעה נגד� א� מבקשי� כי ה



   –" מורשה בהנהלת עסקי�"המצאה ל  עבודי�איריס לושי, יעד רות�
  לאומית�על התאוריה החדשה של סמכות בי�? מה הדי�  
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 –לאומית � לצור� בירור רציות שכלול הסמכות הבי�– ובנפרד ;בתי המשפט בישראל

, )א(482כ� למשל מכיוו� שתקנה . באיתור המקו� האופטימלי לבירור הסכסו� האזרחי

עוסקת כל , לאומית�כדר� לשכלול סמכות בי�" י�מורשה בהנהלת עסק"שעניינה בהמצאה ל

יש לפרשה כ� שתבטיח הגנה מרבית לזכות הגישה לערכאות של , "יכולת"כולה במישור ה

הסממני� של "יש לדחות את מבח� " מורשה בהנהלת עסקי�"לצור� איתור , משכ�. התובע

�ל סמכות בי�ואשר נגזר מתאוריה אחרת ש, המיוש� לעתי� בפסיקה" שיתו� פעולה עסקי

ולאמ� תחתיו את המבח� הנוס� שעלה , והוא עקרו� הריבונות הטריטוריאלית, לאומית

יש , כ� או כ�. על זכות הטיעו� של הנתבע) א� ורק(בפסיקה והוא המבח� השוא� להג� 

 .להבדיל בי� שני המבחני� המשמשי� כיו� בפסיקה בערבוביה
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  ריבאקמ שילוב – וטירו� פשיעה

  מאת

  *שלמה גיורא שוה�

‡ .‡Â·Ó :˙¯Â˙ ˙ÂÈ˘È‡‰ .· .‰˜ÈË˜Ï‡È„‰ Ï·‰˙È ˙˘ÓÂÓÓ .ג .˙ÂÚ¯Ù‰ ˙ÂÈ˘È‡ .„ .‰ÈÔÎ 

˜Ó·ÂÌÈÚ ‰È˜Ú·Â�Â˙? .‰ .¯ÂÁ‰ ¯ÂÁ˘‰ .Â .ÔÂÈ„ :Â˙Â�˘„Á Ï˘ Ï„ÂÓ" ¯ÂÁ‰ ¯ÂÁ˘‰". 

 האישיות תורת: מבוא. א

 תורת בסיס על נפשי וחולי סטייה, פשיעה של מסוימי� בתהליכי� נדו� זה במאמר
 בכתבי שהוצגה כפי בעיקר ,1הקלייניאנית הגישה על מבוססת זו תורה. שוה� של האישיות

 שהפסיכואנליזה סבורי� אנו. אקזיסטנציאליסטיבסיסה הפילוסופי הינו ו, ופיירבר� ויניקוט
 נקודת את ביסודה תמאמצ שהיא העובדה מלבד שכ�, אקזיסטנציאליסטית היא הקלייניאנית

 אובייקט ביחסי רואותה, דיאלוגיות פילוסופיות הנחות על מבוססת היא, פרויד של המבט
 .האנושי הקיו� של הפינה אב� את

 איחוד .2"הפרדה"ו" איחוד: "בסיסיי� וקטורי� שני מתארת שוה� של האישיות תורת
 ואת ,סמליי� מבני� או טי�אובייק, אנשי� :חיצוניות ישויות ע� אגו של הזדהותו את מציי�

 היא ההפרדה. הללו הישויות ע� התמזגות באמצעות הנפרדת זהותו את לאבד מאמציו
 בתהלי� העיקריי� השלבי� שלושת ע� בשילוב, הללו קטורי�והו שני. ההפו� קטורוהו

 

, אדד משה 'פרופתודתי נתונה ל. אביב�תל למשפטי� אוניברסיטת הפקולטה, פרופסור   *
 אס�; באבי�תל אוניברסיטת, טובי��ב� רענ� ;נולוגיהלקרימי המחלקה, איל��בר אוניברסיטת

 אוניברסיטת, קפל� ביוא; אביב�תל אוניברסיטת, קמחי מרעו; אביב�תל אוניברסיטת, נעמ�
כ�  .אביב�תל אוניברסיטת, שמר ת�וניה ;יורק ניו, אדלפי אוניברסיטת, שוה� מור�; אביב�תל

 .מאנגלית המאמר מתרג�, אשר לעמי יתודת נתונה
 M. Klein “Aאנו מקבלי� את המסגרת הקלייניאנית כפי שתוארה במאמרה של קליי�    1

Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States” Love, Guilt and 
Reparation and Other Works (New York, The Free Press, 1975) 116 , וכפי שגובשה אחר

 ,Envy and Gratitude” Envy and Gratitude and Other Works (New York“כ� במאמרה 
The Free Press, 1975) 176.  

שוה� ' ג' ש; )1980 ( ‚‡ÌÈ·È·‰ Í¯„ ‰ÏÂשוה�' ג' ש; )ÒÂÏË�Ë ÈÎÈÏ‰) 1977שוה� ' ג' ש  2
„¯Ó ,˙ÂÏ‚˙‰Â ‰¯ÈˆÈ) 1983.( 
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 ההתפתחותי השלב. האישיות בתורת המרכזי הציר את יוצרי�, ההפרדה או, ההתפתחות
 באמצעות ידואליוואינדי אגו התגבשות הוא השני השלב. הלידה הלי�ת הוא הראשו�
המתחיל , הסוציאליזציה תהלי� הוא השלישי ההתפתחותי השלב". אגו גבול "של מתיחתו
 .ונמש� לכל אור� חייו, שלו" אגו זהות"ל גיעה הפרטכאשר 

 דאח מסלול נחס� א�. ההפרדה לחצי על להתגבר מהדח� משתחרר אינו לעול� האד�
. הגדרתו מעצ� להשגה נית� ינוא ממשי איחוד. אחר מסלול דר� הדח� מתפר�, למימושו

, המנוגדי� המפרידי� קטורי�והו ידי על מתחזקת האיחוד של האובייקטיבית האפשרות�אי
 השתוקקותנו בי� פער או שסע יהיה בחיי� ורגע רגע בכל. האינטראקטיבי ה�ו היצרי ה�

. סובייקטיביי� במונחי� מוגדרה מרחק, האיחודיי� עדינומי נושל המרחק לבי� לאיחוד
, הזו ההתפתחותית הדיכוטומיה נוצרת שבה התפנית נקודת את מציינת העצמי התגבשות

 .ביותר הבסיסית שהינה

 ועד מהלידה ,הראשו�: נפרדי� התפתחות שלבי שני של קיומ� את מניחה התורה
�ל מסביב האגו גבול להיווצרותseparatum אתבו יש , ומתהווה ההול� ידואליוודיהאינ 

 טראומה, הראשו� בשלב. ואיל� המאוחר האוראלי מהשלב, השני .המוקד� האוראלי השלב
 בי� להבחי� מסוגל אשר נפרד "עצמי" בידי נרשמת בעו�ילק לגרו� הפוטנציאל בה שטמו�

 העצמי .כקולט נפרד "עצמי" אותו לבי� הטראומה אותה תומקור את מהווי�ה אובייקטי�
 בכוח המקבע המאורע א� זאת לעומת ,מובחנת בלתי כוליות מהווה שכזה מאורע שחווה

 לו מאפשרתה בעמדה להימצא בהחלט עשוי "עצמי"ה, המאוחר האוראלי בשלב מתרחש
 .החיצוניי� לאובייקטי� קרי, האמיתי למקור� והחס� הכאב סיבת את לייחס

 מיקומו את מכתיבי� ואלה, חומרתו אתו בעו�יהק של טבעו את מכתיב העיצוב תהלי�
 כרונולוגיה פי על מקובעי� עצמ� הטיפוסי� אתז ע�. אישיות טיפוסי של רצ� באד� כל של

, מובחנותי�והטרו� המוקד� האוראלי בשלב מקובע" איחודי"ה הטיפוס: התפתחותית
 ותבדרג פועל האיחודי קטורוהו. הנפרד העצמי היווצרות לאחר – "הפרדתי"ה והטיפוס

 בכל שונה בצורה מתבטאת להרמוניה החתירה א�, הטיפוסי� שני על משתנות עוצמה
, עצמו של אי� או מחיקה ידי על להרמוניה להגיע שוא� האיחודי הטיפוס. קוטבי טיפוס
 )togetherness( חדיותהי את וישיג חיצוני אובייקט תו� אל מחדש שיתמוסס בכ� דהיינו

 הנטייה את מכני� אנו. המוקד� האוראלי השלב את פיינושא מובחנות�והאיהפנתיאיסטית 
 הטיפוס של זו ואת, "טנטלית "נטייה עצמו את המוחק האיחודי הטיפוס של להרמוניה

 ".יפיתזס "נטייה, האובייקט את המכלה המפריד

 ההל� את לקלוט מסוגל בהחלט העובר הלידה שבעת הראינו 3"הביבי� דר� גאולה"ב

 הלידה של בפסיכולוגיה העוסק במאמר. נפשית ה� גופנית ה�, ח�מהר סילוקו של העצו�

 

3  ÌÈ·È·‰ Í¯„ ‰ÏÂ‡‚ ,Ì˘ , 1פרק. 
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 לאחריה ומיד הלידה במהל� הנולד הר� שעובר הנוראות החוויות את אהלבויי תיאר

 :כדלקמ�

 אותו עוברי� אנו א�. אגדות סיפור זה אי�. ולוהט ח� והוא, קיי� נו�הגיהי"

 להגיע כדי ברעו שהילד מה הוא הינו�יהג. בסופ� ולא, חיינו בראשית

 ;עורו את, עיניו את שורפות ה� ;צד מכל הילד את מקיפות להבותיו. אלינו

 מה היא הזו האש. חי בעודנו ואות מאכלות ה� ;בשרו את חורכות ה�

 במהירות שחודר, האוויר. הריאות לתו� פולש כשהאוויר חש שהתינוק

 פצע על שנשפכת לחומצה משול, הסימפונות את ומרחיב הקנה דר� קבזה

  .4"פתוח

 לקבלו במקו� חמצ� לשאו� הצור�: בטיויה בכל אלי� החיצו� לעול� מהרח� המעבר

 ולחפצי� המשתנה לטמפרטורה ההיחשפות ;ולעכלו מזו� לחפש הצור� ;מהא� במישרי�

  .והמרופדי� הגמישי� הרח� וקירות המתמיד החו� במקו� קשי�

 אל והידחפות הידחקות של ,משתני� ומש� עוצמה בעלת חוויה הוא �מהרח הסילוק

 הל� את אנו מדחיקי�, המזל למרבה. כאב הנולד לר� מסבה דבר, הצר הרח� צוואר תו�

, בו תוכרוכה הנפשיות הטראומותמפני ו העז הכאב מפני הכרחית הגנה שהיא שכחה .הלידה

, לובכ מצוי שהוא חש הנולד הר�. שלנו מודע�בטרו� או מודע�בלא נקלט ספק ללא הוא א�

 לשו� מודע להיות ביכולתו אי� בחייו זה שבשלב כיוו� )יכול�לוכ( אומניפוטנטי ג� מכא�ו

 הר�מתחיל לחוות , לובכ המצויה, שלו באגוצנטריות אול�. לעצמו לבדמ אחד לא� או דבר

למצב של , עצמית הסתפקותו ושֵל מצבהרס של , לקראת סו� האוראליות המוקדמת ,הנולד

 של המיתיי� מהמאפייני� )מבחינתו( שונה כה שאינה, וינתוע נסערת, מכאיבה סביבה

  .הינו�יהג

 ע� החס� יתיאינטראקצ דר� על למד איסטייהפנת הנולד הר� פסיכולוגית מבחינה

 ביכולת� אי�. תחליפ�ע�  או אמוע�  ובייחוד, אותו סובבי�ה חיי� צורותע� ו אובייקטי�

 שהוא למד הנולד הר�; ברח� שהיה כפי ,ואוטומטית מידית בצורה משאלותיו כל את למלא

 גבול "של הצלקת ברקמת מגולמת זו מודעות שמרגע. לוהכ" נגד "אלא, לוהכ" ע� "אינו

 מקומה את והאיחודית איסטיתיהפנת היחדיות מפנה, התוח� ידואליווהאינדי" האגו

� השל הקונכייתי ולקיו� לבדידותseparatum וז פרדותהי. ציהיזידואלוואינדי שעבר האנושי 

 .כאסו� האורגניז� ידי על נתפסת "יידואלוואינדיה העצמי" של הקיומית ההתגבשות שהינה

 האוראלי השלב באמצע מתרחשה,  נעשה על ידי תהלי� הדרגתיהנפרד "העצמי" היווצרות

 

4  F. Leboyer Birth Without Violence (A. Macfarlance ed., London, Wildhood House, 
1975).  
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 בטרנספורמציה מדובר. המאוחר לזה המוקד� האוראלי השלב בי� המפריד הקו את �ומציי

 .היפרדותית ידואציהוואינדי של לתחושה בכוליות שותפות של מתחושה, רצ� לאור�

 )alter( לאחר העצמי של התקשרות תובעת היא ;נפרד עצמי של גיבוש מצריכה המיניות

 ,הזוגי למימושה תגיע שהמיניות כדי נדרשות פלורליות או דואליות. בסביבתו לאובייקט או

� הוא ג� אחת המטרות של ניתוק העצמי יש כא� תהלי� כפול שהרי המי. הגופני או/ו הרגשי

 והוא ג� אחד הגורמי� המרכזיי� המניע את �הנולד מהאוראליות המוקדמת והפנתיאיז

 . התהלי� הזה

�השד ע� בינארית גומלי� פעילות מקיי�" הפה אגו "המוקד� האוראלי השלב במהל�

 .לעצמו" רוע"ה ואת הכאב את מייחס א�, סובל "הפה אגו", חלב מפריש אינו השד א�. א�

 פנימי רועיכא נתפס המתרחש וכל, נבדלת זהותעדיי� אינו התגבש ל הנולד אגוה זה בשלב

 הפה לאגו מזו� מספקתה" טובה"ה א��השד זאת לעומת. לובכ המצוי "העצמי" בתו�

 הנוכחות בגבולות ובמקו� כלשהבצורה אמורפית  מרחפתבשלב האוראליות המוקדמת היא 

 כמתרחשי� התינוק ידי על נתפסי� אמנ� וצמא רעב, כאב .לובכ ההמצוי תפנתיאיסטיה

 לע פירוט ביתר נדבר בהמש�. הפה אגו ידי על ונמצ� מבחו� זור� החלב א�, עצמו בתו�

 אול� ,התחווג� הא� ש ריגוש, אמו משד יונק שהוא בעת מיני ריגוש חווה שהילד הנחהה

 יהתאמפ באמצעות. עריות כגילוי אצלה נתפס שהוא ו�כיו הזה הריגוש את מדכאת הא�

 דיכוי את היונק לילדה �הא מעבירה ישירה מילולית�ולא מגעית ותקשורת אינטואיטיבית

 את מזינה" טובה"ה א��השד. הפה באגו חמור קונפליקט מעורר הדבר. המיני הריגוש

 מעייניו בראש הוא המזו� המוקד� האוראלי שבשלב כיוו� עצו� סיפוק לו ומסבה התינוק

. דומא מעורר כגירוי שנחווה מה של ודיכוי איסור של מסר נלווה למזו� אול� ,הילד של

 א��מהשד לא וא�, עצמו" טוב"ה מהמזו� לבוא יכול  אינו") רוע "קרי (הזה רהאיסו

 את מרושעת לישות אפוא מייחסת אמפירית�המיתו ההשלכה. אותו מספקתה" טובה"ה

 ג� ומכא� המזו� ליניקת שנלווית, המרושעת פיכ�ול, האסורה החיצונית המינית החוויה

 . אותו מזהמת

; לגנאי ראוי היניקה בעת המיני גירויו, ראשית: א��מהשד כפול מסר מקבל הפה אגו

של ו אמפתיה של בדר� לו מועברת, הפטמה תמציצ עקבודרת המש, המינית תשוקתה, שנית

, הללו המיניות הדיאלקטיקות. ושל גירויו דיכוי לצד ישירה מילולית�ולא מגעית תקשורת

 החס� אינטראקציית על נוס� הפרדה תהלי� ה�, המוקד� האוראלי בשלב שנחזות

 ידואליווהאינדי העצמי התגבשות את מחוללות ה� .סביבתו ע� הנולד הר� של והקונפליקט

 .זה שלב המאפיינת איסטיתיהפנת מהיחדיות התנתקותו ואת

 לארוטיות עצומה חשיבות בצדק ייחסו, אברה� �ג מסוימת ובמידה פיירבר�, קליי�

 המוקד� האוראלי לשלב בנוגע שלה� התאוריות אול� ,והאישיות האופי ייתבנב האוראלית

 בהירות אינ�, בהיעדרה הנחווה לחס� או א��השד" ריקו�"ל, ולנשיכה למציצה, והמאוחר
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, למאוחר המוקד� לבהש בי� להבחנה ברורי� קריטריוני� בה� שאי� כיוו� דיי� ומוגדרות

 תוקנו אלה ליקויי� .ומטרתנו במאמר זה להבהיר היטב את התהליכי� התאורטיי� האלה

 כקו הנפרד העצמי התגבשות את בהניחנו 6"�הביבי דר� גאולה"וב 5"טנטלוס הליכי"ב

 אגו בתו� מתרחש לוהכ זו התגבשות לפני. למאוחר המוקד� האוראלי השלב בי� המפריד

, הפה לאגו מסביב הנפרד האגו גבול שנוצר לאחר אתז ע�. לובכ המצוי יהפנתיאיסט פהה

 המתייחס, הנולד אגו בידי אלהככ מזוהי� ביבסשמ והאובייקטי�היוצרת חס�  א��השד

 לבי� המוקד� האוראלי בשלב בעו�יק בי� ברורה זיקה על להצביע נית� לפיכ�. בהתא� אליה

 בשלב בעו�ישק בעוד, והאובייקטי� ולתהז, העצמי לאחדות בנוגע תפנתיאיסטי תפיסה

  .מובחני� ובאובייקטי� בזולת, בעצמי מעוג� המאוחר האוראלי

 הנפרד העצמי מצד בליעה ידי על לפעול אפוא יכולה נפרדות או הרמוניה של ההדינמיק

 או ,בעצמו �ולמזג החיצוני האובייקט את או א��השד את לבלוע מבקש הפה אגו שבה –

 כ� עצמו את ולהשמיד למחות מבקש הפה אגו שבה, העצמי מצד מחיקה ידי על לחלופי�

 הללו תהדינמיקו. א��השד ע� ולהתמזג האובייקט תו� אל בחזרהתמוסס לה שיוכל

 הפה אגו בי� החס� אינטראקציית מתו� עולהה, אישיותי גרעי� של רצ� להיווצרות מובילות

   :דלהל� בתרשי� המצויני� הקווי� לאור� א��לשד

, נה'ז א�'ז של מסוגו הזנוח הילד של אמו, הנעדרת הא� מצויה הא� ציר של אחד וטבבק

 קמסופה קוהבקב פטמת הוא החלופי השד זה ובמקרה, רבה השגחה ללא במוסדות שגדל

 של חלו� בת דמות היא החלופית והא�, הדעת בהיסח ולעתי� סדיר לא באורח לתינוק

 קשת לכלול יש בכ�. השני הקוטב את גתמייצ הדוחה הא�. לעת מעת העוברת האחות

 תנתנו שאינה, המתסכלת בא� וכלה בגלוי הדוחה מהא� החל, מהיותיא גישות של רחבה

 

5  ÒÂÏË�Ë ÈÎÈÏ‰, ÏÈÚÏ 1פרק , 2 הערה. 
6  ÌÈ·È·‰ Í¯„ ‰ÏÂ‡‚, ÏÈÚÏ 1פרק , 2 הערה. 
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 הא�. כדוחה הילד ידי על נתפסת מכ� וכתוצאה ובניחו� נהזבה התינוק רכיולצ מענה

 ילדי�ה גידול נטל תחת כורעתה א� או, נפשית או גופנית מבחינה מוגבלת א� היא האדישה

 הא� ציר. רגשית מבחינה ומרוחקת עייפה א�, פיזית מבחינה נוכחתאמנ�  היא. והעבודה

 פחות" נורמלי "מהייא שטיפול כיוו� מהיותיא גישות של ואנומלי" מוטה "רצ� כמוב� מייצג

 .בעתיד נפשי לחולי הדר� את סולל אינו יותר או
 באובייקט המוק� )עהר האני (ליילהש האגו גבול מצוי אחד בקוטב, הילד לציר באשר   

 פרויד לפי" ראשוני �יזנרקיס" או, המוקד� האוראלי השלב תבראשי כבר). הא� (הטוב
 מהשד יונק הפה, "ולבכ מצוי פנתאיז� "כא� ושנכנה, פיירבר� לפי" שד בלא פה�אגו"ו
 תלוחולמ לה שנלוות והטרדות בהנקה הפרעות זאת ע�. זמני סיפוק כ� ומשיג) אותו מרוק�(

 שהנקתו מקיש התינוק, פיירבר� גורס, מכ� כתוצאה. החרדה כאבי ואת החס� מצוקת את
 השלב בראשית ממש. זו עמדה לקבל נית� לא. והמנח� המזי� השד את שהשמידה היא

�אני "הדיכוטומיה, וזמ ויתרה ,בעיות לפתור מסוגלת אינה" הפה ישות "המוקד� האוראלי

 כיוו�, בתוכי ורק, בתוכי מצויי� ס�חו דהרח, כאב כל לפיכ�. קיימת עדיי� איננה" אובייקט
 בשלב בעו�יק מכ� כתוצאה. בפה המעוג� אנימ לבד בעול� דבר אי� ;לובכ מצוי שאני

 ישות לצד כאב מתו� המשתוקק )ער (עצמי של הגישה להטמעת מוביל המוקד� האוראלי
 מרחב, לעצמי מחו�ש ממופה בלתיו עמו� מרחב באותו שהוכל במקו� מזינה) טובה(

. ומייסר מכאיב עצמי הוא שנוכח מה. לולכ מחו� למעשה מצוי המודעות של זה שבשלב
 לפיכ�. יד להישג מחו� הנראה כפי ומרח� עדרנ ,ומרגיע י�זמ, טוב לכ� וד�ק שהיה העצמי

 ".טוב) "י�זמ (באובייקט מוק�ה" רע אני "הוא המוקד� האוראלי בשלב בעו�יק

 השלב). הא� (הרע באובייקט המוק� הטוב העצמי מצוי הילד רצי של השני בקוטב
 ובהתפתחות מהא� התינוק של חלקי בבידול מתאפיי� האוראלית בהתפתחות יותר המאוחר

 השד את� נוש דשהיל �בכ, היתר בי�, הבאה לידי ביטוי כלפיה אמביוולנטית גישה של
: יותר מאוחר בעו�ילק בקשר ענהט ולהוסי� לשוב עלינו כא�. שלו התוקפנות ברגעי

 מקור יוצרת, הא� ע� החס� אינטראקציית בעקבות, העצמי של ומתהווה ההולכת ההפרדה
 שאינה הא�. כאחד להסבר וקל נגיש שהוא, התינוק שחווה ולחרדות לחס�, לתסכול
 ולעתי� ,לובכ נראית, הסובל) בהטו (מהעצמי נפרדת כבר שהיא, ינהזמ ואינה מטפלת
 הנשיכה ידי על מוחר� האחריות של זה איתור. הילד של פיו מול תניצבהיא  קרובות

 אחד בקנה אפוא עולה אגו בגבול מוק�ה ידואליוואינדי "עצמי" של היפרדותו .7הנקמנית
  .רעה�טובה וא� רע�טוב עצמי של הדיאלקטיקה ע�

 המבנה. והאנושית האובייקטיבית מסביבתו נפרד האד� המוקד� האוראלי השלב לאחר  
 של לגודל הצטמצ�, איסטיתיוהפנת המוקדמת האוראליות מורשת, שלו לובכ ויהמצ

separatum וכזש פתאומית טרנספורמציה .יחסי באופ� חשיבות חסר ולפיכ�, ידואליוואינדי 

 

7  W.R.D. Farbairn Psychoanlitic Studies of the Personality (London, Tavistock, 1966).  
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 נפילה לתחושת תורמת ,ישויות ספור��אי מתו� אחד פריט לעוד לוכ חובקת מאחדות
. מוחלטת היא הגבולות חסר מהאינסו� הוהוהמת הישות של זו הפרדה. תאליקטסטרופ

 בתו� לכוד האד�. אפשרית בלתי אהי, המפריד קטורוהו שמכתיב כפי, אליה בחזרה הדר�
 .גבולות חסר אינסו� דעתועל  להעלות יכול אינו וא� והסיבתיות הזמ�, המרחב

 בהטלת המתאפיינת, נורמטיבית�סופיו אינדוקטרינציה הוא השלישי ההפרדה שלב
 לעול הילדות תקופת של מהסלחנות המעבר את המציינת, מעבר ובטקסי חברתית אחריות
 והוא ,לאינדוקטרינציה האחראית הדמות הוא תחליפו או האב התרבויות ברוב. הבגרות
 ובהכשרת� בנותיו על ה� בניו על ה� וחובות נורמות באכיפת מרכזי תפקיד שממלא

 החברתית המערכת של החובותו הכפייה הטלת. הראויי� החברתיי� לתפקידיה�
 ישולב זה ומושג ,8"יצחק תסמונת"כ קוד� בחיבור תוארה האב בידי הב� על הנורמטיבית

 .הנוכחי בהקשר

 חסימת – מהיתיא היא המאוחר האוראלי בשלב הילד של הראשונה ויקטימיזציה לפיכ�
 וא�, רתימה – אבהית היא הישהשני בעוד – שלו העריות גילוי תשוקות של החופשי הביטוי
� בתו� כסוכנה נתפס שהאב, החברה של הנורמטיבית המערכת לתו� הילד של ,אילו

 של חילוניתה אלוהותה או ,המולדת, אלוהי� של המוחלטת המרות כלל בדר�. המשפחה
 העלאת של במודל כמו. זו נורמטיבית בוויקטימיזציה תומכת המטריאליסטית הדיאלקטיקה

 מקור לבי� והדוקטרינרי הנוקשה האב בי� סימביוטי קשר לכל בדר� שורר, לקרב� יצחק
 החל, ההורי� מצד וכזש מתמשכת שוויקטימיזציה לציי� חשוב. מוחלטת מרות של מטאפיזי
 הכרוכי� ההפרדה מתהליכי נפרד בלתי חלק היא, ואיל� המוקד� האוראלי מהשלב

 המאוחר האוראלי השלב את המאפיינת מהיתיהא ויקטימיזציההו. ובחיברות בהתפתחות
 אבהית שוויקטימטציה בעוד, תרבותית יצירתיות בכיוו� תסיזיפי לסובלימציה מובילה

 זוכהה נורמטיבית בגומחה המתבגר הפרט של הפרדתית להשתלבות מובילה זה בשלב
 ההשתוקקות את מייצגת היא. החמלה סמל היא הא� זה בשלב אול�. החברה לאישור
 שלה� האחריות חוסר ואת במשפחה הילדי� כלפי חנותהסל את, לאיחוד נשלטת הבלתי

 בכמה. האב של הדוקטרינרית מרותו באמצעות החברה של הנורמטיבי לעול רתימת� טר�
 מצטרפות מהותיהאו, הזקני� בפיקוח עשהנ) מילה (לבגרות מילדות המעבר טקס שבטי�
 .9המתייסרי� בניה� של הכאב לאנקות

 נגד פועלה כגור�, ילדי� כלפי נורמטיבית היתאב כתוקפנות הוצגה יצחק תסמונת

 הוא יצחק בסיפור העיקרי המסר אול� ,אביה� כלפי ילדי� של �האדיפאליי הלחצי�

. הנורמטיבית החברתית המערכת של המשמעתיי� בגבולות הצעיר של ההקרבתית השזירה

 

8  ÒÂÏË�Ë ÈÎÈÏ‰, ÏÈÚÏ 8פרק , 2 הערה. 
9  Y.A. Cohen The Transition from Childhood to Adolescence (Chicago, Aldaine, 1964), 

105.  
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 תורווח של, הקרבה מתו�, הגבלה של משתנות במידות כרו� נורמטיבי קבלה טקס כל

 מבוצעת שכזו "קרבנית" אינדוקטרינציה. הקבוצה רצו� לטובת המתבגר הצעיר של תורווחי

 מרות כותבז המשתמרי�, החברתיי� הכללי� לבי� הצעיר בי� כמתוו� המשמש, האב בידי

  .דתית או חילונית, טרנסצנדנטלית

 מזעזעי� הקרבה בפרטי מלאה, יצחק לתסמונת ביותר המאלפת הנשית המקבילה
 של הדרישות מזבח על איפיגניה הקרבת היא, נרחבות נורמטיביות�וציוס שתמעויותהבו

 איפיגניה. אגממנו� אביה של הסמכותנית הסוכנות באמצעות דתיי��חברתיי� צווי�
 אגמננו� תהילת של הרחבה מעי�, הפטריוטי וכבודה הקבוצה תהילת חמזב על מוקרבת

. אברה� מרות של הרחבה היא והותהאל של הנורמטיבית תהושסמכ כש� ממש, עצמו
 לנוכח זע� ונמלא מהסס אגממנו�, האלוהי בצו ספק הטיל לא שמעול�, אברה�ל בניגוד
 מההבדל נובע הדבר. ההמוני� כבוד מזבח, צבאו תהילת מזבח על בתו את להקריב הצור�

 יצוו, אברה� של לדידו. ההלנית ההמשגה האלוהית לבי� המרות של היהודית ההמשגה בי�
 היווני� שהאלי� דובע, ספק כל בה� להטיל אי�ו, בהתגלמותו הצדק ה� האל

�ה בידי שרת כלי קר שה� יודעי� ה� ;צודקי� להיות כלל מתיימרי� אינ� האנתרופומורפי�

ananke) וה) כורח�moira )והנורמטיבית הדתית במערכת העיקריי� המניעי� הכוחות, )גורל 
 מזבח על מוקרבי� איפיגניה ה� יצחק ה�: זהה סופיתה התוצאה אול�. העתיקה יוו� של

 מרצו� עצמה מקריבה אינה איפיגניה. נורמטיביי��סוציו מנדטי� של האלוהיות ההשלכות
 התחננה איפיגניה .10מרצונו עצמו את וקשר למזבח בשמחה ר� המדרש פי שעל, כיצחק

 :העולמית בדרמה ביותר המזעזעי� מהמונולוגי� באחד, אגממנו� בפני

 אורפאוס כמו אוכל שלא חבל, אבי"
 סלעי� למשו� קולי באמצעות
 ,שארצה מי כל את ולהקסי�

 בלבד הדמעות כרגע אבל
 .ויכולתי כשרונותיי כל ה�

 בברכי� נוגע ענ� במקו�
 .ל� ילדה הזאת שהאשה הגו�

 עי�נ, עת בטר� אותי תהרוג אל
 .הקבר מחשכת סולדת אני. לחיות

 ,'אאב' שכיניתי� הראשונה אני
 .11"ברכי� על שהתרפקתי

 

 .יג, כב, בראשית רבא  10
 .72, )1988, שבתאי תרג�' א (‡ÒÈÏÂ‡· ‰È�‚ÈÙÈאוריפידס   11
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: פטריוטית הצהרה כשבפיה המזבח על ועולה גורלה ע� משלימה יפיגניהא בסו�ל

 לתת באה אני. המזבח את יקי� מימי� אבי. השעורה גרעיני את האש תשרו�, הסל את הכינו"

,  אול� בניגוד לפ� הקרבתי זה המיוצג על ידי האב וביתו.12"ונצחו� גאולה ליווני�

  אשר,החמלה סמל  היא,יצחק של במיתוס לשרה דומהב, איפיגניה של אמה, טרהקליטמנס

 של תהילתה מזבח על בתה את להקריב האלוהי בצו שבוטאה כפי האב אכזריות את מגנה

  .יוו�

 ממומשת יתהבל הדיאלקטיקה. ב

 היא חיצוניות ישויות ע� אגו של שהאינטראקציה כיוו� בעייתי הוא הסביבה ע� האיחוד

 ,עצומה חרדה מעורר הזולת ע� דיאלוגי�לא קשר. דיאלקטית ותמיד קונפליקטואלית לרוב

 עשוי אובייקט ע� יצירתי קשר. בנס שגובל מצב הוא, דבובר אליבא, לאתה אני בי� ודיאלוג

 ע� אחדות של תחושה ולעורר המרחבמו מהזמ� היוצר של extasis, היווני במוב�, לחולל

 יהיו אשר ויהיו, אגו של הנפשי המבנה בתו� כולה מצויה וכזש תחושה זאת ע�. הישויות

 זהו. הסינתטית בתוצאת� טיתקדיאל בהכרח ייבדלו ה�, הראשוניות היצירתיות שאיפותיו

  .חו� כלפי המכוונות הסיזיפיות השאיפות כל של גורל�

של ו אובייקטי� של העיקריי� המניעי� הכוחות – קטורי�והו של הדיאלקטית החתירה

 של הסינתטיות והתוצאות ההתנגשויות רק. לעי� גלויה להיות יכולה אינה – חיי� ותצור

 אתו המתאר קוויהיוצרת את , גלויהה מציאותאת ה מהוות הדיאלקטית האינטראקציה

 כשהתוצאה .והאישיות חיי� צורות של האיזו� שומרות והמערכות החומר של הצורות

�אי "של למצב וחומקת שבה היא, נוס� ורזחמ מאתחלת דיאלקטי מחזור כל של הסינתטית

, אחר דיאלקטי מחזור של כסינתזה המציאות של" הוויה"ב מחדש ומופיעה ושבה" ישות

 האינטראקציה לפיכ�. אינסופי דיאלקטי טנטלי�סיזיפי בתהלי� מהתחלה מתחילה

 אהי המרכזיי� טורי�וקהו של למימוש ניתנות הבלתי התכליתיות השאיפות של הדיאלקטית

, "יהווה"ה של העיקריי� המניעי� הכוחות את שיוצרת והיא ,הבסיסית האנרגיה את שנותנת

 .החיי� של האיזו� שומרות המערכות  אתג� כמו

. אותנטי שאינו בזמ� חיי� אנו, לנו שאי� ולמה שאיננו מה להיות משתוקקי� שאנו כיוו�

 כשהאד�. העבר על מתרפק האיחוד של וקטורוה ואילו, לעתיד מכוו� ההפרדה של קטורוהו

 וה�, "ישות�אי "אפוא ה� חייו ;ההווה את חי אינו הוא הללו קטורי�והו שני בידי נשלט

 הבסיסיי� רי�ווקטוב הגלומות וההתרפקויות השאיפות א�. אותנטיות כל ונעדרי מזויפי�

 תיווציפיו שאיפותיו בי� נמנע תילוב מתמיד שסע קיי�, להתממש יכולות �אינ אישיותו של

 

12  Ì˘ ,83' עמ. 
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 ניצב שהאד� מכא�. אסגי מאיד� ,וייד על הנתפסת המציאות לבי�, גיסא מחד ,האד� של

 שהופ� הוא, ואבסורד אותנטיות חוסר של, שכזה דואלי סתו� מבוי. האבסורד לנוכח תמיד

 כי עד האנושי למצב מרכזית כה חשיבות לבעלי טנטלוסשל ו סיזיפוס של המיתוסי� את

 וחוויית האנושי הקיו� של הראשוני האותנטיות חוסר. על�תוסימי בה� לראות נית� בהחלט

, האד� של הקיומי הסתו� המבוי את שמהווי� ה� בו הכרוכה נמנעת הבלתי האבסורד

 את אפוא מהווה היצירתיות. והתגלות יצירתיות באמצעות להיחל� מסוגל הוא שממנו

 מסוגל טנטלוס שבו האמצעי היא וההתגלות, שלו האב� עול ע� סיזיפוס של ויוונדי המודוס

 בזכות א�, ראשוני שלו�יככ קיומו את פואא מתחיל האד�. מצוקתו ע� לחיות להמשי�

 מסוגל הוא והתגלות יצירתיות לכלל שלו ממומשות הבלתי השאיפות את לעד� יכולתו

 יהא מתכנתנוש דומה. אותנטי ולקיו� אותנטית לחוויה ראשוני סתו� מבוי אותו את להפו�

 יעדי� להשגת להשתוקק אותנו תכנת – השט� או אבולוציה, מקריות, אלוהי� – האי אשר

 ובמקו� בזמ� שאנו מכפי שוני� להיות להשתוקק תוכנתנו. להשיג� נוכל לא שלעול�

 של קוד� מצב על, וד�ק התפתחותי שלב על להתרפק א� כי מההווה להתמוגג לא, נתוני�

 מתכוו� שלנו המתכנת, לכאורה. ידנו להישג חו�שמ עמוס לעתיד להשתוקק או הוויה�אי

 ואת, מימוש בנות שאינ�, הסיזיפיות שאיפותינו את דיאלקטי באופ� לעד� נוכל כיצד לגלות

 .והתגלות יצירתיות לכלל אפשריות יתהבל הטנטליות התרפקויותינו

את ו שאיפותיה� את לשמר חייבי� לאיחוד השוא� ה�ו להפרדה השוא� ה�

 ה� ההתגלותו היצירתיות. לחוות התגלותו יצירתיי� להיות שיוכלו דיכ התרפקויותיה�

 לא שלעול� טנטליות השתוקקויותבידי ו סיזיפיי� יעדי� בידי המונעי�, דינמיי� תהליכי�

 להוויה שלנו האפשרות ג� ועמ�, כלות כמיהותינו היו, להגשימ� נית�היה  לו. להגשימ� נית�

 והשסע ממומשי� בלתי יעדי� של הסתו� המבוי. תוהתגלו יצירתיות באמצעות אותנטית

 על יתר. לברכה מקללה  אפואנהפכי� המציאות לבי� ציפיותינו בי� נמנע בלתיה האבסורדי

 ממומשות הבלתי הטנטליות ההתרפקויות לבי� הסיזיפיות השאיפות בי� הדיאלקטיקה, כ�

 .מתי� היינו ,בלעדיה – אותנו המניע העיקרי הכוח היא שלנו

 התובנה את לזולת להעביר ית�נ היצירתיות באמצעות א�, העברה בת אינה גלותההת

 וייתוח מועברת שבאמצעותו לכלי נהפכת האמנות יצירת, כ� על יתר. היוצר של המתגלה

 למדד ג� נהפכת, אמנות יצירת לכל מהותית שהיא, זו התגלות. לקהלו האמ� של ההתגלות

 היא בכ� ;הזמ� לציר מעבר חורגת ההתגלות ;הנצחי לערכה ג� ומכא� זמניותה�לאל

 .קהלו של ה� האמ� של ה� )זמ� של קרי( עתית extasis מחוללת

 קוד� לשלב לחזור, בחייו ורגע רגע בכל, הפרט של כחתירה הומשג האיחוד וקטור

 המסגרת ולהגנת הא� לחמלת, המינית להתבגרות שקד� האחריות לחוסר: בהתפתחותו

�אי של העוברית ולשלווה המוקד� האוראלי השלב של לוכב להימצאות, המשפחתית

 – אשר, ההפרדה וקטור של והחסכיות היצריות השאיפות ערוכות אלה כל מול. הוויה
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 קיימת איחודית הוויה�לאי החתירה א� ,במערכה תמיד מנצחות – מוות של מקרה להוציא

 מסוגלי� היינו עותושבאמצ על�מתג בידינו היה שלו להשערה להסכי� נוטי� ואנו, תמיד

 עמדתו את ג� מצדיק הדבר. במאוחר או במוקד� זאת עושי� בהכרח היינו, לחיינו ק� שי�ל

 בחיבור .13לאו א� להתאבד א� היא היחידה התקפה הפילוסופית השאלה לפיהש, קאמי של

 ,14חריגי� ה� נורמטיביי� ה�, עידו� תחליפי בשלל מתבטאת לאיחוד שהחתירה ציינו קוד�

 אבודה ילדות לתפוס מסוגל כפרוסט סופר. השגה בר אינו ממשי איחוד, הגדרתו פי על א�

 של טעמה בו שעורר המעורפלי� כרונותיהז באמצעות מדהימה ברגישות חסד מלאת וא�

 שהיו דברי� של הממשיות התחושות את לשחזר מסוגל אינו הוא אפילו א� ,ל�דמא עוגיית

 א� ,שלנו האבוד הנרקיסיסטי העד� ג� אחר, האבודה ילדותנו אחר לנצח �תרי אנו. ואינ�

 את לשחזר, המינית לבגרות שקדמה לתקופה ובתמי� באמת לחזור יכול איש אינו

 הציפה תחושות את להחיות או המוקד� האוראלי השלב של האקסצנטרית לובכ ההימצאות

 מול רפלבמעו נוצ�ה ,תעתועי� חזיו� בבחינת הוא האיחוד לפיכ�. השפיר במי השלווה

 המפרידי� הווקטורי�. מושג אינו ולעול�, מאתנו מתרחק תמיד א�, הכלות עינינו

. האיחוד של אובייקטיבית אפשרותו�אי את קי�זמח, האינטראקטיבי ה� היצרי ה�, המנוגדי�

 המוגדר – מרחקנו לבי� לאיחוד תשוקתנו בי� פער או פיצול מתקיי� נתו� רגע בכל

 ש� על, "הטנטלי ההלי� "הזה הפער את לכנות נית�. שלנו חודהאי מיעדי – סובייקטיבית

 רוח בידי ידו מהישג זה הורחק, פרי עבר אל ידו שהושיט אימת שכל האולימפי האליל

 ג�. שחור לבו� נהפ� זה היה, לכאורה זכי� מי� מפלג ללגו� שרכ� אימת וכל, מתפרצת

 עולה היה בטר� אצבעותיו �מבי חומקי� אלה היו, ידו בכ� מי� מעט להחזיק כשהצליח

 היעד, ההשתוקקות מושא בי� הקשר, הטנטלי ההלי� .15הסדוקות שפתיו את לצנ� בידו

 :האלה בגורמי� היתר בי� תלוי, אגו בידי נתפס הזש כפי ממנו המרחק לבי�, האיחודי

 ההתפתחות משלבי בזמ� המרחק בידי מוכתבת שזו כפי, האיחוד של וקטורי�וה עוצמת  .1

 .אגו וזהות האגו גבול היווצרות, דההלי של

 התפתחותו בשלבי בה� להתנסות עלול היה שאגו, הפרוידיאני במוב�, בעונותיהק  .2

 אגו של החס� טראקצייתנאי של ולעוצמתה לטבעה ג� קשורי� אלה בעונותיק. השוני�

 �רצבסיס ב עומדי� הללו בעונותיהק. בחייו אחרות חשובות דמויות וע� לווייתו בני ע�

 קשור הרצ�. רעיונות ומונחה אובייקט מונחה: קטבי� שני ידי על מוגדרה אישיות סוגי

 בידי ונמדדו שהובנו קיימי� דיכוטומיי� אישיות רצפי של עצו� למספר ספק לכל מעל

  .אישיות תאורטיקני

 

13  A. Camus Myth of Sisyphus (New York, Vintage Books, 1961), 3 ff..  
14  È·È·‰ Í¯„ ‰ÏÂ‡‚Ì, ÏÈÚÏ 13, 8, 4פרקי� , 2 הערה. 
15  R. Graves The Greek Myths (vol 2, Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1955), 

26.  
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 של" מכשירית "חברה להיות נוטה היא א�: הפרט צומח שבה הקיימת התרבות  .3

 .והתבודדות הגות, מיסטיות מעודדתה" סמלי� מונחית "ותתרב וא�, עשייני�

, התרבותית ברמה ה� האישיות ברמת ה�, �משתני של ידועה בלתי שיורית סגולה  .4

 נית� ושלא, הטנטלי ההלי� על מכ� וכתוצאה ,והמפריד המאחד וקטורוה על משפיעי�ה

 .התאוריה בניית של זה בשלב במדויק לקבע�

 המרחק לבי� לאיחוד ההשתוקקות בי� מתח יוצר הטנטלי י�ההל בידי המיוצג הפער

 את המרכיבי� הגורמי� ידי על נקבעת שעוצמתו, זה מתח. אגו בידי תפסנ שזה כפי, ממנו

 הסינפטי בצומת שורר המתח. אגו של פעילותו שביסוד המניע הכוח הוא, הטנטלי ההלי�

 איחוד יעדי לקראת אגו של תהמוטיבציוני לתנועה וקשור הללו המתנגדי� וקטורי�וה של

 מהווי� והפרדה איחוד של קטורי�והו, אחרות לי�יבמ. המעודנות חלופותיה� או מסוימי�

 ה� בעקבותיו שמתעורר והמתח הטנטלי להלי� הקשור הפערו, גולמית נפשית אנרגיה יחדיו

 או עמוד להיות עשוי זה חמת. המוטיבציוני כיוונה את אגו של להתנהגותו בפועל שמקני�

 מנגנוני ידי על וכ� חיצוניות חברתיות נורמות בידי מווסת ותפקודו, מודע בלתי

 למנגנוני� בהכרח קשורי� שאינ�, לאישיות הקשורי� מסוימי� פנימיי� הומאוסטסיס

 המנגנוני� בבסיס מצויי�ה הנפשיי� שהיסודות היא השערתנו. הידועי� הביולוגיי�

 בזה ההתפתחות משלבי אחד בכל מוטמעותה חרדות בעקבות נוצרי� הללו ההומאוסטטיי�

 שלוותה כאובה כפרדה אגו ידי על נחווה, ואיל� מהלידה, בהתפתחות שלב כל. זה אחר

 שינוי שכל כיוו� העכשווית ביציבותה דבקה האישיות. סביבתו ע� ס�חה באינטראקציית

 ההומאוסטסיס נימנגנו. יותר קיצונית לפרדה שהוביל זה במוב�, רעהל רק היה התפתחותי

 במצבי� לדבוק לאישיות ותגורמה ,"לי שמוכר הרוע "הגנות את אפוא מהווי� הנפשיי�

 .במיעוט� כברעי� יציבי�

 כל א�, בפועל אפשרית אינה טופש דמי�וק התפתחות לשלבי זרהחשה ציינו כבר

 העזה מההשתוקקות פרסה ק"ת מצויות ,ריגותחה ה� הנורמטיביות� ה, האיחוד טכניקות

 הגלו� המתח לפיכ�. קודמי� איחודיי� משלבי� אגו של כרונותיויז ידיעל  נעתומה לאיחוד

 של ההיתכנות�אי לנוכח העת כל מתחזקותה עצומות אנרגיות וללחמ הטנטלי בהלי�

 .לאיחוד אגו של מאונויצ הרוויית

 תהמציאו, השגה בני אינ� ,הטנטלי של אלה לא וא�, סזיפיה וקטורוה יעדי שלא כיוו�

 ההפרדתית, הללו המטרות שתי בי� הדיאלקטית האינטראקציה היא היחידה ההכרתית

 כלפי מופנות סיזיפיות ששאיפות כיוו�. מחברתה יותר מימוש בת אינה שהאחת, והאיחודית

 סתו� במבוי מצוי האד�, העבר כלפי מונחות נטליותטה ההתרפקויות ואילו ,העתיד

 את לחל� אפוא נועדו וההתגלות היצירתיות. הווה ללא, אותנטי שאינו זמ� בתו�, אבסורדי

 ה� א� מנסי� התגלותיי� או יצירתיי� להיות מסוגלי� �שאינ אלה. זה סתו� ממבוי האד�

 או פנטזיות, בידור באמצעות זאת עושי� וה�, והמדכאת האבסורדית ממציאות� להימלט
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 הכמיהות את, �מיס של עזרת� ללא או ע�, סביל חבאור מזיני� אשר, בהקי� חלומות

 שבעזרת� והאנרגיה הדלק מקור אפוא היא כמיהתנו של הדיאלקטיקה. בתוכ� שנאגרו

ע� ו אובייקטי� ע� אינטראקציה וליצור אותנטית הבלתי מתנומתו להיחל� אגו מסוגל

 להתרפקויות סיזיפיות שאיפות בי� שהדיאלקטיקות כיוו�, כ� על יתר. אנושית סביבה

 שה� הרי, הגלויה המציאות ביסוד עומדי�ה ההכרתיי� התהליכי� את מהוות טנטליות

 ה� הכמיהה של הדיאלקטיקות בלא. ויצירה חיי� של העיקריי� המניעי� הכוחות את מהוות

 .קיו� כל נעדרי היו סביבותיו ה� אגו

 שאיפותיו ואת הטנטלית התרפקותו את לממש מקווה עדיי� הוא צעיר כשהאד�
 להסתפק ושעליו, אפשרי אינו שהדבר לדעת נוכח הוא ילהג ע� אול� ,הסיזיפיות

 שהשאיפות מכא�. שיתממשו בלא צרכיו את לשרת ותוליכ השאיפות ;יה�נבי בדיאלקטיקה
 דחבמיו חזקות ה�, הטנטלי ההלי� כינינו אות�ש, פשיתנ אנרגיה יוצרותה הדיאלקטיות

 בגילדועכות  שה� עד ,חדש התפתחותי שלב לכל במעבר נחלשות ווהולכות החיי� בראשית
 המפרידי� ותחהכו לעוצמת ובראשונה בראש קשורה הטנטלי ההלי� של עוצמתו. הזקנה

 עוצמה בעלי גדיי�נ לחצי� לגייס האיחוד של לווקטורי� גורמי� אשר, המוקדמת בילדות
 מעוררי�, מפרידה השפעה לה� שנודעת, מההווה התפתחותיי� רועי�יא, שנית .מקבילה

 ואשי�נה מאמציו. האבודה האיחודית השלווה של דומא ממוקדי� ודימויי� �חיי כרונותיז
 כדי הכוחות כל של נואש בגיוס ביטוי� את אפוא מוצאי� זו שלווה לעצמו להשיב הילד של

 עדיי� אלה מאמצי�. האחרו�רדתי ההפ האסו� תושבעקב החדש ליגו� שקד� למצב לשוב
 כי, סיו�יהנ ע� באהה, והמעציבה תכמפרה ההכרה ידי על מוחלשי� או ממותני� אינ�

 בר� מוטמעת, בלידה הכרוכה הפרדהה. האפשר בגדר אינ� ישימי� או איחודיי� היפוכי�
 אגו. נואשי� הישרדות למאמצי מובילה, קוסמית כלי� שבירת כמעי� או ,16כשואה הנולד

, זה מידמת חיפוש. מזו� לפלוט עשויה דבר כל אחרי או הפטמה אחר תר התינוק של הפה
 של הביולוגיי� קטורי�והו ה�, זה סוער התפתחותי בשלב העצומי� הצמיחה לחצי לצד

 את חווה הנולד הר� בוש השלב ג� זהו אול� ,כוח� בשיא העת באותה מצויי�ה ההפרדה
 אל ברוטלית כה ובצורה עתה זה א� גורש שממנו, אמו לרח� לשוב ביותר העזה הכמיהה

 שכינה מה ע� אחד בקנה עולה הדבר. בכאב כרו� לשרוד המאמ� עצ� שבה חוויה תו�
 האורגניז� של ההיעגנות שמצב ככל: ")Law of Embeddedness" (ההיעגנות וקח" שאכטל

 של ממצב לצאת פחות ישא� כ�, יותר של� המשמעותית בסביבה המתרחש שינוי בכל
 אלימה ידההמפר שההפרעה שככל היא הדבר משמעות .17"סביבתו ע� שליו משקל�שיווי
 המפריד מהגירוש יותר אלי� להיות יכול ומה. לאיחוד המקבילה החתירה מתחזקת כ�, יותר
" ההיצמדות יצר "כינו והאתנולוגי� בולבי, שהרס� מה בי� לקשר נית�, ואמנ� הלידה של

 

16  ÌÈ·È·‰ Í¯„ ‰ÏÂ‡‚, ÏÈÚÏ 1חלק , 2 הערה. 
17  E.G. Schachtel Metamorphosis (London, Routledge & Kegan Paul, 1963).  
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 גופנית הפחות )atachment( הצמידות ג� כמו ,18מהותיה�ילא )פרימאטי�( אי�קוָפ גורי של
 את לעצמו להחזיר הנולד הר� של תשוקתו לבי�, לתחליפה או לאמו האנושי התינוק של

 לודי�יי של הצמידות להתנהגות הבסיסי המניע להיות יכול זה. ברח� עמה הפיזי האיחוד
 למקור קרובי� להיות שלה� הפונקציונלית התשוקה מלבד, כאחד ואנושיי� קופאיי�
 .19שלה� וההגנה התזונה

 מתאפיי�, הנפרד האגו גבול, המובח�" אני"ה התגבשות, שניה העיקרי ההפרדה שלב

, א�ב מדובר האוראלי בשלב – חיצוני אובייקט ע� החס� אינטראקציית גור� של בשילוב

 האגו לבוג כיצד אחר במקו� תיארנו כבר, ואמנ�. הטנטלי ההלי� ע� – בפטמה או בשד

 אלא אינו המוקד� וראליהא השלב של הפנתאיסטית לובכ מההימצאות העצמי את שמפריד

�ה את מקיפהה הצלקת רקמתseparatum ע� שלו החס� מאינטראקציית כתוצאה 

 המתהווה העצמי ידי על נרתמי� האיחוד של וקטורי�וה. אותו הסובבי� האובייקטי�

� ע� ברית מעי� כורתי�ה, החס� אינטראקציית של המפרידי� לאפקטי� ההתנגדות למאמ

 .הצמיחה תהליכי

 את מתארה, הפסיכואנליטית בגישה" אוראליסטי"ה הכיוו� על הסתמכנו קוד� בחיבור

 שלבלעומת ה, )שד (האובייקט ו�קלרי כחותר המוקד� האוראלי השלב של הפה אגו

 השד את להרוס הפה אגו קקומשתשבו , הנשיכה של זה, יותר המאוחר האוראלי

 ופרט בסיפוק �הצור מלבד .20מספק יתהבל הא� אובייקט נגד זע� בהתפרצויות

 נית�, להרסו האובייקט או את לרוק� הללו לדחפי� שיש אחרות התפתחותיות לקונוטציות

 עולבל קמשתוק הפה אגו המוקד� האוראלי בשלב. איחודיות לפונקציות אלה דחפי� לייחס

 המאוחר האוראלי בשלב. לובכ איסטיתיהפנת בהימצאותו ולזכות לשוב כדי האובייקט את

, נפרד עצמי לפיתוח אותו דוחקת האובייקט ע� התינוק של החס� תיטראקצילכשאינ, יותר

 לסיכול פועל – הפה אגו לרשות עומדה היחיד הנשק – נשיכה באמצעות האובייקט הרס

 חס� הגור� כשהאובייקט, כ� על יתר. האובייקט חיסול באמצעות הזו החס� אינטראקציית

 כתוצאה. לובכ הימצאותו את לעצמו יבומש בכיפה מושל הנרקיסיסטי הפה אגו, מושמד

, "האיחוד תחליפי"מ אחד. עצו� כוח בעל הוא העצמי התגבשות בשלב הטנטלי ההלי� מכ�

 שהיא, הילד של הקיצונית האגוצנטריות הוא, הטנטלי ההלי� של האצור במתח המבוטא

 הזו האגוצנטריות. המוקד� האוראלי מהשלב יהפנתיאיסט לובכ להימצאות המש�ה

 

18  J. Bowldy Attachment (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1972), ch. 11.  
 R. Munroe Schools of Psychoanalyticראו ; זו העמדה שאותה אימ� בי� היתר ג� סאליב�  19

Thought (New York, Holt, 1955), 360.  
20  Farbairn ,ÏÈÚÏ 11פרק , 7 הערה. 
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 קרב האיחודיי� וקטורי�וה מנהלי� כא� ג� אול� ,21שבע גיל עד, ה'דפיאז אליבא, כתנמש

בשלב ההפרדה   הווקטורי�של הנגדית נוכחות� ערוכה האגוצנטריות שמול כיוו� אבוד

 יש"וש ,"בעול� לבדו אינו הוא"ש המסר את בילד לטעת למטרה לעצמ� שמי�ה ,השלישי

 זה חסכי חיברות". אחרי� של המבט קודתנ את בחשבו� להביא"ו" בזולת להתחשב

 מהמסגרת יוצא הצעיר שהמבוגר עד במערכה דבר של בסופו מנצח) אגו של מבטו מנקודת(

 ההפרדה מדבר אל מעבר טקסי של עצו� מגוו� באמצעות ומגורש נההמִג המשפחתית

 תהתרפקו באמצעות הזו ההפרדה נגד פועלי� האיחודיי� וקטורי�וה. הבגרות של הסופית

. המשפחה בחיק שהתאפשר האחריות חוסר ועל הא� של החמלה מלאת הסלחנות על עזה

 מודחקות ומכאיבות קשות חוויותמשו� ש, נעי� אידילי אופי לובשי� הילדות כרונותיז רוב

  .כלל בדר�

 לאינדוקטרינציה כהסבר האדיפאלי התהלי� על כא� מסתמכי� שאיננו לציי� ראוי

 מלאני ע� להסכי� נוטי� אנו זה בהקשר. סמכות כמקור האב תהפנמ באמצעות נורמטיבית

 התפתחותי בשלב להירכש עשויי� והמצפו� האשמה כי שטענו ,22פיירבר� ורונאלד קליי�

 לאינדוקטרינציה כמקור אדיפוס תסבי� ביישוב הצור� על מצביעי� אינ� ה�; דומא מוקד�

, נורמטיבית היקונכי בתו� טהפר שזירת באמצעות מושגת החברתית ההפרדה. נורמטיבית

 ידי על לו מוקצהה אישי בחמר אותו בתו� היינו, החיברות וסוכנויות ההורי� באמצעות

�מה לצפות נהוג. הנורמטיבית המערכתseparatum את ויתפוס שיזדווג ידואליווהאינדי 

 חברה שכל החברתית המעורבות זוהי. בחברה אחראי חבר/נתי�/כאזרח הראוי מקומו

 עמדות לתפוס מה� מצפה או חבריה על מטילה קבוצה כל. בה החברי� על אוכפת אנושית

 .שלה במבנה מסוימות

 הקבוצה של הנורמטיבית המערכת ידיעל  נתמכת בהיותה, וכזש חברתית מעורבות

 הפרדה שלב ספק ללא היא, החיברות של החס� אינטראקציית באמצעות בפרט ומוטמעת

 תחליפי "לעבר הפרט את לשגר בה שדי מתח כמות ורהאצ נטליטה בהלי� אול� ,מתקד�

 אנרגיה של שחרור אופני היינו, פרויד של" הגנות"ל למדי דומי� אלה. נועזי�" איחוד

 לא כי א�, האנושית ההתנהגות רוב, פרויד של לדידו. נחס� הישיר שסיפוקה, ליבידינאלית

 את מוצאי� זאת שבכל צריי�י צרכי� כמה שקיימי� כיוו� זה במוב�" הגנתית "היא, כולה

 שהחתירה כ� כלשהו ישיר או ממשי איחוד ייתכ� לא, מבחינתו אול� ,הישיר סיפוק�

 כבר. תחליפי� באמצעות תמיד מבוטאת, תדיר משתנה שעוצמתה א�, לאיחוד המתמדת

 להימצאות כחלופה, הילד של האגוצנטריות היינו, שכזה איחודי תהלי� לכ� קוד� הזכרנו

 .המוקד� האוראלי השלב של לובכ תהפנתאיסטי

 

21  J. Piaget, B. Infelder The Psychology of the Child (New York, Basic Books, 1969), 25 
ff..  

22  Farbairn ,ÏÈÚÏ 7 הערה. 
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 אישיות הפרעות. ג

 עלול נתו� אישיות מבנה כיצד נראה, שלנו האישיות תורת את שהצגנו לאחר, כעת
 .להשתבש

 ה�. לפשיעה המוקדמת הנטייה ברמת הוא זה בשלב שלנו העניי� כי להדגיש עלינו

 תהלי� מעי� חוללמת שבעקבותיה, מוקדמת נטייה של תולדה �ה נפשי חולי ה�ו פשיעה

 אבל"ב לכ� התייחס פרויד. לתופעה ולהפו�" לפרוח "זו לנטייה גור�ה עירור

 רק ממש של כאו�ידלהיות  ההופכת, כאו�ילד המוקדמת בנטייה ד� ש� ,23"ומלאנכוליה

 מוקדמת נטייה שקיימת מניחי� אנו בפסיכוזה ג�, לכ� בדומה. קשה מכה או אבד� לאחר

. פשיעהב כשמדובר ג� נכו� הדבר. ההפרעה פוטנציאל את ממשמה חיצוני גור� ולאחריה

 התקשרות של שרשרת תהלי� מתרחש ובעקבותיה, לפשיעה מוקדמת נטייה שקיימת ציינו

 שמעוררת והדינמיקה המוקדמת הנטייה. הפשיעה דפוסי של והטמעה למידה, חברתית

 לנסות ורק א� היא מטרתנו זה שבשלב להדגיש ראוי לפיכ�. משלימי� תהליכי� ה� אותה

 התמקדות תו� האישיות ברמת געו�ילש הפשיעה בי� והשוני הדמיו� קווי את להתוות

 .מוקדמת נטייה באותה כרוכי�ה ותהליכי� גורמי� בשלושה

 אשר, לעיל המותווי� המודלי� את בנינו" משתבשת "אישיות כיצד לשאול כדי

 .געו�יובש בפשיעה מתבטאי� שאלה כפי, והא� הילד לצירי מתקשרי�

 קיי� בר� ,מאלה אלה דומא שוני� סכיזופרניהשל ו עבריינות של החיצוניי� הגילויי�
ההתפתחות של האישיות עדיי�  שבה בעת – קודמת ניתוח ברמת מתחילה מסוי� דמיו�

, לחלופי� או ,חברתית לחריגות מוקדמת לנטייה הפיצול מתרחש ובשקרובה למידי לצומת 
. המקרי� בשני למדי דומה עצמ� האטיולוגיות הסכמות מבנה, שיתרא. תפקודית לפסיכוזה

 או חס�, אבד� שמחולליו ה� משובי מחזור באמצעות מתפתחת שסכיזופרניה לחשוב נהוג
 זאת ע�. 'וכו ההתבגרות, הילדות של הפגיעי� המעבר בשלבי אחרות אישיות טרגדיות

 חייבת, המוקדמת לדותהי בתקופת, להניח יש, שהתגבשה לפסיכוזה מוקדמת נטייה
, לכ� בדומה. הסכיזופרניה להתפרצות יביא יותר מאוחר שמאורע כדי להימצא

 גדלי�ה נוער בני אצל מתגבשת לעבריינות מוקדמת שנטייה המשערי� יש בקרימינולוגיה
 לוקותה ובחברות גבוהי� פשיעה שיעורי בעלות בשכונות, בעייתיות או הרוסות במשפחות

 במונחי� לבטא� יש האידאלי שבמצב, הללו הגורמי�). ומיהנא (ביתנורמטי בהתפוררות
 באמצעות הפשע בחיי ישתלבו צעירי� שאות� לכ� הסיכויי� את מעלי�, הסתברותיי�

 .חברתית והתקשרות תפקידי� יומיל של יותר מאוחרי� דינמיי� תהליכי�

 

23  S. Freud Mourning and Melancholia (14th ed., 1917).  
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 �בתחו מרכזיות מגמות כמה בי� משווי� כשאנו למדי מרשי� נהיה הדמיו�
 התאורטיי� הכיווני�. הסכיזופרניה בנושא עכשוויות תאורטיות גישות לבי� הקרימינולוגיה

 או פלילית מבחינה החריגות ההתנהגויות רוב בי� זיקה גורסי� בקרימינולוגיה העיקריי�
י� חא, הורי� ידי על מקרי� בכמה וברתחמ לעתיד העבריי� .24למידה תהליכי לבי� חברתית
 שבטי� בכמה שקורה כפי, פשיעה הוא העיקרי שעיסוק� שלמות לותקהי א� אוואחיות 

 בעקבות באה והחריגי� הפליליי� ההתנהגות דפוסי למידת המקרי� ברוב אול� ,אינדיאניי�
 בתאוריה כמו. השלטת הערכי� מערכתכלפי  וניכור משפטיי� מבני� של דחייה

 �לה לייחס שנית� משמעיי��חד פיזיולוגיי� גורמי� בוודאות והוז טר�, הקרימינולוגית
 הלוקי� של במובהק הגבוה השיעור את. תפקודיות פסיכוזות על סיבתית השפעה

 ית�נ סכיזופרניה חולי של י� ואחיותאח או ילדי� ידי על שגודלו אלה בקרב בסכיזופרניה
 .25המוקד� החיברות בשלב אגו של במבנה פגמי� של העברה במנגנו� נקלה על להסביר

 של הלקויי� האינטראקציה דפוסי של הפנמה באמצעות לעבור ולי�כי כאלה י�פגמ, כלומר
 .26"סכיזופרנית "משפחה בתו� התקשורת של כללית קריסה באמצעות א� או, ההורי�

 יהיה ,"לשמצה הידועי� סיוק'ג משפחת בני "כגו� ,עבריינית במשפחה שגדל נער, לחלופי�
 .או לרב, לכומר ייהפ� א� למדי מופרע בהכרח

 ההנחה את הסכיזופרניה ו�חלת קלשעת תהיה יותר עוד מורכבת הנראית משימה
 זו קביעה הפע� ג�". ורמליתנ "התנהגות היא שהפשיעה היינו, שלנו השנייה המרכזית
 מעמד את באישיות מבניי� מפגמי� לשלול ועדהנ שהיא כיוו� חיובית שהיאמ יותר שלילית

 אישיות מבני בי� שההבדל משמעה הנורמליות תטענ זה בהקשר. האטיולוגית הראשוניות
 שההבדלי� כ�, החיברות תהלי� של תולדה הוא אלא, תורשתי או/ו פיזיולוגי בהכרח אינו
. איכותיי� ולא כמותיי� הבדלי� �ה בכלל האוכלוסיה ושל עברייני� של האישיות מבני בי�

 א�. הנורמלית עקומהה צוותקב הרחק מצויה קיצוני מצב היא הסכיזופרניה, לכ� בדומה
 א� כי" מחלתית ישות "אינה הסכיזופרניה כי שגרס, סאליב� של עמדתו את באמצנו

 התפקודית בפסיכוזה רואות אשר העכשוויות לגישות מתקרבי� אנו ,"קשה חיי� הפרעת"
 .27אישית�הבי� התקשורתשל ו האינטראקציה של קריסה

 האגו גבול כהתפוררות קודיתהתפ הפסיכוזה הגדרת את לקשר סיו�יבנ רב טע� יש
 ובתפקיד האגו גבול בהיווצרות בפירוט דנו כבר. הפסיכוזה של תרבותי�החברתי להסבר

 

24  C.R. Shaw, H.B. Mckay Juvenile Delinquency and Urban Areas (Chicago, Chicago 
University Press, 1942); E.H. Sutherland, D.R. Cressey Principles of Criminology (8th 

ed., Philadelphia, Lippincott, 1970).  
25  M.E. Griffin, A.M. Johnson, E.M. Littin “The Transmission of Superego Defects” The 

Family (L.E.F. Vogel, N.W. Bell eds., New York, Basic Books, 1972).  
26  F. Lidz, S. Fleck “Schizophrenia Human Integration and the Role of the Family” 

Etiology of Schizophrenia (D.D. Jackson ed., New York, Basic Books, 1972).  
27  F. Mullahy “Sullivan’s Theory of Schizophrenia” 6 Int’l J. of Psychiatry (1967) 492.  
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, האינטראקציה את נכר�סשמ, שלנו הקוגניטיבי המבנה בי� דמיוני מפריד כקו ממלא שהוא
 בסדר היא כא� ההתפוררות. בפסיכוזה שנהרס הוא זה אגו גבול .28יצו�חה העול� לבי�

 מתנפצי� או לאט� נרקבי� האגו גבול של החיצוניי� הקונצנטריי� המעגלי� שבו, פו�ה
 המציאות ע� להתמודד ועליו ,במערכה לבדו שנותר הוא התינוקי האגו גרעי�. בפתאומיות

 גבול סכיזופרניה של חמורי� במקרי�. לעשותו כלל מוכשר אינושהוא  דבר, הקוגניטיבית
 לא שבו הפנתאיסטי האוראלי לשלב, המוקדמת לילדות חוזר והחולה ,לחלוטי� נהרס האגו
 .ו�החיצ העול� לבי� בינו מפריד קו שו� קיי�

 נוכל זה בהקשר. מוצקי� אמפיריי� ממצאי� על מבוססת שלנו הנוכחית היסוד הנחת
 אישיות בתכונות מדובר .29רוזנצווייג של לתסכול תוהתגוב טיפולוגיית את למשל לציי�

 מתגבשות שה� לחשוב מקו� ושיש, הפרט חיי כל לאור� במובהקות� ימותמתקיה, מדידות
 נוטה אשר, )intrapunitive( פנימית ענישה של הטיפוס. האוראלי ההתפתחות בשלב

, "הרע האני "לכיוו� יותר נוטה, לחוות עלול שהוא שלו�יוכ תסכול בכל עצמו את להאשי�
 לכ� בניגוד). א��השד (הטוב בייקטהאו) הרס (בהיעלמות עצמו את רק להאשי� מסוגלה

 המתסכלת) אובייקט (כשהא� להיווצר נוטה) extrapunitive( חיצונית ענישה של הטיפוס
 שהטיפוס משערי� אנו. וקושי אסו� בכל להאשימה ונית� ,מוחשי באופ� מבחו� מורגשת

 יהשנ מהסוג הטיפוס ואילו, המוקד� הפנתאיסטי האוראלי בשלב מתקבע הראשו� מהסוג
 מהמבני� ונפרד התגבש כבר האגו גבול שבו בשלב, יותר מאוחר אוראלי בעו�ילק קשור

 המשוער התאורטי המודל מקבל שבזכותה כיוו� למדי חשובה זו השערה. אליו הנלווי�
 אינטראקציה של במבנה עוסקי� עדיי� אנו זה שבשלב להדגיש יש. אמפירי אישוש שלנו
 .החולניות הבתוצאותי ולא ,לילד א� בי� מוטה

 קשר "בייטסו� כינה אותהש, ביותר במחלוקת השנויות המוטות מהאינטראקציות אחת

 :כדלקמ� תוארה, )”double bind“(" כפול

 שבה יחסי� מערכת, היינו, אינטנסיבית יחסי� במערכת שקוע כשהפרט"
 כ� לו מועבר מסר של סוג איזה במדייק לזהות בעבורו שחיוני חש הוא

 בקשר האחר האד� שבו במצב עצמו מוצא וכשהפרט ;כיאות להגיב שיוכל
 וכשהוא האחר את סותר מה� כשאחד, שוני� סדרי� משני מסרי� מבטא

 מסרי� של סדר לאיזה נכו� לזהות כדינוגדי�  למסרי� להגיב מסוגל אינו
 .30"להגיב עליו

 

28  S.G. Shoham “The Tantalus Ratio” 126 The Journal of Genetic Psychology (1974) 44. 
29  S. Rosenzweig “The Experiment Measurements of Types of Reaction to Frustration” 

Exploration in Personality (H.A. Murray ed., Oxford University Press, 1962) 99.  
30  G. Bateson “Towards a Theory of Schizophrenia” 1 Behavioral Science (1956) 64. 
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 שני ההכופ, כפולה בזיקה שמדובר וצלאוויק ציי�" הכפול הקשר תאוריית של סקירה"ב
 להתפתחות בנוגע השערות מעלהה, לאינגדבריו מ מצטט הוא. קרבנות שני, צדדי�

  :הכפול קשרה של המוקדמת

 הוריו את להעמיד עלול הילד, מינקות שכבר, כמוב�, העת כל לזכור יש"
 האינטראקציות במהל� להתרחש עלול הדבר. אפשריי� בלתי במצבי�

 בוכה הוא. סיפוקו את למצוא גלמסו אינו קנוהתי בה�, הא� ע� המוקדמות
 כשהשד מתחזק בכיו. בפניו מוצג כשהשד בוכה הוא. השד את לקבל 'כדי'

 אליו 'לעבור' או שכזה תינוק אל 'להתחבר' מסוגלת שאינה א�. ממנו נלקח
 מהתינוק נסוגה היא. כא� סיכוי חסרת ולחוש, עצומה חרדה לחוות עלולה
 .31"אחר במוב� מדי ותרנית נהיית בעת ובה, אחד במוב�

 הוא הילד –" זה למע� זה להיות "של כפול לקשר נכנסי� והא� התינוק, באוא� לפי
 עצמו את מקדיש כשהילד". הילד למע� חזקה "היא הא�ו, "הא� למע� אוני� חסר"
 הקשר באמצעות .32"עצמו למע� להיות "היכולת את מאבד הוא, "הא� למע� להיות"ל

 או התפתחות כל. שניה� בחיי דומא מענג שלב להנציח הילדו הא� מנסי� הזה הסימביוטי
 נותני� שאנו הוא כא� המכריע הדבר. הזו הסימביוזה על מאיימת הילד של נוספת צמיחה

 המוקד� האוראלי בשלב בעו�יהק. לילד הא� בי� זו) atachment( לצמידות שונה פרשנות
 קשר של מצב ליצור, ביבתוסל הילד בי� הפנתאיסטית ההתמזגות מש� את להארי� עלול
 כפול קשר שמצבי כיוו� זאת ע�. הלשבש  או"נורמלית"ה ההתפתחות את ולבלו� כפול

   למבנה קשורה זו מוקדמת שנטייה טועני� אנו, לפסיכוזה מוקדמת נטייה באד� יוצרי�
 אול� ,כפולי� קשרי� ידי על היתר בי� ונגר� פסיכוזות מאפיי�ה, האגו גבול של נורמלי�אה
 סטורהקלט אחת הדוגמ רק הוא הפסיכוזה לבי� כפולי� קשרי� בי� הזה המשות� מכנהה

 ובעיוות המציאות בוח� בשיבוש הכרוכה, שהפסיכוזה בעוד. האיחוד של יותר הרחבה
 הפוג�, הכפול שהקשר הרי, אונטולוגי איחוד של הסופיות התוצאות אחת היא, הקוגניציה
 הוא, לילד א� בי� תהפנתאיסטיהתמזגות ה מש� את �ומארי המפריד האגו גבול בהיווצרות

 .33העד� מג� הגירוש לעיכוב המשמשת, חזקה איחוד טכניקת

 שבה, לילד א� בי� ואמורפית עמומה אינטראקציה "א מסוג כפול קשר"כ מגדירי� אנו
 היא שבה;  אות�מדגישה אינה או  אות�מרגישה אינה, הילד רכיוצ יודעת את אינה הא�
 את מאריכה ובכ� לילד נירוטית קרבה מפתחת היא שבה; לצרכיה צרכיו בי� ללבלב נוטה
 מכ� כתוצאה. המוקד� האוראלי השלב את כאמור המאפיינת, שלו יכול�לוהכ תחושת מש�
 הוא זה לוכפ רקש של דחמיו מקרה. דומא חלש וכ�, למדי ואמורפי מטושטש אגו גבול נוצר

 

31  P. Watzlawick “A Review of the Double Bind Theory” 2 Family Process (1963) 53.  
32  M. Bowen “A Family Concept of Schizophrenia” Etiology of Schizophrenia (D.D. 

Jackson ed., New York, Basic Books, 1972). 
33  ÌÈ·È·‰ Í¯„ ‰ÏÂ‡‚, ÏÈÚÏ2  הערה. 
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 של הבסיסיי� הצרכי� לאות� עקיבה יתובל ציבהי בלתי בצורה להתחבר הוטנ הא� ושב זה
 .ומזוגזג לקיח ,סדיר בלתי אגו לגבו להיווצרות, בתורו, מוביל הדבר. ולהתנהגותו הילד

 סמוי מסר ידיעל  נסתר קבלה של הקוגניטיבי המסר ושב קשר הוא ב מסוג הכפול הקשר
 א� התנהגות של נציונליותבהקונ המחוות את ותחקה תבטא הא� זה במקרה. דחייה של

 מבוטאות שאלו כפי, כלפיו שלה אמצעיות הבלתי בגישות אול�,  ותחצי� אות�תינוקה כלפי
 קהתינו את דוחה היא, מהיותיא גישות לשידור אחרות סמויות ובדרכי� ריקני גופני במגע

 התפיסתית היכולת בעל התינוק ידי על מיתרגמותה, האישיות חרדותיה את לו ומשדרת
 המסרי� את יפרש התינוק מובח� הבלתי בשלב. הוא להווייתו הקשורות דותכחר התקינה

 כתוצאה מתהווהה האגו גבול. לוהכ את להרוס מאיי�ה, וגור� מקי� כרוע הללו מהיי�יהא
 עתירת ובאשמה) שד�אובייקט (הא� כלפי הרסניות בנטיות מלא, שלילי להיות נוטה מכ�

שעיר  הוא כפול קשר של זה סוג של וחדמי מקרה. בשוגג המשמיד של) רוע (החרדות
 שעיר היותו ע� זאת. דחייה מסרי הילד אל משגרת הא� שבו, )scapegoating( לעזאזל
 ריהשע לשדרי קיבול ככלי סמוי באופ� לה זקוקה שהא� לישות אותו הופכת לעזאזל
 ההשמדה מסרי שבו, א מסוג כפול קשר בי� העיקרית ההבחנה פקס ללא זוהי. לעזאזל

 רהקש לבי�, הא� של המקבלת )הגלויה (הקוגניטיבית לגישה בניגוד עומדי� סמויי�ה
 עומדות והדחייה פרסונליזציה�הדה, הרוע תוויות שבו, לעזאזל רישע של ב מסוג הכפול

 יתר. והמרושעי� התוקפניי� לצרכיה קיבול ככלי הילד את לשמר הא� של לצור� בסתירה
גורמת ה הא� של הגלויות הקבלה במחוות מתנגשת חייהד של זו מודעת בלתי גישה, כ� על

 .כא� הנורמטיבי תפקידה ידיעל  לה מוכתבותה, לעזאזללהתהוות השעיר 

) א (בי� להתנגשות מוביל לעזאזל ריששע וקובעי� שבי� אנו, הנוכחית הנחתנו לסיכו�
, שלילי אגו גבול יוצרות ואשר, הילד ידיעל  מופנמות שאלו כפי, פרסונליזציה�הדה תוויות

 משמופנ�. חזקה צמידות להיווצרות מביאהה, לעזאזל כשעיר בילד הא� תלות) ב (לבי�
 שני. העוי� החיצו� כעול� הילד של האישיות מבנה בתו� צגומ הוא, זה מהייא צור�

 שהא� קוגניטיבי לח� של סוג כל ע� ג� להתנגש �עלולי הללו הדיסוננטיי� הגורמי�
 לעזאזל ריהשע במצב הגלומי� הללו החמורי� הקונפליקטי� .הילד אל להפנות עלולה

 עבות בשכבות החיצו� העול� לבי� בינו מפרידה, דומא קחז אגו גבול להיווצרות מובילי�
 .צלקת רקמת של רבות

 ויוצרי� למדי עקיבה רהובצ נסתרי� קיצוניי� מהיי�יא שדרי� כמה א מסוג כפול בקשר
 ,אלה שדרי�. אותו הסובבת אובייקט�הא� לבי� חהמגי העצמי בי� ינפליקטואלקו גשטאלט

 יחסית לחסי� העצמי את הופ�ה, דומא חזק אגו גבול להיווצרות מביאי� ,לעיל תיארנוש
 הפרנואי של השוללני לשכנוע מאפשרה דבר, מהמציאות הנקלטי� הסותרי� שדרי�ל

 מודל, שלנו מודלה את מאשש הוא א� נקלטי� גירויי� של יצוניקה ההיפו�. בכיפה למשול
, הדחייני האובייקט לבי�" טוב"ה האני בי� הקונפליקט אודותעל  דלהל� בפרדיגמה מוצגה

 התגובה כי שיערנו ב מסוג כפול שרקב, לכ� בניגוד. לפרנויה המוקדמת בנטייה מגול� אשר



   ריבאקמ שילוב – וטירו� פשיעה  שלמה גיורא שוה�

345  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-11.doc 10/18/2007 11:12:00 AM  

 לעצמי שאי� כ� מזניחה או נעדרת אובייקט�א� בי� קשר בעקבות מתחוללת האוטיסטית
 כ� מובחנותי�והטרו� המוקד� האוראלי בשלב מקובע הוא. חזק אגו גבול מתהווהו ההול�

, האובייקט ע� ואמורפי חלש קשר להתהוות מוביל הדבר. מרוחק למציאות שלו שהקשר
 אכ� זהו. וכנועה יציבות חסרת, החלטיות נעדרת הסביבה כלפי גישתו, לממצאינו ובהתא�
 מהמציאות בניתוק בעיקר המתאפיינת, האוטיסטית התגובה של הטיפוסי הפרופיל

 .תקשורתקו� למ מותירה אינהש שכמעט פנימית במציאות העצמי ובהשתקעות החיצונית

 :שלנו הסיכו� להערות כללי כמדרי� מובאת דלהל� הפרדיגמה

 לח� לכל פגיע שנהיה, ואמורפי מטושטש אגו לגבול קשורה לאוטיז� המוקדמת הנטייה

 הסכיזופר� של היחסית האדישות. המחלה את לחולל עלול ואשר חיצוני טריגר או

 עדות ה� שלו האגו גבול חולשת של מי�סת ה� פואא היא מבחו� לגירויי� האוטיסטי

 שלו טחו�יהב לחוסר מדד הוא האובייקט לבי� עצמו בי� להבחי� שלו הקושי. לה חיצונית

 .אליו המועברי� הגירויי� של ולכיוו� לעוצמה בנוגע

 של בהקשר" רע אובייקט"ב המוק�" טוב אני "ידי על מוסברת פרנואיתה התגובה

 מביאה, א מסוג כפול לקשר קשור שהדבר משערי� אנו. דחיינית א� ע� אינטראקציה

 משערי� אנו. וחזק עבה אגו לגבול מכ� וכתוצאה, דומא טואליתקקונפלי יחסי� למערכת

 יחסי� מערכת של �ושבתנאי ,חס� אינטראקציית בעקבות נוצר האגו שגבול

 Aשר כפול מסוגק Bול מסוג שר כפק
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 רב צלקת שרקמת לצפות ית�נ, א מסוג כפול בקשר מתגלמת וזש כפי, דומא קונפליקטואלית

 חיצוניי� מגירויי� לבדדו כדי ומתהווה ההול� העצמי את תכסה תרוי וחזקה שכבתית

 אוראלי�בתר בעו�ילק קשור לפרנויה המוקדמת הנטייה של זה היפותטי לדמו. מכאיבי�

. למדי רבה במהירות כא� מתרחשות העצמי של וההיפרדות ההתגבשות שכ�, יותר מאוחר

 בי� שהבידול כ� קלות ביתר מזוהה התוקפני האובייקט יותר ותדירות קשות פגיעות בגלל

 .בהירות ביתר נתפס כתוקפ� האובייקט לבי� הקרב�" אני"ה

 .34"השפיות מסכת "קלקלי שמכנה מה שהיא אפשר, הפסיכופתית לתגובה באשר

 חזית בידי מוסווהה חולנית תסמונת היא האמיתית בצורתה שהפסיכופתיה טוע� קלקלי

, ואמנ�. קשה הל� חווה כשהפרט לח� בשעת קורסת אשר, חלקית שפיות של שברירית

 אינטראקציה מאחוריה מותירה זונחת) נעדרת (א� ע�" טוב אני "של האינטראקציה

 או א� ע� הממשית החס� אינטראקצייתכ חזקה שאינה, רע אובייקט ע� למדי משובשת

, חלקי אגו גבול להיווצרות אפוא מובילה רע אובייקט ע� האינטראקציה. נוכחת א��תחלי�

 .פגיע אותו שהופכי� בפערי� מנומר הוא א�, כגבול נראה הוא חו� שכלפי זה במוב�

 בשלב דחיינית א� ע� לאינטראקציה קשורות כאוניותיד שתגובות שיערנו לבסו�

 של האידאלית התגובה זוהי. טוב באובייקט מוק�ה" רע אני "יוצר הדבר. המוקד� אוראליה

 האני "את לדכא שסמכותו, התוקפני האובייקט בידי העת כל המחוזקת, העצמית ההענשה

 חיובי סוייח של לגישה נוטהה, הגרעיני האישיות ממבנה לגיטימציה שואבת" הרע

 .שלו העצמי מושג באמצעות אותו המקי� לאובייקט

 כמה העלתה מוסדיות בסביבות משפחותיה� ע� פסיכוטיי� חולי� של האינטראקציה

 תורת וע� המרכזיות התזות ע� אחד בקנה עולי�ה ,חוליל בנוגע אטיולוגיי� רעיונות

 בעקבות שבא שיבוש שמחוללה הוא מחלה בסכיזופרניה לראות למשל נית�. שלנו האישיות

 בי� הדיאלקטי הגומלי� משחק את מתאמתה ישות אותה, מווסת ƒ‡ƒ̇È של טראומטית חוויה

 או דיפוזי, האגו גבול את שמשמר המנגנו� הוא ‡˙Èה. האישיות של המרכזיי� קטורי�והו

, הסכיזופרניה מתקפת בעקבות מופרע המייצב È˙‡כשה זאת ע�. שיהא ככל טראומה�ספוג

 של הפסיכודינמיקה על טתומשתל החוצה פורצת לחולי המוקדמת ההתפתחותית הנטייה

 הדינמי הגומלי� משחק (הטנטלי ההלי� מחוללש הנפשית האנרגיה מכ� כתוצאה. האישיות

 ההתפתחותיי� בעונותילק מסביב עצמה משקיעה) האישיות של המרכזיי� וקטורי�וה בי�

 מהמבנה חלק מתפעלת שהיא תו�, סגור מער� או, כיוו� חסר במחזור הטראומה ספוגי

 או אוטיסטית חושי� לקהות קיצוניי� במקרי� מובילה דבר, �ריחא חלקי� תקתומש הנפשי

 של הבסיסיי� בעונותילק בהתא�, קטיהאובי כלפי תוקפנות של פרנואית להתפרצות

 מכלל יוצא באובייקט המקובע המפריד האישיות וקטור פרנואית בסכיזופרניה. האישיות

 

34  H.M. Cleckly The Mask of Sanity (St. Louis, Misby, 1964). 



   ריבאקמ שילוב – וטירו� פשיעה  שלמה גיורא שוה�

347  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-11.doc 10/18/2007 11:12:00 AM  

 ודוחק, È˙‡ של או כראוי מתפקדה יחודיא וקטור של והאיזוני� הבלמי� עדריבה, שליטה

 לעתי� מלווהה, מוגדר כיוו� כל ללא תוקפנות של בהתפרצויות סביבותיו את לתקו� בחולה

 מצי� האיחודי וקטורוה יותר האוטיסטי� ופרני�יזהסכ בקרב. ובהלוצינציות בהזיות קרובות

 סכיזופרניה של חמורות הפחות בצורות. מסביבתה ניתוק עליה וכופה האישיות כל את

 או האובייקט מתכונות באחת מתמקד שהפרנואי כ� אחידי� אינ� וההתנתקות השיבוש

 עצמו להשקיע עלול האוטיסטי ואידיזהסכ ואילו, מותקי� לממדי� אותה ומנפה מה� בכמה

 .סביבתו יתר לכל לגמרי אדיש נהיה שהוא תו� מותקי� באובייקטי� או בגירויי�

 להסבר הקיימי� מהמודלי� רב מרחק רחוקה, שלנו וליהח שלמודל לציי� מעניי�

 מכני� כמה זאת בכל יש, הקלינית והפסיכולוגיה הפסיכיאטריה בספרות הסכיזופרניה

 היא ההנחה", לדבריה�. וספרינג זובי� בידי שפותח הסכיזופרניה מודל ע� משותפי�

 בהתא� א�, �האד בני כל בקרב למשבר גורמי� פנימי או/ו חיצוני שמקור� שאתגרי�

 באופ� יוכל המשבר, הפגיעות קרי, האישי הסבולת ולס� ווהחשנ )stress( הדחק לעוצמת

 .35"פסיכולוגית הפרעה של לאפיזודה יוביל או הומאוסטטי

 אנו שג�, המבט נקודת את מבטאת היא. זאת אי� א�, טאוטולוגית נשמעת זו טענה

 המבוטאי� מוקדמת נטייה גורמי של מידינ צירו� בסכיזופרניה לראות יש כי, לה מסכימי�

 וספרינג זובי�. החולני המצב את מחוללי�ה, עירור מנגנוני ושל הסתברותיי� במונחי�

 :המחלה התפרצות את לתאר כדי משכנעי� ובדימויי� ציורית בלשו� משתמשי�

 להתפתחות ההתמודדות יכולת של הקריסה התרחשות את לדמות נית�"

 הקליפה יציבות בטר� לק רעד יתרחש, כלל בדר� .האר� כדור בקליפת בקע

 החיי� או העבודה בתחומי קל זעזוע, שבחיינו כש� ממש, כנה על תושב

 מומסת הָבָל של שכבה �א, גיסא מאיד�. חדש סגירות למצב יוביל האישיי�

 הזדמנות תיצור הבקע התפתחות, האר� כדור בקליפת לסדק מתחת רוחשת

 להתפרצות להוביל עלולה שטו קריסה, יעפגה באד�. געש�הר להיווצרות

 .36"פסיכופתולוגית הפרעה של

 להבדיל, הפרנואי החולי להיווצרות שלנו המודל ע� אחד בקנה עולה אכ� זה אורית

 המפריד והווקטור, המווסת קורס תחתיו ‰‡˙È שבה האוטיסטי מהסוג מהסכיזופרניה

 באישיות שולט אינו המווסת ‡˙Èהכש, ואמנ�. חולנית זע� בחמת חו� כלפי משתחרר

 את תוק� הוא. שליטה מכלל יוצא המפריד וקטורוה, לחולי מוקדמת טייהנ לה שיש מפרידה

 בשלב שמקורה חתירה, "לבלע� "וחותר מרוסנת בלתי בצורה הזולת ואת האובייקטי�

 

35  J. Zubin, B. Spring “Vulnerability: A New View of Schizophrenia” 86 J. of Abnormal 
Psychology (1977) 103. 

36  Ì˘. 
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 האיחודי קטורווה מכיוו� משמעותיי� איחודיי� וני�יזוא בלמי� כל אי�. המאוחר האוראלי

 האלי� ההפרדתי קטורולו לגרו� שביכולת�, שהשתבש ‡˙Èה מכיוו� או הרדו� או מוחלשה

 מחזור אפוא מפתח הפרנואי. בסביבתו חיצוניי� אובייקטי�" לבלוע "ביכולתו שאי� להבי�

 כלפי ומתחזקת הולכת ובשנאה וגוברת הולכת בחשדנות מתאפיי�ה חיובי משוב של

 בהזיות לרוב מלווה הדבר. משליטתו לחמוק �נוטי אשר האנשי�כלפי ו האובייקטי�

  .מוקד� התפתחותי משלב )יכולת�לוכ( אומניפוטנציה של עמומי� �כרויז ובשיירי שליטה

 ?תונובעקיה עי�ובמק כ�יה. ד

. פרוידכתבי ב שמקורו, בעו�יק של המרכזי במושג ממוקדי� אישיות וטיפוסי תכונות

 א� בעו�יהק מנגנוני את להדיוטות מספיק ירוהבה לא תלמידיו ולא פרויד לא, המזל לרוע

 המקורי הניסוח. למעשה ג� כמו להלכה, בפסיכואנליזה חשוב ביותר מושג שזהו שנראה

 את ג� מייצגי�ה, הארוגניי� האזורי� בכיוו� מתועלת ליבידינלית שאנרגיה הוא פרויד של

 תחליפיה� או �ההורי כאשר זאת ע� .37סקסואלית�הפסיכו בהתפתחות העיקריי� השלבי�

, נתו� התפתחותי שלב בכל חמור חס� אצלו מעוררי� או המידה על יתר התינוק את מפנקי�

 התסכולי� על להתגבר מנת על ליבידינלית אנרגיה של יחסית גדולה כמות יאגור התינוק

 אחר הגנתי מוצא ליצירת שלו הליבידינליות האנרגיות את ירתו� ג� הוא. מכ� הנובעי�

 תהליכי מכ� כתוצאה. נחסמו" נורמליי�"ה שגילוייה�, התפתחותיי� יחהצמ לתהליכי

 התינוק של אישיותו לבניית הנדרשות הליבידינליות שהאנרגיות כיוו� ייפגעו הצמיחה

 זו תחרות. ההורי� ע� הקונפליקטואלית האינטראקציה מפני הגנה מחסומי הקמת על בוזבזו

 זוכות שאינ� רבות שאלות מעוררת שיותהאי משק בתו�" חמאה במקו� �תותחי" בנוסח

 לסוגיה א�, נרחבת בהתפלמסות כא� נשקע איננו. הפסיכואנליטית בספרות פשוטה לתשובה

 בעו�יק של הדיפרנציאליי� המנגנוני� ה�ה מ: הנוכחיות למטרותינו רבה נגיעה יש אחת

  ?חס� של לקונפליקטי� קשורי� ה� והא�, ההורי� של יתר�מפינוק שנגר�

 חוסר: קוד� התפתחותי לשלב לחזור דח� מראש מניחה האיחודי קטורוהו את תנוהמשג

 השלב של לובכ ההימצאות, המינית ההתבגרות בטר� הדאגות נעדרת התקופה של האחריות

 להתחזק צריכה אינה וזשכ משאלה. הרחמי בנוזל רוגע מלאת ציפה, המוקד� האוראלי

 עקרו� על המבוססת, כא� שלנו ההנחה א�. ההורי� ע� נעימות אינטראקציות בעקבות

 צרכינו שסיפוק משו� רצו� שבעי להיות נוטי� שאנו הרי, נכונה אמנ�, פרויד של העונג

 של ווהשֵל האוטומטי לסיפוק יותר עוד אותנו ומקרב חושיי� ומתחי� טרדה מאתנו מונע

 הר� לש יכולת�לווהכ הבלעדיות תחושתב כשמדובר ג� נכו� הדבר. הרח� בתו� צרכי�

 

 �The Basic Writing of Sigmond Freud – Threeהדבר הוצג בעיקר על ידי פרויד ב  37
Contributions to the Theory of Sex (Book 3, New York, Modern Library, 1938). 
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 מעוניי� שיהיה כדי וקהתינ את לפנק צור� אי� מכ� כתוצאה. המוקד� האוראלי בשלב הנולד

 מהיחדיות הנפרד העצמי לש שהתהוותו כיוו� המוקד� האוראלי בשלב להישאר

 למסקנת אותנו מביא הדבר. האבוד העד� מג� כגירוש התינוק ידי על מפורשת איסטיתיהפנת

 אינטראקציה של תולדה שהיא מצמידות כתוצאה להתחולל לויכ אינו בעו�קי :שלנו הביניי�

 אות�, לדעתנו, ייתכנו לא רצו� ולשביעות לכאב, ולסיפוק לחס�. לילד הורה בי� מענגת

 לגרו� עלולי� טראומטית פגיעה או צרכי� של חמור סיפוק�אי, חס� רק. מקבעות השפעות

 .בעו�ילק

 התאוריה כ� אלמלא ;�בעויהק של נמיקותהדי ה�ה מ עצמנו את לשאול רשאי� אנו כעת

 ג�, המזל לרוע. עמימויות בכמה תלקה, באישיות מרכזי מנגנו� הטנטלי בהלי� רואהה, שלנו

 מתייחס הוא שכ�, ברור אינו עצמו ופרויד, למדי מעורפלי� הפסיכואנליטיי� המקורות כא�

 :באמרו מאליה� כמובני� מדי רבי� לדברי�

 המוזר ג� כמו, ביותר החשוב המאפיי�. גבולות לכ יודע אינו מודע�הלא"

, גיסא מחד, נשמרי� הרשמי� שכל העובדה הוא נפשי קבעו� של, ביותר

 שלבשו בצורות ג�, גיסא ומאיד�, נקלטו שה� כפי הצורה באותה

 באמצעות הזה הענייני� מצב את להבהיר נית� לא. הנוספת בהתפתחות�

 תוכ� של קוד� מצב כל, 11 אוריהת פי על. אחר תחו� מכל כלשהי השוואה

 מכבר זה הומת המקוריות הזיקות שכל א�, כנו על לשוב אפוא עשוי הזכרו�

 .38"חדשות זיקות ידי על

 כל את מאחס�ה, המושל� הנתוני� מאגר הוא מודע�הלא, דפרויד שאליבא דומה

 רהעב מ� רשמי� ע� אלה רשמי� של האפשריות האינטראקציות כל את ג� כמו, הרשמי�

 במטריצת נתונה בנקודה עוג� מעי� אפוא הוא בעו�יק. זמני�אל תהלי� במעי�, העתיד ומ�

 הסבר מציעי� אנו לפיכ� ,הזה העיגו� נוצר כיצד לנו אומר אינו פרויד א�, וזה הרשמי�

 .39לעיל אות� שהתווינו כפי, האישיות גרעי� של ההתפתחות שלבי על המבוסס

 המוקד� האוראלי השלב של מובח� הבלתי איז�ימהפנת העצמי שהתגבשות כש� ממש

 וטקסי החיברות, חיצוניות ישויות ע� קנוהתי של החס� אינטראקציית בעקבות מתחוללת

 מהמסגרת הילד לניתוק מביאי� המינית תוההתבגר שלב של הנורמטיביי� המעבר

 שלב בכל כרוכי�, במהות� חסכיי� שה�, אלה תהליכי� א�. המגוננת המשפחתית

 ידי על נמדדות שאלו כפי (המודאליות הקיומיות מהמצוקות יותר רב בכאב נתו� חותיהתפת

 חשות הנפשיות שהאנרגיות, התפתחותי פצע או שסע נוצר אזי, )עצמו אגו של התנסויותיו

 

38  S. Freud The Basic Writing of Sigmond Freud – The Pschopathology of Everyday Life 
(Book 1, New York, Modern Library, 1938) 50. 

39  ÌÈ·È·‰ Í¯„ ‰ÏÂ‡‚, ÏÈÚÏ 2 הערה ;ÒÂÏË�Ë ÈÎÈÏ‰, ÏÈÚÏ  1פרק , 2הערה. 
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 הכוחות בי� גומלי� כמשחק ההתפתחותיי� התהליכי� את תיארנו: דיוק ליתר. לאחותו

 מוקד� התפתחותי לשלב לשוב האיחודי הדח� לבי� ואינטראקציה צמיחה של המפרידי�

 ההלי� היא הללו וקטורי�וה בי� הדינמי הגומלי� ממשחק הנובעת המתועלת האנרגיה. יותר

 בחלל נתונה בנקודה החס� אינטראקציית של המפרידות ההשפעות א� זאת לעומת. הטנטלי

 הפגיעה. זמני באופ� נקטע ההתפתחותי התהלי� אזי, מדי אלימות, מדי חזקות היו זמ�

 של המתועלות והאנרגיות האיחודי קטורוהו. ההתפתחותי בתהלי�" קצר"ל גרמה המפרידה

 שנית� התפתחותית צלקת ברקמת כיסויו ידי על הנפשי הפצע את י�מאח הטנטלי ההלי�

 הצלקת רקמת של העדינות והשכבות עצמו הפצע א� ,פיזי פצע על לצלקת לדמותה בהחלט

 הנולד אגו של החס� שאינטראקציית כיוו� יותר רבי� וללחצי� לקונפליקט חשופי� עדיי�

 ההולכות הצלקת רקמת שכבות מכ� כתוצאה. מתמש� תהלי� היא לווייתו בנישל ו

 האנרגיה. בוה� על ליבלת יותר דומות ,בעוניותיהק הטראומותבעקבות  נוצרותה ,ומתעבות

 ברשמי� אותו ומכסה הטראומה עהפג בוש ההתפתחותי לאזור מסביב מרחפת המתועלת

 פני על בולטה גוש יוצרת אשר, היבלת של העור לטקסטורת מקביל באופ� עודפי� נפשיי�

 הצלקת שרקמת כיוו� ג� אלא, הלח� בשל רק לא כואבת היבלת. האפידרמיס משטח

. מופרז באופ� רגיש נהיה כולו האזור מהטראומה כתוצאה. לפגיעה אותה הופכת העודפת

 תוצאה הוא. בעו�יהק של טבעו את ממחישה, למדי נמוכה הפשטה ברמת, זו יהאנלוג

 גבי על שכבה של והנואשת המופרזת ההטלאה ושל הטראומטית הפגיעה של משולבת

 הצלקת רקמת שכבות כ�, יותר קשה שהטראומה ככל. התפתחותית צלקת רקמת של שכבה

 גבול היווצרות של, קוד� מאמרב, שלנו לניתוח לקשר יש זאת את. יותרבות ע המגוננת

 אינטראקציית דר� המוקד� מובחנותי�הטרו� האוראלי מהשלב מגיח הנפרד אגו .40האגו

 מכ� כתוצאה שנמתח הגבול. אותו הסובבי� טי�קהאוביי יתר וע� א��השד ע� שלו החס�

 של התפתחותית חוויה הוא בעו�יק א�, התפתחותית צלקת רקמת הוא א� לעצמי מסביב

 הטקסטורה שאר מכל פגיע ג� מכ� וכתוצאה יותר רגיש, יותר גלוי והוא, מופרזת טראומה

  .האישיות של ההתפתחותית

 קשורה אינה, פרויד ניסחש לזו בניגוד, שלנו �עוביהק שהמשגת כא� לציי� עלינו

 גורסי� אנו כ� כמו. האישיות וטיפוסי האופי תכונות להתגבשות א� כי פתולוגיות לרגרסיות

, יותר מוקד� התפתחותי לשלב הגנתית בריחה היא אלא, בעו�יבק מותנה אינה שרגרסיה

 כשהאיזו�. שלנו האישיות גרעי� של האיחודי בווקטור תמיד מצויה אליו שההשתוקקות

�הבי� כשהקשרי� או, מפרידי� צמיחה לחצי ידי על מופרע הטנטלי ההלי� של הדינמי

 את דוחקי� מכ� כתוצאה משתחררי� הדהאיחו לחצי, קשה מכה סופגי� אגו של אישיי�

. והשלו המוקד� האוראלי השלב על ולחלומות התבגרותי�טרו� עד� ג� של לחזיונות אגוה

 האינטראקציה של המכאיבות מותוהמהל את ה� לוכדה התפתחותי סכר הוא בעו�יהק לפיכ�

 

40  ÌÈ·È·‰ Í¯„ ‰ÏÂ‡‚, ÏÈÚÏ 1חלק , 2 הערה. 
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 בעו�יקב האישיות תכונות עיגו�. הטנטלי ההלי� של הנגדיות ההגנות את ה� הטראומטית

 באנדרלמוסיה ההגנות הערמת ושל מכאיבות חוויות של זה מסיבי ריכוז של תוצאה הוא

 כיוו� פצע על מכה חשי� תמיד ואנו, כואבות ה� כאשר רק לש� או ליד מודעי� אנו. נואשת

 בעו�יהק חומרת מכ� כתוצאה. מורגש שאינו כמעט נורמלית הקמר על המופעל לח� שאותו

 מגייס ת�ואש ההגנות של המקבילה ולעוצמה ההתפתחותית מההטראו לעוצמת משולה

 אנו כעת. האד� ללגי קשור הטנטלי ההלי� של שכוחו 41לכ� קוד� ראינו. הטנטלי ההלי�

 בתורה ורהקש אשר, בעו�קיה לחומרת קשורה הטנטלי ההלי� שעוצמת ההנחה את מפתחי�

  .אישיות לטיפוסי או לתכונות

 מעשה הוא במיתולוגיה שלו שהארכטיפ, עוצמה רב מאורע ספק ללא היא הלידה

 בשלב רק. נפרדת מודעות ידי על לטקנ אינו זה ליאקולוס מאורע א� ,עצמו הבריאה

 ע� תלהתעמ מתחיל" אני"וה ,איסטיתיפנת מסה ו�מת נפרד עצמי מגיח המאוחר האוראלי

 גיחהמ שממנה יתוגהאונטול המוצא נקודת זוהי. ואות שסובבי� מובחני� אובייקטי�

 ,המוקד� האוראלי השלב של הטוטלית ההוויה מתו�, העצמי קרי, מאורגנת יהבלת יהוההו

�ה את המקי� והתחו�separatum הלא ידי על מוגדר העצמי� מהפכה.  האובייקטקרי ,עצמי

 הפילוסופיה לכל היסוד היא, עצמו בפני נפרד כאסו� הפרט ידי על לטתנקה, זו אונטולוגית

�ה. תהאקזיסטנציאליסטיdasein וה היידגר של�pour soi כמנוגדי� סארטר של טיביקהסוביי 

�ל, לאובייקטen soi ,ה; "ה�"ול�das mann ,ה�Eigenwelt ,יקו� העצמי אל מול ה�Mitwelt ,

�עול� הזולת והUmwelt ,�הטיפולוגיות לרוב הבסיס ג� זהו .42עול� החפצי� הדוממי 

 לאובייקט סובייקט בי� האונטולוגי הפיצול שכ�, הדבר הוא טבעי א�. האד� אישיות בחקר

 אצבעות עשר יש שלאד� שהעובדה כש� פסיכולוגיות בדיכוטומיות יעילות באותה משמש

 המפנה נקודת את אפוא מציינת העצמי התגבשות. העשרונית לשיטה היחיד הבסיס היא

 שבו לבלש המוקד� האוראלי והשלב מהלידה: הבסיסית ההתפתחותית לדיכוטומיה בדר�

�ל מסביב מתחנ האגו גבולsaparatum האוראלי ומהשלב ,ומתהווה ההול� ידואליווהאינדי 

 שעלול בעו�יק כל הראשו� בשלב. לש� ומעבר" אגו  הותז "להיווצרות ועד המאוחר

 היינו ,נפרד בעצמי מוטמע אינו, המתפתחת באישיות אופי תכונות לטבוע ובכ�, להתרחש

 העצמי לבי�, בעו�ילק שגרמה הטראומה מקור שה� האובייקטי� �בי להבחי� מסוגלה עצמי

 בעו�יהק א� לעומת זאת. מובחנת בלתי פנתאיסטית כוליות פואא היא החווה הישות. כקולט

 את גירשו חיצוניי� שאובייקטי� לאחר, המאוחר האוראלי בשלב מתחולל הטראומטי

 בהחלט עשוי העצמי, אתו חס� אינטראקציית באמצעות שלה�" ביחד"ה וייתומח העצמי

 

41  ÒÂÏË�Ë ÈÎÈÏ‰, ÏÈÚÏ 1פרק , 2 הערה. 
42  L. Binswagner Being in the World – Selected Papers of Ludwig Binswagner (New York, 

Basic Books, 1963); M. Boss Psychoanalysis and Daseinanalysis (New York, Basic 
Books, 1963). 
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 אנו. לאובייקטי� היינו, הנאות למקורו המכאיב החס� סיבת את ייחס שבה בעמדה להימצא

 מובחנות�טרו� של ההתפתחותית בדיכוטומיה מעוגנתה אישיות יתיטיפולוג אפוא מציעי�

 דבר, בעו�יהק של וחומרתו טבעו הוא המעצב התהלי�. העצמי של מובחנות�בתרשל ו

 הטיפוסי� זאת ע�. האישיות טיפוסי ברצ� הנתו� האד� של מיקומו את בתורו מכתיבה

 היפרדות לפני התרחשה הטראומה א� היינו ,התפתחותית כרונולוגיה פי על מקובעי� עצמ�

 היא התוצאה, העצמי היווצרות לפני מתרחשות בעותקהמ הטראומות א�. האחרי העצמי או

, העצמי התגבשות לאחר האישיות את מקבעות הטראומות א�. טנטלי או איחודי טיפוס

 לבי� הזו המוצעת הטיפולוגיה בי� נשווה להל�. הסיזיפי או המפריד הטיפוס יגיח בהכרח

 היתרו� זאת ע�. ההפסיכולוגי בספרות המובילות האישיות) סיווגי�( טקסונומיותהמ כמה

 המרכזיי� ורי�ולווקט הטנטלי להלי� מתקשרת שהיא הוא שלנו הטיפולוגיה של העיקרי

 מדמיי� הוא – לאיחוד חותר הטנטלי הטיפוס. לעיל אות� שהתווינו כפי, האישיות של

 הטיפוס ולעומתו, לוכ�והחובק האוטוקרטי, המוקד� האוראלי לשלב העת כל קקוומשת

 .האובייקט בהשלכות העת כל מסוב� הסיזיפי

 מובחנת בלתי ישות כמוב� הוא העובר ,43הרח� בתו� בעונותיק על מדבר שמאריי א�

 הלידה לאחר יותר ומכריעות ברורות יהיו בעונותיהק השפעות; עצמית מודעות בלא

 האוראלי השלב של, התפתחותית מבחינה המכריעה א�, יחסית הקצרה התקופה ובמהל�

 האוראליות בי� שלב בכל להתקבע עלול הסיזיפי הטיפוס העצמי בידול לאחר. המוקד�

 הפרט את החברתיות הנורמות לבסו� שוזרות שלאחריה, המינית ההתבגרות לבי� המאוחרת

 .ההפרדה של החברתית הזהות בתו�

. שלנו הניתוח במהל� יתברר, הנפרד לזה בניגוד, האיחודי הטיפוס של העיקרי המאפיי�

 טענתנו את להוכיח עלינו יהיה. קיימות לטיפולוגיות שלנו הטיפולוגיה את שווהנ בתחילה

 לטיפולוגיות שלנו הטיפולוגיה בי� מטעי� א� שטחיי� דמיו� קווי הכמ לאור לחידוש

 למשל – אקסטרוורטיות/אינטרוורטיות – יונג של הידועה הטיפולוגיה. אחרות דיכוטומיות

 דומא דומה נראית ,44בשני� מאות במש� באירופה ושימושית ידועה יתהישה טוע� שאייזנק

 אקסטרוורטיות/אינטרוורטיות .שוני� סיסיהשב לראות נוכל יותר מעמיק במבט א�, לשלנו

 אוריינטציה לעומת עצמית אוריינטציה של בדיכוטומיה מעוגנות הסמנטיות ומקבילותיה

 בסיס לפיכ�. מהאובייקט נפרד כבר שהעצמי לאחר רק להתרחש עשוי הדבר. לאובייקט

 ותהמובחנ�אי  אתמנגידהה, שלנו הטיפולוגיה מבסיס דומא שונה הזו הטיפולוגיה

 

43  H.A. Murray (ed.) Exploration in Personality: A Clinical and Experimental Study of 
Fifty Men of College Age (Oxford University Press, 1938). 

44  H.J. Eysenck The Biological Basis of Personality (C.C. Thomas ed., Sprungfield Ill, 
1967), 37.  
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 מהשלב עצמי�של ו זולתשל , עצמי של לריבוי המוקד� האוראלי השלב של המוחלטת

 כ� טיפוסיו של ההתפתחותית ההתהוות את מסביר אינו ג� גיונ. ואיל� המאוחר האוראלי

 האישיות התפתחות לשלבי שלנו הטיפולוגיה את מקשרי� אנו ואילו, משהו קטוע ואורישת

 .בעו�יהק דינמיקת באמצעות

, העצמי התגבשות של מכריע הכה לשלב קשור שלנו הקוטביי� הטיפוסי� של בעו�יהק

 יחסי גישתהקשורי� ל תאורטיקני� על בכ� הסתמכנו .45רחא במקו� תיארנוכבר  אותוש

 הללו הבריטי�" אוראליסטי�"ה. וגנטריפ ויניקוט, פיירבר�, קליי� ובייחוד, האובייקט

 תו� המאוחר והאוראלי המוקד� אוראליה בשלבי� שלה� התאורטיזציה את מעגני�

 לצד, זו עובדה. יותר המאוחרי� הפרוידיאניי� ההתפתחות משלבי יחסית התעלמות

 האוראלי השלב של הפנתאיסטית המודעות�מאי ההפרדתי המעבר על אנו הסתמכותנו

 כבר. תורתנו של נוס� לפיתוח התאורטי כבסיס לשמש עשויה, העצמי להתהוות המוקד�

 לתהלי� רק לא רלוונטית המוקד� האוראלי בשלב לילד א� בי� החס� אינטראקצייתש ציינו

 חרדה, מתוחה, נעדרת א� .46אותו המקי� האגו גבול כניולת ג� אלא, העצמי הפרדת

 אני"ל ונהפכי� ומתהווה ההול� האגו בגבול מופנמי�" מרוק�"ו משמיד עצמי או" ריקה"ו

, החלה בקושי סביבותיו לבי� התינוק בי� נציאציההדיפר שבו, המוקד� האוראלי בשלב". רע

 עדיי� ה� ושוב שוב החוזר הנוחות וחוסר הקשי� האובייקטי�, המזניחה הא�, הריק השד

 .רוע של עצמי דימוי בידי הנשלט אגו גבול להיווצרות יוביל זה בשלב בעו�יק". אני "כול�

 הער� ואילו ,עולה אחד קוטבי ער�, בו דמי�קמת שאנו שככל הוא רצ� של מטבעו

 אינו אשר" אידאלי"ה הקוטבי הטיפוס מלבד, איחודי טיפוס כל לפיכ�. יורד ההפו� הקוטבי

 של קטורוהו כ� כמו. בתוכו עמוק סמויות הפרדתיות תכונות כמה עמו יישא, כמוב� קיי�

 חבויי� לחצי� מפעיל, המקובע האישיות לטיפוס התנגדות תו� פועל אשר, הטנטלי ההלי�

 הטיפוס של בפעילויות מעורב להיות אחד טיפוס של בהשתוקקות ביטוי� את צאי�מוה

 ההתנהגות על האדירה והשפעתה הזו הדיאלקטיקה של העצו� היקפה. לחלוטי� לו המנוגד

 של הגילויי� מבי� .כראוי חקרנ טר� הדבר א�, פרועות להשערות מקור היו האנושית

 בנישואי�, מיניי� בקשרי� הפוכי� טיפוסי� בי� המשיכה את למנות יש זו דיאלקטיקה

 .ידידות ובקשרי

 אחד טיפוס. ביותר קשה היא הקוטביי� הטיפוסי� שני בי� משמעות בת תקשורת כל

 תמיד ששקע, האיחודי הטיפוס. האחר הטיפוס של מעשיו משמעות את להבי� מסוגל אינו

 

45  ‚ÌÈ·È·‰ Í¯„ ‰ÏÂ‡, ÏÈÚÏ 6פרק , 2 הערה. 
ראו ; נטבע בידי פדר� כדי לציי� את ההפרדה בי� אגו לבי� יתר העול�" גבול אגו"המונח   46

P. Fedren Ego Psychology and the Psychoses (London, Imago, 1953). 
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 של הקלה הצלחתו בי� קשר כל שאי� להבי� מתקשה, עמוקות ובאמיתות תיובמוחלטו

לבי� , פשטי�והמ עקרונותיו לבי� שלו החברתיות באינטראקציות ההפרדתי הטיפוס

 המקרי� במרבית נובעת זו קלה הצלחה ;חשיבתו עומק או שלו האידאולוגית המערכת

 טיפוס עצמה הסיבה מאותה. החנופה בהלכות ומבקיאותו זה טיפוס של הזחוח מהחיו�

 ופניו ששמו חברתי לקידו� השוא� אד� או, החברתית תומעמד הודח או שגורש הפרדתי

 של העמוק העניי� לו אי�; לחלוטי� קורס, הרכילות בטורי עוד מופיעי� אינ� המזדקני�

 רדודה רשת ידיעל  נתמכתה סבו� בועת הוא. פנימית טרנסצנדנטיות בהאיחודי הטיפוס

 שנותר כל הוא אפרורי נוזל של טיפות קומ�, מתפוררת כשזו. אובייקט יחסי של ושברירית

  .עברו מתהילת

 ממצא, מודאלי�בי הוא בעו�ישהק גילינו אכ�, שלנו החולי� אוכלוסיית את כשסקרנו

 דומא נוקשה יחס משמע, כפול בעו�יבק נתקלנו המקרי� בכל כמעט. בעליל משמעותי

 .אחר או זה מהורה, המאוחר בזה ה� המוקד� האוראלי בשלב ה�, כילד החולה שקיבל

 שבעוד יתהיה התוצאה. מופרזת והגנה קבלה של קצרי� זמ� לפרקי הופרה הנוקשות

 הרי, התרחש אמנ�, המאוחר בזה ה� המוקד� האוראלי בשלב ה�, מודאלי�הבי בעו�ישהק

 וקשרי הללו החדות התנודות לנוכח È˙‡ה תחת באיזו� משולבת מערכת תהיהי שלא

 הללו הקיצוניות בתנודות תמיד כמעט נתקלנו מכ� כתוצאה. ביניה� היציבות חסרי הגומלי�

 לכדי עד האובייקט של יציבות חוסר לבי� "בטו אובייקט"ב מוק�ה" רע אני "של גישה בי�

 לייחוסי� ג� אלא, קיימות שאינ� תכונות לייחוסי רק לא והכוונה, להורי� הזויי� ייחוסי�

 מוחלטת ובדחייה ריבותבי, בשנאה כלל בדר� לווה הדבר. הבסיסיות לתכונותיה� באשר

  .תהו� התהתגל הזה מודאלי�הבי בעו�יהק בלב לפיכ�. החסכי האב או �הא אובייקט של

 השחור החור. ה

 למה, הקואורדינציה עדריה לצד, מוביל הזה מודאלי�הבי בעו�ישהק להדגיש עלינו

על ו התמכרות על להל� יוחל זה מודל. להתמלא תמיד משתוקקה "שחור חור "שכינינו

 התיאו� עדריה שעקב לציי� יש זאת �ע. כאו�יולד לפסיכוזה מוקדמות נטיות ועל שיעהפ

, "הרע האני" של אלהו" הטוב האני "של אלה, הבסיסיי� האישיות גרעיני שני בי� הזה

 מכא� להתנודד כלומר, קיצוניי� להיות שלא יכולי� אינ� הנפשיות והאנרגיות הדחפי�

 בדחייה או מוחלטת בקבלה מדובר לפיכ�. אובייקטה כלפי" וא/או "של בגישה לכא�

 וכושלי� – בשלמותו למלאו צור� ויש –" השחור החור "את למלא מנסי� נוא א�. מוחלטת

 שביסוד הדינמית הסיבה זוהי מסוי� במוב�. מוחלטת התמוטטות להתרחש עלולה אזי, בכ�

 אנו. פיירבר� ודובייח, הקלייניאניי� האנליטיקאי� תיארו אותוש" הפנימי המחבל"

 עמוקה תשתית לו מוסיפי� שאנו בכ� הקלייניאני התאורטי המבנה את אפוא משלימי�
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 פיירבר� ידי על שנתפס – זה פנימי למחבל. הפנימי המחבל להיווצרות דינמי רקע בצורת

" סיבות "אי� – למדי ממצה בצורה ותיאר חוליו בקרב זיהה אותהש, דיכוטומיה של כסוג

 הזו הסיבה שלנו התאורטי בניסוח. מתאר הוא אותהש האישיות דינמיקתל בקשר כלשה�

 השלב של הקוטביי� בעונותילק הקשורי�, "או/או"ה ובגישת" השחור חורה"ב טמונה

 .והמאוחר המוקד� האוראלי

 של שאלה רק הוא כאו�ידלו סטייהל, חוליל, נורמליות בי� שההבדל להדגיש עלינו

 החור "את" למלא "מסוגלי� כאו�יד או פסיכוזה, פשיעה, ותשהתמכר אומרי� אנו א�. דרגה

 בעו�יהק של הקיצוניות לדרגת קשורה תהא השוני� הפתרונות בי� הבחירה אזי, "השחור

 או נעדרת בא� ה� מדובר שבו במצב. הא� ציר על הא� התנהגות של הקיצוניות ולדרגת

 למצוא הנטייה, המאוחר אליהאור בשלב דומא קיצוני בעו�יבק ה�, א� של מוחלט עדריבה

 תהיה – פשיעה ידי על" השחור החור "את למלא – יותר הציוריי� במונחינו או – רו�פת

 של הסכיזופרניה הסבר את כא� מקבלי� שאנו הרי, החולני לפתרו� באשר. יותר קהזח

, פני� כלפי מופניתה נפשית אלימות: קטבי� שני בי� טווח היא התוקפנות לפיוש ,47סאליב�

 מובילה, חו� כלפי גלויה תוקפנית של והפתרו�, אוטיסטית לסכיזופרניה מובילה ואשר

 מרחב לבי� העליו� הימני התכונות מרחב בי� רצ� מתארי� שאנו מכא�. פרנואית לפסיכוזה

 מקשרי� אשר, )345' בעמלעיל  תרשי� ורא (שלנו במודל התחתו� השמאלי ונותכהת

 בשלב בעו�יוק וחהד א� לבי� המוקד� האוראלי בשלב בעו�יוק נעדרת א� בי�) באלכסו�(

 לוהכ הפע� ג� א�. הפרנואי הפתרו� לבי� האוטיסטי �והפתר בי� היינו, המאוחר האוראלי

 . חולני È˙‡ או עברייני È˙‡ של לטיפוס הקשורה, בעו�יהק עוצמת סוגיית סביב נסב

 חוסר של צורה בו ראהש, זליגמ� של כאו�יהד הגדרת את נקבל א�. כאו�ידל הדי� הוא

 שלנו התאורטי הניתוח את נגביל ,48לפסיכוזה קיצוניי� במקרי� �שנהפ, נרכש אוני�

�מאנית לפסיכוזה מוקדמת נטייה שייצרו דומא תרוחמו בסיסיות אישיות להפרעות

. ולפשיעה לסמי� קשה להתמכרות ג� כמו, )קוטבי�דו כאו�יד או( מחזורית דפרסיבית

 הסכיזואידי� של אלה כגו�, פחות מבניי� אישיות בליקויי וסקע נואי שלנו הניתוח

 אוטיסטית רגרסיה. "או/או "של הקיצוניי� התגובה בסוגי רק כא� נעסוק לפיכ� ,והנירוטי�

, ממש של לאוטיז� יוביל והדבר ,עצמית להשמדה מוקדמת נטייה הפסיכוטי אצל תיצור

, "הטוב אובייקטה"ל לחזור" ווהתק "מתו� האגו גבול שרידי כל את למעשה מוחק אשר

  .מתגשמת אינה לעול� שכמוב� תקווה

 

47  H.S. Sullivan Psychoanalysis and Interpersonal Psychiatry (New York, Science House, 
1970). 

48  M.E.P. Seligman Helplessness: On Depression, Deveelopment and Death (San 
Francisco, Freedman, 1975). 
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 להשמיד נית� שלא כיוו� �א – האובייקט הרס – פרומיתאי פתרו� יהא הפרנואי הפתרו�

 הזויות פרנואיות השלכות עליו משלי� הפרנואי, העצמי את להשמיד בלא האובייקט את

 .הפרנואי בידי לגמרי חדשה זהות תבבניי קיצוניי� במקרי� מתבטאה דבר, סוגי� משלל

 ,דיו קיצוני מההורי� אחד של עדרויה וא� ,דיו חזק בעו�יהק א�, האוטיסטי בפתרו�

 מוב�". הטוב האובייקט "תו� אל מחדש לשקוע תקווה מתו� לחלוטי� נמחק האגו גבול

 תמוחלט פסיכוטית להתפוררות מוביל החיובי המשוב ומחזור, אפשרית בלתי משימה שזוהי

 את למחות נועדהוא , דיו קיצוני הוא א�, הפרנואי הפתרו� לעומת זאת. האוטיסטי מהסוג

. למחיקתו הזויות דרכי� לעצמו מדמיי� הפרנואי, אפשרי אינו הדבר וא�, לגמרי האובייקט

 חברה בכל הצלחה של נדיר מקרה כמוב� הוא המשגשג הפושע. לפשיעה הדי� הוא

 להגיע מסוגל אינו הפרט א�. מעמד מחזיק אינו המרכז, זמרכ כל שאי� כיוו�. לגיטימית

 סיו�יבנ פני� כלפי מופנה זעמו כל, העברייני� חברת של המעמדי בסול� ולטפס להישגי�

  .עצמי להרס

 האמנות. דיאלוג מהווה שהאמנות כיוו� אפשרי בהחלט הדיאלוגי הפתרו�, כאו�יבד

 גלומה האמנות. האובייקט לבי� מ�הא בי� שרקה היא האמנות ;באובייקט מצויה איננה

 הגומלי� שקשר הרי, אותנטיי� בתהליכי� מדובר וא�, יחסי� מערכת של בתהליכי�

 למכאובי משמעות ונות�" השחור החור "את ממלא הזה הממשי היצירתי או האמנותי

 .כאו�יהד

 "השחור החור "מודל של חדשנותו: דיו�. ו

 ברמה ה�, ואחדות שוני של יאלקטיקהד לנסח סיו�יהנ הוא זה מאמר של לבו לב

 מתודולוגיות תדינמיקו כמה הדעת על להעלות נית�. התוכנית ברמה ה� המתודולוגית

 האחדות אול� ,כאו�יולד לפשיעה ג� כמו, חולניי� פתרונות של שוני� לסוגי� הקשורות

, דוהיל הא� צירי בי� ההצטלבות שבאמצעות כ� תכונות מרחבי ארבעה של למודל קשורה

 היא ההשתמעות למשל כ�. אחידה לתאוריה מטריצה יוצרי� אנו, המודל מניח אותהש

 שמדובר א� שלנו לפרדיגמה" כפול קשר "של המשפחתית הדינמיקה את לקשר שנית�

 לבי� בינ� הקשר על שהצבענו הקונפליקט מסיטואציות, תוכנית מבחינה ,שונה בדינמיקה

 .והפשיעה העבריינות פתרונות

 ארבעת. התכונות מרחבי ארבעת לכל נוגעות אשר הערות כמה להוסי� עלינו ,לסיכו�

 עשויי�, והילד הא� צירי מהצטלבות נובעי� ואשר לזה זה הקשורי�, הללו התכונות מרחבי

 או, לפשיעה קרובות ולעתי� לסטייה מובילותה מסוימות מבניות חריגות בהבנת לנו לסייע

 סכיזופרניה של במקרה כמו, הגרעי� מבנה של משמעותית לקריסה מתקשרות אינ� שה�
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 הנירוזות לתחו� שייכות שלרוב, מסוימות מיניות בחריגות מדובר. דפרסיה�ומאניה

 .במרכז ולא שבשוליי� חריגות וה� ,הכפייתיות

 לחריגות להוביל עשויה והמאוחר המוקד� האוראלי בשלב לילד הא� בי� הדיאלקטיקה

 פינה אב� להוות עשויהה פרדיגמה הצענו לפיכ� ,כונותהת מרחבי ארבעת בתחו� מיניות

 מבחינה שונות בתופעות כמוב� שמדובר א�, כאו�יוד חולי, פשיעה של תאורטי להסבר

  .תוכנית

 ארבעת במודל רק גלומי� אינ� כא� שתוארו האחדותיי� שהמאפייני� לציי� ברצוננו

 החריגות סוגי שלושת כל של �הראשוניי קוטביי��הדו בעונותיבק ג� אלא, התכונות מרחבי

 שאינו המרכז –" השחור החור "שכינינו למה מובילי� אלה). כאו�יוד געו�יש, פשיעה(

 המוקד� האוראלי בשלבי� בעונותיק של הקיצוניי� הקטבי� שני בי� מעמד מחזיק

 .תהו� תנפער שביניה�, והמאוחר

, רגעית א� ג�, ידיתמ כניעה: קיצוניות חלופות באמצעות רק למלא נית� התהו� את

, הסכיזופרניה שברצ� האוטיסטי בקוטב העצמי מחיקת או סמי� של הכובשת לשליטת�

 .הרצ� של הפרנואי בקוטב האובייקט של ההזויות המחיקות �ג כמו

על  שתואר כפי בייחוד, קליי� של מדרשה מבית" הפנימי המחבל", לכ� קוד� שציינו כפי

 העמוקה ברמה שלנו התאוריה באמצעות יותר עמוקה תהסברי לתובנה זוכה, פיירבר� ידי

 .זה פנימי מחבל של להופעתו הסיבה את מבארת אשר, האישיות גרעי� של

 כאונייד באד� מדובר א� א�, יצירתיי� ה� והחריגי� יי�נכאויהד כל לא, כאו�ילד באשר

 בפתרו� מדובר כא� שג� כיוו� שלו היצירתית האנרגיה את לחזק עשוי כאונוישד הרי, יצירתי

 נית� מסוי� שבמוב�, סוער יצירתיות לפר� נכנס כאונייהד האמ�". כלו� לא או לוהכ "מסוג

 כאו�יהד, מסתיי� שהוא מרגע א�, כאונייד אינו הוא, זה שלב נמש� עוד כל. כמאני לתארו

 .אבדנית לקיצוניות להגיע א� ועלול משתלט

 העברייניי�, החולניי� נותשהפתרו הרעיו� הוא שלנו במודל נוס� מאחד יסוד

 שהוא פושע הדעת על להעלות נית� בהחלט. מצטברי� א� כי, חלופיי� אינ� כאוניי�יוהד

 את מוציא אינו פתרו� של אחד סוג, אחרות לי�יבמ. יצירתי ג� כמו, כאחד כאונייוד פסיכוטי

 אכ� ו'כקרוואג משהו ופרנואי כאונייד�עברייני שאמ� ייתכ� בהחלט. אפשרות מכלל היתר

 .שלו היצירתיות פר� נמש� עוד כל, דומא חדשני יהיה

 המדינה. מבח� קציני וע� הכליאה מערכת ע�, משפט בתי ע� בקשר כרוכה הפשיעה

 לב לתשומת זוכה הפושע, אחרות לי�יבמ. העבריי� ע� להתמודד כדי רבות רשויות מפעילה

 .סהנהכ מהשלמת המתפרנס מובטל עוד" סת� "מאשר יותר רבה
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 הפשיעה, הנפשי החולי להסבר התכונות מרחבי ארבעת שמודל להדגיש עלינו, בסו�ל

. מוקדמות נטיות של הסתברותיי� תיאורי� ה� ,"השחור החור "מודל �ג כמו, כאו�יוהד

 של אבדנו כגו� טראומטית התנסות – כאו�יולד השפיות לאבד� המובילי� חיצוניי� גירויי�

 הנטייה, לכ� בדומה. לחולי ולהפכה וזה המוקדמת ייההנט את לממש עלולי� – אהוב אד�

 שאלה כפי, הדיפרנציאלית האסוציאציה תהליכי באמצעות תמומש לפשיעה המוקדמת

 .49ואחרי� רלנד'סאת בידי תוארו

 

49   Sutherland & Cressey ,ÏÈÚÏ 24 הערה. 



359  

y:\misrad-2003\books\kitai\2007-05-08\kitai-12.doc 10/18/2007 11:32:00 AM  

זיהוי מגמות ותהליכי
 חברתיי
 המשפיעי
 על האלימות 

  לש
 פיתוח כלי
 להתמודדות עמה

  מאת

 * מאיר שמגר

 בכוונה לפתח כלי� חברתיי� לש� הטיפול התייחסות למגמות ולתהליכי� חברתיי�. 1

 מ� הראוי ; של המגמות והתהליכי� האמורי� כפשוט�� וניתוחבה� מחייבת לא רק מניינ�

יוצרי האלימות אופ� הטיפול בכל מגמה או תהלי� ל באשר מעשיתית שתונח ג� תשת

  . יעיל ומועיל באופ� �כדי להתמודד עמ בחברתנו

קצועית ויי� בספרות המחקרית והמידרש לחלק מ� הגורמי� המנבכוונתי להברשימה זו 

, ואומר כי אי� בסקירה זו כדי למצות את גורמי האלימות לסוגיהאקדי� . כגורמי אלימות

ג� אי� לי כוונה ליצור הפרדה בי� סוגי האלימות . והיא מהווה תשתית עיונית ובסיסית לדיו�

המושג ולצור� דיוני יובא , כנגד הרכוש זו המופנית ,זו הפיזית, זו המילולית: השוני�

 לאחר סקירת הגורמי� העיקריי� אדו� בתשתית המעשית .בהקשרו הכולל והרחב" אלימות"

  .המתחייבת

  :  הבהרות שמוטב להקדימ�כמהלכ� קשורות 

אי� כל כוונה לגרוע , וכדי להסיר ספק בעקבות החיפוש אחר פתרונות מעשיי�, ראשית )א(

שמגמתו גילוי שורשיה , הניתוח העיוני המפורטשל התרומי והמעשי  מערכו כהוא זה

  . וגורמיה של תופעה פלונית

מחייב  ,יונ� של מגמות ותהליכי� ולא רק באפ, ע� האלימותהתמודדותבדיו� , שנית )ב(

  . של תופעה שלילית מוגדרתהמעמיק בגורמיה וביסודותיהמחקר הליכה אל מעבר ל

את מול כל מגמה ותהלי� צרי� לנסות ולהציב את האמצעי� ו פירוש הדברי� הוא כי 

 קיומהשימת האצבע על עצ� מעבר ל. הכלי� המעשיי� אשר נועדו להתמודד ע� התופעות

 לנסות ולהציב אות�  ראוי מול הזיהוי של מגמה ותהלי�,שלילית פלוניתשל תופעה 

 

 –אילת "המאמר נכתב בעקבות דברי פתיחה בכנס . נשיא בדימוס של בית המשפט העליו�    *
 .2006 במאי 17מיו� " עיר ללא אלימות
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 היינו של אלו, י מימושנ ה� ב ואשרהיכולי� לשמש את ההתמודדות, כלי� ודרכי�, אמצעי�

 התוויית דרכי� דרושה. שעשויה להיות בה� דר� להקטנתה של תופעת אלימות מוגדרת

ונית ולא רק גילויה או הצגתה כגור� בי� ות ביצוע להתמודדות ע� תופעה פלנמעשיות וב

הצד המעשי אמנ� מושפע וא� מוכתב על ידי . מולידי� בחברתנו את האלימותההגורמי� 

א� אחרי הזיהוי ובעקבותיו , הניתוח הסוציולוגי או הפסיכולוגי המביא לזיהוי התופעה

 בשלב זה. ינומתחייבות מסקנות מעשיות להתמודדות עמה א� א� הפתרו� לתופעה אינו ביד

לנסות להלבישו לבוש מעשי או לנסות להתוות לפחות , לחפש אותו, אחריועלינו לתור 

 יולבשו לבוש מעשי וישמשו להתמודדות ע� תופעה שבמש� הזמ� –כיווני� וקווי� כלליי� 

  .שלילית פלונית

 כדיכנגד הזולת , א� פיזי או אחר, אלימות מוגדרת כשימוש בכוח? מהי אלימות .2

  . 1בנפשו או בתרבותו, ברכושו, בכבודו, בחירותו, גוע בגופולפ

בה מתבצעת שאלימות תלויה בהקשר השימוש בהלגיטימיות החברתית של מידת 

בעוד שברוב המקרי� השימוש באלימות נתפס כשלילי וכעבירה על הנורמות . האלימות

, כלגיטימית נתפסת האלימות מוגדרי�הרי שבמקרי� ,  ולרוב ג� על החוק,החברתיות

בהמש� .  להפעיל כוח כאשר מדובר בהגנה עצמית או במי שהוסמ� על ידי המדינהבייחוד

  .אלימות הבלתי לגיטימיתהדברי� אפנה אל ה

בעיקרו  האמי� 2זיגמונד פרויד: ההערכות של המלומדי� במדע הפסיכולוגיה היו שונות

 מפני סכנות ולעזור לו נמצא באד� ונועד לשמור עליוה  דח� מולדשיצר התוקפנות הוא

 .הוא סבר כי תפקיד החברה הוא למֵת� יצר זה או להסיט אותו לכיווני� חיוביי�. לשרוד

, שיש בה� אירועי� אלימי�משחקי מחשב , חוג אגרו�השתתפות בהדוגמאות של ימינו ה� 

י� את הדח� אלו מתעל. וא� מלאכות מוגדרותאלימות בה�   שמוצגתתכניות טלוויזיה

  .מועילי� לאד�הי� לכיוונ

 מקורה של כל התנהגות תוקפנית הוא כי, בתמצית,  גרסו ועמיתיו3הפסיכולוג דולארד

 נוצר כאשר התקדמות של אד� לקראת מטרה רצויה נחסמת או זה האחרו�. בתסכול

 

1  http://he.wikipedia.org/אלימות:  בער�.  
לפיה ש ,"תאוריית האינסטינקט"או " זיתהגישה הביופי"צגי השיטה הקרויה יפרויד הוא ממי' ז  2

 ,על פי גישה זו. התנהגות אלימה היא אינסטינקט הטבוע באורגניז� של בעלי חיי� ובני אד�
פיזי בסיסי לשמירה על עליונות ושליטה על �התנהגות אלימה היא תוצר של צור� ביולוגי

  .)ÈÏÂÎ�ÏÓÂ Ï·‡ )2001‰ פרויד ' זו רא;מרחב מחיה
אלימה היא לפיה התנהגות ש, "וריית התסכולתא"ואבי הפסיכודינמית ולה דולארד מהאסכ  3

בסביבה  תוצר של אינטראקציות בי� דחפי� פנימיי� וצרכי� בסיסיי� לבי� מגבלות האד�
 J. Dollard, L.W. Doob, N.E. Miller, O.H. Mowrer, R.R. Sears Frustrationו  רא;ובחברה

and Aggression (New Haven, CT: Yale University Press, 1939). 
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 נסיבות  האלימות צומחת בעיקר מדח� להזיק לאחרי� בעקבות,לפי השקפה זו. מופרעת

 בהמשכו זה מוביל חיצונימניע . וי הנגר� על ידי גור� חיצוני גירשה� בגדר, כמתואר

  . כלומר לאלימות, למעשי� גלויי� של תוקפנות

 ; כל תחושת תסכול מובעת באמצעות תוקפנותא� מוב� שלאהראו כי אחרי� מחקרי� 

א�  או ,כגו� הסתלקות פיזית או הדחקה מחשבתית, ולה להינקט תגובה התנהגותית שונהיכ

   . קשה לראות בתסכול גור� בלעדי או א� מועד�,  מכל מקו�. ע� הגור� המתסכלהתמודדות

 טועני� שההתנהגות אלה. 4המאמיני� בגישת הלמידה החברתיתיש פסיכולוגי� 

שורה ארוכה של ל באופ� דומהנלמדת הנרכשת במהל� החיי� התוקפנית היא התנהגות 

 תוקפניי� דגמי�פני� על ידי חיקוי  ילדי� לומדי� להיות תוק,כלומר. התנהגויות אחרות

נושאת הילד לומד מה� שהתוקפנות . כוכבי סרטי� אלימי� ועוד, שכני�, הורי�של לדוגמה 

  .  ולכ� הוא הופ� לאלי� ג� הואתוצאה רצויה

שהתוקפנות נגרמת עקב גורסת  , זוכה פרס נובל,5קונרד לורנסלמשל של , דעה אחרת

 המספיקי� לכל מבקש יכול שתתפתחמשאבי�  אי�כאשר . תחרות על משאבי� דלי�

גישה . גישה זו גורסת שהתוקפנות נועדה לסייע בהישרדות. תוקפנות על מנת להשיג אות�

הקושי בקבלת הגישה המתוארת נבע .  הפסיכולוגי� החברתיי�לא נתמכה על ידי רבי� מ�זו 

 ועד הפצת שמועות  מאלימות פיזית–המגוו� הרחב של התנהגויות תוקפניות אצל האד� � מ

 הבדלי� קיימי�, יתרה מזאת .על ידי גורמי� כמתואר מגוו� אשר קשה להסבירו –שקריות 

  ע� זאת הוזכרו ממצאי� שלפיה� גורמי�.גדולי� בי� רמות האלימות בחברות שונות

  .ביולוגיי� או גנטיי� עשויי� לשחק תפקיד מסוי� בתוקפנותו של האד�

 GAAM) General Affective Aggression Model(6 – דג� התוקפנות הרגשית הכללי

בשונה : של ההיבטי� השוני� של התוקפנותמורכבות מספק תיאור של המרחב וה

,  כסיבה העיקרית לתוקפנות ואלימותהוא אינו מתמקד בגור� בודדאוריות הקודמות תמה

 תפקיד משחקי�הגורמי� ל באשרתחומי� כדי להשיג תובנה נוספת מגוו�  נפנה אלאלא 

) ובעקבותיה האלימות(התוקפנות ,  האמורהלפי התאוריה. בהתרחשות של התנהגות אלימה

. של האד� במצב נתו�בנסיבות ובנטיות האישיותיות מופעלת על ידי טווח רחב של משתני� 

חשיפה , התקפה כלשהי על ידי אד� אחר כגו� עלבו�, המשתני� הסביבתיי� כוללי� תסכול

 

4  A. Bandura, A.S. Ross “Transmission of Aggression Through Initiation of Aggression 
Models” J. of Abnormal and Social Psychology (1961-1963) 575. 

5  K. Lorenz On Aggression (New York, 1974).  
6  J.J. Lindsay, C.A. Anderson From Antecedent Conditions to Violent Actions: A General 

Affective Aggression Model (Personality and Social Psychology Bulletin, 2000),  
533-547.  
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. חשיפה לגירויי� הגורמי� לאד� חוסר נוחותאו ות של אנשי� אחרי� להתנהגויות תוקפני

מעלות את הסבירות העמדות מסוימות , הבדלי� אישיותיי� כוללי� נטייה לתוקפנות

משתני� , GAAM לפי .הסבירות להתנהגות כזואת להתנהגות אלימה וכישורי� המעלי� 

 על ידי העלאת: ליכי� בסיסיי� יכולי� להוביל לאלימות על ידי השפעה על שלושה תההאל

עויני� וסממני� פיזיי� לתוקפנות  רגשות ה� יכולי� לעורר, )עוררות(המודעות והערנות 

כרונות לא יהיזכרות בזלוה� יכולי� לעודד אד� לחשיבה עוינת או , כגו� הבעות פני�

השפעה על תוצאה בעקבות כלומר , נעימי� המגבירי� את הסבירות להתנהגות אלימה

  .וגניטיביותהק

באשר לגורמי� לנטייה להתנהגות אלימה בדעותיה� החוקרי� חלוקי� , מכל מקו�

, ג� א� הגור� הוא מולד ופנימי, עיקרו של דבר. א� היא מולדת או נרכשתבאשר לשאלה ו

 האוסרי� על חקיקת חוקי�, יש לחברה תפקיד חשוב בעצירת האלימות על ידי חינו�

    . ענישה הצור� ג� במקרהו, התנהגויות מסוימות

 מוב� שאי� אפשרות הגיונית למנות את המגמות והתהליכי� העיקריי� המוכרי� לנו .3

לפיכ� . לפי מידת תדירות�או מסוי� לפי סדר תאורטי  של היווצרות בסיס נסיבתי לאלימות

תו� התעכבות רבה יותר על העיקריי� שבה� כפי שפותחו  בסדר מזדמ� ה� יוזכרו בהמש�

  .י� על ידי המומחי� לדברבמחקר

תאוריות סוציולוגיות .  רבותקרי אר� של הגירה מארצות, ישראל היא אר� של שבות .4

 מלמדות שע� כניסת אד� צעיר שנולד , המתח הכללילרבות, מוכרות וה� תאוריית המתח

 �אשר , הוא מושפע מתהליכי הסתגלות וטמיעה, לתו� חברה קולטת כלשהיאחרת באר

חוסר , קשיי לשו�,  בבית הספרדחייה וניכורכגו� ,  לעתי� ג� חוויות שליליותמתלוות לה�

, ייניות להולי� להתנהגויות לא לגיטימיות וא� עברכל אלה עלולי�.  ועוד חברתיתהתערות

 מ� הנלמדחיקוי ההתנהגות הלא לגיטימית יכולה להיות . שה� תוצר של המתרחש בסביבה

תופעה זו אינה . לתוכה נקלעי� ג� גורמי� אלימי� קרי מחברת השווי� אשר ,הסביבה

פועלת החברת השווי� בני נובעת דווקא מכ� שמבוצעי� מעשי אלימות כלפי העולה על ידי 

אלא א� תו� הסתכלות וחיקוי של אופ� , )במקו� מגוריו או במקו� לימודיו(בסביבתו 

ההתנהגות . ב� הנפגע שהוא אישית הופ� לקרבלישווי� בני חברת הההתנהגות הכללית של 

  . האלימה א� יכולה להיות ביטוי לתסכול הנובע מקשיי ההתערות וההסתגלות האמורי�

 הנובעי� התרבותיי� השמי� את הדגש על השינויי� 7יש פסיכולוגי� וסוציולוגי�

 בי� עולה כא� הבחנה. מחוויית המפגש בי� קבוצת מהגרי� לבי� קבוצת הוותיקי� יותר

 

 W. Berry “Immigration, Acculturation and Adaptation” 46(1) Applied Psychologyראה   7
an International Review (1997) 5.  
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כאשר זו האחרונה מכוונת לכל השינויי� המתרחשי� , "הסתגלות "אקולטורציה לבי�

  .ביחידי� או בקבוצות כתגובה לדרישה הסביבתית

השפעת ההסתגלות "על  8)מרכז מינרווה לחקר הנוער(במחקר של אוניברסיטת חיפה 

התרבותית והחברתית על התנהגויות עברייניות של בני נוער מהגרי� מברית המועצות 

תופעה , נדונה תופעת ההגירה מארצות מזרח אירופה למערבה "יה ובישראללשעבר בגרמנ

עבודת המחקר . ששורשיה נעוצי� בסיו� המלחמה הקרה ובהתמוטטות הגוש הקומוניסטי

הסתגלותו והתנהגויותיו במדינה , סביבתו המשפחתית, התמקדה ברמת היחיד המהגר

  . ותיה�במרכז העבודה עמדו בני הנוער המהגרי� ומשפח. החדשה

מטרתו העיקרית של המחקר הייתה בחינת תהליכי ההסתגלות וההשתלבות התרבותיי� 

של בני נוער מהגרי� בארצ� החדשה תו� הסתמכות על המסגרת התאורטית שמציבות 

חוויות , לפי הנחת המחקר המרכזית". תאוריית המתח הכללי"ו" תאוריית המתח"

ועל כ� ה� עשויות ליצור ,  שליליות מטיב�ההסתגלות והטמיעה בקרב מהגרי� ה� חוויות

  .כזה אשר עלול לגרו� לו לנקוט אסטרטגיות התנהגות עברייניות, ביחיד המהגר" מתח"

  : דובר בהקשר זה על שתי תוצאות

 והכוונה בראשיתו –אישיי� בתו� המשפחה �התעצמות הקונפליקטי� הבי�  .1

וג ההורי להגר מאר� המושב  של בני הז הראשונילקונפליקטי� הנובעי� מ� הרצו�

וכ� לקונפליקטי� הנובעי� , לאו דווקא בהסכמת המתבגר,  שגר� לעלייההקוד�

) הנקלטי� לרוב מהר יותר מהוריה�(תהליכי ההסתגלות הדיפרנציאליי� של הילדי� מ

  .מהותי האבות והאלעומת

בעי�  נוה המקורות לשינויי� אל– שינויי� בדפוסי הקרבה והוויסות המשפחתיי�  .2

, ירידת הסטטוס המקצועי שלה�(משינויי� בתנאי העבודה של ההורי� המהגרי� 

, והשינויי� בסידורי מגוריה�) התארכות שעות העבודה לעומת השכר המועט יחסית

  .אשר מלווי� לעתי� בהצטופפות של משפחה בת שלושה דורות תחת קורת גג אחת

יה� והשלכותיה� נית� להסיק סיכו� תוצאותמפירוט השינויי� המתוארי� לעיל ומ

המישור : תא המשפחתי בשני מישורי� עיקריי�בשתהלי� ההגירה נות� את אותותיו 

, במסגרתו חווי� העולי� ירידה בסטטוס המקצועי של המפרנסי� העיקריי�ש –הכלכלי 

 –אישי � והמישור האינטימי– התארכות שעות העבודה וקשיי� כלכליי� משפחתיי�

העשוי להביא עד לכדי (הצטבר מתח ביחסי� הזוגיי� הישירי� במסגרתו עלול לש

 

̇ ÏÚ , מרכז מינרווה לחקר הנוער, אוניברסיטת חיפה  8 È˙¯·Á‰Â ̇ È˙Â·¯˙‰ ̇ ÂÏ‚˙Ò‰‰ ̇ ÂÚÙ˘‰
Ï‡¯˘È·Â ‰È�Ó¯‚· ¯·Ú˘Ï ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È¯·Ó ÌÈ¯‚‰Ó ¯ÚÂ� È�· Ï˘ ˙ÂÈ�ÈÈ¯·Ú ˙ÂÈÂ‚‰�˙‰ :

ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ‡ˆÓÓ1' ח מחקר מס"דו,  ישראל. 
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עלולה  , לשו� אחר.או במסגרת היחסי� בי� ההורי� למתבגר) התנהגויות אלימות במשפחה

  . ומתערערי� הלכידות והפיקוח המשפחתיי�,האינטימיות המשפחתיתלהיעל� 

הופעת� של  לבי� המשתני� שלעילמתו� בדיקת היחסי� האפשריי� המתקיימי� בי� 

, בקרב בני נוער) אלכוהול, סמי�( שימוש בחומרי� ממכרי� לרבות, התנהגויות עברייניות

אודות על על א� הממצאי� הבלתי אחידי�  .  להסיק כי יש קשרי� בי� שני אלהמקו�יש 

השפעתו של המרכיב הכלכלי על היווצרות� של התנהגויות עברייניות ועל השימוש 

 של הכנסה �מצביעי� מחקרי� רבי� על השפעת, בני נוערבחומרי� ממכרי� בקרב 

 חווי� העולי� לפחות בתחילת דרכ� � אותאשר, משפחתית נמוכה ומצב כלכלי רעוע

 ובהיווצרות התנהגויות אבד� ההשפעה ההורית המרסנתבדר� של , במדינה החדשה

  . אלימות

כ� . מהגרי�א� מוב� שהגור� הכלכלי עלול להשפיע ג� על אוכלוסיה שאינה של 

הסיקו החוקרי� שריכוז גדול של , 9בארצות הבריתשנער� , במחקר אקולוגי אורבני באופיו

 באזורי� עירוניי� מוכות אבטלהמשפחות של  ונמוכהמשפחות בעלות הכנסה כלכלית 

 התנהגויות אלימות ושימוש בסמי� בקרב בני הנוער תמסוימי� מגביר את הסיכוי להופע

 והיפוכו , בצרפת אימתו תופעה זו בשכונות מגורי� מסוימותתחויותההתפ. החיי� בשכונה

ע� בידודה של השפעת המשתני� המתווכי� מוצאי� החוקרי� שהכנסה כלכלית : של דבר

את ההשפעה נטרל קשר חזק ע� ההורי� עשויי� לכ� משפחתית אשר שיעורה הול� וגדל ו

  .הסביבתית על היחיד

הרי לכידות המשפחה , קשר בי� ההורי� לילדיה�א� לשוב לתחו� של איכות ה, משמע

 יעיל להופעת� של התנהגויות נוגד�ורמת הפיקוח ההורי על התנהגויות הילדי� מהווי� 

  .עבריינות בקרב בני הנוער

יש לשוב ולהזכיר כי פרט להכנסה הנמוכה כאחד הגורמי� בממצאיו של מרכז מינרווה 

וצאי� ג� את היעדר התמיכה ההורית ואת המכריעי� בהופעתה של התנהגות עבריינית מ

כבעלי חשיבות ,  מהגרי�בקרב י� תדירה�ש, המגורי� ע� הורה יחיד או בלי הורי� כלל

  . בהיווצרות� של התנהגויות עברייניות בקרב בני נוער

 שמטרתו עמידה על ההשפעות בקרב בני נוער בכל הנוגע לשימוש 10במחקר עדכני

חברתיות ולשימוש �ל קשור באופ� מובהק להתנהגויות אנטיבסמי� נמצא כי פיקוח הורי ד

  . פיקוח חזקה יותר בקרב הנערי�ההשפעת  .בסמי� ה� בקרב נערי� ה� בקרב נערות

 

  . ואיל�9 ' עמ,ÏÈÚÏח "ממצאיו הובאו בדו  9
10  Ì˘,10 ' עמ. 
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ג� במשפחות מהגרות בעלות מבנה מסורתי הכוללות זוג הורי� עלולות שדא עקא 

 א�  למשל,גהלכידות המשפחתית והחוויות המשפחתיות החיוביות של בני הנוער להתפוג

  . ההורי�אלי� בי� מתקיי� דפוס יחסי� 

איבוד השליטה או המרות מחקרי אוניברסיטת חיפה מלמדי� כי , סיכומו של דבר

הבנה של הנורמות החברתיות השונות של �הרגשת הניכור בסביבה החדשה ואי, המשפחתית

ויי� להעלות עשאלה  – זו שאינה מסבירת פני� ואינה ידידותית בייחוד, הסביבה החדשה

ע� הכרתיי� וחוסר ביטחו� בד בבד � רגשות חרדה הכרתיי� או תתעולי�בני נוער בקרב 

אמור כ(קשיי ההסתגלות במדינה החדשה האמור מתאפיי� ג� ב. צור� גובר בתמיכה ובהגנה

התערערות הלכידות (י� פנימיי� ילווי� בקשיי� תפקודהמ) קשיי� כלכליי� וחברתיי�

ובחוסר יכולת של המסגרת המשפחתית לענות על הצרכי� ) ההוריהמשפחתית והפיקוח 

כ� נפגעי� למעשה סיכויי הנערי� והנערות להשתלבות חיובית . החינוכיי� במידה הראויה

תו� חיפוש� אחר תחליפי� הולמי� למילוי הפונקציות . ונאותה במסגרת החברה החדשה

� על קבוצת השווי� בסביבת� המשפחתיות הפגומות משליכי� בני הנוער לא פע� את יהב

 מבלי� בני הנוער את מרבית זמנ� במהל� גילאי העשרה �בהש(ועל הרשתות החברתיות 

  .רכיה�וכדי למצוא בה� מענה לצ) המוקדמי� והמאוחרי�

הקבלה החברתית מצד בני הנוער הישראלי� הוותיקי� � איג� תופעות אקראיות של

מחקרי� כמה . רות נוער שהרכב� אתני והומוגני ליצירת חבוהעולי�ת את בני הנוער ודוחפ

מדווחי� על צעירי� אשר היגרו לישראל ובחרו להתמודד ע� עצמאות� החדשה בסביבה 

חברתיות ותו� מיסוד� של חבורות נוער �הלא מוכרת דר� אימו� התנהגויות עברייניות ואנטי

  . אתני�עברייניות שבסיס השתייכות

במסגרתו נרשמי� שיעורי נשירה ש –לי� בית הספר נתגלתה מצוקה ג� באק 11במחקרי�

, הנובעי� מקשיי שפה) 2002�1998שני� ב 15.6% (העולי�גבוהי� יותר בקרב בני הנוער 

  .התערערות הפיקוח ההורי והיציאה לעבודה לצור� פרנסת הבית, ניכור חברתי

ת רחב  נבח� במחקרי� מגוו� שאלוהעולי�בבחינת הסתגלות� החברתית של בני הנוער 

 ע�.  של מאורעות חיוביי� ושליליי� בחיי הצעירי��אשר התייחסו לתדירות התרחשות

, ג� חוויותיה� האישיותות חוויות ההסתגלות השליליות אשר דווחו על ידי בני הנוער נמנ

אשר הופנו כלפיה� מצד בני , מקניטות ומתעלמות, לגלגניות, כגו� התנהגויות מעליבות

המתעצ� ע� העלייה בגיל (קרי� מעידי� על קיומו של קשר המח. הנוער הוותיקי�

התנהגויות שמקור� ב) נערי� ונערות (העולי�בי� חוויותיה� של בני הנוער ) הנבדקי�

  . פוגעות מצד עמיתיה� הוותיקי� לבי� נקיטת� אסטרטגיות של התנהגות עבריינית

 

11  ˘Ì12 ' עמ. 
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פליה מצד בני החוויות ההסתגלות השליליות ה� לעתי� המקור להיווצרות תחושות 

ע� מדידת תחושות .  ג� לאחר השתלבות� של אלה בתרבות החברה הקולטתהעולי�הנוער 

, מסעדותב, משרדי� ממשלתיי�ב,  בבתי הספרהעולי�פליה הנתפסות על ידי בני הנוער הה

, כעומדות בקשר ע� התנהגויות אלימותו נמצאו תחושות אל, חנויותבדיסקוטקי� וב

19�18�ו 17�15 ת סמי� בקרב הבני� ובקרב קבוצות הגילי�עבריינות רכוש וצריכ .   

לחוויות ההסתגלות השליליות , תחושת הבדידות המתלווה לרוב לתהלי� ההגירה

פליה נמצאה א� היא כעומדת בקשר ישר ע� הופעת� של התנהגויות אלימות הולתחושות ה

). ובהק נמצא בקרב הבנותקשר חיובי לא מ (עולי�בקרב הבני� ה) עבירות רכוש(ועברייניות 

נמצאו תחושות אלו קשורות בעיקר ע� הופעת� של  19�18�ו 17�15 בקרב קבוצות הגיל

קשורה תחושת הבדידות ג�  17�15 עוד נמצא שבקרב הבני� בני גילאי. התנהגויות אלימות

  ).חשיש וסמי� אחרי�, מריחואנה(לצריכת משקאות אלכוהוליי� וסמי� 

 יש מתאמי� אמפיריי� חיוביי� בי� חוויות ההסתגלות  המחקרי� לפי,סיכומ� של דברי�

 לבי� העולי�השייכות של בני הנוער �פליה ואיהה, הניכור, תחושות הבדידות, השליליות

חשיפת מתאמי� . התנהגויותיה� העברייניות של הצעירי� וצריכת� של חומרי� ממכרי�

ת המוצלחת במבניה החברתיי� מסייעת בהמחשת חשיבות ההתערו, עוצמת� וכיוונ�, האל

ובהמחשת כוחה של השתלבות כזו בהפחתת שיעורי העבריינות המדינה והתרבותיי� של 

  . בקרב אוכלוסיית בני הנוער המהגרי�

על בהשפעת� על התנהגויות עברייניות וליכי ההסתגלות נוס� על מרכזיות� של תה

מצאי המחקרי� על תפקידו מצביעי� מ, עולי�שימוש בחומרי� ממכרי� בקרב בני נוער 

לכידותו ותפקודו התקי� כמו ג� יכולת� של ההורי� , יציבותו(המרכזי של התא המשפחתי 

על צמצו� התנהגויותיו העברייניות של ) לפקח על התנהגויות הצעירי� המהגרי� וחבריה�

טלטלות  הלע דעתנו  את עלינו לתתעולי�בבחינת תפקוד� ויציבות� של משפחות . היחיד

בעקבותיה� עשויה ש ,משברי� אשר חווה התא המשפחתי בעטיו של תהלי� ההגירההו

 שתהא מסוגלת ,להיפג� יכולתה של המשפחה ביצירת סביבה משפחתית מלוכדת ותקינה

 על במחקרי�. לתת מענה לצרכיו של הצעיר המהגר וליצור מנגנוני פיקוח אפקטיביי� מצדה

  .התנהגויותיה� העברייניותל קשרי�� נמצאו היעדר סביבה כזו מצד בני הנוער המהגרי

כל ניסיו� לצמצו� שיעורי העבריינות בקרב בני הנוער המהגרי� חייב לכלול בחובו 

אשר לדידנו הוא החוליה היעילה , חיזוק תא זה. חיזוק התא המשפחתילדינמיקות מיוחדות 

פחית את תחושות עשוי לה, העולי�התנהגויות עברייניות בקרב בני הנוער פחתת ביותר בה

המתח הנוצרות עקב קשיי ההסתגלות בחברה החדשה ואת המוטיבציה של בני הנוער 

שיש לשת� גורמי� , בי� היתר, פירוש הדבר.  לנקוט אסטרטגיות התנהגות עברייניותהעולי�

, משפחתיי� משפיעי� בתהלי� המשפטי כדי למצוא עוג� בקשר המשפחתי כגור� מפקח

  . מאז� ומרס�
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ות צידוק או תירו� יכדי לה האלימות השוני� אי� בסקירת גורמיר עתה כי יובה. 5
כול שיובאו בחשבו� בקביעת חומרת הענישה או גורמי האלימות י. למעשה האלימות עצמו

א� אי� בהצגת הדברי� כדי להצדיק התנהגות עבריינית מכל , ב"חלופות מאסר וכיובשקילת 
 .סוג שהוא

צרי� כמוב� להביא , את הדעתעליה� של גורמי� שיש לתת בסוג נוס� כאשר דני�  .6
מאחר שמכלול  בכל מקרה קונקרטי יש קשיי סיווג .בחשבו� כי כל סיווג הוא שרירותי

חלוקה מעשית  במציאות אי�.  ובעל תחולה חלקית בלבדמגוו� להיות הגורמי� עלול
 לכללי אינ� נשמעי�ש אישיי�גווניות  לקבוצות הומוגניות כי א� טבעי שיש ערבוב ורב

  . סיווג חדי�

אנשי� שגדלו בקרבנו ואשר אלא , נ� מהגרי�אי צעירי� שואהסוג השני שאנו דני� בו ה
נושאי� עמ� התנהגות תוקפנית כפשוטה בי� בשל היות� כעוסי� עקב טעמי� הקשורי� 

 שווי נפש לסבלו של האחר שייתכ� מאוד יש שה� .בשל טע� אחרובי� , למעמד� החברתי
א� כא� תיתכ� זיקה אל תוצאה של .  לא פחות מאשר לפוגע האלי�אליוהגורל התאכזר ש

היעדר  הכוונה , התנהגות הורית או של יחסי� פגומי� בי� הורה למבוגר או מכל מקו�
מתבגרי� . ההשפעה ההורית אינה גור� אבסולוטיכי יש לזכור , בכל מקרה. הורית חיובית

יה יאו בסביבת המגורי� שלה� ה� בדר� כלל בעלי נטהסובלי� מיחס פוגע בבית הספר 
יחסי� קרובי� ע� ההורי� יכולי� . ע� עברייני�להתחברות רבה יותר להפעלת אלימות ו

 .וא� בגדר סיוע במצבי� פוגעניי�, לשמש מעי� משענת חברתית ומקו� להכוונה פוזיטיבית
מתבגרי� שאינ� ש זאת ייתכ�ע� . א� הדבר כמוב� אינו יכול להיות גור� אבסולוטי ותמידי

ה�  ו,אחרי�ביחסי תקשורת קרובי� ע� הוריה� רגישי� יותר ליחס פוגעני או מעליב מצד 
עלולי� להתחבר למתבגרי� אחרי� שה� עברייני� בגישת� ובהתנהגות� ולאמ� התנהגות 

� על כ� נית� לומר כי יחס פוגעני מצד מתבגרי� אחרי� עלול להיות גור� סיכו� המולי. זו
  . להתנהגות אלימה

 של עבירות �טה הוא עצמו לביצועיכ� י, ככל שלנער מספר רב של חברי� עברייני רכוש
 כלומר .בי� עבירות אלימות של חבורה ובי� עבירות אלימות של היחיד,  רבות יותררכוש

 רבי� יטה לבצע מעשי אלימותיכ� , ככל שהנער הוא בעל מספר גדול של חברי� אלימי�
אלכוהול של החברי� לבי� השימוש בהשימוש בסמי� והיחס שבי�  ג� בעניי� כ�. יותר

 כלומר ככל שלנער מספר רב של חברי� אשר שותי� .בסמי� ובאלכוהול של היחיד
  .כ� תגבר הסבירות לשימושו של הנער באות� חומרי�, אלכוהול

אחד מביטוייה הוא . האלימות תופסת לצערנו מקו� מרכזי בחברה הישראלית
הטבועה בחיי היו� יו� של חלק , תרבות המוגדרת כאלימה�תפתחותה של תתה

בעשור האחרו� יש גידול בעשרות ובמאות אחוזי� ברמת . מהאוכלוסיה במדינת ישראל
ע� זאת . לאלימות בכלל ובבתי הספר בפרט, לשוד, הפשיעה באר� בכל הקשור לרצח

ה ערוכה לטפל בנושא בצורה ולמרות ממדיה המדאיגי� של התופעה מדינת ישראל איננ
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 אשוב ואדרש לעניי� זה .12מקיפה וכוללת תו� בניית תכנית לאומית בעלת חזו� ומטרות
  .בהמש� הדברי�

לצור� הדיו� שלנו ה� בגירי� או מתבגרי� הסבורי� שאי� אמצעי שכנוע סוג שלישי . 7
�לימות בדו אוהנוטי� לשלב, יעיל של האחר כמו השכנוע באמצעות אלימות או איו� בה

  . שיח ובוודאי בכל ויכוח

 מחקר מקי� על מידת החשיפה של בני נוער 1997�ארגו� הבריאות העולמי ער� ב
לפי .  מדינות באירופה ובצפו� אמריקה וכ� בישראל24במחקר השתתפו . לביטויי אלימות

הממצאי� בני הנוער הישראלי� חשופי� בחיי היו� יו� שלה� לרמה גבוהה של ביטויי 
  .13ימות גופנית ומילולית בהשוואה למדינות אחרותאל

 מדינות עולה כי בתי 38�לאומי להשוואת הישגי� בחינו� ב�מסקר שער� הארגו� הבי�
בישראל היו קרב� ' כ� לדוגמה כרבע מתלמידי כיתות ח. הספר בישראל ה� האלימי� ביותר

ת ג� בראש טבלת ישראל עומד. לפגיעות גופניות מידי חבריה� בעת שהות� בבית הספר
 מהתלמידי� באר� דיווחו שחבריה� קראו לה� בשמות 51%. האלימות המילולית בעול�

ישראל ממוקמת במקו� השני בעול� בשיעור הוונדליז� בבתי . גנאי או השפילו אות�
'  מתלמידי כיתות ח10%;  מהתלמידי� דיווחו שהשחיתו חפצי� בבית ספר�30%: הספר

דיווחו שה� נוהגי� להפריע '  מתלמידי כיתות ח6%; � חפצי�דיווחו שחבריה� גנבו מה
  . 14למוריה� בעת השיעורי�

ס� הגירוי הוא .  חברתנו שלאלימות אינהרנטית או אקראית היא תופעה נפוצה במציאות
לכולנו .  פיזי שיכול להיות מסוכ� ביותר למאבק ועל נקלה פור� סכסו� מילולי העובר,נמו�

כסו� בקשר לנהיגה או א� סכסו� בקשר למקומו של פח אשפה בה� סשזכורי� המקרי� 
כגו� השחתת ,  ה� תדירות חסר מטרה או היגיו�תופעות של ונדליז�.  לטרגדיה מצערתהפכו

א� כא� . קריעת ריפוד באוטובוסי� ועוד, שבירת ספסלי� ציבוריי�, שריטת מכוניות, קירות
מדובר  של דבר אול� בעיקרו , העשוי כמוב� להיות שורש פסיכולוגי בעבר או בהוו

 ואשר גוררת אחריה , בגיר או מתבגר מחצינה של התנהגותסממ� שלבאלימות שהיא 
מוב� שיש יחסי גומלי� בי� סוגי תופעות האלימות כי יש השפעה . תוצאות מצערות

הרי הסוג המתואר עתה של אד� . וא� דיברנו קוד� לכ� במתבגר הלומד מסביבתו, סביבתית
 ואשר מגיב בתגובה פיזית  לעשות זאתאינו יודע לרס� את כעסו ואת מזגו ואינו רוצהאלי� ש

היא תופעה שאחרי� צופי� בה וסבורי� בטעות כי , אלימה על  דבר שאינו מוצא ח� בעיניו

 

 Á·Â ‰ÏÈ‰˜· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ˙˙ÁÙ‰– ÌÈ¯Â·È„Ó·¯‰ אלגריסי ' א, ארהרד' ר, אהרונישקי' ש  12
ÌÈ˘ÚÓÏ )2005 ,אביב�אוניברסיטת תל, ועידת השלטו� המקומי, 9' נייר עמדה מס.(   

 )2003, המכו� הישראלי לדמוקרטיה, נייר עמדה( ‰‡Ì„‡‰ „Â·Î ˙�È„Ó Ì�ÓÂ אלו� הר אב�  13
 . 19' עמ

14  Ì˘. 
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והיא א� בעלת , יש בה ביטוי נכו� לרחשי הלבשיש ללמוד מ� הגישה הזו ולאמצה מאחר 
  . תוצאות רצויות

 אחרי שקיומה ונפוצותה  שזכתה אצלנו לפרסו�, היא האלימות במשפחהס�נוסוג  .8
מ� אלימות הנובעת קיימת . חקיקת הוראות חוק מיוחדות א� חייבהלכ�  ו,נחשפו ברבי�

הנובעת של הגבר התוקפ� לבי� סבולת גבוהה של האישה המוכה וח עדי� השילוב שבי� כ
מצער . יעה לאלימות על שבירת הכלי�לא פע� מ� הרצו� להציל את המשפחה ולהעדי� כנ

במקרי� אלה יש בחוק אמצעי� . וח חיי אד�כי א� גברה אלימות חמורה שהביאה לקיפ
אול� נעדרת בחלק מהמקרי� החמורי� של גר� מוות , כגו� הרחקה מ� הבית, ייחודיי�

מוב� שיש לחפש דרכי� . האפשרות של ענישה מרתיעה כי הגבר האלי� ש� ק� לחייו
, משטרה(לכ� דרושה ערנות של גורמי אכיפת החוק . לפני קרות האסו�, � הגבר מראשלריסו

התעלמות מאלה עלולה . לסממני� ראשוניי� המבשרי� על הסכנה) פרקליטות ובתי משפט
  . להביא לקרות האסו�

�ארגוני נשי� בישראל מעריכי� שמספר הנשי� המוכות בישראל בידי גברי� מגיע ל

 חיי� –נשי� וילדי� ,  גברי�–תו� זה היא שכמיליו� ישראלי� משמעות נ. 200,000
כלומר כשביעית מאזרחי ,  מיליו�–במשפחות שבה� הגברי� במשפחה מתנהגי� באלימות 

באיזו מידה מתקיי� : ובו נשאלו המשיבי�, נתו� מקביל מצוי בסקר שער� מכו� דח�. ישראל
 56%? בנות זוג� ביחס משפילאו לא מתקיי� בישראל מצב שבו גברי� מתייחסי� אל 

  .15 שסברו אחרת40%השיבו שיחס משפיל מתקיי� במידה רבה או די רבה לעומת 

בה� נובעת האלימות מצריכת סמי� או משקאות משכרי� ש ה� מקרי� סוג חמישי .9
  .מ� הצריכה המתוארתהגורמי� להחצנה של תכונות אלימות בשל היעדר הריסו� הנובע 

1977�ז" תשל,ט לחוק העונשי�34סעי� חלקי� מיר כא� שכרות יש להזכל באשר, 
  :הקובע

. ט34

 שכרות
לא יישא אד� באחריות פלילית למעשה שעשה ) א(

במצב של שכרות שנגרמה שלא בהתנהגותו הנשלטת 
  .או שלא מדעתו

עשה אד� מעשה במצב של שכרות והוא גר� ) ב(

רואי� אותו כמי , למצב זה בהתנהגותו הנשלטת ומדעת

א� העבירה היא ,  את המעשה במחשבה פליליתשעשה

או באדישות א� העבירה מותנית ג� , של התנהגות

  . בתוצאה

 

15  Ì˘ ,16 'עמ.  
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גר� אד� למצב השכרות כדי לעבור בו את ) ג(

רואי� אותו כמי שעבר אותה במחשבה , העבירה

או בכוונה א� , פלילית א� היא עבירה של התנהגות

 ".היא מותנית ג� בתוצאה

 תכניות הטלוויזיה לילדי� היו� ה� בוטות יותר ומציגות רמת בהשוואה לעבר .10

  .פיזית או מינית, בי� אלימות מילולית, אלימות גבוהה יותר

סרטי� למבוגרי� אלא ג� בתכניות ילדי� בהאלימות מוצגת לא רק בסדרות מתח ו

כגו� סדרות מצוירות שבה� הגיבורי� נוהגי� זה בזה באלימות בלתי , תמימות כביכול

 מעלה 1992�1991סקירת הסצנות האלימות ששודרו בארצות הברית בשני� . וסקתפ

לעומת זאת בשידורי .  פעולות אלימות בשעהארבעשבתכניות למבוגרי� מופיעות בממוצע 

 אחוז מהדמויות בסרטי ילדי� 79.  פעולות אלימות באותו פרק זמ�32הילדי� מופיעות 

  .מעורבות במעשי אלימות כקרב� או כתוק�

ממצאי מחקרי� שנערכו באר� ובעול� מצביעי� על התרומה השלילית שיש לשידורי 

�ר חוה תדהר מאוניברסיטת בר"ממחקר שערכה ד. הטלוויזיה על ילדי� ומבוגרי� כאחד

 עד 12�איל� עולה ששיעור האירועי� האלימי� בתכניות המיועדות לילדי� בגיל הר� מגיע ל

כמחצית .  דקות צפייה4.8 אירוע לכל –לשעה , יתפיזית ומילול,  אירועי� אלימי�13

בס� הכול נרשמו . כללו אלימות) 1999בסו� (מהתכניות ששודרו בשבוע שבוצע המחקר 

תכניות הטלוויזיה לילדי� בישראל אלימות .  דקות שידור3,997 אירועי� אלימי� במש� 837

  . 16יותר מבארצות הברית ובאירופה

, לפיה�. שהצפייה באלימות מפחיתה את רמת האלימות דווקא הסבורי�פסיכולוגי� יש 

והצפייה עשויה להפחית אלימות בכ� שהיא משחררת , יצר התוקפנות הוא פנימי ומולד

תאוריה זו . בכ� היא עוזרת לאנשי� לראות אלימות במקו� לפעול באלימות. לחצי� ומתחי�

, על פי הגדרתו, דח�. תעל פיה מקור האלימות בדח� לתוקפנוו, ית הקתרזיסימכונה תאור

אול� מחקרי� שבדקו א� . אליו שוא� הדח� להגיעשנית� להפחית על ידי השגת הגירוי 

 אינ�, צפייה בתכני� אלימי� או השתתפות בפעילויות אלימות מפחיתה את רמת התוקפנות

  . ספקי� תמיכה בתאוריה זומ

 גורסי�,  נלמדתשהאלימות היא התנהגות רבי� אחרי� הסבורי� כאמור פסיכולוגי�

  : בדרכי� האלה, לפי גרסת�, תוצאה זו נגרמת. שהטלוויזיה האלימה מגבירה תוקפנות

 

16  Ì˘19 ' עמ.  
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הצופה מחקה את השחק� שהוא מודל לחיקוי וכ� לומד טכניקות חדשות של : חיקוי  . א

  . יוכל להשתמש בה� בעתידהוא  ו,אלימות

 וכ� ,ר את בעיותיובסדרות רבות הגיבור משתמש באלימות כדי לפתו: מת� הכשר  . ב

  .הצופה לומד שנית� לפתור בעיות בעזרת אלימות

 וכ� הוא ,הצופה רואה מדי יו� ביומו מספר רב של סצנות אלימות: הקהיית רגישות  . ג

הרגישות .  מזדעזע ממנהאיננו והוא כבר ,חושב שהאלימות היא התנהגות יו� יומית

  .ימות שהוא רואה ביו�שלו למעשי אלימות פוחתת ופוחתת כמספר סצנות האל

הצפייה באלימות גורמת התרגשות ועוררות פיזיולוגית העלולות להגביר : עוררות  . ד

  .במצב של עוררות מוגברת אנו עלולי� להתפר� בתוקפנות. תגובות תוקפניות

,  שונותתיאור קצר ותמציתי של מגמות ותהליכי� כביטוי� בקבוצות אנושיותלאחר . 11

לסוגיה� כדי לרסנ� האלימות ינו היא מציאת דר� הטיפול בתופעות המשימה שניצבת בפנ

המציאות . למדו מ� המזיק ומ� הרעיולהפחית� ולשנות את אורח החיי� המקובל כדי שלא י

תופעות האלימות חלופה החלטית המבהירה את הסתייגותנו במקו�  מציבה איננהשלנו 

  .משמעית מאלימות לכל צורותיה�החד

היא , לוייה השוני� ובכלל זאת האלימות הפיזית והאלימות המילוליתעל גי, האלימות

התנהגות אלימה עומדת בניגוד למבנה הערכי של . נגע שיש לשרש ולעקור מחברתנו

האלימות מאיימת על ביטחונ� של יחידי� וקבוצות . המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית

ובכלל , ות לפנות מקומה לסובלנותעל האלימ. ומערערת את המרק� הרב גוני הקיי� במדינה

  .זאת להכרה כי זכותו של כל אד� לכבודו ולחירותו

 לשכנע להיות סבלניי� שיעזרו האמצעי הראשו� במעלה הוא כמוב� החינו� וההסברה

 השפעות שליליות נית� להביא הרי כנגד, בכל הנוגע לחינו� ולהסברה. במקרי� הנדרשי�

, ת שנועדו להסביר לאד� שרוצי� לשמור על כבודוסבלנות וסובלנו, דברי� של תבונה

עולי� מוצדקת באשר ל.  ושיש רצו� להגיש לו סיוע בבעיותיו,שרואי� בו שווה ובעל זכויות

י� התחשבות מיוחדת במצבי� של משברי קליטה שמדינה המבקשת לקלט� חייבת לשקול ב

  .שיקוליה

מקו� שאי� בו הכרה באחר ; שיח�אי� דו, האלימות צומחת במקו� שאי� בו סובלנות

חינו� של הורי� את , החינו� כנגד אלימות צרי� להיעשות החל מ� הגיל הר�. ובשונותו

החינו� צרי� להיות חינו� . שיח�חינו� לדו, חינו� לקליטת עלייה, ילדיה� לכבד את האחר

. אלחינו� שימשי� בצבא ההגנה לישר, חינו� בתנועת הנוער; ילדי בית הספר, של ילדי הג�

לחרות על דגלה את המאבק בכל סוג של : ג� התקשורת צריכה להיות מחויבת לעני� הזה

. משמעיי��מסרי� כנגד אלימות ה� פיזית ה� מילולית צריכי� להיות ברורי� וחד. אלימות
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לא למותר לציי� בהקשר זה כי ההתמודדות ע� כל תופעה ראשיתה בהבאת הנושא 

  .למודעות

ובכלל זה יעד מרכזי של משרדי ,  יהיה מוגדר כיעד לאומיהמאבק באלימות נכו� א�

. המדינה צריכה להבטיח הקצאת משאבי� נאותה לצור� המשימה. הממשלה השוני�

אשר תעבודנה בהקשר זה באופ� אינטגרטיבי , הטיפול הנדרש הוא טיפול של כלל המערכות

  .הפכו לחזו� נפר�ומובנה תו� שיתו� פעולה וכדי לשרש את ההתנהגויות הפסולות אשר 

 מ� י�יש מקו� להחלטיות ולשכנוע הנובע, דרכי� אלו אינ� מצליחותאול� א� 

של פגיעה ברכוש של אחר , ההתנערות המכרעת של חברתנו מתופעה של פגיעה באחר

והתזה , זכויותיו של קרב� העבירהעל  ווהחוק מתכוו� לשמור ג� על כבוד. וכדומה

היא , רק זכותו של העבריי� ולא של מי שסובל מידיוהמוטעית כאילו כבוד האד� הוא 

רשת פבאני שב וחוזר על דברי� שאמרתי . לשרשרת של אלימות, לא אחת, מטעה וגורמת

˙‡ÓÈ�‚17:חוק �כבוד האד� וחירותו נושא עמו בשורה חוקתית חקוקה לכל פרט : יסוד

� העבירה בפועל קרב. אול� בשורה זו נועדה לכל החברה ולא רק לעברייני� שבה, בחברה

אימה ופגיעה ,  מפני פחד�חירותעל  ו�דר� זכאי� להגנה על כבוד ובכוח וכל אזרח תמי�

השפלות אינה לשה שלא לשוב ולהיות מושא למכות ויזכותה של א. לא פחות מ� הנאש�

  .פחותה מזכות בעלה המכה לחירותו

גוע בקרב� א� האד� האלי� מבקש לפ. יש לזכור כי אלימות היא ההפ� מכיבוד האד�

. בדר� זו הוא משפיל את קרבנו או א� ש� ק� לחייו. בדר� מילולית א� בפגיעה בגופו

. שיעור האלימות בישראל מצוי בעלייה תלולה ובשיעור העולה על קצב גידול האוכלוסיה

  .מגמה מדאיגה זו מחייבת התגייסות מלאה של כל הגורמי� ואת מחויבות� המלאה לעניי�

 הנעה לתומה בדרכי� שלא להיות קרב� לאונס אינה פחותה מזכות זכותה של אישה

אי� באמור כא� כדי להפחית כהוא זה מ� החובה להקפיד באופ� . הנאש� שלא להיעצר

אול� אי� בהקפדה זו , שיפוטי יוגנו ויובטחו�דווקני על כ� שזכויות הנאש� בשלב הטרו�

  . היסודבלבד כדי למצות את החובות הקמות ועולות מתו� חוק 

, התושב והמבקר, האזרח והגר, לוהקניית זכויות מכוח חוק היסוד דינה שתחול על הכ

  . הנאש� והקרב�

 ענישה מחמירה – בניגוד לדעות שונות הקיימות בתחו� זה –לכ� אינני שולל

חייב ,  לחוק העונשי�186כביטויו בסעי� , האיסור של נשיאת סכיני�, למשל. ואפקטיבית

אנו עדי� כיו� לנשיאת סכיני� במקומות בידור וא� . ו ולהיות מופעל כדבעילמלא את ייעוד

 

  .589) 4(ד מט"פ, ÓÈ�‚ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡˙ �, 2316/95פ "דנ  17
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זוהי תופעה המחייבת היערכות ראויה במוסדות הרלוונטיי� וא� ענישה ההופכת . בבתי ספר

  . את עצ� נשיאתו של סכי� בניגוד להוראות החוק למעשה שעונש אפקטיבי בעקבותיו

כי� יכולה להביא לסנקציות פליליות ממשיות יש יסוד להנחה כי עצ� הידיעה שנשיאת ס

המועדפת לא אחת מטעמי� , עשייה�אי� לבחור בחלופה של אי, מכל מקו�; יכולה להרתיע

  .הנראי� בלתי ענייניי�

 היא רק דוגמה לש� – על א� היותה נפוצה ומסוכנת לחיי אד� –א� מוב� שהסכינאות 

יי אד� וכדי להסיג אחורה את המחשת הצור� בפעולה עונשית החלטית כדי להציל ח

ההתנהגות האלימה הפולשת למקומות בידור ולבתי ספר והופכת אנשי� תמימי דר� 

. הרי התנסינו ברצח של מי שביקש במתינות להיזהר מגרימת נזק למכוניתו. לקרבנות שווא

הלאות וחוסר התגובה המידתית של גורמי אכיפת החוק עלולי� להביא להפיכת תופעות 

וכל החרד מפני ערעור נוס� של אורחות החיי� , ת להתנהגות מושרשת ויו� יומיתשליליו

  . של חברתנו מ� הנכו� שיסכי� לסבירות של שינוי הגישה

, ללא תוספת של יסוד של הרתעה וענישה, חינו� והטפה בלבד, סיכומ� של דברי�

כאשר , מצעי�לש� אפקטיביות הפעולה דרוש שילוב של הא; עלולי� להיות בלתי מספיקי�

 .ביניה� ג� כלולה הענישה הראויה והמידתית


