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  סוגיות נוספות. ו

  כללי. 1

 סוגיות שפתרונ� הראוי כלל –הראשו� : לשלושה מיני� של סוגיות אתייחס בפרק זה

א� משו� מה נוטי� לעתי� להתייחס אליה� כאל , אמותיה של ההגנה הפרטית' אינו בד

שאינ� מיוחדות ,  סוגיות כלליות–השני ; ")סוגיות זרות: "להל�(סוגיות של הגנה פרטית 

 לכל – לפחות –ה הפרטית אלא נוגעות לכל הסייגי� לאחריות פלילית או להגנ

 סוגיות שאכ� מחייבות דיו� מיוחד –והשלישי ; ")סוגיות כלליות: "להל�(הצידוקי� 

  ").סוגיות מיוחדות: "להל�(במסגרת העיסוק בהגנה הפרטית 

  סוגיות זרות)  א(

ראייה מוטעית כזו .  מוטעיתמדובר בסוגיות שראיית� כסוגיות של הגנה פרטית היא

סוגיה מרכזית . מתאפשרת כשהדיו� אינו מבוסס על הרציונאל הראוי להגנה הפרטית

שלפיה אי� , דעתי. שנוטי� לעתי� לשייכה להגנה הפרטית היא הדיפת תוק� חסר אשמה

  .1130כבר הובעה לעיל בהרחבה, המדובר בהגנה פרטית

אשר , ו של שלוש סוגיות נוספותיש לשלול את שיוכ� לענייננ" קל וחומר"מכח 

 –האחת .  דני� בה� כבסוגיות של הגנה פרטית– במיוחד בספרות הפילוסופית –לעתי� 

, Nozickידי �שנטבע על, במונח זה. ”innocent threat“מהווה " תוק�"המקרה שבו ה

, הכוונה היא למצב שבו אד� מהווה איו� כתוצאה מכ� שזורקי� אותו על הנתק�

אול� ,  אינו משתמש במונח המשפטי המדויק לעניי� זהNozickנ� אמ. 1131למשל

מצב שבו , כידוע, וזהו, ")שליטה("בהיעדר רצייה " תקיפה"סבורני כי כוונתו היא ל

    . נטול כל אחריות פלילית" תוק�"ה

 Nozick – “innocentהסוגיה השנייה מוכרת א� היא תו� שימוש במונח שטבע 

shield of threat” .ה שהוא מביא לעניי� זה היא של אד� תמי� הממוק� בחזית הדוגמ

יפגע בהכרח ג� באותו , כ� שא� יפעיל הנתק� כח מג� כנגד התוק�, הטנק של תוק�

 
 

  ).4(ד�ו) 6(ב; )5)(ח)(5(ב; )ה)(5(ב; )ד)(5(ב; )ג)(5(ב; )ב)(5(ראו פרקי� ב   1130
  .Nozick של/ 1 לספרו ז34 'ראו ע   1131
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שכ� לא זו בלבד , אי� מדובר כא� בהגנה פרטית, בר�. 1132אד� תמי� המשמש כמג�

  .אלא א� אי� מצדו תקיפה כלשהי, אחריות�שהאד� התמי� אינו בר

לישית שנוטי� לדו� בה כבסוגיה של הגנה פרטית היא הפסקת היריו� סוגיה ש

א� שנית� בהחלט . 1133שתכליתה הצלת הא� מ� הסכנה שהמש� ההיריו� מהווה לגביה

אי� כל מקו� לעיוות סייג , "צור�"לפטור ואפילו להצדיק את ההפלה במסגרת סייג ה

  .אחריות�בהיעדר תוק� בר, ההגנה הפרטית כ� שיחול ג� על מקרה כזה

�סוגיה אחרת שנוטי� בטעות לדו� בה כבסוגיה של הגנה פרטית היא הפגיעה בעובר

רציונאל ההגנה הפרטית אינו , לדעתי. 1134אורח תמי� במהל� ההתגוננות מפני התוק�

א� הפגיעה . אמותיה של ההגנה הפרטית' מותיר ספק שאי� מקומה של סוגיה זו בד

קו� לאחריות פלילית בהיעדר היסוד הנפשי ממילא אי� מ, האורח היא בשגגה�בעובר

כגו� כשהנתק� מכוו� את (האורח היא ברשלנות �א� הפגיעה בעובר; הנדרש בעבירה

עשוי הנתק� לשאת , )מחטיא ופוגע באד� תמי�, הכח המג� כנגד התוק� א� אינו נזהר

� וא; )כמוב�, א� לא לעבירה של מחשבה פלילית(באחריות לכל היותר לעבירת רשלנות 

 ”innocent shields of threats“�כגו� במקרה מסוג ה(האורח היא מכוונת �הפגיעה בעובר

אול� אי� , "צור�" סייג ה– במקרי� מסוימי� –יש אמנ� אפשרות שיחול , )שהוזכר לעיל

  .1135כל אפשרות להצדיק את המעשה כהגנה פרטית

  סוגיות כלליות)  ב(

אלא שאי� , במסגרת הדיו� בהגנה הפרטיתמדובר בסוגיות שאמנ� מתעוררות ג� , כאמור

לכלל , לפחות, ה� מיוחדות לסייג זה וה� נוגעות לכלל הסייגי� לאחריות פלילית או

 
 

  .35 'ראו ש� ע   1132
; Finkelmanשל / 8 למאמרה ו1280 'ע; Fletcherשל / 13 לספרו ח863 'ע, למשל, ראו   1133

במצב דברי� שבו הדי� המצוי אוסר על הפסקת , כמוב�, מדובר. של פרימר/ 12ומאמרו ו
  .ההיריו�

 לנכו� לקבוע  האמריקני ומנסחי הצעת החוק הפדראלית האמריקנית מצאו.�M.P.Cמנסחי ה   1134
אורח �כי ההגנה הפרטית אינה מתפרשת על פני פגיעה ברשלנות או בפזיזות בעוברי, במפורש
  /.6 להצעת החוק הפדראלית יג(2)601וסעי� / 4 יג.�M.P.C ל(3)3.09 ראו סעי� –תמימי� 

 ראו הפרוטוקולי� –ובכל זאת הוצע במקומותינו לראות מקרה זה כמקרה של הגנה פרטית    1135
חלק מקדמי וחלק (חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק העונשי� , יוניה של ועדת החוקהשל ד
 לפרוטוקול 26 'ע; /22 לפרוטוקול א29, 9 'ע; /21 לפרוטוקול א4�3 'ע: �1992ב"תשנ, )כללי

הדבר הובא בדיוני הוועדה כשיקול נגד להוספת המילי� /. 28 ואיל� לפרוטוקול א3 'וע/ 23א
  .ת ההגנה העצמיתלהגדר" כלפי תוק�"
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לסוגיית העושה הגור� באשמתו ; כוונתי לסוגיית ההגנה הפרטית המדומה. הצידוקי�

ובר מד. ולסוגיית ההוכחה של ההגנה הפרטית; )או להג�(למצב שבו הוא נאל� להתגונ� 

ושקוצר היריעה של ספר זה , שכל אחת מה� מצדיקה מונוגרפיה נפרדת, בסוגיות רחבות

 ההגנה הפרטית –באשר לשתיי� מה� : יתרה מזו. אינו מאפשר את הליבו� הראוי שלה�

 ישנ� יתרונות ברורי� לגיבוש הסדרי� –המדומה וההוכחה של ההגנה הפרטית 

על כל , או לפחות,  לאחריות פליליתשיחולו על כל הסייגי�, משפטיי� כלליי�

שמלבד (מכיוו� שמחקר זה לא נועד לטפל בסייגי� האחרי� לאחריות פלילית . הצידוקי�

  .אי� אפשרות לערו� במסגרתו דיוני� מקיפי� בסוגיות כלליות אלה, )ההגנה הפרטית

הרי שלא זו בלבד שמדובר בסוגיה , אשר לסוגיית ההוכחה של ההגנה הפרטית

אלא א� מהווה היא חלק מ� המשפט הפלילי הדיוני ואינה משתייכת למשפט , כללית

מהוות שתי , לעומת זאת. 1136לפיכ� אמנע מלדו� בה. הפלילי המהותי שבו עסקינ�

 ההגנה הפרטית המדומה והגרימה בלוויית אשמה למצב ההגנה –הסוגיות האחרות 

שרות לדו� במסגרת זו א� שאי� אפ, לפיכ�.  חלק מ� המשפט הפלילי המהותי–הפרטית 

  .בכל זאת נתייחס אליה�, במלוא היקפ�

  סוגיות מיוחדות)  ג(

האחת . שיידונו להל� בפרק זה, המיוחדות להגנה הפרטית, שתיי� ה� הסוגיות הנוספות

 
 

הגישה השלטת כיו� במשפט הפלילי המודרני היא . ובכל זאת נייחד מילי� מספר ג� לסוגיה זו   1136
אול� , והטוע� לחריג עליו הראיה, שאמנ� התגבשותו של סייג לאחריות פלילית היא החריג

על התביעה להסיר את הספק בהתא� לעיקרו� , משהתעורר ספק סביר שמא התגבש סייג
כ� שעל הנאש� מוטל לכל היותר הנטל לעורר ספק . ו מספק בפלילי� ייהנה הנאש�שלפי
 את האפשרות – מעל ומעבר לספק סביר –ומשהתעורר ספק כזה על התביעה לשלול , סביר

בכל הצעות החוק המרכזיות , למשל, גישה מודרנית זו באה לידי ביטוי. שהתגבש הסייג
 להצעת החוק של 45סעי� ; /4ק של פלר וקרמניצר ג להצעת החו41ראו סעי� (שבמקומותינו 

�34ה ו34בסעיפי� ; /)5 להצעת החוק של אנקר וקרפ ג48סעי� ; /1הוועדה בראשות אגרנט ג

, ראו(במשפט האמריקני ; /)17א (39' במסגרת תיקו� מס/) 1א(כב אשר נקבעו בחוק העונשי� 
הדיו� , למשל, ראו(שפט האנגלי ובמ) Kadish & Schulhoferשל / 19 לספר� ח878 'ע, למשל

  .Russell)של / 6 ואיל� לספרו ח683 ' שבע�Mancini וWoolmingtonבהילכות 
;  ובטקסט המפנה אליה�122�121ש "וראו ג� הדיו� בהבחנה שבי� עבירה להגנה לעיל בה  

של אנקר / 1 לספרו ד187�170 'הדיו� המקי� שבע;  שלעיל54ש "ה;  שלעיל85ש "ה
  .של הרנו�) א/(14 לספרו ד211�205 'לסוגיה נושא דיוננו אשר בעוההתייחסות 

 –המשפט �יש בהחלט מקו� לדיו� בהגנה הפרטית אפילו ביוזמתו של בית, כי לדעתי, כ� יצוי�  
� לפסק656 'דברי השופט ב� בע, למשל, ראו(מקו� שבו נמנע הנאש� מלהעלות את הטענה 

  ).בעניי� חזקיה/ 40הדי� ב
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אמנ� ג� באשר לסייגי� אחרי� לאחריות .  חריגה של העושה מתנאי ההגנה הפרטית–

אול� ישנ� לעניי� זה , חריגה מ� התנאי�פלילית המצדיקי� שימוש בכח אפשרית 

הסוגיה הנוספת השנייה המיוחדת . שיקולי� כבדי משקל המיוחדי� להגנה הפרטית

אמנ� מבחינה . זוגה המכה�להגנה הפרטית היא התגוננות האישה המוכה מפני ב�

אול� במציאות הקיימת , תאורטית נית� לפקפק בהצדקה לדיו� נפרד בסוגיה ספציפית זו

  .ת לסוגיה זו חשיבות לא מועטהנודע
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  ההגנה הפרטית המדומה. 2

  כללי)  א(

פתרונה הראוי מחייב מחקר . סוגיה כללית, כאמור, המדומה מהווה" צידוק"ה

ודיו� , 1138 ואולי א� לכלל הסייגי� לאחריות פלילית,1137והתייחסות לכלל הצידוקי�

 חשיבותה של נוכח, בכל זאת. 1139מקי� שתקצר היריעה מלהכילו במסגרת ספר זה

נדו� , ההגנה הפרטית המדומה ונוכח הנטייה לבלבל בינה לבי� ההגנה הפרטית הממשית

  .א� כי בקצרה, ג� בה

המתייחס לטעות של , באשר לעצ� העובדה שקיומו של סייג לאחריות פלילית

 לפחות כשמדובר בטעות שאופייה הוא של –הוא רצוי , העושה ביחס לנסיבות הצידוק

. 1141 קיימת תמימות דעי� כמעט מוחלטת– ולא של טעות בחוק 1140טעות בעובדה

שהרי כאשר הטעות היא סבירה אי� , הטע� לכ� נעו� בשיקולי� כלליי� של אשמה

וא� כשאיננה סבירה אשמתו קלה יותר בהשוואה , הטועה�בעצ� אשמה של העושה

. ות�שג� הוא פעל בהיעדר נסיבות מצדיקות א� בלי שדימה את התקיימ, לעושה אחר

שלפיה אי� בו מקו� לאחריות ללא , נוכח עמדתו הברורה של המשפט הפלילי המודרני

  .מתחייבת התחשבות באמונתו של העושה, אשמה

 
 

�שלפיה הגישה האופטימלית להגנה המדומה צריכה להתייחס לכל ה, לדעה דומה  1137

justifications ,של / 50 למאמרו ט1061 'ראו עStratenwerth.  
ייתכ� שג� בכ� אי� די ויש לשאו� לגיבוש הסדר משפטי לסוגיית הטעות אשר יחול לא רק על   1138

  .ההגנות אלא ג� על העבירות
נה המדומה בכלל ובסוגיית ההגנה הפרטית המדומה לדיוני� נרחבי� יחסית בסוגיית ההג 1139

של / 50מאמרו ט; Cowleyשל / 13מאמרו ט; Revilleשל / 12בפרט ראו מאמרו ט
Stratenwerth ;של / 16מאמרה טGiles ;של / 56מאמרו טYeo ; של אנקר/ 1 לספרו ד5פרק ;

 762, 758�683 'וע/ 71 ואיל� למאמרו ט239 'ע, Fletcherשל / 26 למאמרו ט115�103 'ע
  .Diamondשל / 48 למאמר ט689�674 'ע; /13ואיל� לספרו ח

לא רק טעויות בנוגע לעצ� , ביחס להגנה הפרטית, יש להבהיר כי הטעויות בעובדה כוללות   1140
של / 1 לספרו ד128�127 ' ראו ע–קיומ� של תקיפה וסכנה אלא ג� בנוגע לנחיצות הכח המג� 

ועל כ� , טעויות הנוגעות לדרישת הפרופורציה ונגזרותיהאופי של טעות בחוק יש ל. אנקר
�  .בהמש

די� �לפסקי, להצעות חוק, לפיכ� אמנע מעריכת רשימה של הפניות לקודקסי� פליליי� קיימי�   1141
 שנית� בשנת Levettהדי� בעניי� �יצוי� כי כבר בפסק. ולדברי מלומדי� המעידי� על כ� נאמנה

בעניי� עסלה / 3הדי� ב� לפסק499 'ע, למשל,  ראו–  הוכרה ההגנה הפרטית המדומה1639
  .בעניי� שורקה ומחאני/ 8הדי� ב� לפסק551 'וע
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על הצור� הגדול בהתחשבות כזו בטעות של המתגונ� או המג� נית� ללמוד מ� 

בלילה נתקל ' א: הדי� בעניי� עסלה�ידי השופט זילברג בפסק�שניתנה על, הדוגמה הבאה

מתברר , בדיעבד. ומתגונ� מפני איו� זה, אשר מאיי� עליו באקדח', ב�ב) בחשכה(

לא ייתכ� לחייב את , כפי שציי� השופט. תקי��לא היה טעו� או שהיה לא' שאקדחו של ב

אלא יש לראות את , הנתקפי� לבדוק את יעילות נשקיה� של התוקפי� בטר� יתגוננו

חשיבות ההכרה בהגנה הפרטית המדומה . 1142לה�מעשיה� באספקלריה של הטעויות ש

 שבו על – מצב של אילו� – המצב הקשה –האחד : היא גדולה בשי� לב לשני גורמי�

 העבירה החמורה שנית� לעתי� –והשני , העושה להחליט במהירות א� להפעיל כח מג�

א� שהרי נוכח מטרתו להתגונ� או להג� שו, קרובות לייחס לעושה א� מתעלמי� מטעותו

 – לכל הפחות –כ� שנית� לייחס לו עבירת כוונה או , הוא לעתי� קרובות לפגוע בתוק�

לחשיבותו הרבה של גור� ). מתעלמי� מטעותו, כאמור, א�(עבירה של מחשבה פלילית 

  .אחרו� זה נשוב ונידרש ג� כשנתייחס לטעויות שאינ� סבירות

 שלגביה קיימת לעתי� – ההגנה על אד� אחר –על גיזרה אחת של ההגנה הפרטית 

כ� שא� העושה בוחר להג� על אד� , נטייה מוטעית לשלול את הרלוונטיות של הטעות

הטעמי� לשלילת גישה כזו . כבר עמדנו לעיל, "על סיכונו"עליו לעשות זאת , אחר

  .1143הובאו ש�

  השילוב המוטעה של ההגנה המדומה בהגנה הממשית)  ב(

ת מלמדנו על הבדל מהותי בינה לבי� ההגנה הרציונאל להצדקתה של ההגנה הפרטי

כאשר התקיפה קיימת א� . שכ� רציונאל זה כלל אינו חל על האחרונה, הפרטית המדומה

" תוק�"אי� אשמה של ה, אי� פגיעה של ממש באוטונומיה שלו, ורק בדמיונו של העושה

 האחרות ג� התאוריות: יתרה מזו". מג�"משפטי אינו תומ� בהפעלת כח �והסדר החברתי

אינ� חלות על , שלעיל' ואשר נסקרו בהרחבה בפרק ב, שהוצעו להצדקת ההגנה הפרטית

אי� ולא יכול להיות ספק שאופייה , לפיכ�. 1144ההגנה המדומה אלא על הממשית בלבד

 
 

השופט דחה את טענת התביעה שלפיה כביכול . בעניי� עסלה/ 3הדי� ב� לפסק500�498 'ראו ע   1142
על טעות בנוגע לעבירה , שעסק בטעות בעובדה, 1936,  לפקודת החוק הפלילי12חל סעי� 

בטעות , כל ההבחנה ההיא בי� טעות וטעות: "באומרו, לא על טעות בנוגע להגנהבלבד ו
שכ� סעי� , כיו� אי� אפילו ספק מילולי...". ואי� לה על מה שתסמו� בנוסחו של החוק, יסודה

  ".טעות במצב דברי�"עוסק ב/) 1א(יח לחוק העונשי� 34
  ).2(ראו פרק ה   1143
, ונאל להצדקת ההגנה הפרטית ג� על ההגנה המדומה להחיל רצי–לדעתי ,  מאול�–ניסיו�    1144

ומביע ,  מתייחס לשתי תאוריות בלבדDressler/. 38 למאמרו ט95�92 ' ראו ע– Dresslerעשה 
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 פטור שאינו מבוסס על הרציונאל –של ההגנה המדומה אינו של צידוק אלא של פטור 

 של – הקלה או הבלתי קיימת –לא על אשמתו א, להצדקת ההגנה הפרטית הממשית

אורח הקרב לעברו �כשהעושה טועה לחשוב שעובר, למשל, כ�. העושה נוכח טעותו

המרב שנית� להסכי� לו , ובשל כ� מפעיל כנגדו כח מג� קטלני, בחשכה מתכוו� להמיתו

  ופוטרת אותו– במיוחד א� טעותו היא סבירה –הוא שהחברה מבינה את העושה שטעה 

, א� בהחלט אי� מקו� להצדיק את מעשהו בבחינת המעשה הנכו�. מאחריות פלילית

אינדיקציה ברורה . הראוי והמוצדק שבו מעוניינת החברה בכל סיטואציה דומה אחרת

המודע לעובדות , נית� למצוא בכ� שאד� שלישי, לכ� שמדובר בפטור ולא בצידוק

לא זו בלבד שלא , כלל אינו נתק�" תק�נ"כלל אינו תוק� וה" תוק�"כהוויית� ויודע שה

וייתכ� , אלא אפילו בפטור לא יזכה, "נתק�"יוצדק א� בכל זאת ייחל� לעזרתו של ה

  .1145מאד שתוטל עליו אחריות בגי� ביצוע באמצעות אחר של העבירה

אמריקני נטייה �קיימת במשפט האנגלו, למרות הבחנה מהותית חשובה זו, והנה

 לבי� ההגנה – לפחות כשהטעות היא סבירה –גנה המדומה חזקה שלא להבחי� בי� הה

אלא לשלב את ההגנה המדומה בהגנה הממשית במסגרת של שעטנז מַערֵ�ל , הממשית

  .1146אחד

 
 

אכ� אי� ההגנה המדומה בגדר , דעתו כי א� רציונאל ההגנה הפרטית הוא אבד� זכויות התוק�
) לדעתו(אזי נית� , התנגד לתוקפנותאלא שא� הרציונאל הוא זכות כנגד המדינה ל, "צידוק"

לומר שע� ההתאגדות לחברה שמרנו לעצמנו לא רק את הזכות להתנגד לתוקפנות ממשית 
  .אלא ג� למדומה

שהרי על , "מתגונ�"ה" נתק�"האחריות בגי� ביצוע באמצעות אחר היא על מעשיו של ה   1145
שא באחריות פלילית  יי–" תוק�" א� הפעיל כח כנגד ה–מעשיו של האד� השלישי עצמו 

 על – לדעתי –דוגמה זו מצביעה . Williamsשל / 3 למאמרו ט739 'וראו ע. ישירה ופשוטה
 Â‰Ê˙" הצור� המדומה"שלפיה השלכותיו המשפטיות של , חוסר הדיוק שבקביעתו של פלר

  /.3 למאמרו ה18 ' ראו ע–" הצור� הממשי"לאלו של 
אותו נית� למצוא לא רק במשפט המקובל אלא ג� ש, כבר עמדנו לעיל על שילוב מוטעה זה  1146

) א)(2( ראו פרק ג–ועל תוצאותיו השליליות , בהצעות חוק ובכתבי מלומדי�, בחוקי�
המציעי� , לעמדות חריגות של מלומדי�). במשפט האמריקני) (ב)(2(ופרק ג) במשפט האנגלי(

 ואיל� 282'  ועDresslerשל / 38 למאמרו ט95�92 'ראו ע, justificationלראות בהגנה המדומה 
, לשילוב המוטעה של ההגנה המדומה בהגנה הממשית יש. Greenawaltשל / 39למאמרו ט

 התייחסות להגנה המדומה כאל –האחת : שתי תוצאות שליליות אפשריות, כאמור
justificationוהשלילית –והשנייה , בבחינת המעשה הראוי והנכו� לעשותו,  לכל דבר ועניי� 

וזאת על ,  בלבדexcuse התייחסות להגנה הפרטית בכללותה כאל בעלת אופי של –ות לא פח
  .שבי� ההגנה הפרטית הממשית להגנה הפרטית המדומה) הלא גבוה(בסיס המכנה המשות� 
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Fletcher כי א� שמרבית המומחי� למשפט פלילי ) הפסימית משהו( הביע הערכתו

בכל זאת , לפטורהברית ובאנגליה יבינו בקלות את מהות ההבחנה שבי� צידוק !בארצות

 מבהיר כי Fletcher.  של ההגנה המדומה– פטור –רק מעטי� מה� יבינו את מהותה 

. ומביא שני טיעוני� נוספי� לתמיכת עמדתו זו, אמונה בלבד אינה יכולה ליצור צידוק

האחד הוא האינדיקציה למהות� השונה של ההגנה הממשית וההגנה המדומה הנלמדת 

נו אליה� ומ� העובדה שלממית אד� תמי� בהגנה מדומה יש מ� ההבדל בסנטימנטי� של

 !ה(הטיעו� השני . לעתי� קרובות חרטה עמוקה שאינה בנמצא כשמדובר בהגנה ממשית

“incompatibility thesis” :(שבכל קונפליקט , טבעה של ההתנהגות המוצדקת הוא כזה

, שלשניה� צידוקהלוגיקה אוסרת להכיר בכ� , פיזי שבו הכרחי שאחד הצדדי� יגבר

כי בעוד שאכ� אי� מקו� , סבורני. 1147אלא תמיד יהא רק לאחד מה� צידוק להפעיל כח

אלא אפשרי בהחלט , הרי שאי� הכרח שלאחד הצדדי� יהיה צידוק, לצידוקי� סותרי�

המדמה , "נתק�"כזה הוא המצב כשה, בענייננו. 1148שלשניה� יהיה פטור בלבד

והופ� בכ� , ו במסגרת של הגנה פרטית מדומהפועל כנגד, עומד להמיתו" תוק�"שה

מפניו עשויה ליפול בגדר הגנה מדומה או " תוק�"אשר התגוננות ה, לתוק� חסר אשמה

 –") נתק�"לטעותו של ה" תוק�"בהתא� למודעות ה( לפי המקרה –" צור�"בגדר סייג ה

  .1149דהיינו בגדר פטור א� לא בגדר צידוק

 ההגנה המדומה ע� ההגנה הממשית הוא הסבר אפשרי נוס� לשילוב המוטעה של

 בי� סוגיית ההגנה המדומה לבי� סוגיית היסוד – המוטעה ג� הוא –בחוסר ההבחנה 

בעוד שבהגנה המדומה משמשת . הנפשי הנדרש לש� התגבשות סייג ההגנה הפרטית

 ˙ÛÈÏÁשל העושה בהתקיימות יסודות עובדתיי� של הסייג ) המוטעית(אמונתו 

הרי שהדרישה של התקיימות יסוד נפשי מסוי� כתנאי להצדקת , עללהתקיימות� בפו

. ואינה מחליפה אות�,  לכל הדרישות העובדתיות של הסייג·�ÛÒÂההגנה הפרטית באה 

  .1150חשוב להפריד בי� שתי הסוגיות, לפיכ�

 
 

לראייה נכונה של /. 26 למאמרו ט115�103 ' ועFletcherשל / 25 למאמרו ט1363 'ראו ע   1147
 של II ואיל� לכר� 398 ' ועI לכר� 115�114 'ע, למשל,  ראו ג��excuseההגנה המדומה כ

  /.28 למאמרו ט284�283 ' ועRobinsonשל / 12ספרו ח
  .590ש " ראו הטקסט שלאחר ההפניה לה–כפי שראינו לעיל    1148
העוסק באופי , דלעיל) א)(4(ופרק ד, המוקדש לתוק� חסר האשמה, דלעיל) ג)(5(ראו פרק ב   1149

  .התקיפה
על בלבול זה שבי� שתי שאלות נפרדות הקיי� . 915ש "לעיל המפנה להראו הטקסט ש   1150

במקומותינו סבורני כי /. 25 למאמרו ט1364�1363 ' ראו ע– Fletcherבמשפט האמריקני עמד 
קישור נכו� בי� . של פלר) ב/(2 לספרו ד445 'נית� אולי למצוא קישור מוטעה שכזה בע

� שהיסוד הנפשי של עושה המניח בטעות העומד על כ, Stratenwerthהסוגיות עושה 
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  דרישת הסבירות)  ג(

� א� די בעצ, השאלה המרכזית והמעניינת ביותר באשר להגנה הפרטית המדומה היא

או שמא יש לדרוש ג� שטעותו תהיה , הטעות כדי לפטור את העושה מאחריותו לעבירה

לרבות (הבחנה מקדמית מרכזית שיש לעשותה היא ההבחנה בי� טעות בעובדה . סבירה

טעות בנוגע לדרישת , בענייננו,  דהיינו–לבי� טעות בחוק ) פלילי!טעות בדי� לבר

אלא , השאלה אינה רק א� יש לדרוש סבירות, קאשר לטעות בחו. הפרופורציה ונגזרותיה

תחילה נדו� בטעות . א� בכלל טעות כזו רלוונטית לעניי� אחריותו הפלילית של העושה

  .וההתייחסות לטעות בחוק תובא בהמש� בנפרד, בעובדה

 – לפחות לכאורה –שכ� היא עשויה , הבחנה מרכזית נוספת שיש להתייחס אליה

היא ההבחנה בי� רכיבי , )סבירות הטעות(נושא דיוננו להכתיב את הפתרו� לשאלה 

א� קיי� , קיימת מחלוקת מלומדי� בשאלה, 1151כאמור. העבירה לבי� רכיבי ההגנה

מהותי בי� יסוד הממוק� בהגדרת העבירה לבי� יסוד הממוק� בהגדרת !הבדל ערכי

ל הטעות אי� לדרוש סבירות ש, לפי הגישה שאינה מבחינה בי� העבירה לצידוק. הצידוק

ממש כש� שאי� דורשי� סבירות של טעות בנוגע , לצור� התגבשות ההגנה המדומה

באשר לאחריות , כמוב�, כ�. לרכיב עובדתי בהגדרת העבירה לצור� שלילת האחריות

שהרי לעניי� אחריות לעבירת רשלנות , המבוססת על מחשבה פלילית, הפלילית הבסיסית

 ה� כשמדובר בעבירה וה� כשמדובר –טעות יש בהחלט מקו� לדרישה של סבירות ה

כשלעתי� קרובות מבססי� את , אמריקני!גישה כזו היא שכיחה במשפט האנגלו. בהגנה

על , actus reus!תו� ראיית כול� כחלק מ� ה, הזיהוי בי� רכיבי העבירה לרכיבי ההגנה

  .1152הקבועה בהגדרותיה� של עבירות רבות" שלא כדי�"הנסיבה 

מהותי חשוב בי� יסוד !כונה לדעתי היא שקיי� הבדל ערכיהגישה האחרת והנ

אלא שגישה זו אינה . הממוק� בהגדרת העבירה לבי� יסוד הממוק� בהגדרת ההגנה

ראיית רכיבי ההגנה כשוני� מהותית . מכילה בקרבה את הפתרו� לסוגיה נושא דיוננו

זוהי . 1153טעותמרכיבי העבירה עדיי� אינה מספקת פתרו� לשאלה של הצור� בסבירות ה

 
 

הוא בקונפורמיות לסדר , שמתקיימות נסיבות מצדיקות ופועל על בסיס הנחה מוטעית זו
  /.50 למאמרו ט1065�1064 ' ראו ע–המשפטי 

  .שלעיל) 2(ראו פרק ב   1151
  ואיל� למאמרו88 'ע; )העמדה העקרונית (Williamsשל / 1 לספרו ח213�212 'ע, למשל, ראו   1152

  ).על ההלכה האנגלית (Revilleשל / 12ט
1153   � – להלכה האוסטרלית שלפיה נדרשת סבירות של הטעות Yeoהנמקתו של , למשל, לפיכ

 139 'ראו ע.  אינה מספקת לדעתי–המושתתת על הבחנה בי� רכיבי העבירה לרכיבי ההגנה 
  /.56למאמרו ט
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מנת לפתור � על– שבה� נדו� להל� –שאלה של מדיניות ויש להיזקק לשיקולי� אחרי� 

השאלה היא א� העובדה שאד� , Stratenwerth1155כפי שמציג זאת נכו� . 1154אותה

מחייבת אותו לזהירות מיוחדת , מבצע את היסודות של עבירה פלילית מתו� מודעות

דופ� �א� אכ� מדובר במאורע יוצא, שהרי. תבהנחת התקיימות� של נסיבות מצדיקו

שעצ� קיומו אמור לספק אזהרה מספקת לעושה , )כלל אסור�ביצוע מעשה שהוא בדר�(

יש מקו� לדרוש ממנו זהירות בדר� של התניית הפטור בגי� , מפני אחריות פלילית

  :כתב אנקר כ�, בדומה. ההגנה המדומה בסבירות של הטעות

בדל בי� הגנת טעות בדר� כלל שלגביה מה הטע� ומדוע קיי� הה"

יש צור� שהאמונה תהא ג� ... ואילו לגבי הגנות, מספיק אמונה כנה בלבד

הנאש� אינו , נוכל רק לנחש ולומר שלגבי טעות רגילה בעובדה? סבירה

א� , ער לכ� שהינו מבצע מעשה או גור� לתוצאה שנאסרה על ידי החוק

ו גור� לתוצאה חמורה שהחוק הנאש� יודע יפה שהינ... ביחס להגנות

ועל כ� מוטלת עליו חובת זהירות יתרה בבדיקת , אוסר אותה בדר� כלל

, כפי שנראה להל�, וזאת, קיומ� של העובדות המצדיקות את המעשה

  1156..."בדומה לעמדת המשפט העברי

מבוססת , התמיכה בדרישה של סבירות הטעות כתנאי למת� פטור בגי� הגנה מדומה

השאיפה . ור� ועל הרצו� לעודד בדיקה וזהירות ולא למהר ולהיזקק לכחבעיקר על הצ

הטועי� טעויות בלתי סבירות באשר , היא להג� על הציבור מפני בעלי נטיות פרנואידיות

החשש הוא . ולעודד מחשבה ואיפוק, להתקיימות מצב עובדתי המצדיק הגנה פרטית

להפעיל כח שלעתי� , חד פחדני�ובמיו, שבהיעדר דרישה של סבירות לא יהססו אנשי�

הובעה א� הדעה כי הימנעות מלדרוש סבירות של הטעות . קרובות עלול להיות קטלני

  .1157מסכנת את זכויות האד� הבסיסיות של התוק� המדומה

 
 

  .Gilesשל / 16 למאמרה ט193 'לעמדה דומה ראו ע   1154
  /.50 למאמרו ט1064�1061 'ו ערא   1155
�162 ' וכ� ע163 'לסיכו� המצב בסוגיה זו במשפט העברי ראו ש� ע/. 1 לספרו ד144 'ראו ע   1156

151.  
 679 ' ע– לעניי� החשש מפחדנות קטלנית –כ� ראו . Rosenשל / 40 למאמרה ט47 'ראו ע   1157

 של 3 לכר� 947 ' ע– ולעניי� העידוד הרצוי של מחשבה ואיפוק, Diamondשל / 48למאמר ט
, שלפיה יש להתנות את ההגנה המדומה בסבירות של הטעות, עמדה/. 26האנציקלופדיה ח

 690�689 ' ראו ע–א� באופ� נחר� למדי ,  אמנ� כמעט ללא הנמקה– Fletcherהביע ג� 
לאחרונה הועלתה /. 71 ואיל� למאמרו ט239 'וע/ 26 למאמרו ט104 'ע, /13לספרו ח
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שלפיה נדרשת סבירות של הטעות כתנאי הכרחי למת� הפטור של הגנה , הגישה

והנה ג� ש� חשו בחוסר הצדק . 1158היא הרווחת במשפט האמריקני המצוי, מדומה

 נעשה – כפי הנראה –ולכ� , שבייחוס אחריות מלאה לעושה שטעותו הייתה בלתי סבירה

 לש� ריכו� תוצאותיו ”imperfect self-defense“!שימוש בדוקטרינה הידועה של ה

  .1159דוקטרינה שאליה נשוב ונידרש בפרק הבא, הקשות של המבח� האובייקטיבי

ברצוני להעלות את , ני� בעד הדרישה של סבירות הטעותלסיו� הדיו� בטיעו

ייתכ� מצב שבו העושה אינו בטוח : שלא מצאתיה בספרות המשפטית, האפשרות הבאה

במצב שכזה יש טע� רב לחייבו בבדיקת המצב לאשורו בטר� . א� מותק� הוא א� לאו

ימת עצ" טע� שאותו נית� לבסס על ההקבלה האפשרית למצב של –יפעיל כח מג� 

משמשת " עצימת העיניי�", כידוע. בנוגע לנסיבה הקבועה בהגדרת העבירה" עיניי�

ובענייננו היא עשויה אולי לשמש , תחלי� מהותי למודעות בפועל להתקיימות הנסיבה

  .1160לשלילת התקיימותה של אמונה של העושה בהתקיימות הנסיבות המצדיקות

שלילה של דרישה כזו עשויה . מכא� לטיעוני� נגד הדרישה של סבירות הטעות

, מהותי בי� רכיבי העבירה לרכיבי ההגנה�שלפיה אי� הבדל ערכי, לנבוע מ� העמדה

כ� נית� להסביר את ההלכה ". שלא כדי�"לפחות לא כשבהגדרת העבירה קבועה הנסיבה 

בעבר הייתה שורה ארוכה של תקדימי� שבה� נדרשה סבירות של . האנגלית בת ימינו

 –הלכה ברורה זו הוטלה בספק ). Palmer) 1971 הדי� הידוע בעניי� !פסקכגו� , הטעות

 Albert v. Lavinהדי� בעניי� �בפסק). Morgan) 1975הדי� בעניי� ! בפסק–בהקשר אחר 

ונוצר חוסר בהירות , שלפיה נדרשת סבירות, חזרו השופטי� להלכה המסורתית) 1981(

 Gladstoneהדי� הידוע בעניי� !פסקחוסר בהירות זה הוסר ע� . באשר לדי� המצוי

Williams) 1983( ,המשפט לערעורי� כי חוסר הסבירות עשוי אמנ� !שבו קבע בית

 
 

אינה , �Human Rights Act ל3המעוגנת כיו� בסעי� , תו של האד� לחיי�האפשרות שזכו
נית� /)) 3י (�Beckfordו/) 2י (Gladstone Williamsבהתא� להילכות (מוגנת מספיק א� 

וראו התנגדותו ; Ashworthשל / 70ראו מאמרו ט. להמיתו תו� שימוש בכח ללא בסיס סביר
  /.3 לספרו ח254 ' בעSmithהנכונה של 

של / 32 למאמרו ט135�133 ' ועLa Fave & Scottשל / 18 לספר� ח655�654 'ע, למשל, ראו   1158
Perkins.  

/ 48 למאמר ט685�684 'ע; Kadish & Schulhoferשל / 19 לספר� ח850�849 'ע, למשל, ראו   1159
  .Diamondשל 

 הישראלי ביחס לפרטי העבירה בחוק העונשי�" עצימת העיניי�"לאחרונה עוג� התחלי� של    1160
  /). 17א (39' אשר נקבע במסגרת תיקו� מס) 1)(ג(20 ראו סעי� –/) 1א(

) א/(2 לספרו ד530�518 'ע, למשל, בהקשר הרגיל שבו היא נדונה ראו" עצימת העיניי�"על 
  .של פלר
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.  די בכ� ואי� נדרשת סבירות–א� א� הייתה אמונה כנה , ללמד על היעדר כנות האמונה

 Gladstoneאשר אישרה את הילכת , Privy Council!ידי ה!הספק הוסר סופית על

Williams בעניי� Beckford) 1987(1161 ,הדי� בעניי� !בראותה את פסקMorgan כציו� 

שלפיה אי� נדרשת סבירות של הטעות ג� כשמדובר , ההלכה האנגלית דהיו�. דר�

ידי המלומדי� !ידי ועדות החקיקה האנגליות ועל!נתמכת בהתלהבות על, בהגנה מדומה

  .1162רונותדי� מ� השני� האח!לצד הדבקות בה ג� בפסקי, האנגלי�

טיעו� מרכזי כזה הוא אשמתו . מכא� לנימוקי� אחרי� לשלילת דרישת הסבירות

 א� בכלל –הטענה היא שמהותה של אשמת העושה .  של העושה– א� בכלל –הנמוכה 

א� נתֶנה את הפטור בגי� הגנה מדומה בסבירות של , והנה.  היא רשלנות–היא קיימת 

 – ואפילו עבירת כוונה –ת לעבירה חמורה עלול העושה הרשל� לשאת באחריו, הטעות

כלל בחירה או לפחות נכונות !שהרי נוכח מטרתו להתגונ� או להג� מתקיימת לגביו בדר�

והעושה , יש לתת את הדעת על כ� שמדובר במצב של אילו�: יתרה מזו. לפגוע בתוק�

 מצב. מקבל את החלטתו בתנאי� קשי� וללא שהות מספקת להערי� נכונה את המצב

�אלא א� שולל , לא זו בלבד שהוא שולל אשמה גדולה של העושה, מיוחד זה של אילו

מוטל ספק גדול , וא� אכ� אי� אפשרות להרתיע את העושה. הוא את יעילות ההרתעה

, א� נשוב לחוסר ההתיישבות של דרישת הסבירות ע� עקרו� האשמה. בטע� שבענישתו

� לב לכ� שהמבח� המקובל בדי� המצוי של הרי שחוסר התיישבות זה גדל עוד יותר בשי

  .מדינות רבות לרשלנות הוא אובייקטיבי ולא סובייקטיבי

 בגי� עבירת מחשבה פלילית או א� –חוסר הצדק שבהטלת אחריות פלילית חמורה 

בולט עוד יותר א� מקבלי� , שהוא לכל היותר רשל�,  על עושה–בגי� עבירת כוונה 

מגלה , י מתקיימות נסיבות המצדיקות את מעשהוכ) בטעות אמנ�(שנוכח הנחתו 

רב המשות� בי� , לענייננו. 1163משפטי!התנהגותו דווקא קונפורמיות ע� הסדר החברתי

והוא , טעות בעובדה באשר לרכיבי העבירה לבי� טעות בעובדה באשר לרכיבי ההגנה

 
 

/ 2י; Albert v. Lavinבעניי� / 1י; Morganבעניי� / 14י; Palmerבעניי� / 4הדי� י�ראו פסקי   1161
  .Beckfordבעניי� / 3י; Williams Gladstoneבעניי� 

לביסוס� על היעדר הבחנה מהותית בי� , ל ושל תקדימי� אחרי�"לסקירת� של התקדימי� הנ   1162
של / 4 לספרו ח107�103 'ע, למשל, עבירה להגנה ולעמדות המלומדי� וועדות החקיקה ראו

Smith ;למאמרו ט133 'ע �של / 3 ואיל� לספר� ח252,  ואיל�87 'ע; Yeoשל / 56 ואיל
Smith & Hogan ; להצעת החוק האנגלית יג65 ' ודברי ההסבר שבע(5)27סעי� �; /10 ואיל

 בשולי Smithשל / 6הערתו ט; Beckfordבעניי� / 3הדי� י� בשולי פסקSmithשל / 11הערתו ט
  .Gladstone Williamsבעניי� / 2הדי� י�פסק

  . שלעיל1150ש "ראו חלקה האחרו� של ה   1163
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. )בי� באשר לאיסור עצמו ובי� באשר להגנה(בולט על רקע ההשוואה לטעות בחוק 

וכי טעות כזו מלמדת מעט מאד על יחסו , סבורני כי כל אחד עלול לטעות לגבי הנסיבות

א� מעונייני� לעודד התנהגות מוצדקת , כפי שצוי� לעיל, לבסו�. משפטי!לסדר החברתי

.  כמעט הכרחי לתת פטור במקרה של טעות בעובדה– כגו� הגנה פרטית על אד� אחר –

שכ� אי� ספק שנוכח דרישה של , � בדרישת הסבירותעוצמתו של עידוד שכזה תלויה ג

זאת . סבירות הטעות יירתעו אנשי� רבי� מלהיחל� להצלת אחרי� מכפות תוקפיה�

, ג� חובת ההצלה שקבע לאחרונה המחוקק הישראלי בחוק לא תעמוד על ד� רע�: ועוד

  .1164עשויה לתמו� בהרחבת הפטור ג� למקרה של טעות לא סבירה, !1998ח"תשנ

גיה זו של סבירות הטעות לא יהא הדיו� של� ללא התייחסות לעמדתו המעניינת בסו

לא זו בלבד שאי� לדרוש סבירות של הטעות כשמדובר , לשיטתו. Williams1165מאד של 

אלא אפילו כשמדובר בעבירת רשלנות אי� מקו� לדרישה , בעבירה של מחשבה פלילית

 לבד –אי� הבדל , Williams לדעת .של סבירות כתנאי למת� הפטור בגי� הגנה מדומה

אלא שבכ� כמוב� אי� די כדי .  בי� רכיבי העבירה לרכיבי ההגנה–מלעניי� ההוכחה 

 השוללת דרישה של סבירות הטעות כשמדובר בהגנה מדומה –להגיע לעמדתו הקיצונית 

 אפילו ללא – גורס כי א� אכ� טעה העושה Williams. אפילו לעניי� עבירות הרשלנות

סבורני כי לפי היגיו� זה צרי� , בר�.  ממילא לא ירתיע אותו האיו� של הענישה–רות סבי

וא� אכ� אנו . לבטל כליל את עבירות הרשלנות: קרי, היה לשלול כל ענישה בגי� רשלנות

 במיוחד –סבורי� שקביעת עבירות רשלנות תגרו� לכ� שהפרטי� ייזהרו יותר 

יש בהחלט טע� לדרוש זהירות : נה המדומה כ� ג� באשר להג–בפעילויות מסוכנות 

  .להפעלת כח קטלני, למשל, בטר� פוני�

Williamsידי חובות ! עומד על כ� שהרשלנות היא מושג כולל המתמלא בתוכ� על

 –כגו� החובה שלא לכוו� נשק לעבר אד� אחר , שאינ� בהכרח חלק מהדי�, זהירות רבות

אי� בנמצא כללי� , אשר להגנה הפרטיתכשמדובר בטעות ב, לדעתו. אפילו לא בהומור

 היא כשהעושה – שאכ� מחייבת טיפול נפרד –הסיטואציה השכיחה היחידה . שכאלה

א� בכל יתר הסיטואציות אי� כל מקו� לדרישה של סבירות . מטור� או רפה שכל, שיכור

דווקא , לדעתי. 1166שכ� ממילא לא נית� לאמ� באמצעותה כללי זהירות כלשה�, הטעות

 
 

) 2(אשר בפרק ה, וראו הדיו� בהגנה על אד� אחר ובאפשרות של טעות, /18ראו החוק א   1164
  .דלעיל

 לדברי 29 ' אשר בעWilliamsוראו הדיווח על עמדתו של , /1 ואיל� לספרו ח207 'ראו ע   1165
  /.5 לדברי ההסבר יג152 'ובע/ 3 יג.�M.P.Cההסבר של ה

,  נית�Williamsתמיכה מסוימת בעמדתו של /. 3 יג.�M.P.C לדברי ההסבר של ה29 'ראו ע   1166
הטוע� שאי� מקו� לדבר , R. Restakלמצוא במאמרו של הנוירולוג והנוירופסיכיאטר , לדעתי
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ע� רב לחייב אד� החושש שהוא מותק� בבדיקה מינימלית וסבירה של המצב יש ט

  .לאשורו בטר� יפנה לשימוש בכח

 סבירות של הטעות כתנאי לפטור – תמיד –שלפיה יש לדרוש , בי� הגישה הקיצונית

לבי� הגישה הקיצונית בכיוו� , )ג� באשר לעבירות מחשבה פלילית(בגי� הגנה מדומה 

ל� אי� לדרוש סבירות של הטעות כתנאי לפטור בגי� הגנה מדומה שלפיה לעו, ההפו�

שלפיה יש מקו� , סבורני כי עדיפה גישת הביניי�, )ג� לא כשמדובר בעבירת רשלנות(

גישה כזו תואמת ה� את שיקולי . א� רק כשמדובר בעבירת רשלנות, לדרישת סבירות

  .האשמה וה� את שיקולי הסכנה שנדונו לעיל

 דעתנו 1167נית� שוב, ת המעשית של הגישות התאורטיות השונותלהמחשת המשמעו

אד� . 1168המשפט העליו� בפרשת עסלה!ידי בית!הדי� שנית� על!למקרה שנדו� בפסק

. יצא את ביתו בערב וע� צאתו מסר לרעייתו את רובהו לצור� התגוננות מפני זרי�

לא " ?מי ש�"שאלותיה . בחצות הלילה ניעורה האישה משנתה לקול דפיקות על הדלת

האישה דימתה שגבר זר . אלא האלמוני ניגש לחלו� והחל לטפל בפתיחת התריס, נענו

נטלה את הרובה וירתה שלוש יריות , נבהלה מאד, מנסה לפרו� לביתה ולאנוס אותה

אשר שב לביתו בגילופי� א� , בדיעבד התברר שהמנוח היה בעלה. קטלניות דר� התריס

לא התעורר , ט מצא שהטעות של העושה הייתה סבירההמשפ!מכיוו� שבית. לא מסוכ�

המשפט היה מוצא שבנסיבות !א� נניח שהעובדות היו שונות מעט ובית. קושי כלשהו

מה , דהיינו רשלנית, העניי� הייתה הטעות של העושה בהערכת הסיטואציה בלתי סבירה

י הגישה לפ. א? הייתה אז תוצאתה המעשית של כל אחת משלוש הגישות שנדונו לעיל

צרי� היה להרשיע את העושה בעבירה של מחשבה , הדורשת תמיד סבירות של הטעות

נראה כי חוסר .  ואולי אפילו בעבירת הרצח בכוונה תחילה– עבירת ההריגה –פלילית 

של העושה הוא ) בלבד(הצדק שבהטלת אחריות לעבירה כה חמורה בגי� רשלנותה 

לפי גישתו של . ב. לא נית� להצדיק אותהזוהי סטייה גסה מעקרו� האשמה ש. בולט

Williams , שבמסגרתה לעול� אי� לדרוש סבירות של הטעות כתנאי לפטור בגי� הגנה

,  רשלנית– בנסיבות העניי� –המשפט שהעושה הייתה !אפילו א� מוצא בית, מדומה

אפילו לא את האחריות הקלה יחסית , עדיי� לא נית� להטיל עליה אחריות פלילית

בהחלט לא נית� , המוצעת כא�" גישת הביניי�"לפי , לעומת זאת. ג. רת רשלנותלעבי

 
 

 ולפיכ� ג� הוא –בנסיבות המיוחדות של חשש לחיי� או לנזק גופני חמור " אד� סביר"על 
  .Kadish & Schulhoferשל / 19 לספר� ח848�847 ' ראו ע–מתנגד לדרישת הסבירות 

  .ה� מובאות כא� שוב לנוחותו של הקורא. עובדות המקרה כבר הובאו במבוא של ספר זה   1167
  /.3הדי� ב�ראו פסק   1168
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א� נית� לייחס לה , )או כוונה(לייחס לעושה אחריות בגי� עבירה של מחשבה פלילית 

המשפט שאכ� נהגה ברשלנות ולא ! מוצא בית– ורק א� –א� , אחריות לעבירת רשלנות

א� . על בסיס רשלנות) כלשהי(ות פלילית יש הסבורי� כי אי� מקו� לאחרי. 1169בסבירות

לש� , כל עוד שלטת התפישה שלפיה כשמדובר בער� כה חשוב כחיי אד� יש מקו�

 תפישה הבאה לידי ביטוי מובהק –לאחריות פלילית על בסיס רשלנות , שמירה עליו

ל היא "הנ" גישת הביניי�" נראה כי –" גר� מוות ברשלנות"בעצ� קיומה של העבירה 

  . מה תפישה זושמגשי

. 1170 האמריקני�Model Penal Codeמצויה ב" דר� הביניי�"דוגמה להליכה ב

  ):ההדגשה הוספה( לקוד זה קובע כ� (2)3.09 סעי�

“When the actor believes that the use of force upon or toward 

the person of another is necessary for any of the purposes for 

which such belief would establish a justification under 

Sections 3.03 to 3.08 but the actor is reckless or negligent in 

having such belief or in acquiring or failing to acquire any 

knowledge or belief which is material to the justifiability of 

his use of force, the justification afforded by those Sections is 

unavailable in a prosecution for an offense for which 

recklessness or negligence, as the case may be, suffices to 

establish culpability”. 

,  בעניי� זה היא נכונהModel Penal Code!סבורני כי הגישה שנקטו מנסחי ה, עקרונית

נית� לחלוק על התייחסות , ראשית. א� כי מתחייבות הערות מספר באשר להסדר שקבעו

הטכניקה החקיקתית שנקטו , שנית. 1171ג� לפזיזות שלו, לצד רשלנות העושה, המנסחי�

 
 

שכ� אפילו העונש הקל יחסית הקבוע לעבירת , וג� אז ייתכ� שיש מקו� להקלה בעונש   1169
עוסק בחריגה מתנאי ה,  כפי שיוצע בפרק הבא–הרשלנות עלול להיות חמור מדי לענייננו 

  .ההגנה הפרטית
  /.5�3 יג.�M.P.Cראו ה   1170
וכשמדובר , שאינ� קיימות במציאות) מצדיקות(שהרי עסקינ� בדמיו� של התקיימות נסיבות    1171

כי אי� מקו� לדבר /)) 1א(לחוק העונשי� ) א(20סעי� , למשל, ראו(בנסיבות מקובל במשפטנו 
אי� כל מקו� לדו� : ומתו� הגדרה ממש, וסר מודעותאלא א� ורק על מודעות או ח, על פזיזות

 לרבות –משו� שהיסוד הנפשי , של העושה כלפי התקיימות הנסיבות) כביכול(ביחסו החפצי 
ובזמ� זה אי� הנסיבות עניי� עתידי אלא חלק מ� ,  נבדק בזמ� ההתנהגות–המודעות לנסיבות 

במשפט , למשל, שה אחרת המקובלת לאמ� גי– ולדעתי א� רצוי –נית�  , ע� זאת. המציאות



  סוגיות נוספות  336

  

y:\misrad-2003\books\sangero\00-07-16\sanj-09.doc 
8/28/2000 10:59:00 AM 

  

 תו� שימוש –וגדרות ההגנות בצורה רחבה מאד תחילה מ. המנסחי� היא מוזרה ומטעה

כ� מתעורר ). ”...the actor believes...“(נרחב בדרישה המינימלית של אמונת העושה 

הבא לאחר ההגנות , ל" הנ3.09וזאת עד לקריאת סעי� , הרוש� שדי באמונה כשלעצמה

למעשה . השונות ומבהיר כי כשמדובר בעבירת רשלנות נדרשת ג� סבירות של הטעות

במקו� שיצמצ� את :  תפקיד מוזר מאד– הד� בטעות בנוגע להגנות – 3.09מקבל סעי� 

הרי שנוכח ההגדרות הרחבות מדי של , האחריות הפלילית כיאה לסעי� העוסק בטעויות

בא הסעי� העוסק בטעויות ודווקא מרחיב את האחריות , ההגנות שעליה� הוא חל

�הצהרתינותר קושי , אה הרצויה בעניי� זהכ� שג� א� מתקבלת התוצ(!). הפלילית

ההערה השלישית היא שההגנה המדומה מקבלת בטעות יחס זהה לזה של ההגנה . חינוכי

  .כביכול מדובר בצידוק של ממש ולא בפטור גרידא, הממשית

בקובע� ,  נמנעו מנסחי הצעות החוק הישראליות.M.P.C!מליקויי� אלה שב

מצב "כי טעות בעובדה היא רלוונטית באשר ל, בסעיפי� הכלליי� הדני� בטעויות

 ובהבהיר� כי כשמדובר בעבירת – דהיינו ג� באשר לנסיבות של הגנה –" דברי�

כ� נקבע לאחרונה ג� בחוק העונשי� . 1172רשלנות נדרשת ג� סבירות של הטעות

הסדרי� דומי� נית� למצוא ג� בחוקי� ובהצעות חוק מודרניי� . 1173הישראלי

 – סבור שאותה התוצאה Smithמעניי� לציי� כי . 1175 במשפט העבריכמו ג�, 1174נוספי�

של דרישת סבירות לגבי עבירות רשלנות ולגביה� בלבד כתנאי לפטור בגי� הגנה מדומה 

 
 

כשמדובר , למשל, ושלפיה לפזיזות העושה באשר להתקיימות הנסיבה משמעות רבה, האנגלי
,  ראו–בחוסר אכפתיות של האנס באשר להסכמה או חוסר ההסכמה של קרב� עבירת האינוס 

פורת �תמכה השופטת ב�) 782 'באימרת אגב בע(ש� , בעניי� שבירו/ 57הדי� ב�פסק, למשל
את ). שכיו� כבר מעוגנת ג� בחוק האנגלי/) (14הדי� י�פסק( האנגלית Morganבהילכת 

ידי בדיקת היסוד הנפשי של העושה רגע לפני �הקושי המושגי של התזמו� נית� לפתור על
לרבות ( שאז ג� הנסיבה היא עדיי� עניי� עתידי ולכ� דווקא ייתכ� יחס חפצי –ההתנהגות 

  .כלפיה) פזיזות
 להצעת החוק של אנקר וקרפ 43סעי� ; /4 להצעת החוק של פלר וקרמניצר  ג54ראו סעי�    1172

  /.1להצעת החוק של הוועדה בראשות אגרנט ג) ב(, )א(43וסעי� / 5ג
  /).17א (39' כפי שנקבע בתיקו� מס/) 1א(יח לחוק העונשי� 34ראו סעי�    1173
צעת החוק הפדראלית האמריקנית  לה609סעי� ; /1 לחוק הפלילי הגרמני יב16ראו סעי�    1174

מאוחרות , א� בהצעות אחרות (1987משנת / 8 להצעת החוק הקנדית יג(17)3וסעי� ;  /6יג
 לא מופיעה דרישה של סבירות 1993משנת / 12בהצעה יג: קבועי� הסדרי� אחרי�, יותר

משנת / 11ובהצעה יג;  להצעה37 ראו סעי� – אפילו לא באשר לעבירת רשלנות –הטעות 
  ).  להצעה(b)2 ראו סעי� – נדרשת סבירות תמיד ולא רק כשמדובר בעבירת רשלנות 1997

  .של אנקר/ 1לספרו ד) 163 'ובמיוחד ע (163�151 'ראו ע   1175
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שכ� השלילה של דרישת הסבירות ,  מתקבלת ג� נוכח ההלכה האנגלית הקיימת–

  .1176בהלכה האנגלית נוגעת לעבירות של מחשבה פלילית בלבד

שלדעתו אי� זה סביר , Fletcher מתח .M.P.C!ת על ההסדר העקרוני שבביקור

רק , לזכות אד� שפעל במצב של הגנה פרטית מדומה שנבע מטעות בלתי סבירה שלו

. משו� שאי� קיימת עבירת רשלנות המקבילה לעבירת המחשבה הפלילית הרלוונטית

 Fletcherסת� . 1177יפהא� עשויה להתעורר נוכח תק, בעיה כזו לא תתעורר נוכח המתה

דווקא ייחוס אחריות לעבירה של מחשבה פלילית , לדעתי. ולא פירש מדוע אי� זה סביר

  .הוא בלתי סביר, לעושה שהוא רשל�!) ואפילו של כוונה(

  טעות הנובעת ממצב שכרות)  ד(

 היא – ובמיוחד האנגלי –סוגיה ספציפית שהטרידה מאד את משפטני המשפט המקובל 

הדי� האנגלי !פסק.  מדומה כשהעושה הטועה מצוי במצב של שכרותהגנה פרטית

ש� נקבע כי שכרות רצונית שוללת , O’Grady) 1987(1178המנחה בסוגיה נית� בעניי� 

והשאלה היא , הכל חשי� שמדובר במקרה מיוחד של הגנה מדומה. את ההגנה הפרטית

ת דרישה של סבירות יש לשי� לב לכ� שאפילו א� קיימ. כמוב� מהו הפתרו� הראוי לו

, שכ� מחד גיסא, אי� בכ� פתרו� מלא לסוגיית השכרות, הטעות באשר להגנה המדומה

נראה , ומאיד� גיסא, ייתכ� שנוכח השכרות יטעה העושה טעות שהיא דווקא סבירה

באחריות המתאפשרת לעבירת ) נוכח השכרות הרצונית(שכשאי� הטעות סבירה אי� די 

ת היא לקבוע שטעות במצב שכרות לעול� לא תיחשב אפשרות אח. רשלנות בלבד

 האנגלית וג� במשפט האמריקני נית� למצוא O’Gradyזוהי התוצאה של הילכת . לסבירה

, אלא שלדעתי מובילה גישה כזו להטלת אחריות גדולה מדי על העושה. 1179גישה כזו

ה לשלול אפשרות אחרת היא שהשכרות עשוי. כגו� כשנוכח טעותו עבר עבירה של כוונה

. כ� שהעושה ייוותר פטור מכל אחריות פלילית, יסוד נפשי כזה הנדרש בהגדרת העבירה

 הציע לקבוע עבירה ספציפית של Williams. מתבקש פתרו� הול� יותר, לפיכ�

אלא , סבורני כי הפתרו� הראוי לסוגיית השכרות אינו פתרו� קזואיסטי. 1180שכרות

 
 

  /.6 לרשימתו ט164 'ראו ע   1176
  /.13 לספרו ח690�689 'ראו ע   1177
נקבעה בהקשר המשפט הלכה קודמת ש�בכ� אישר בית. O'Gradyבעניי� / 15הדי� י�ראו פסק   1178

שקבע את , Laneמעניי� לציי� כי הלורד ). Majewski) 1976בעניי� / 16הדי� י�אחר בפסק
  .O’Gradyהדי� �הוא שסייג אותה לעניי� שכרות בפסק, Gladstone Williamsהילכת 

  .La Fave & Scottשל / 18 לספר� ח654 'ראו ע   1179
  .1165ש "ל בה"ראו האסמכתאות הנ   1180
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להיווצרות מצב של )  משתכר–בענייננו (ו הפתרו� הכללי באשר לאד� הגור� באשמת

  .1181) ההגנה הפרטית המדומה–בענייננו (הגנה 

  טעות בחוק)  ה(

שמהותה היא של , השכיחה והכמעט בלעדית בנוגע להגנה הפרטית, הטעות הקלאסית

פי דרישת �על, א� בכלל, היא טעות באשר לעוצמת הכח המותרת, טעות בחוק

ידי !המשפט ולא על!ידי בית!הפרופורציה עלבעת כלל נק�אמנ� בדר�. הפרופורציה

 על עובדות אלא ביישו� נורמה, א� אי� מדובר בקביעת התקיימותה של עובדה, המחוקק

יש להבהיר כי טעות באשר . 1182"די�"ולפיכ� מהווה הפרופורציה חלק מ� ה, המקרה

. 1183לעובדות שעל בסיס� מוערכת הפרופורציה מהווה טעות בעובדה ולא טעות בחוק

א� אי� , קשה אמנ� לתאר טעות בחוק בנוגע להגנה הפרטית שאינה נוגעת לפרופורציה

 טעות בחוק באמצעות המקרה Gordonמדגי� , למשל, כ�. להוציא זאת מכלל אפשרות

שכזה היה המצב , דומה. 1184שבו העושה טועה לחשוב שהנקמה מותרת כהגנה עצמית

: המשפט כ�!ש� אמר בית, מאחניהדי� שנית� במקומותינו בעניי� שורקה ו�בפסק

א� כי , "וכי דמ� של מסתנני� מותר, כי ה� דימו שהקרבנות ה� מסתנני�, האמת היא"

  .1185לא התייחס במפורש לטעות בחוק

בדי� , כידוע. היחס לסוגיה נושא דיוננו נגזר באופ� ישיר מהיחס הכללי לטעות בחוק

במוב� ( שלפיה טעות בחוק ,אמריקני שלטת העמדה המסורתית!המצוי במשפט האנגלו

לפי . אינה פוטרת ובעצ� א� אינה רלוונטית) ידיעת החוק!לרבות אי:  דהיינו–הרחב 

 של טעות בחוק שהיא בלתי – מסוג פטור –גישה אחרת יש מקו� לקביעת הגנה כללית 

ולאחרונה מצאה גישה זו את מקומה ג� בחוק , זהו ההסדר הרצוי. נמנעת באורח סביר

 
 

  ).4( ראו פרק ו– כזה נתייחס בהמש� לפתרו� כללי   1181
1182   �קיו� יחס סביר בי� , טעות לגבי היסוד השלישי/: "1 לספרו ד127 'כתב אנקר בע, למשל, כ

�כא� מדובר בנורמה כללית הנקבעת על. נראית דומה לטעות בחוק, הנזק שנגר� לנזק שנמנע

".  אינה פוטרת את הנאש�וטעות בנורמה כזו, ידי החוק הפלילי להנחיית בני אד� בהתנהגות�
  .964�962ש "וראו ג� הטקסט שלעיל המפנה לה

של / 16 למאמרה ט191 'ע; Card, Cross & Jonesשל / 5 לספר� ח628�627 'ע, למשל, ראו   1183
Giles ,בעניי� / 15הדי� י�העומדת על הבהרה ברוח זו בפסקO'Grady) 1987.(  

  /.31 לספרו ח335 'ראו ע   1184
  .בעניי� שורקה ומאחני/ 8הדי� ב�ק לפס552 'ראו ע   1185
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הגנה כזו מ� הראוי שתחול ג� על הטעות באשר לדרישת . 1186שראליהעונשי� הי

  .הפרופורציה שבה עסקינ�

נעשו כמה , אמריקני!הצדק שיוצר הכלל המסורתי במשפט האנגלו!נוכח תחושת אי

, פותחה במשפט האוסטרלי דוקטרינה מיוחדת, למשל, כ�. ניסיונות מענייני� לריכוכו

ואילו במשפט האנגלי . ”excessive self-defence“ !הלא היא ה, שתידו� בפרק הבא

  .Palmer1187שנקבעה בעניי� , שעליה עמדנו לעיל, מנחה עדיי� ההלכה המוזרה למדי

  ? אחריות פלילית מלאה–טעויות בלתי סבירות )  ו(

ג� כשאי� טעותו של העושה סבירה ייתכ� שיש מקו� להקל , כפי שנראה בפרק הבא

באשר לדרישת : דהיינו( בעיקר א� טעה טעות בחוק הקלה כזו עשויה להתבקש. בעונשו

א� ג� א� טעה טעות בלתי סבירה , שאיננה בלתי נמנעת באורח סביר) הפרופורציה

 שאז ייתכ� שאפילו הענישה המוגבלת הקבועה בעבירת הרשלנות תהא –בעובדה 

  .חמורה מדי בעבורו

 
 

 39' אשר נקבע בתיקו� מס/) 1א( לחוק העונשי� –" טעות במצב משפטי "–יט 34ראו סעי�    1186
  /).17א(
/) 2י (Gladstone Williamsיש להבהיר כי הילכת .  שלעיל והטקסט המפנה אליה505ש "ראו ה   1187

 Smithשל / 9הערתו ט, משלל,  ראו–מוגבלת לטעות בעובדה ואינה חלה על טעות בחוק 
הלכה זו מביאה למצב המוזר שבו ספק , Ashworthכפי שמציי� , למעשה. די� זה�בשולי פסק

, /)1 למאמרו ט305 'ראו ע(א� אי פע� יתרחש מקרה של טעות בחוק בנוגע להגנה הפרטית 
שהרי לפיה די באמונתו של העושה כדי להולי� למסקנה של התקיימות הסבירות 

כ� יש להזכיר ליקוי ).  שלהל� והטקסט המפנה אליה�1221�1217ש "ראו ה(!) (טיביתהאובייק
 5)2( בהתא� לסעי� –ולפיו בהגנה על רכוש די , שעמדנו עליו לעיל, יסודי נוס� בדי� האנגלי

ראו הדיו� בטקסט (!) ( בכ� שהעושה מאמי� שמעשהו סביר– �Criminal Damage Act, 1971ל
אמריקני הקשור � לעניי� ליקוי נוס� במשפט האנגלו–וראו ג� . 1045ש "שלעיל המפנה לה

  ).509�507ש " הפיסקה שלעיל המפנה לה–קשר הדוק לענייננו 
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  חריגה מתנאי ההגנה הפרטית.  3

  כללי)  א(

ע� המידות ,  להיכנס כא� לכל אות� ההבחנות הדקותאי� אנו מוכני�"

כוח !כפי שטע� בפנינו בא, מכה זו אסורה, מכה זו מותרת: והשיעורי�

ארכה כרגע , על שני חלקיה ג� יחד, כל הקטטה כולה. היוע� המשפטי

ואי� לדרוש מאד� , האקדח וכמעט מול הלוע שלו' נוכחות'ב, וחצי

דברי השופט " (שעת סכנה שכזאתלכלכל מעשיו בפלס ולמדד� בשעל ב

  ).1188הדי� בעניי� ולדמ�!זילברג בפסק

ב תחושות "התרגשות וכיו, מבוכה, אימה, פחד, אשר נוכח בלבול', מה דינו של נתק� א

�חורג מתנאי ההגנה הפרטית , ומצבי� נפשיי� מיוחדי� שבה� הוא נתו� במצב האילו

אשר במצב נפשי דומה ', ל נתק� במה דינו ש? ומפעיל כח שאיננו נחו� לש� ההתגוננות

שהוא אמנ� נחו� לש� , חורג מתנאי ההגנה הפרטית ומפעיל כח מופרז', לזה של א

הטועה לחשוב ', מה דינו של נתק� ג? א� אינו עומד בדרישת הפרופורציה, ההתגוננות

', ד" נתק�"מה דינו של ? שהכח המופרז שבו הוא משתמש עומד בדרישת הפרופורציה

ומה דינה ? "מג�"ומפעיל כח , כשטעותו היא בלתי סבירה,  כי תוקפי� אותואשר מדמה

, אשר ללא כל טעות באשר לנסיבות מצב האילו� וללא בלבול או פחד, של נתקפת

  ?מפעילה כח מג� החורג מדרישת הנחיצות או מדרישת הפרופורציה

, ג�מהו ההסדר הראוי למקרי� שבה� העושה אמנ� פועל במטרה להתגונ� או לה

בפתח . זוהי השאלה שבה נדו� במסגרת פרק זה? אול� חורג מתנאי סייג ההגנה הפרטית

הדיו� יש לציי� כי ההדגשה המוצעת בספר זה של אופייה המוצדק של ההגנה הפרטית 

, שלעתי� נוטי� לראות ג� בה� הגנה פרטית, לכ� שמקרי� אחדי�, כמוב�, מוליכה

מדובר במקרי� שבה� .  א� ייוותרו מחוצה לויתדפקו על דלתות סייג ההגנה הפרטית

וזאת א� בשל היעדר פגיעה באוטונומיה , אכ� אי� מקו� להצדיק את פעולתו של העושה

 נוכח טעות באשר לעצ� קיומ� של תקיפה –" תוק�"והיעדר אשמה של ה" נתק�"של ה

משפטי שבפעולה החורגת מתנאי ההגנה �וא� בשל הפגיעה בסדר החברתי, וסכנה

 
 

  . בעניי� ולדמ�/ 15הדי� ב� לפסק55 'ראו ע   1188
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,  או לפחות–אלא שמקרי� אלה . טית בכלל ומתנאי הפרופורציה והנחיצות בפרטהפר

  .1189 ג� אינ� מצדיקי� הטלת אחריות פלילית חמורה–חלק� 

, למעשה. חלק ניכר ממקרי� אלה ימצא מזור במסגרת סייג ההגנה הפרטית המדומה

 בי� –הצור� בהסדר מיוחד לחריגה מתנאי ההגנה הפרטית מהווה , כפי שנראה בהמש�

לפיכ� נתור בפרק זה .  פונקציה של ההסדר הקבוע להגנה הפרטית המדומה–היתר 

מקרי� , בעיקר אחר ההסדר הראוי למקרי� האחרי� של חריגה מתנאי ההגנה הפרטית

  .במתכונתו המוצעת לעיל" הגנה פרטית מדומה"שאינ� נופלי� בגדר סייג הפטור של 

ה הפרטית לא הייתה אמורה לעורר סוגיה זו של חריגה מתנאי ההגנ, לכאורה

וזאת נוכח מעמד הבכורה הנית� במשפט הפלילי המודרני לאשמתו של , מחלוקת רבה

אי� מנוס מ� המסקנה שחריגה , בשי� לב למצב האילו� הקשה שבו נתו� העושה. העושה

ב מצבי� נפשיי� מיוחדי� שבה� "בלבול וכיו, הנובעת מפחד, מתנאי ההגנה הפרטית

, כשמטרתו של העושה היא להתגונ� או להג�, ה נוכח מצב האילו� הקשהנתו� העוש

כפי . א� בכלל משקפת היא אשמה כלשהי, חריגה כזו אינה משקפת אשמה גדולה

שמציי� אנקר בהתייחסו לעושה החורג מתנאי ההגנה הפרטית בשל טעות בלתי סבירה 

 אינו מסוכ� לציבור והוא ג�, אי� זה אד� המתנכר לערכי יסוד של החברה", שיש לו

הבעיה חריפה , כפי שנראה בהמש�. 1190..."המניע למעשהו היה לגיטימי. הרחב

שכ� בהיעדר , במיוחד נוכח עונש החובה הקבוע בשיטות משפט רבות בעבירת הרצח

המשפט להקל בעונשו של עושה !כלל נטייתו של בית!עונש חובה תהיה ממילא בדר�

כש� שהאופי המוצדק של ההגנה הפרטית , רותדעתי היא כי באשר לכל העבי. שכזה

כ� ולפיכ� , ובעיקר דרישות הנחיצות והפרופורציה, מחייב ג� דרישות אובייקטיביות

בדר� של הקלה , זאת. מחייבי� שיקולי האשמה התחשבות מיוחדת במקרה נושא דיוננו

תו תו� מת� משקל מרבי והול� למידת אשמ, לפי המקרה, בעונש או אפילו פטור מלא

 
 

 למרות –יש להסתייג מ� העמדה שלפיה הוראות חוק המתירות כח קטלני ג� במקרה של פחד    1189
ספק " צידוק" ספק –" מעורב" מהוות דוגמה לאופייה ה–הפרטית החריגה מתנאי ההגנה 

 Robinsonשל / 12 של ספרו חI לכר� 110 'ע, למשל, ראו( של ההגנה הפרטית –" פטור"
 לכל –אי� המדובר בהתרת כח קטלני אלא , לאמיתו של דבר/). 30 למאמרו ט236�235 'וע

וכפי שנראה  (�excuse היותר בדהיינו לכל, למרות הפעלתו" פטור" במחילה ו–היותר 
� או excuse; )מקובלת יותר בעניי� זה הפחתה של האחריות הפלילית ולא שלילתה, בהמש

א� בהחלט אינ� באי� בשעריו ואינ� , נסיבה מקלה שאמנ� דרי� לצד צידוק ההגנה הפרטית
  . ג� מוסרית–משני� את אופיו כמעשה הנכו� והמוצדק 

, פרק חמישי (169�126 'וראו העיסוק בנושא דיוננו אשר ש� בע, /1 לספרו ד129 'ראו ע   1190
  ").ההורג מתו� טעות בלתי הגיונית בהגנה עצמית"
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של העושה נוכח השפעתו של מצב האילו� על העושה ) א� בכלל קיימת(המעטה 

  .ומטרתו החיובית של העושה

ולעתי� , שופטי� ומלומדי� בסוגיה נושא דיוננו, ובכל זאת התלבטו מאד מחוקקי�

קרובות קבעו לה הסדרי� חלקיי� מאד ובלתי מספקי� או אפילו בחרו להתעל� 

במטרה להאיר באמצעות , ילה בקצרה על התחבטויות אלהלפיכ� נעמוד תח(!). ממנה

לאחר . המשפט המשווה את השיקולי� השוני� שיש להביא בחשבו� בהסדרת הסוגיה

  .יוצע הסדר ראוי לסוגיה זו, ולאור שיקולי� אלה, מכ�

  הפסיקה האוסטרלית)  ב(

ת רבה זכתה הפסיקה האוסטרלית בסוגיה נושא דיוננו להתייחסו, בצדק או שלא בצדק

ונוכח עונש , נוכח היעדר הסדר חקיקתי לסוגיה. אמריקני!מאד בעול� המשפט האנגלו

המשפט האוסטרליי� דוקטרינה �פיתחו בתי, החובה החמור הקבוע בעבירת הרצח

ומשלה בכיפה ") הגנה עצמית מופרזת ("”excessive self-defence“שנקראה , מיוחדת

הדי� בעניי� !תקופה זו החלה ע� פסק. 1191בפסיקה האוסטרלית במש� כשלושה עשורי�

 McKay) 1957( ,1192כי, שבו נקבע:  

“If the occasion warrants action in self-defence... but the 

person taking action acts beyond the necessity of the occasion 

and kills the offender, the crime is manslaughter – not 

murder”. 

. Howe) 1958(1193בעניי� , שנחשב למנחה בסוגיה, הדי�!נה שלאחר מכ� נית� פסקבש

וה� בשל הסרת הספקות , המשפט העליו� של אוסטרליה! ה� בשל אישורו בבית–מנחה 

תו� קביעה שהדוקטרינה מצומצמת למקרי� שבה� טעה , McKayהדי� !שהותיר פסק

  :המשפט!ובלשו� בית, העושה

 
 

של / 55מאמרו ט; Lanhamשל / 57לדיוני� נרחבי� בדוקטרינה אוסטרלית זו ראו מאמרו ט   1191
Yeo ;של / 2רשימתו טAshwohrth ;29ח לספרו 94�89 'ע; של אנקר/ 1 לספרו ד139�129 'ע /
  .O'Brienשל / 59 למאמרו ט456�443 'ע; Howardשל 

  .McKayבעניי� / 3הדי� יד� לפסק563 'ראו ע   1192
  .Howeבעניי� / 4הדי� יד�ראו פסק   1193
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“...excercises more force than a reasonable man would 

consider necessary in the circumstances, but no more force 

than he honestly believes to be necessary ...”.1194 

שגרסו כי הדוקטרינה חלה רק על טעות באשר לנחיצות , ספק נוס� עוררו מלומדי�

. חס לעצ� קיומה של תקיפהואינה חלה על טעות בי, האמצעי� שאות� נקט העושה

אול� אי� , אמנ� בהיעדר תקיפה פוגע העושה באד� ח� מפשע. הבחנה זו אינה משכנעת

  :כפי שמציי� אנקר. 1195עסקינ� בקרב� אלא בעושה ובאשמתו

אשמתו של המתגונ� זהה במוב� זה שלא ... ככלות הכל בשני המקרי�"

. נסיבות המקרהשקל נכו� את המצב שנקלע לתוכו ולא נהג כאד� סביר ב

בשניה� הוא האמי� בטעות שלפי מצב הדברי� אי� לו דר� אחרת להציל 

  1196".את חייו אלא להרוג את המתקי�

 –המשפט האוסטרלי לדוקטרינה !מסקנה זו מתחזקת נוכח הבסיס התאורטי שנת� בית

 malice“ –התקיימות היסוד הנפשי המיוחד הנדרש במסגרת עבירת הרצח �אי

aforethought” )נוכח הסיטואציה המיוחדת ומטרתו של העושה להתגונ� ) כוונה תחילה

ודומה כי יסוד נפשי מיוחד , 1197מדובר בהתבססות על גור� סובייקטיבי, שהרי. או להג�

פרשנות נוספת שניתנה להלכה . בשני המקרי�, באותה מידה, זה אינו מתקיי�

, א בעצ� טעות בחוקשהטעות הנדרשת לצור� החלת הדוקטרינה הי, האוסטרלית היא

שלפיה על ההסדר לחריגה מתנאי , נוכח עמדתי. 1198הנוגעת לדרישת הפרופורציה

 ואפילו – ה� בעובדה וה� בחוק –ההגנה הפרטית להתייחס לכל הטעויות הבלתי סבירות 

הדי� האוסטרליי� במטרה לתור אחר !מתייתר הניסיו� לדייק בפסקי, לא לה� בלבד

  .ל השופטי�ש) הדי נסתרות(כוונותיה� 

 
 

1194   R. v. Howe (1958) S.A. A.R. 95) אושרה לאחר , המשפט לערעורי��שנקבעה בבית, הלכה זו
  /).4ל יד"הדי� הנ�המשפט העליו� בפסק�ידי בית�מכ� על

אחריות היא �התקיפה של תוק� בר, אמנ� כשמדובר בהצדקת ההגנה הפרטית הממשית   1195
הגנה ( א� כא� –משפטי � ה� לעניי� אשמת התוק� וה� לעניי� הסדר החברתי–רלוונטית מאד 

אלא במת� פטור לעושה על בסיס אשמתו , אי� מדובר בהצדקת ההגנה הפרטית) מדומה
  .הנמוכה או הבלתי קיימת

�139 'לסקירת הפסיקה האוסטרלית בעניי� זה ראו ש� ע/. 1 לספרו ד133 'הציטוט לקוח מע   1196
  .1191ש "ל בה" וראו ג� האסמכתאות הנ132

  .של אנקר/ 1 לספרו ד139�138 'ע, למשל, ראו   1197
  .Howardשל / 29 לספרו ח91�90 'ע, למשל, ראו   1198
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עמידה על התפתחות הפסיקה האוסטרלית מחייבת ג� פזילה לעבר הפסיקה 

 Privy Council!וה� ה)) McInnes) 1971בעניי� (המשפט לערעורי� !ה� בית. האנגלית

 האוסטרלית ”excessive self-defence“ !התייחסו לדוקטרינת ה)) Palmer) 1971בעניי� (

ונוכח ההנחה שהייתה , כתוצאה מכ�. 1199רשמשמעי ומפו!ודחו אותה באופ� חד

המשפט ! מחייבות ג� את בתיPrivy Council!שלפיה הילכות ה, מקובלת אז

נסיגה זמנית זו . 1200משפט אלה לזנוח את הדוקטרינה שפיתחו!נטו בתי, האוסטרליי�

המשפט העליו� של אוסטרליה בעניי� !הדי� החשוב והמנחה של בית!נפסקה ע� פסק

Viro) 1978(1201 .די� זה אושרה הילכת !בפסקHowe ברוב של שישה שופטי� כנגד 

מלבד על , די� מאוחרי� יותר א� הורחבה תחולת הדוקטרינה כ� שהוחלה!בפסקי. אחד

הרחבה . intent to murder”1202“ג� על עבירות נוספות שבה� נדרשת , עבירת הרצח

יסוד הנפשי המיוחד  ה–מוגבלת זו היא מובנת על רקע הביסוס שכאמור נית� לדוקטרינה 

ראו , המשפט בעקבותיה! וההליכה של בתיViroלאחר הילכת . הנדרש בעבירת הרצח

 כחלק אינטגרלי מ� המשפט ”excessive self-defence“הכל את הדוקטרינה של 

  .1203האוסטרלי

 Zecevicהמשפט העליו� של אוסטרליה בעניי� !הדי� של בית!על רקע זה היווה פסק

 האנגלית Palmerשכ� אומצה בו הילכת , 1205לה ואפילו אכזבה הפתעה גדו1204)1987(

) חמישה מול שניי�(המעניי� הוא ששופטי הרוב . ונדחתה הדוקטרינה האוסטרלית

,  הסכימו כי שיקולי� של אשמה דווקא תומכי� בדוקטרינהZecevicהדי� בעניי� !בפסק

טרינה הייתה הסיבה המרכזית לדחיית הדוק. 1206וא� הביעו חרטה מסוימת על ביטולה

הסיבו� שיוחס לה ובעקבותיו הטענה בדבר הנטל הכבד שהיא מטילה על שופטי� 

המשפט !שבמסגרתה קבע בית, Viroטיעו� זה מבוסס על הילכת . ובמיוחד על מושבעי�

לא פחות משש הנחיות מפורטות שאות� יש לתת למושבעי� כאשר מתעוררת שאלה של 

 
 

הדי� � על פסקSmithשל / 5ערתו טה, למשל, וראו/. 4י�ו/ 8הדי� י�פסקי) בהתאמה(ראו    1199
  .Palmerהדי� בעניי� �על פסק/ 4 והערתו טMcInnesבעניי� 

  . והאסמכתאות המובאות ש�Yeoשל / 55 למאמרו ט349 'ע, למשל, ראו   1200
  .Yeoשל / 55מאמרו ט, למשל, הדי� ראו�לדיו� מפורט בפסק. Viroבעניי� / 5הדי� יד�ראו פסק   1201
  .  והאסמכתאות המובאות ש�Yeo של /55 למאמרו ט349 'ראו ע  1202
  .ש�   1203
  .Zecevicבעניי� / 6הדי� יד�ראו פסק   1204
1205   �המשפט �ידי בתי�שנשתל במשפט המקובל על,  כי הפרחAshworthכתב , למשל, כ

המשפט העליו� �ידי בית�נעקר עכשיו והושל� על, האוסטרליי� וטופח במש� שלושי� שני�
  /.49 לרשימתו ט1 ' ראו ע–של אוסטרליה 

  .Lanhamשל / 57 ואיל� למאמרו ט239 'ראו הדיו� שבע   1206
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ה� , מקרוב על הנחיות אלה ולהיווכח במורכבות�כדי שנית� יהיה לעמוד (הגנה פרטית 

אשר שתיי� מה� , מדובר בהנחיות מורכבות, אכ�. 1207)מובאות בהערת שוליי�

אול� יש לתת את הדעת על שיקולי� . נובעות מ� הדוקטרינה נושא דיוננו) האחרונות(

; תיחלק ניכר מ� הסיבו� נובע מהשילוב של דיני הראיות ע� הדי� המהו, ראשית: אחדי�

 – ג� בהיעדר התייחסות לדוקטרינה –כללי ההגנה הפרטית ה� מורכבי� מטבע� , שנית

 בעניי� �Privy Councilידי ה!על, למשל, כפי שנעשה, והניסיו� להציג� כפשוטי�

Palmer1208,בכל זאת נית� להציג את הכללי� בצורה מסובכת , שלישית;  הוא בלתי צליח

, רביעית; Zecevic1209הדי� בעניי� !עוט בפסק כפי שאמנ� הציעו שופטי המי–פחות 

עיקר הקושי נובע משיטת המושבעי� ולפיכ� אינו מחייב מסקנות דומות בשיטת משפט 

 
 

1207  
“1.   (a)  It is for the jury first to consider  whether when the accused killed the  deceased  1207 

                the accused reasonably believed that an unlawful attack which threatened him 

with death or serious bodily harm was being or was about to be made upon 

him. 

(b)  By the expression "reasonably believed" is meant, not what a reasonable man 

would have believed, but what the accused himself might reasonably believe in 

all the circumstances in which he found himself. 

2. If the jury is satisfied beyond reasonable doubt that there was no reasonable belief 

by the accused of such an attack no question of self-defence arises. 

3. If the jury is not satisfied beyond reasonable doubt that there was no such reasonable 

belief by the accused, it must then consider whether the force in fact used by the 

accused was reasonably proportionate to the danger which he believed he faced. 

4. If the jury is not satisfied beyond reasonable doubt that more force was used than 

was reasonably proportionate it should acquit. 

5. If the jury is satisfied beyond reasonable doubt that more force was used, then its 

verdict should be either manslaughter or murder depending on the answer to the 

final question for the jury – did the accused believe that the force which he used was 

reasonably proportionate to the danger which he believed he faced? 

6. If the jury is satisfied beyond reasonable doubt that the accused did not have such a 

belief the verdict will be murder. If it is not satisfied beyond reasonable doubt that 

the accused did not have that belief the verdict will be manslaughter”.  

  ).Viroבעניי� / 5הדי� יד� לפסק147�146 'ראו ע(  
1208    �  /.57 למאמרו ט249�247 ' בעLanhamעמד על כ
 355 'וראו הדיו� שבע. Zecevicבעניי� / 6הדי� יד� ואיל� לפסק660,  ואיל�668 'ראו ע   1209

שבמש� שני� לא מעטות של הפעלת , ברוח זו הוא עומד ג� על כ�. Yeoשל / 55למאמרו ט
לא התעוררו אצל מושבעי� הקשיי� , Viroהדי� בעניי� �נה אשר קדמו לפסקהדוקטרי

  .Viroשמעוררות הנחיות 
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 ואולי –חמישית ; 1210ידי שופטי� מקצועיי�!שבה נעשות כל ההכרעות על, כשלנו

השיקול . פי שיקולי� מסוג זה! אי� זה רצוי לקבוע את הדי� המהותי על–החשוב מכל 

למרות !) ובצורה משמעותית(וא� קלה היא , מרכזי צרי� להיות אשמתו של העושהה

יש ג� לזכור כי . על אחריותו ועונשו לשק� זאת נאמנה, חריגתו מתנאי ההגנה הפרטית

לא זו בלבד שהיא עשויה להצמיח דוקטרינה , ההתעלמות של המחוקק מגור� האשמה

המשפט לזכות !לח� כבד על ביתאלא א� עלולה ליצור , פסיקתית להשלמת החסר

זיכוי הנובע מחוסר ההתאמה הגמור בי� , לחלוטי� אד� שדווקא ראוי לעונש מסוי�

  .האחריות הפלילית הכבדה שבגי� עבירת הרצח לבי� אשמתו המוגבלת של העושה

 לשלילת הדוקטרינה Zecevicהדי� בעניי� !טיעו� נוס� שהעלו שופטי הרוב בפסק

או (שהרי היא חלה על עבירת הרצח בלבד , יא מכניסה למשפטהוא חוסר העקביות שה

על העבירות הספורות שבה� נדרש היסוד הנפשי המיוחד הקבוע בעבירת , לכל היותר

לא בדר� של ביטול : קושי זה נית� ורצוי היה לפתור בכיוו� ההפו�, בר�. 1211)הרצח

 אולי אפילו או(אלא בדר� של הרחבתה כ� שהיא תהווה נסיבה מקלה , הדוקטרינה

א� ג� בדוקטרינה המצומצמת לעבירת הרצח . החלה על כל העבירות הפליליות) פטור

שבה� לא קבוע עונש , בעבירות אחרות, ראשית: בהסתמ� על גורמי� מספר, נית� לתמו�

וסביר להניח שנוכח המטרה להתגונ� או להג� , המשפט להקל בעונש!מוסמ� בית, חובה

 לתמו� – כפי שאכ� נעשה בפסיקה האוסטרלית – נית� ,שנית. א� ייטה לעשות כ�

בהבחנה בי� עבירת הרצח לעבירות אחרות על בסיס היסוד הנפשי המיוחד הנדרש 

  .בעבירת הרצח

הנובע מכ� שמקלי� ע� , כ� נטע� כי דווקא היעדר הדוקטרינה יוצר חוסר עקביות

 א� אי� –ל כח כלשהו  שאי� לו זכות להפעי–עושה הממית אד� בכוונה א� מתו� קנטור 

מקלי� ע� עושה שיש לו זכות להפעיל כח מסוי� אלא שהוא חורג מתנאי הפעלת הכח 

  .1212נוכח נסיבות שבה� קשה לו להערי� את הכח הנחו� והפרופורציוני

צחוק הגורל הוא שאחד מהנימוקי� לביטול הדוקטרינה האוסטרלית של  

“excessive self-defence”הדי� ! בפסקZecevic  היה הרצו� להגיע לתיאו� בי� ההלכה

והנה דווקא באנגליה הגיעה באותו זמ� ועדת החקיקה , 1213האוסטרלית להלכה האנגלית

 
 

  . מהווה קושי זה אינדיקציה נוספת לכ� שרצוי לבטל את שיטת המושבעי�– אולי –אלא    1210
 ואיל� 239 'וראו ההתייחסות לטיעו� זה שבע. Zecevicבעניי� / 6הדי� יד� לפסק654 'ראו ע   1211

  .Lanhamשל / 57ו טלמאמר
  .Yeoשל / 55 למאמרו ט360�359 'ראו ע   1212
  .Lanhamשל / 57 למאמרו ט239 'ראו ע   1213
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כי , עוד יש לציי�. 1214למסקנה שיש לקבוע דוקטרינה דומה בחוק האנגלי החדש

לדוקטרינה האוסטרלית הייתה השפעה רבה על הילכות דומות שנקבעו בשיטות משפט 

  .1215אחרות

   הפסיקה האנגלית) ג(

המשפט לערעורי� !וה� בית)) Palmer) 1971בעניי�  (Privy Council!ה� ה, כאמור

 ”excessive self-defence“!התייחסו לדוקטרינת ה)) McInnes) 1971בעניי� (

�ידי בית!הלכה זו אושרה ג� על. משמעי ומפורש!האוסטרלית ודחו אותה באופ� חד

ניכר כי , Palmerהדי� המנחה שנית� בעניי� �בפסק. Clegg) 1995(1216הלורדי� בעניי� 

לדעת השופטי� כלל לא סביר שתיווצר הסיטואציה שעליה חלה הדוקטרינה 

, Morrisהשקפת� זו באה לידי ביטוי מובהק בדבריו הידועי� של הלורד . האוסטרלית

  :ולפיה�

“If there has been no attack, then clearly there will be no need 

for defence. If there has been attack so that defence is 

reasonably necessary it will be recognized that a person 

defending himself cannot weigh to a nicety the exact measure 

of his necessary defensive action. If a jury thought that in a 

moment of unexpected anguish a person attacked had only 

done what he honestly and instinctively thought was necessary 

 
 

  . שלהל� והטקסט המפנה אליה1225ש "ראו ה   1214
המהווה אימו� של הדוקטרינה האוסטרלית למשפט של , )Dwyer) 1972 על הילכת : ראו   1215

 ,Cardשל / 5של ספר� ח) אחת עשרהה( למהדורה קודמת 579 'בע, הרפובליקה של אירלנד

Cross & Jones ; עד –על השפעת הדוקטרינה האוסטרלית על ערכאות קנדיות נמוכות 
 למהדורה קודמת 248 ' בע–) Faid) 1983 המשפט העליו� בעניי� �ידי בית�לדחייתה ש� על

על קונסטרוקציה דומה שנוצרה במשפט ; Smith & Hoganשל / 3של ספר� ח) השישית(
ועל סטיות של ערכאות נמוכות באנגליה לכיוו� ; Gordonשל / 31 לספרו ח769 ' בע–סקוטי ה

 – Palmerבעניי� / 4י� וMcInnesבעניי� / 8הדי� י�הדוקטרינה האוסטרלית עד לעצירת� בפסקי
במשפטנו הושארה הדוקטרינה האוסטרלית , לעומת זאת. Smithשל / 4 לרשימתו ט650 'בע

/ 22הדי� ב�וה� בפסק) 314�313 'ע(בעניי� אחמד ושי� / 25הדי� ב�פסק ה� ב–בצרי� עיו� 
  ).241�240 'ע(י 'ורג'בעניי� ג

של / 3 לספר� ח263�262 'ע; )Clegg) 1995בעניי� / 23הדי� י�פסק;  שלעיל1199ש "ה: ראו   1216
Smith & Hoganשל / 5 לספר� ח629 ' ועCard, Cross & Jones . בדומה נדחתה הדוקטרינה

  .  ראו ש�–במשפט של צפו� אירלנד ג� 
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that would be most potent evidence that only reasonable 

defensive action had been taken”.1217 

 א� יימצא מקרה – Smith1218 כפי שמציי� –ספק , א� מתדרכי� כ� את המושבעי�, ואכ�

סבורני : יתרה מזו. לב השתמש בכח מופרז!שבו יקבעו המושבעי� כי אד� שפעל בתו�

אלא ה� עצמ� ,  אינ� מהווי� תיאור או הערכה גרידאMorrisל של הלורד "כי דבריו הנ

 –להסתפקות ) Privy Council!ה של האחרי הכל מדובר בהלכ(מהווי� אסמכתא 

תו� ויתור על דרישות אובייקטיביות של ההגנה ,  באמונת העושה בלבד–במקרי� רבי� 

  .ובפרט על דרישות הנחיצות והפרופורציה, הפרטית

היא כי ג� א� מבקשי� לפטור מאחריות את , שהובעה לעיל בהקשרי� אחרי�, דעתי

ת זאת היא במסגרת סייג ההגנה הפרטית הדר� לעשו, הרי שראשית, העושה שטעה

אפילו א� , ושנית, המדומה ואי� להצדיק את המעשה במסגרת ההגנה הפרטית הממשית

אי� מקו� לוויתור על דרישת , מוותרי� על דרישת הסבירות כשמדובר בטעות בעובדה

 –די בעצ� בטעות , Palmerפי הילכת !על, והנה. 1219הסבירות כשמדובר בטעות בחוק

מכורסמת דרישת , נוכח הלכה זו. 1220 לצור� דרישת הפרופורציה– אינה סבירה אפילו

נאש� שהשתמש , כ�. וכמעט שלא נותר ממנה זכר, היסוד החשובה של הפרופורציה

 היו מקלי� ”excessive self-defence“פי הדוקטרינה האוסטרלית של !בכח מופרז ושעל

פי הילכת !על: יתרה מזו. כה האנגליתפי ההל!קרוב לוודאי שיזוכה לחלוטי� על, בעונשו

Palmer ולא שהעושה טעה באשר לסבירותו( שהכח היה סביר – כפי הנראה – ייקבע (

 ללא –זו מושתתת " סבירות"כש, ג� במקרי� שבה� ברור כי הכח שהופעל לא היה סביר

  .1221(!) על מחשבתו הסובייקטיבית של העושה–כל ביסוס רציונאלי 

 לש� קבלת תמונה מלאה יותר של ההלכה –יש לזכור  Palmerמעבר להילכת 

שעליה עמדנו בפרק , Gladstone Williams ג� את הילכת –האנגלית בנושא דיוננו 

לא נדרשת סבירות של הטעות לצור� פטור מאחריות של , לפי הלכה זו. 1222הקוד�
 
 

  .Palmerבעניי� / 4הדי� י� לפסק242 'הציטוט לקוח מע   1217
  /.4 לרשימתו ט650 'ראו ע   1218
  .שלעיל) ה)(2(ראו פרק ו   1219
המשפט האנגלי הסיק מאמונה �א� בית, �ıÂÁאמנ� מדובר על כ� שהעושה האמי� שמעשהו    1220

, בי� היתר,  כפי שעולה–רציה מתקיימת זו בהתקיימות הנחיצות את המסקנה שג� הפרופו
/ 1 למאמרו ט305 ' ועSmithשל / 4 לרשימתו ט650 'וראו לעניי� זה ע. מהמשכו של הציטוט

  .Ashworthשל 
  . שלעיל והטקסט המפנה אליה506ש "וראו ג� ה   1221
  . שלעיל והטקסט המפנה אליה1161ש "ראו ה   1222
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 הסדר כזה לסוגיית). הגנה פרטית מדומה: דהיינו(עושה שהייתה לו טעות בעובדה 

 ש� נדרשת –ושאינו קיי� במשפט האוסטרלי , הקיי� במשפט האנגלי, ההגנה המדומה

במסגרת של הגנה פרטית ,  מייתר את הצור� בטיפול מיוחד– 1223סבירות של הטעות

נותר הצור� ,  לפיכ�.·ÂÚ·„‰במקרי� של טעויות בלתי סבירות , בחריגה מהתנאי�

קרה של טעות בחוק ובאשר בהסדר להגנה פרטית בחריגה מהתנאי� רק באשר למ

 מספקת פתרו� חלקי בלבד Palmerאלא שהילכת . למקרי� שבה� כלל אי� מדובר בטעות

  .למקרה הראשו� בלבד)  לדעתי–ורע (

פתרונות חלקיי� נוספי� שהוצעו בפסיקה האנגלית לשלילת הרשעה בעבירת הרצח 

תת האחריות ה� האפשרויות הקיימות של הפח, נוכח חריגה מתנאי ההגנה הפרטית

הפלילית נוכח קנטור העושה ונוכח היעדר היסוד הנפשי המיוחד הדרוש לש� הרשעה 

  .1224בעבירת הרצח

יש להזכיר כי בהצעת החוק האנגלית נקבע במפורש הסדר של הפחתת , לבסו�

  .use of excessive force”1225“האחריות הפלילית נוכח 

  הפסיקה האמריקנית)  ד(

 היא ההבחנה ”excessive self-defence“ !האוסטרלית של הדוקטרינה דומה לדוקטרינה 

-perfect self“(בי� זכות מושלמת של הגנה עצמית , המקובלת במשפט האמריקני

defense” ( לבי� זכות בלתי מושלמת)“imperfect self-defense” .( שימושי� שוני� נעשו

ובל כיו� בפסיקה הנוגע לענייננו הוא השימוש המק. 1226בעבר ובהווה, במושגי� אלה

שמביאה לזיכוי , או הגנה, ולפיו ההבחנה היא בי� זכות, האמריקנית במונחי� אלה

שמוליכה להרשעה , "הגנה"או , "זכות"לבי� ) ”perfect self-defense“(למרות ההמתה 

מדובר , דהיינו). ”imperfect self-defense“(בעבירת ההריגה במקו� בעבירת הרצח 

 התוצאה המשפטית ושאינה מתמקדת בפג� מסוי� שדבק בזכות בהבחנה המבוססת על

משו� שסבורני כי , נתחמו לעיל במרכאות" הגנה"ו" זכות"המילי� . ההגנה העצמית

פריבילגיה או הגנה אינה ,  כאל זכות”.imperfect s.d“ !ההתייחסות המקובלת אל ה

 
 

  .Smith & Hoganשל / 3 לספר� ח263 'ע, למשל, ראו   1223
 למאמרו 687 'של אנקר וע/ 1 לספרו ד142 'ע; Archboldשל / 8 לספרו ח1614 'ע, למשל, ראו   1224

  .Leighשל / 18ט
; 251 ' ש� בע–דברי ההסבר לסעי� ; 1989משנת / 2 להצעת החוק האנגלית יג59ראו סעי�    1225

ו ההתייחסות ורא/). 1יג (1985 משנת – בנוסח הקוד� של ההצעה – 61 –וכ� הסעי� המקביל 
  .1993משנת / 10 לדברי ההסבר להצעה האנגלית יג78 'לסוגיה זו בע

  .Perkins & Boyceשל / 17 לספר� ח1142�1137 'ע, למשל, ראו   1226
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שע בעבירת שהרי בכל זאת מוטלת על העושה אחריות פלילית והוא מור, מדויקת

הדומה במידת ,  היא אפוא נסיבה מקלה”.imperfect s.d“ !מבחינת מהותה ה. ההריגה

המתמקדי� במצבו של העושה ולא במהותו של ,  מבחינת השיקולי� שביסודה–מה 

  .1227"פטור" לסייג מסוג –המעשה 

שבגינו עומדת בפסיקה האמריקנית לעושה , הפג� המסורתי והמקובל ביותר

הוא האשמה בהיווצרות מצב ההגנה ,  בלבד”.imperfect s.d“ של הנסיבה המקלה

השלכה מרכזית של הבחנה כזו היא חובתו של הגור� למצב הגנה פרטית . 1228הפרטית

. 1229בטר� יפנה לשימוש בכח מג�) ”withdrawal“" (נסיגה חגיגית"באשמתו לסגת 

מעניקי� לסוגיה של  מתייתר א� ”.imperfect s.d“סבורני כי שימוש כזה בדוקטרינה של 

המביא בחשבו� את אשמתו המדויקת של , הגור� באשמתו למצב האילו� הסדר הול�

  .1230העושה

 ”.imperfect s.d“ שלגביו הופעלה הדוקטרינה האמריקנית של 1231פג� חשוב נוס�

שימוש כזה בדוקטרינה . 1232הוא טעות בלתי סבירה של העושה באשר לנחיצות פעולתו

הצור� בדוקטרינה נובע כא� מ� . Allison) 1904(1233 בעניי� ,נעשה כבר בראשית המאה

 
 

1227   � se“ כדומה לסייג ההיסטורי ”.imperfect s.d“� את הAiyar & Anadרואי� , למשל, כ

defendendo” –28 לספר� ח10 ' ראו ע./  
  /.3 יג.�M.P.C לדברי ההסבר של ה29 'ע, ללמש, ראו   1228
הדי� �בפסק, 1882הבחנה כזו נעשתה כבר בשנת . 879�875ש "ראו הטקסט שלעיל המפנה לה   1229

ונית� , Lanham)של / 57 למאמרו ט248 'ע, למשל,  ראו– Reed) 40 Am. Rep. 795בעניי� 
 בעניי� / 10הדי� יא�פסק, למשל,  ראו–די� שניתנו בשלהי המאה העשרי� �למוצאה ג� בפסקי

Potter) 1978.(  
�אלא שאי� ב. יש אכ� מקו� לאפשרות של הפחתת אחריות והקלה בעונש, בהיעדר הסדר כזה   1230

“imperfect s.d.”כדי לספק את הגמישות וההתאמה הרצויות  .�ה� הנכנס למצב , למשל, כ
יפול שווה ומיוחסת לה� האילו� ברשלנות וה� העושה כ� בפזיזות מקבלי� לפי דוקטרינה זו ט

פתרונות הולמי� יותר לסוגיה הכללית של גרימה למצב אילו� . אחריות בגי� עבירת ההריגה
  .באשמת העושה יידונו בפרק הבא

 ראו –סוג נוס� של מקרי� שבה� הוזכרה הדוקטרינה הוא פרובוקציה המופנית כלפי העושה    1231
 Perkinsשל / 17 לספר� ח1142 'ע; Robinsonשל / 12 של ספרו חII לכר� 77 ' שבע21ש "ה

& Boyce.  
של / 19 לספר� ח850�849 'ע; La Fave & Scottשל / 18 לספר� ח663 'ע, למשל, ראו   1232

Kadish & Schulhofer.  
; Perkinsשל / 32 למאמרו ט133 'ע, למשל, וראו. Allisonבעניי� / 11הדי� יא�ראו פסק   1233

 לספר� 1142 'ע, למשל, סמכתאות מאוחרות יותר ראולא. של אנקר/ 1 לספרו ד140�139 'ע
  .Perkins & Boyceשל / 17ח
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שלפיה נדרשת סבירות של , ההסדרה המקובלת במשפט האמריקני של ההגנה המדומה

ומ� הרצו� לרכ� את תוצאותיה הקשות של , 1234הטעות העובדתית כדי שיינת� הפטור

  .הסדרה זו

 מתייחסת”.imperfect s.d“ !ביקורת חשובה שנמתחה על דוקטרינת ה, לבסו�

  .1235לחוסר העקביות שבהחלתה על עבירת הרצח בלבד

  החקיקה הקיימת והחקיקה המוצעת)  ה(

במיוחד אלה שאינ� , בחינת� של הקודקסי� הפליליי� הקיימי� בשיטות משפט רבות

כמעט בכול� קבועה : מעלה את התמונה הבאה, אמריקני!יונקות מ� המשפט האנגלו

פט להקל בעונשו של עושה אשר חרג מתנאי ההגנה המש!באופ� מפורש סמכות לבית

כאשר בחלק� מצוי ג� פטור מלא מאחריות פלילית למקרי� שבה� החריגה , הפרטית

ב תחושות ומצבי� נפשיי� "התרגשות וכיו, מבוכה, אימה, פחד, נובעת מבלבול

 להקלה בעונש –סמכות דומה . 1236שבה� היה העושה נתו� נוכח מצב האילו�, מיוחדי�

 
 

  . שלעיל והטקסט המפנה אליה1158ש "ראו ה   1234
, /26 של האנציקלופדיה ח3 לכר� 952 'ע; Robinsonשל / 29 למאמרו ט677 'ע, למשל, ראו   1235

שבא למנוע תוצאה , )Bramlett) 1977בעניי� / 12הדי� המעניי� יא� על פסקDixש� עומד 
טעות בלתי סבירה בעובדה מביאה להפחתת האחריות מרצח , לפי החוק בקולוראדו: משונה

לא ייענש העושה בעונש , המשפט קבע שא� הקרב� נותר בחיי��בית. לגר� מוות ברשלנות
וזאת א� שעבירת התקיפה , )המתה ברשלנות(חמור מזה שלו היה צפוי אילו מת הקרב� 

על חוסר העקביות שבהחלת . אפשרה עונש חמור יותר) הדוקטרינהשעליה לא חלה (
 excessive“הדוקטרינה על עבירת הרצח בלבד עמדנו לעיל ביחס לדוקטרינה האוסטרלית של 

s.d” , וג� באשר לדוקטרינה האמריקנית)“imperfect s.d.” ( ההסברי� החלקיי� ה� עונש
המשפט �ידי בתי�ית� לדוקטרינה עלהחובה המקובל בעבירת הרצח והביסוס התאורטי שנ

היעדר היסוד הנפשי המיוחד הנדרש לש� הרשעה ברצח נוכח הסיטואציה : שפיתחו אותה
לתוספת ) 20ש "ה (55�54 'ע, למשל, ראו. המיוחדת ומטרתו של העושה להתגונ� או להג�

את . של אנקר/ 1 לספרו ד141�140 'ע; Robinsonשל / 12 של ספרו חII לכר� 1988משנת 
, Holmesהמסע הקצר בנתיבי הפסיקה האמריקנית נחתו� באימרתו הידועה של השופט 

 ”Detached reflection cannot be demanded in the presence of an uplifted knife“: ולפיה
עליי לשוב , לצד הסכמתי ע� אימרה זו. Brown)בעניי� / 1הדי� יא� לפסק343 'ראו ע(

במקו� להסתפק , נעשה בה להצדקת חריגה מתנאי ההגנה הפרטיתולהסתייג מ� השימוש ש
  . שלעיל והטקסט המפנה אליה523ש " ראו ה–בפטור בגינה 

1236   �חרג העושה מגבולות הצור� בגלל "כי א� ,  לחוק הפלילי הגרמני33קובע סעי� , למשל, כ

; פלילי הרומני לחוק ה44פטורי� דומי� קבועי� ג� בסעי� ". לא יוענש, פחד או אימה, בלבול

לחוק הפלילי ) 5(24סעי� ;  לחוק הפלילי היווני23סעי� ; לחוק הפלילי הפולני) 3(22סעי� 

 לחוק 21סעי� ;  לחוק הפלילי הנורווגי48סעי� ;  לחוק הפלילי הקולומביאני27סעי� ; השוודי
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יש , לצד הוראות חוק כאלה. 1237 נקבעה לאחרונה ג� בחוק העונשי� הישראלי–ה חוב

כמוב� לזכור את הוראות החוק המקובלות בחלק משיטות המשפט ושנדונו בפרק 

המתייחסות להגנה המדומה והקובעות שג� במקרה של טעות בלתי סבירה , הקוד�

– א� בכלל –אלא  (בעובדה לא תוטל על העושה אחריות לעבירה של מחשבה פלילית

  .1238)לעבירת רשלנות בלבד

 
 

 5 סעי� ; לחוק הפלילי ההולנדי40סעי� ;  לחוק הפלילי השווייצרי33סעי� ; הפלילי הקוריאני

;  לחוק הפלילי האתיופי75.2סעי� ;  לחוק הפלילי הדני13.2סעי� ; לחוק הפלילי הבולגרי

ההפניות לששת (לחוק הפלילי ההונגרי ) 2(15סעי� ;  לחוק הפלילי היוגוסלבי11.3סעי� 

כמעט בכל הקודקסי� הפליליי� ). של קרמניצר/ 1 למאמרו ה197 'האחרוני� מופיעות בע

קבועה נסיבה , ) שבסו� הספרביבליוגרפיהראו חלק יב של ה(מחקר זה שנבחנו במסגרת 

יצוינו א� שני , מפאת קוצר היריעה, לפיכ�. מקלה למקרה של חריגה מתנאי ההגנה הפרטית

 שבה� לא נקבעו פטור או נסיבה מקלה – הגרינלנדי והספרדי –הדופ� �הקודקסי� יוצאי

  . שכאלה
 לחוק 2שהוס� לחוק בסעי� ") עונש מופחת) ("1(ג22בעבר נקבעה נסיבה מקלה בסעי�    1237

, בתקופה הקצרה שבה היה בתוק�(ואשר קבע /) 2א (�1992ב"תשנ, )37' תיקו� מס(העונשי� 
�רשאי בית, עבר אד� עבירה שדינה עונש חובה: "כ�)  לחוק העונשי�39' עד לתיקו� מס

פי שנהג בתנאי� האמורי� א� נהג כ) 1: (המשפט להטיל עליו עונש קל ממנו בכל אחת מאלה
אול� חרג מ� הסביר , ) הבהרת המחבר–הסעי� שהגדיר את סייג ההגנה העצמית  (22בסעי� 

כפי שנקבע בתיקו� , אלא שבנוסחו הנוכחי של החוק". בנסיבות העני� לש� מניעת הפגיעה
, ע� זאת. אי� הוראה כללית כזו המתייחסת לחריגה מתנאי ההגנה העצמית, /)17א (39' מס

המגדיר את  (300על א� האמור בסעי� : "כ�/ 1 אÛÈÚÒ300‡)· (ÔÈ˘�ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ קובע כיו� 
 –מאסר עול� חובה (נית� להטיל עונש קל מהקבוע בו , ) הבהרת המחבר–עבירת הרצח 

במצב שבו מעשהו של הנאש� חרג ) ב: ... (א� נעברה העבירה באחד מאלה, )הבהרת המחבר
טז לש� תחולת הסייג 34מתחו� הסבירות הנדרשת לפי סעי� , �בנסיבות העני, במידה מועטה

א� ורק לחריגה , המתייחס א� ורק לעבירת הרצח, זהו פתרו� חלקי בלבד...". של הגנה עצמית
במסגרת החוק הקיי� מוסמ� , לבסו�". במידה מועטה"וא� ורק לחריגה , מדרישת הסבירות

עונש חובה ונסיבות "שכותרתו / 1 א‡ ÛÈÚÒ35ÔÈ˘�ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ  בהתא� ל–המשפט �בית
 להקל –/)) 26א (44' במסגרת תיקו� מס, דלעיל) ב(א300ואשר נחקק יחד ע� סעי� " (מקלות

הכוללות את , שאינה מאלה שהסעי� מזכיר במפורש(בעונש בגי� עבירה שדינה עונש חובה 
� כ� שבית".א� העבירה נעברה בנסיבות מקלות מיוחדות שיפורשו בגזר הדי�) "עבירת הרצח

סמכות הקבועה בסעי� , להפעיל את סמכותו להקל בעונש) ולדעתי ג� צרי�(המשפט יכול 
. כשמדובר בחריגה מתנאי ההגנה הפרטית)) ב(א300 בסעי� –ובאשר לעבירת הרצח (א 35

 �1995ה"תשנ, )אחריות מופחתת) (41' תיקו� מס(וראו ג� דברי ההסבר להצעת חוק העונשי� 
  .הנמקת ההוראה הנפרדת לעבירת הרצחהמובאי� ל/) 11ג(

מעוררות , כמו ג� הפסיקה האמריקנית שנדונה לעיל, במאמר מוסגר יצוי� כי תמונת חקיקה זו   1238
יש . ספקות באשר להצדקת הכתרי� הרבי� שנקשרו לפסיקה האוסטרלית באשר לנושא דיוננו

�אי� , ”excessive s.d“שבהבדל מהדוקטרינה האוסטרלית של , לתת את הדעת ג� על כ
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הבאות להקל בעונשו של החורג מתנאי ההגנה הפרטית או א� , הוראות חוק כאלה

חסרונ� של .  ה� במשפטנו וה� מעבר לי�–מקובלות ג� בהצעות החוק , לפוטרו כליל

 – כחסרונ� של הוראות החוק שכבר קבועות בקודקסי� פליליי� שוני� –רוב� המכריע 

 המצבי� האפשריי� של חריגה מתנאי ÏÎחוסר התייחסות� ל: דהיינו, וא בחלקיות�ה

מתייחסות חלק� א� ורק , למשל, כ�. ההגנה הפרטית המחייבת פטור או הקלה בעונש

הצעות אחרות מתייחסות . 1239לחריגה הנובעת מטעות בלתי סבירה של העושה בעובדה

 מוגבלות לחריגות מדרישת אול� ה�, אמנ� ג� לחריגות שאינ� נובעות מטעות

הצעות נוספות מוגבלות לפטור במקרה של הפרה שולית של התנאי� . 1240הסבירות

 �ללא התייחסות להקלה בעונש נוכח הפרה גדולה יותר או הפרה (כתוצאה ממצב האילו

�, או מוגבלות להקלה בעונש בלבד, 1241)שלא נבעה מההשפעה הנפשית של מצב האילו

  .1242אללא אפשרות של פטור מל

 
 

ייתכ� כי העניי� הרב במשפט האוסטרלי . ל מוגבלי� לעבירת הרצח"ההסדרי� החוקיי� הנ
ותו� סטייה מ� , אמריקני דווקא ובפסיקה דווקא�נובע מפיתוח הדוקטרינה במשפט האנגלו

 ה� –אלא שיש המוצאי� דוקטרינה דומה בפסיקה מוקדמת עוד יותר . התקדימי� האנגליי�
של / 55 למאמרו ט348 ' שבע1ש "ראו ה(קני וה� אפילו בפסיקה האנגלית במשפט האמרי

(Yeo.  
  /.4 יג.�M.P.C ל(2)3.09סעי� , למשל, ראו   1239
של הוועדה בראשות / 1להצעת החוק ג) 2(44פי סעי� �המצב על, כפי הנראה, כזה הוא   1240

וקרמניצר של פלר / 2 להצעת החוק ג164פי סעי� �ועל") חרג מ� הסביר("השופט אגרנט 
 בתקופה הקצרה –אשר , לחוק העונשי�) 1(ג22כ� היה ג� בסעי� "). תו� חריגה מ� הסביר("

המלצה .  התייחס רק לחריגה מהסבירות– 39' שבה היה בתוק� עד לשינוי החוק בתיקו� מס
הדי� �וראו ג� פסק. של אנקר וקנאי/ 45לפרשנות מרחיבה של סעי� זה ניתנה במאמר� ה

  .למ�בעניי� ג/ 45ב
  /.6 להצעת החוק הפדראלית האמריקנית יג(2)609פי סעי� �כזה הוא המצב על   1241
הקובע כי העושה אחראי , זילנד�של ניו/ 7 להצעת החוק יג52כזה הוא המצב נוכח סעי�    1242

בהתא� לטבעו ולאיכותו של המעשה היוצר את החריגה , פלילית לכל שימוש בכח מופרז
  ).ולו בלבד, שמעל למותר" עוד�"לאחריות , כפי הנראה: דהיינו(
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  ההסדר המוצע)  ו(

נוכח אשמתו הקלה יותר של העושה החורג מתנאי ההגנה הפרטית כשמטרתו היא 

על ההסדר .  לפי המקרה–מתחייבת הקלה בעונשו או פטור מלא , להתגונ� או להג�

לחריגה מתנאי ההגנה הפרטית לחול על כל אות� מצבי� שעליה� אי� ההגנה המדומה 

את הצעתי להסדרת ההגנה המדומה כפי שהובאה בפרק  א� מקבלי� –דהיינו , חלה

 באשר –כלל �בדר�(טעות בחוק . א: 1243 מדובר בשלושה מצבי� מרכזיי�–הקוד� 

טעות בלתי סבירה . ב; שאיננה בלתי נמנעת באורח סביר) 1244להתקיימות הפרופורציה

  .היעדר טעות. ג; בעובדה

סבירה בעובדה ממילא אמנ� נוכח טעות בלתי : אשר למצב השני מתחייבת הבהרה

 לעבירת – לכל היותר –אלא , אי� מקו� לאחריות פלילית לעבירת מחשבה פלילית

תו� דיו� , הסדר כזה הוצע בפרק הקוד�. שהרי העושה הוא לכל היותר רשל�, רשלנות

ייתכנו מקרי� שבה� נוכח מצב האילו� הקשה שבו היה נתו� , בר�. בהגנה המדומה

ויהא , יתר עמו�ילית לעבירת רשלנות תהא בבחינת החמרתאפילו אחריות פל, העושה

  .מקו� להקלה בעונשו

ג� א� חריגתו של העושה מתנאי ההגנה הפרטית לא נבעה , אשר למצב השלישי

ובמיוחד נוכח ,  נוכח מצב האילו� הקשה שבו היה נתו�–עדיי� , מטעות כלשהי שלו

וא� הייתה . קלה בעונשו יש בהחלט מקו� לה–מטרתו החיובית להתגונ� או להג� 

אפילו א� החריגה : יתרה מזו.  אולי יש מקו� ג� לפטור מלא–החריגה בלתי משמעותית 

עדיי� אי� מקו� לייחס , ב תחושות שבה� היה נתו� העושה"פחד וכיו, לא נבעה מבלבול

שיקולי� של אשמה . לו אחריות פלילית מלאה א� היה זה מוצדק שיפעיל כח מסוי�

� שאחריותו של העושה תוגבל לחריגה עצמה ולא תשתרע ג� על הכח וצדק מחייבי

דעת �הדר� היחידה לאפשר התחשבות כזו היא אפוא מת� סמכות ושיקול. המוצדק

  .המשפט להקל בעונשו�לבית

 
 

בכל אחד משלושה מצבי� אלה כשלעצמו כדי לשלול , לדעתי, במאמר מוסגר יצוי� כא� כי די   1243
שלפיה אי� כל מקו� לפטור המיוחד לחריגה מתנאי ההגנה , Robinsonאת עמדתו של 

 110 ' ע ראו–" צור�"ו" הגנה מדומה "–שכ� כביכול די בסייגי הפטור הקיימי� , הפרטית
 �  /.30 למאמרו ט236�235 'וע/ 12 של ספרו חIלכר

  .1185�1182ש "ראו הטקסט שלעיל המפנה לה   1244
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 טעות בהערכת הפרופורציה שאיננה בלתי נמנעת –באשר למצב הראשו� , לבסו�

המקשה על העושה לעשות הערכות , כי נוכח מצב האילו�,  סבורני–באורח סביר 

  .יש ג� כא� מקו� להקלה בעונש, ונוכח מטרתו החיובית להתגונ� או להג�, שקולות

וכדי שלא להפו� את החוק לקזואיסטי מדי ולרווי מקרי� שוני� עד כדי , לפיכ�

אי� להגביל את הוראת החוק המסדירה את נושא דיוננו לחריגות , סרבול וערפול

כי אי� מנוס בעניי� זה מהותרת סמכות , סבורני. 1245 ההגנה הפרטיתמסוימות מתנאי

המשפט להקלה בעונשו של העושה שחרג מתנאיה �דעת רחב לבית�ושיקול

 פטור מלא – 1246 במקרה המתאי�–אפילו , עד כדי, האובייקטיביי� של ההגנה הפרטית

התגונ� הדרישה המרכזית שבה יש להתנות הקלה או פטור כאלה היא המטרה ל. מעונש

 ושרצוי שייקבע כמצוות –המשפט להביאו בחשבו� !גור� נוס� שעל בית. או להג�

) ב"התרגשות וכיו, מבוכה, בלבול, אימה, פחד( הוא המצב הנפשי המיוחד –המחוקק 

כי אי� לראות במצב נפשי מיוחד , יובהר. שבו היה נתו� העושה נוכח מצב האילו� הקשה

א� הוא בהחלט מהווה שיקול התומ� בה� , ו לפטורשכזה תנאי הכרחי להקלה או אפיל

  .תמיכה משמעותית

בעוד שבהיעדר עונשי חובה , ראשית: הערות קצרות אחדות לפני סיו� דיו� זה

המשפט להקל במקרי� המתאימי� בדינו של !ממילא תהא נטיית� המוצדקת של בתי

 כשמדובר הרי שנוכח היעדר סמכות חוקית להקלה, 1247החורג מתנאי ההגנה הפרטית

עלולי� להיווצר מצבי� לא רצויי� של ענישת העושה מעבר לגמולו או , 1248בעונש חובה

 
 

) 2(47סעי� . של אנקר וקרפ/ 5הצעת חוק שמצאתיה רחבה דייה בעניי� זה היא הצעת� ג   1245
 �עבר אד� עבירה שדינה עונש "): "אחריות מופחתת "–כותרת השוליי� (להצעה זו קובע כ

‰‡„Ú Ì˘‰ ‡˙ ) 2: ... (המשפט רשאי להטיל עונש קל מזה באחד מאלה� יהיה בית,חובה
 ÌÈÙÈÚÒ· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ËÓÏ ‰˘ÚÓ‰38") הבהרת המחבר–" הגנה פרטית ...( ÔÓ ‚¯Á ÌÏÂ‡ 

Ì‰· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ‡�˙‰ , חלי� )...  הבהרת המחבר–" כניסה למצב מרצו� ("45או שסעי�
  .של אנקר וקנאי/ 45 למאמר� ה23�21 'ו ג� עוראו ברוח ז). ההדגשות הוספו". (עליו

  .שלהל�'  להצעתי שבפרק ח2ראו סעי�    1246
,  ראו– לעתי� במפורש ולעתי� במשתמע –בפסיקה הישראלית , למשל, מגמה כזו מצאתי   1247

יצקי 'גרז; /)11ב(ויניצקי ; /)10ב(חאואשלה �אל; /)9ב(הדי� בעניי� קמינסקי �פסקי, למשל
  /).17ב(חוסני ועפי� גרה ; /)38ב(שוקרו� ; /)20ב(אל נבארי ; /)18ב(
המשפט �נקבעה לאחרונה סמכות לבית/) 1א(א לחוק העונשי� הישראלי 35בסעי� , כאמור   1248

�נקבעה לאחרונה סמכות לבית) ב(א300להקל בעונש בגי� עבירה שדינה עונש חובה ובסעי� 

חריגה היא מדרישת א� רק כשה, המשפט להקל בעונש חובה ג� כשמדובר בעבירת הרצח
  . דלעיל1237ש " ראו ה–" במידה מועטה"ורק כשהחריגה היא , הסבירות
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שיש חשיבות רבה להסדר בחוק של הסוגיה נושא , מכא�. של זיכויו למרות אשמתו

  .דיוננו

, המשפט להקל בעונש או א� לפטור מאחריות!אי� די במת� סמכות לבתי, שנית

דר� . טי� להשתמש בסמכות זו במקרי� המתאימי�אלא על המחוקק להנחות את השופ

אפשרית לעשות כ� היא קביעת הסמכות במסגרת של נסיבה מקלה שהבאתה בחשבו� 

  .1249היא חובה

המשפט להפנות עושה שחרג מתנאי !היו שהציעו לתת סמכות לבית, שלישית

 –י או חינוכ(לטיפול רפואי , שנית� לרפאו, פחד פתולוגי, למשל, ההגנה הפרטית בשל

  .1250במוסד מתאי�) לפי המקרה 

 את פעולתו של העושה על È„ˆ‰Ï˜ראוי לשוב ולהסתייג מ� הנטייה , רביעית

. נטייה הבאה לידי ביטוי בדבריו של השופט זילברג שבפתח פרק זה, החריגות שבה

 מלא מעונש ולא הקלה בלבד יהא תוא� יותר את ÂËÙ¯אפילו מדובר במקרה שבו דווקא 

 תו� מודעות מלאה לחריגת העושה –עדיי� עדי� זיכוי שכזה , נותחושות הצדק של

ע� ,  על פני עיוות הצידוק החזק של ההגנה הפרטית–ולהתחשבות במצב שבו היה נתו� 

הצבעה על התנהגותו החורגת של העושה כעל (כל הכרו� בכ� מבחינה הצהרתית 

  . ומעשית כאחת(!)) המעשה הנכו� לעשותו

  ולפיה מהווה, הובעה בספרות המשפטית האמריקניתנתייחס לדעה ש, לבסו�

של סבירות המעשה בהגנה ) היתרה( תגובה להדגשה ”imperfect self-defense“ !ה

הסדר חוקי מתאי� . יתר ובתגובה לה�סבורני כי אי� המדובר בהדגשת. 1251הפרטית

השלמה זו אינה .  לצד צידוק זהÓÏ˘‰Î‰לחריגה מתנאי ההגנה הפרטית הוא הכרחי 

אלא לפטור מעונש או להקל בו למרות , אה להצדיק מעשי� שאי� מקו� להצדקת�ב

ג� נוכח , ולרוב,  להתגונ� או להג�–נוכח מטרתו החיובית של העושה , זאת. עשיית�

  .ההשפעה שיש למצב האילו� הקשה שבו הוא נתו�

 
 

א� חלק זה של ההצעה . של פלר וקרמניצר/ 2ל להצעת� ג"הנ) 1(164דר� זו ננקטה בסעי�    1249
  .ידי המחוקק�לא אומ� על

של / 21 לספרה ח395, 390�389 ' ועEserשל / 61 למאמרו ט623 'להצעות ברוח זו ראו ע   1250
Silving .עליי להסתייג מקביעתה . הערכת� של הצעות שכאלה חורגת מאד מתחו� הדיו� שלנו

שכ� דומני כי , "תגובה ממוצעת"שלפיה יש לשלול ענישה כשהחריגה היא , Silvingשל 
  .כשהתגובה היא ממוצעת ממילא אי� חריגה

  .Taylorשל / 41 למאמרה ט1710 'ראו ע   1251
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  גרימה באשמת העושה להיווצרות מצב של הגנה פרטית. 4

  כללי)  א(

ניסתה לדקור אותה ' ולאחר שב, בתור לאוטובוס' אשר דחפה את ב', אמה דינה של 

  ?שלפה את אקדחה וירתה בה למוות, בסכי�

, בהפגנתיות' אשר נכנס לבית כנסת ביו� הכיפורי� ואכל ש� סנדווי�', מה דינו של ג

התגונ� תו� שימוש , ולאחר שמתפללי� אחדי� דחפוהו לכיוו� היציאה וא� הכו אותו

  ?מגע ושבר לשלושה מה� גפיי�� בניהול קרבבמיומנותו

וכשהבחי� בכ� ', אשר גנב עיתו� בוקר מתיבת המכתבי� של שכנו ו', מה דינו של ד

כדי להג� על ' באפו של ו' חבט ד', ובתגובה נזעמת החל לשרוט את מכוניתו של ד' ו

  ?רכושו

, תאשר השליכה ברשלנות בדל סיגריה בוער בחדר המדרגו', ומה דינה של ח

 ונטלה –'  י–פרצה לדירתה של שכנה אחרת , לעלות באש' וכשהחלה דירת השכנה ט

  ?ממנה דלי מי� והשתמשה בו לכיבוי הדליקה

גרימה של העושה באשמתו להיווצרות מצב של סייג לאחריות פלילית היא סוגיה 

בדוגמה האחרונה דלעיל הסייג (המתעוררת לא רק באשר להגנה הפרטית , כללית

אמנ� לעתי� דני� לעניי� זה בקבוצת סייגי ). ת פלילית הרלוונטי הוא סייג הצור�לאחריו

, אול� סבורני כי א� בוחרי� שלא לקבוע הסדר כולל לכל הסייגי�, האילו� במאוחד

וזאת בשל ,  ולא לסייגי האילו�1252(justifications)עדיפה ההתייחסות לסייגי הצידוק 

אפשרות נוספת היא להתמקד . מוד בהמש�מאפייני� משותפי� חשובי� שעליה� נע

דומה כי התמונה הכוללת של ההגנה הפרטית , ובכל זאת. בסייגי האילו� שה� צידוקי�

קיימי� ג� כמה שיקולי� בהסדרת : יתרה מזו. לא תהא שלמה ללא התייחסות לסוגיה זו

לצד השיקולי� החשובי� , הסוגיה שה� ייחודיי� דווקא לסייג ההגנה הפרטית

 
 

יש לציי� כי . Robinsonשל / 12 של ספרו חII לכר� 564,  ואיל�30 'ע, משלל, לדעה דומה ראו   1252
שאינ� קיימי� לגבי סייגי האילו� האחרי� ושיידונו , לצד מאפייני� ייחודיי� להגנה הפרטית

ישנ� ג� שיקולי� , )ובעיקר יכולת התוק� לחדול מתקיפתו ולייתר את ההתגוננות מפניו(להל� 
השיקול , למשל, כזה הוא. חרי� ואינ� קיימי� לגבי ההגנה הפרטיתשקיימי� בסייגי אילו� א
שלאחר מכ� " (מטרת החוק למנוע אנשי� מלהתחבר לעברייני�"לעניי� סייג הכורח של 

של / 1 לספרו ד45 'ע, למשל,  ראו–) מאיימי� עליה� ודורשי� מה� לעבור עבירות פליליות
  .אריה�של גור/ 7 למאמרה ה223 'אנקר וע
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יוש� הדגש בהתייחסות , ומטבע הדברי�, לפיכ�. 1253תפי� ג� לסייגי� אחרי�המשו

  .לסוגיה על שיקולי� ייחודיי� אלה

כניסה מרצו� למצב "מבחינה טרמינולוגית מוכרת הסוגיה נושא דיוננו בשמות כ

הכותרת שנבחרה לפרק זה נועדה ה� להקי� את . ועוד" כניסה במודע למצב"; "התגוננות

 הלא הוא כניסה – עשויה להתעורר הסוגיה ולא רק את השכיח שבה� כל המקרי� שבה�

 וה� לעמוד א� ורק על המאפייני� – 1254של העושה באשמתו למצב שבו עליו להתגונ�

 בלי לנקוב – גרימה ואשמה –שבאשר לקיומ� קיימת תמימות דעי� כמעט מוחלטת 

  .מראש בתנאי� המדויקי� שיש לקבוע בהסדרת הסוגיה

כגו� הנחיצות (היא שמתקיימי� כל תנאיו של סייג ההגנה הפרטית הנחת המוצא 

אלא שבנקודה . כ� שלפחות לכאורה המעשה הוא מוצדק לחלוטי�, )והפרופורציה

מוקדמת יותר על ציר הזמ� גר� העושה באשמתו להיווצרות המצב שהצרי� הגנה 

� הוא שתנאי המיוחד כא. והשאלה היא מהי נפקותה של הגרימה בלוויית אשמה, פרטית

, פי נסיבות אירוע ההגנה הפרטית עצמו!ההגנה הפרטית והצדקתה נבדקי� לא רק על

  ).שלב הגרימה למצב(אלא ג� לאור נסיבותיו של אירוע שקד� לו 

שבעקבותיה� הוצעו לה ,  בשיטות משפט שונות1255סוגיה זו גרמה ללבטי� קשי�

הנובע מ� הצור� , י אינהרנטי רבטבוע בה קוש, שכ�. ולא במקרה, הסדרי� רבי� ומגווני�

 שלב הגרימה –הראשו� : שהחוק ישפיע על התנהגותו של העושה בשני שלבי� שוני�

 השלב שבו כבר מתקיימי� תנאי ההגנה –והשני , להיווצרות מצב ההגנה הפרטית

עלולות מטרות החוק באשר לשלב האחד להכתיב הסדר , כפי שניווכח בהמש�. הפרטית

  .מטרותיו בשלב האחרשיסכל את השגת 

 
 

 אי� מקו� – ואני מסכי� עמה –לדעת הכותבת . נתניהו' של ד/ 44 למאמרה ה234 'ו ג� עורא   1253
שכ� ישנ� , להסדרה כללית של הסוגיה שתהא אחידה לגבי כל הסייגי� לאחריות פלילית

  .וההגנה הפרטית בתוכ�, שיקולי� המיוחדי� לסייגי� מסוימי�
 להג� על אד� אחר ותיתכ� ג� גרימה שהרי תיתכ� ג� גרימה באשמת העושה למצב שבו עליו   1254

  .בלוויית אשמה לכ� שאד� אחר ייאל� לבצע הגנה פרטית
, דוגמה אופיינית ללבטי� כאלה נית� למצוא בגלגוליה השוני� של הצעת החוק הישראלית   1255

 ראו והשוו בי� –שכ� חלו בהסדרת הסוגיה נושא דיוננו שינויי� מפליגי� בי� נוסחיה השוני� 
הנוסח הראשו� של הצעת פלר וקרמניצר ; )39סעי� ; /1ג(ה בראשות אגרנט הצעת הוועד

, 46סעי� ; /4ג (–והנוסח השלישי והאחרו� ; )47סעי� ; /3ג(הנוסח השני ; )47סעי� ; /2ג(
קבוע כיו� בסיפא של הגדרת ההגנה , בשינוי קל של סדר המילי�,  אשר–) 50וראו ג� סעי� 

  /.1 אי לחוק העונשי�34העצמית בסעי� 
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 –אי� חולק שנית� להטיל אחריות פלילית על העושה בגי� מעשהו הראשו� עצמו 

 א� מעשה זה כשלעצמו נופל בגדר עבירה –שבו גר� להיווצרות מצב ההגנה הפרטית 

אלא שאפשרות זו אינה מספקת ).  עבירת התקיפה– במקרה השכיח –כגו� (פלילית 

וזאת א� שלעתי� קרובות מדגישי� אותה תו� כדי הדיו� , פתרו� לסוגיה נושא דיוננו

אלא , ענייננו כא� אינו בהתנהגותו הקודמת של העושה כשלעצמה, שהרי. 1256בנושא זה

 – לחלופי� –או , בהשפעתה האפשרית של התנהגות זו על הצדקת ההגנה הפרטית

  .1257בהשפעת ההגנה הפרטית על האחריות בגי� ההתנהגות המוקדמת

  לאור רציונאל ההגנה הפרטיתבחינה )  ב(

יש , ראשית? מה נית� וצרי� ללמוד מרציונאל ההגנה הפרטית באשר לסוגיה נושא דיוננו

לשלול את הנטייה הקיימת לעתי� לגזור את הפתרו� מעצ� סיווגה של ההגנה הפרטית 

שלפיה בעוד שאשמתו הקודמת של העושה רלוונטית לעניי� סייג , קיימת גישה. כצידוק

גזירה , בר�. 1258אי� היא רלוונטית לעניי� סייג בעל אופי של צידוק, ופי של פטורבעל א

 –שהרי . אוטומטית כזו של פתרו� לסוגיה מעצ� הסיווג כצידוק היא פשטנית�מכאנית

אינה ,  עצ� הקביעה כי מעשה ההגנה הפרטית הוא רצוי לחברה–כפי שניווכח להל� 

 אשמה שיש לה –ו הקודמת של העושה יכולה להיעשות תו� התעלמות גמורה מאשמת

: יתרה מזו. השפעה של ממש על הגורמי� השוני� הפועלי� להצדקת ההגנה הפרטית

 
 

 Perkinsשל / 32 למאמרו ט159 'ע; /3 יג.�M.P.C לדברי ההסבר של ה22 'ע, למשל, ראו   1256
  .Perkins & Boyceשל / 17 לספר� ח1141 'וע

שלפיה נית� במקרי� מסוימי� לייחס לעושה אחריות פלילית מלאה לעבירת , קיימת דעה   1257
שכ� , )כגו� עבירות ההמתה, ימהדהיינו עבירת גר(תוצאה בעלת יסוד התנהגותי בלתי מוגדר 

.  שלב האילו� וההגנה הפרטית–בשלב הראשו� גר� העושה לתוצאה שהתרחשה בשלב השני 
 אשר גרמה במישרי� – בשלב השני –אלא שנוכח קיומה של התנהגות נוספת של העושה 

נוכח ההרחבה הגדולה של , עשוי ייחוס כזה של אחריות להיות מרחיק לכת מדי, לתוצאה
יש ג� לתת את הדעת על כ� שמדובר בגרימה להתנהגות . רות הגרימה שהוא עלול ליצורעבי

יש לזכור כי פתרו� זה , מכל מקו�. של העושה עצמו שהיא רצונית ומלווה ביסוד נפשי מסוי�
 קירוב טוב של – לגביה� בלבד –הוא יוצר , למעשה. מוגבל מראש לעבירות הגרימה בלבד

 actio libera in“נית� לתת לכל העבירות במסגרת הדוקטרינה ההסדר שכפי שנראה להל� 

causa”) יתרו� אפשרי של פתרו� כזה על פני השימוש בדוקטרינה ). התנהגות חופשית במקור
  .ל הוא התקיימות סימולטניות בי� היסוד העובדתי ליסוד הנפשי של העבירה"הנ

ועל ; של ביי�/ 30 למאמרו ה190 'ע; Robinsonשל / 28 למאמרו ט280 'לגישה כזו ראו ע   1258
�של גור/ 7 למאמרה ה224�222 'ע; Williamsשל / 2לספרו ח) 17ש "ה (505 'גישה כזו ראו ע

  .אריה
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הדבר עדיי� , אפילו א� מעשה ההגנה הפרטית רצוי למרות אשמתו הקודמת של העושה

  .על העושה) לאו דווקא מלאה(אינו שולל בהכרח הטלת אחריות פלילית כלשהי 

. ו לגורמי� השוני� הפועלי� במאוחד להצדקת ההגנה הפרטיתנית� אפוא דעתנ

 פועל – האוטונומיה של הנתק� –האחד . שניי� מה� אינ� מעוררי� קושי מיוחד

שכ� אשמה זו , להצדקת ההגנה הפרטית למרות אשמתו של העושה בהיווצרות המצב

ת של ידי תקיפתו הבלתי חוקי!אינה שוללת את הפגיעה באוטונומיה של הנתק� על

שבו פועל העושה בכוונה ומתכנ� מראש , חריג לעניי� זה הוא המצב המיוחד. התוק�

 שבעצ� מעוניי� –לגבי נתק� שכזה . יצירה של מצב הגנה פרטית כדי לפגוע בתוק�

 ייתכ� בהחלט שיש לקבוע כי אי� פגיעה של ממש באוטונומיה שלו –להיות מותק� 

גור� אשמת התוק� אינו מעורר קושי מיוחד ג� . למרות התקיפה הבלתי חוקית כלפיו

שכ� אשמתו הקודמת של העושה אינה שוללת את אשמתו של המבצע תקיפה , בענייננו

 מתבלטת אשמת – ללא אשמה קודמת של העושה –אמנ� במצב הרגיל . בלתי חוקית

, אול� ג� בענייננו קיימת אשמת התוק�, לבו של העושה!על רקע תו�, התוק� יותר

  . להצדקת ההגנה הפרטית– אפילו א� קט� מבמקרי� הרגילי� –משקל נוס� ומספקת 

נוכח תקיפתו , לכאורה. משפטי!קושי גדול יותר מעורר בענייננו גור� הסדר החברתי

א� . יושב סדר זה על כנו א� העושה יפעיל כח מג� כנגדו, הבלתי חוקית של התוק�

!רות המצב את הסדר החברתיידי העושה האש� בהיווצ!האומנ� תשרת הפעלת כח על

לפחות במצב הקיצוני של ? הא� בכלל ראוי עושה כזה להג� על החוק והסדר? משפטי

, שמטרתה פגיעה בתוק� בתנאי� של הגנה פרטית, פרובוקציה של העושה כלפי התוק�

נית� א� לטעו� כי . 1259משפטי!נראה כי אי� התגוננות העושה משרתת את הסדר החברתי

  .1260על האינטרסי� של נתק� שכזה היא מוגבלתההגנה המתחייבת 

המקרה בו מתכנ� העושה מראש ה� את הפרובוקציה שלו וה� את תגובת התוק� 

הוא אכ� מקרה , במטרה לפגוע באחרו�)  הקרב� שלו– במוב� מסוי� –שהוא (המיועד 

אשר לגביו קיימת תמימות דעי� כמעט מוחלטת כי יש לשלול מ� העושה , קיצוני ומיוחד

בהמש� נדו� במקרה זה .  סייג ההגנה הפרטית ולהטיל עליו אחריות פלילית מלאהאת

 –המפשטת את הפתרו� הראוי לו ,  דווקא בשל קיצוניותו הרבה–א� בשלב זה , בנפרד

תו� ניסיו� לגבש לגביה� הסדר ראוי שלא יהיה מעוות , נתמקד במצבי� השכיחי� יותר

  . ותכנו� מראשבשל השפעתו של המקרה הקיצוני של כוונה

 
 

  .Eserשל / 61 למאמרו ט56ש " וה632 'לדעה דומה ראו ע   1259
  .Herrmannשל / 60 למאמרו ט755�754 'ראו ע   1260
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שלפיה הלגיטימיות של ההגנה הפרטית היא , טיעו� מרכזי המובא לתמיכה בגישה

 הוא שלתוק� שליטה כמעט – ג� כשהעושה אש� בהיווצרות המצב –מוחלטת 

ביכולתו לחדול מתקיפתו הבלתי חוקית ובכ� לייתר את הצור� בפגיעה : מוחלטת במצב

גנה הפרטית מודגש לעתי� קרובות כמאפיי� מאפיי� זה של הה. בו לש� הדיפת תקיפתו

אמנ� לכאורה אי� הדבר רלוונטי . 1261המבדיל אותה מסייג הצור�, ייחודי שלה

 –ובעקבותיה (אלא לאשמתו ולאחריותו הפלילית , לאחריותו הפלילית של העושה

כמו כ� אי� ההצדקה של . 1262והרי לא בו ובאחריותו עסקינ�. של התוק� בלבד) לענישתו

אלא שנראה כי . 1263פרטית במשפט הפלילי המודרני מבוססת על ענישת התוק�ההגנה ה

דווקא עשויה להיות להפרה של התוק� את חובתו לחדול מתקיפתו רלוונטיות מסוימת 

משפטי !החוקיות של פעולת התוק� והפרת הסדר החברתי!שכ� לאור אי, לענייננו

. � להשיב את הסדר על כנועשויה פעולת ההגנה הפרטית לשי� לה ק� ובכ, הכרוכה בה

שלפיה שלילת ההגנה הפרטית עלולה לתת לגיטימציה , כמו כ� נראה שיש ממש בטענה

והאיסור להתגונ� מטיל למעשה חובה על הנתק� , מסוימת לתקיפה הבלתי חוקית

  .1264להפקיר את עצמו בידי התוק� ולאפשר לו להתמיד בתקיפתו הבלתי חוקית

י לצד המאפיי� הייחודי להגנה הפרטית של יכולת במאמר מוסגר יצוי� כבר עתה כ

 ג� מאפיי� ייחודי נוס� שיש – מ� העבר השני –יש להדגיש , התוק� לחדול מתקיפתו

" נסיגה חגיגית"לבצע ) הנתק�(יכולתו של העושה : להביאו בחשבו� בהסדרת הסוגיה

(“withdrawal”) ,ס החשוב האינטר. הכוללת מסר ליריב של רצו� כ� להפסקת העימות

כפי שיפורט , משפטי מחייב התייחסות לאפשרות כזו�של שמירה על הסדר החברתי

  .בהמש�

 למעט המקרה המיוחד של כוונה ותכנו� מראש של –סבורני כי , בסופו של חשבו�

לצד גורמי האוטונומיה של , משפטי! ג� גור� הסדר החברתי–ההשתלשלות כולה 

 פעולת ההגנה הפרטית לאחר שכבר נוצר תומ� בהצדקת, הנתק� ואשמתו של התוק�

�הא� : השאלות הקשות יותר ה�. למרות אשמתו הקודמת של העושה, מצב האילו

למרות הצדקת ההגנה הפרטית יש מקו� להגביל אותה בתנאי� נוספי� על אלו הקיימי� 

 
 

  /.3 ואיל� למאמרו ה21 'ר ועשל פל) ב/(2 לספרו ד478�471 'ע, למשל, ראו   1261
  .אריה�של גור/ 5 לספרה ד81 'ע, למשל, לדעה דומה ראו   1262
  .שלעיל) 2)(ח)(5(ראו פרק ב   1263
וראו ג� השאלות /. 3 למאמרו ה23 'ע; של פלר) ב/(2 לספרו ד474 'ע, למשל, לטענה כזו ראו   1264

אלה המתייחסות ובעיקר (בעניי� טויטו / 41הדי� ב� לפסק59�58 'המשפט בע�שהעלה בית
�די��עושי"ולמדיניות הרצויה ביחס ל" דמו הפקר"להפיכת ; "עשיית הקרב� די� לעצמו"ל

  ").לעצמ� אלימי�



  סוגיות נוספות  362

  

y:\misrad-2003\books\sangero\00-07-16\sanj-09.doc 
8/28/2000 10:59:00 AM 

  

והא� יש מקו� להטיל על ) 1265בהיעדר אשמה קודמת של העושה(במצבי� הרגילי� 

אחריות שאי� לבססה על פעולתו המוצדקת במצב , פלילית כלשהיהעושה אחריות 

�תו� ניסיו� , א� שנית� אולי לבססה על שלב הגרימה באשמה להיווצרות המצב, האילו

  .להרתיע מפני יצירת מצבי� מסוכני� שכאלה

שעליו יש לעמוד בטר� נעבור לבחינת� של הסדרי� אפשריי� , שיקול מדיניות נוס�

באינטרס הנתו� בסכנה כתוצאה מהתקיפה " בעלות"מבוסס על ה, שוני� של הסוגיה

א� שברוב המקרי� האינטרס שבסכנה הוא של העושה , שהרי. הבלתי חוקית

שבידי העושה להצילו , ייתכנו מקרי� שבה� מדובר באינטרס של הזולת ,עצמו

מעוניינת ) הראשו�(א� במצב הרגיל . של הגנה פרטית על אד� אחר במסגרת

 למרות אשמתו –שהעושה בכל זאת יפעל להפסקת התקיפה הבלתי חוקית  החברה

, וא� קיי� חשש מסוי� שהטלת אחריות פלילית עליו תרתיעו מלפעול, הקודמת

ששיקולי� אלה מתחזקי� עוד יותר כאשר האינטרס שבסכנה הוא של אד�  הרי

ה  של הגנה על אד� אחר נטול אשמ– לפחות המוסרית –ההצדקה , ראשית .אחר

שגר� למצב (היא חזקה יותר בהשוואה להצדקה של התגוננות של העושה  קודמת

גופו או אינטרס אחר של העושה , בעוד שכאשר חייו, שנית. עצמו) באשמתו

סביר מאד להניח שיפעל להגנת� ג� א� הוא עלול לשאת , נתוני� בסכנה עצמו

הרי שכאשר האינטרס , בי� היתר בשל אינסטינקט ההישרדות, כלשהי בשל כ� באחריות

שבסכנה הוא של אד� אחר קיי� חשש ממשי שהטלת אחריות פלילית על העושה 

, 1267מעניי� לציי� שבהצעות החוק הישראליות. 1266תרתיעו מלפעול להצלת הנתק�

 
 

1265   �, הנחיצות,  להחמיר יותר בדרישות הפרופורציה– נוכח האשמה הקודמת –נית� , למשל, כ
  .המיידיות והנסיגה

התנהגות "פי הדוקטרינה של �שלפיה א� מוטלת אחריות פלילית על העושה על, לטענה   1266
 לפעול להצלת האינטרס – לש� הקטנת אחריותו –עדי� יהיה לעושה , "חופשית במקור

להיות משכנעת , לדעתי, כבר בשלב זה יצוי� כי טענה זו עשויה. נתייחס בהמש�, שבסכנה
שהרי . א� היא אינה משכנעת באשר להגנה הפרטית, "רע במיעוטו"באשר לסייג של בחירה ב

ועדיי� (יתכ� פעולה מוצדקת של הגנה פרטית על אינטרס הנתק� תו� פגיעה חמורה יותר ת
  .באינטרס התוק�) פרופורציונית

 להצעת החוק של פלר 46סעי� ; /1 להצעת החוק של הוועדה בראשות אגרנט ג39ראו סעי�    1267
 –חוק וראו ג� דברי ההסבר לשלילת ההבחנה באחד מגלגוליה של הצעת ה/. 4וקרמניצר ג

בהזדמנות זו ברצוני להסתייג מדברי ההסבר להצעת החוק של /. 2 להצעת החוק ג210 'בע
המתייחסת למעשה המונע פגיעה , ההגבלה שבסיפא"שלפיה� , /1הוועדה בראשות אגרנט ג

אד� המביא את עצמו למצב כדי למנוע פגיעה מזולתו יש לו לכאורה : באה להבהיר, בזולת
והרי אי� מדובר באד� המביא עצמו למצב כדי למנוע פגיעה ...". צבסיבה סבירה להיכנס למ
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סבורני ". צור�"נעשתה הבחנה כזו לעניי� סייג ה, 1268ולאחרונה ג� בחוק העונשי� עצמו

ובהמש� תוצע דר� לתת לה , סייג ההגנה הפרטיתכי יש לה מקו� ג� ובעיקר במסגרת 

שהרי מטרתנו במקרה כזה היא לעודד את הצלת אינטרס הזולת ולא לגרו� . נפקות

  .להפקרתו בדר� של הרתעה מפעולת ההצלה

  שאינ� פותרי� את הבעיה" פתרונות)  "ג(

שלפיה� אי� , שהוצע לסוגיה נושא דיוננו הוא להסתפק בכללי� הרגילי�" פתרו�"

, לפי גישה זו. 1269להתנגד להתנהגות מוצדקת ומוצדק להתנגד להתנהגות בלתי חוקית

: שבאה בתגובה לתקיפתו הראשונית של העושה, יש לבחו� את פעולת יריבו של העושה

אזי , א� היריב מסתפק בכח מתו� המוצדק כהגנה פרטית מפני תקיפתו של העושה

א� א� משתמש היריב . להתגונ� מפניהפעולתו היא חוקית לחלוטי� והעושה אינו רשאי 

אשר לאפשרות הראשונה . אי� פעולתו חוקית והעושה רשאי להתגונ� מפניה, בכח מופרז

, הרי שבמקרה כזה נעדר תנאי בסיסי להגנה הפרטית והוא תקיפה בלתי חוקית, מהשתיי�

ולפיכ� א� ללא הבאה בחשבו� של אשמתו הקודמת של העושה ברור שאי� כל מקו� 

מותירה , שלה נוגעת הסוגיה נושא דיוננו, ואילו האפשרות השנייה. נה פרטית מצדולהג

, לרבות(א� א� שבשלב השני התקיימו כל תנאי ההגנה הפרטית , בעינה את השאלה

אי� מקו� בכל זאת להגביל את הכח המוצדק במסגרתה או ) תקיפה בלתי חוקית, כמוב�

נוס� לכ� יש לזכור . תו בהיווצרות המצבנוכח אשמ, להטיל על העושה אחריות מסוימת

  .ידי העושה ובאשמתו אינה מוגבלת לתקיפה דווקא�שגרימה למצב על

ולפיו הכח המג� אינו נחו� א� העושה , אחר מבוסס על דרישת הנחיצות" פתרו�"

הטעות נובעת .  של הימנעות מ� הכניסה למצב ההתגוננות–יכול היה לנקוט דר� אחרת 

 יש – כמו את העמידה ביתר תנאי ההגנה הפרטית –בתנאי הנחיצות מכ� שאת העמידה 

 
 

 כלשו� –" עשה את מעשהו כדי למנוע מ� הזולת פגיעה"אלא באד� שבמצב עצמו , בזולתו
  . סיפא להצעת החוק עצמה39סעי� 

 עוד קוד� לכ� –ובדומה /) (17א (39' כפי שנקבע בתיקו� מס, בנוסח החדש של חוק העונשי�   1268
החל על " כניסה למצב בהתנהגות פסולה"הגביל המחוקק את הסייג , /))2א (37' קו� מס בתי–

ובלבד שענינו של המעשה שנעשה במצבי� האמורי� בסעי� : "כ�" כורח"ו" צור�"ההגנות 
/. 1יד לחוק העונשי� א34ראו סעי� ". לא היה הצלת אינטרס הזולת, יב34יא או בסעי� 34

כניסה למצב בהתנהגות פסולה (ג� לסייג ) הגנה על אד� אחר(המחוקק לא קבע הגבלה שכזו 
  .החל על ההגנה העצמית) י לחוק העונשי�34 הקבוע ג� בהגדרת ההגנה העצמית שבסעי� –

 לדברי ההסבר של 23�22 'ע; Robinsonשל / 12 של ספרו חII לכר� 32 'להצעות כאלה ראו ע   1269
תוספת  (6 לכר� 1998 לתוספת משנת 47 'וראו ג� הדוגמאות המובאות בע/. 3 יג.�M.P.Cה

  .American Jurisprudence/ 24של האנציקלופדיה ח) 75לסעי� 
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ובאשר . 1270יותר) או מאוחר(לבדוק תו� התייחסות לזמ� האילו� ולא למועד מוקד� 

�שהרי , ההנחה המקדמית היא שמעשהו של העושה עמד בדרישת הנחיצות, לזמ� האילו

שפעת מעשיו ואשמתו אחרת כלל לא התגבש הסייג ואי� כל מקו� או צור� לבדוק את ה

  .הקודמי� של העושה

  "המזימה הגדולה"מקרה )  ד(

כדי להימנע מאחריות פלילית . להמית את רגזני, לאחר ששקל את הדבר, זממני החליט

הטיח בו עלבונות קשי� וסטר על , אל רגזני ח� המזג, כשהוא חמוש בנשק, ניגש זממני

שזממני ידע על (� שימוש באולרו כשמטרתו לגרו� לכ� שרגזני יתקו� אותו תו, לחיו

ירה בו זממני והמיתו , וכשא� של� רגזני את אולרו, תק� רגזני את זממני, כצפוי). קיומו

מהווה מקרה מיוחד , של כוונה ותכנו� מראש, מקרה זה. בהתא� לתכניתו המקורית

כפי שראינו בעת הדיו� בהשלכות רציונאל ההגנה הפרטית . שאינו מעורר כל מחלוקת

שהרי הלה מעוניי� , ספק רב א� יש פגיעה של ממש באוטונומיה של הנתק�, ענייננול

משפטי תומ� !ומכל מקו� אי� גור� הסדר החברתי, שקרבנו המיועד יתקו� אותו

, לפיכ�. בהצדקת ההתגוננות אלא מחייב הוא הטלת אחריות פלילית מלאה על העושה

אי� מתחשבי� באשמה , ככלל, בה�אי� זה פלא שאפילו בשיטות משפט ובהצעות חוק ש

 של –מוענקת לאשמה זו נפקות מלאה , קודמת של העושה לעניי� סייג ההגנה הפרטית

יתרה . 1271 נוכח כוונה ותכנו� מראש של כל ההשתלשלות–שלילת סייג ההגנה הפרטית 

התרשמותי היא שמצב קיצוני ומיוחד זה הוא שעמד לעתי� קרובות לנגד עיניה� : מזו

 
 

/. 8 לדברי ההסבר של ההצעה יג37 ' ראו ע–לטעות כזו נתפסו מנסחי הצעת חוק קנדית    1270
 Peterson בעניי� / 13הדי� האמריקני יא� לפסק883 'משפט ראו ע�לטעויות כאלה בפסיקת בתי

אמנ� לא נשללה זכות ההגנה העצמית (בעניי� הורובי� / 26הדי� ב� לפסק630 'ע; )1973(
). בהשוואה לדרישה זו" קל וחומר"א� השלילה נומקה כ, ישירות בשל דרישת הנחיצות

ש� נדחתה טענה , בעניי� שוקרו�/ 38הדי� ב� לפסק624 'להתייחסות נכונה לעניי� ראו ע
  .מוטעית כזו של התביעה

/. 10 להצעת החוק האנגלית יג(7)27סעי� ; /4 יג.�M.P.C ל(II)(b)(2)3.04סעי� , למשל, ראו   1271
על הסדר (נימוק נוס� . Herrmannשל / 60 ואיל� למאמרו ט749 'וראו על המשפט הגרמני בע

שאותו מזכיר האחרו� לשלילת סייג ההגנה הפרטית נוכח כוונה ותכנו� , )משפטי�החברתי
מעניינת ג� . 751 'ע,  ראו ש�–ו של העושה כשימוש לרעה בזכות הוא ראיית פעולת, מראש

יהפכו כל מקרי , שלפיה א� תותר התגוננות של אד� התוק� במטרה להמית, Haleאמירתו של 
של / 34 למאמרו ט575 ' ראו ע– ”se defendendo“� ל– בדר� של פרשנות –הרצח וההריגה 

Beale.  
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י� ושופטי� והביא להסדרי� מחמירי� מדי לסוגיית האשמה הקודמת של מחוקק

  .1272בכללותה

שלפיה כשהעושה תוק� במטרה , יש לציי� כי הטענה הנשמעת לעתי�, ע� זאת

בהחלט ייתכ� , שהרי. היא מוטעית, 1273להמית כלל לא מתקיי� מצב של הגנה פרטית

� נקלע העושה למצב אכ, ואולי דווקא בהתא� לתכנו� מראש, שלמרות התכנו� מראש

מצב של הגנה . שבו נאל� להתגונ� תו� התמלאות כל דרישות סייג ההגנה הפרטית

, למרות זאת. וזוהי למעשה ההנחה המקדמית של כל הדיו� בפרק זה, פרטית מתקיי�

הנטייה הכללית היא לשלול , ונוכח היותו של מצב זה רק חוליה בתכניתו של העושה

  .ממנו את הסייג

, כתנאי לשלילת סייג ההגנה הפרטית, אי� לדרוש, וכח כוונה ותכנו� מראשנ, לדעתי

 1274 תהא בלתי חוקית– שבה גר� להיווצרות המצב –שהתנהגותו הקודמת של העושה 

דרישות כאלה ה� מקובלות באשר לסוגיה , כפי שנראה בהמש�. או אפילו פסולה

נה ובתכנו� מראש אי� אלא שנוכח החומרה הרבה הגלומה בכוו, הכללית נושא דיוננו

של נאצי ,  בספרוRobinsonלעניי� זה יפה הדוגמה שמביא . לה� מקו� במקרה מיוחד זה

ידי �כשתכניתו היא להיות מותק� על" הליגה להגנה יהודית"הנכנס לכינוס פומבי של 

) הכללית(אני נוטה להסכי� ע� רוח קביעתו . 1275המתכנסי� ולפגוע בה� כהגנה פרטית

  :שלפיה

“While there was at one time some doubt, it is now undisputed 

that otherwise lawful conduct can be made criminal by an 

actor's culpable state of mind”.1276 

  .Robinsonא� כי דומה שאי� הסוגיה כה מוסכמת כפי שקובע 

  

 
 

לכה הישראלית השוללת את סייג ההגנה העצמית ממי כשהוא מג� על הה, קרמניצר, בדומה   1272
מדגיש שוב ושוב ושוב דווקא את המקרה , שהכניס עצמו באשמתו למצב שבו נאל� להתגונ�

  /.51 למאמרו ה477, 476, 460 ' ראו ע–של כוונה ותכנו� מראש 
  /.3 למאמרו ה26 'ובע) ב/(2 לספרו ד476 'ראו טענתו זו של פלר בע   1273
משנת / 2 להצעת החוק האנגלית יג(6)44תנהגות בלתי חוקית נקבעה בסעי� דרישה של ה   1274

 (7)27א� הושמטה מהסעי� המקביל ,  באשר למקרה המיוחד של כוונה ותכנו� מראש1989
  .1993משנת / 10להצעה יג

  .של אנקר וקנאי/ 45 למאמר� ה18 'לדוגמאות מ� המציאות הישראלית ולניתוח� ראו ע   1275
  /.12 של ספרו חIIר�  לכ44 'ראו ע   1276
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  1277הסדרי� שנקבעו לסוגיה בשיטות משפט שונות)  ה(

 לעתי� באופ� –ובלת היא שלילה של סייג ההגנה הפרטית במקרי� מסוימי� הגישה המק

המקרה שלגביו שלילה כזו היא . תו� הטלת אחריות מופחתת, מלא ולעתי� באופ� חלקי

. שנדו� לעיל ושאינו מעורר קושי מיוחד, "המזימה הגדולה"שכיחה מאד הוא מקרה 

כלל הסוגיה !יש לציי� כי בדר�. נתמקד בהסדרת הסוגיה באשר למקרי� האחרי�, לפיכ�

. המשפט!ולפיכ� יש לתור אחר הסדרתה בפסיקת בתי, 1278אינה מוסדרת בחקיקה כלל

 –שהסדרתה , שכ� מדובר בסוגיה כללית, במאמר מוסגר יצוי� שמצב זה אינו רצוי

לאור עקרו� , בי� היתר, וזאת,  היא מתפקידו של המחוקק–לפחות ברמה הבסיסית 

  .1280יי� שהמחוקק הישראלי מילא לאחרונה את תפקידו זהיש לצ. 1279החוקיות

, ובמיוחד סייגי הכורח והצור�, מעניי� לציי� שסייגי� אחרי� לאחריות פלילית

פרשנות אחת . 1281דווקא זכו להסדרי� רבי� יותר בחקיקה של הסוגיה נושא דיוננו

, וחלטתהינה מ... הלגיטימיות של ההגנה הפרטית"שהוצעה להבחנה חקיקתית זו היא ש

אירעה עקב , ואי� גריעה ממנה א� כאשר התקיפה הזדונית שכנגדה באה ההגנה הפרטית

 
 

 שנקבעו – רוב� קזואיסטיי� למדי –נוכח קוצר היריעה ונוכח המגוו� הרב של הסדרי�    1277
אמנע , כמו ג� נוכח חוסר נחיצות העניי� למטרותיו של ספר זה, לסוגיה בשיטות משפט שונות

ותחת זאת , מסקירה מפורטת של המצב המשפטי בסוגיה בשיטות המשפט השונות שנחקרו
  .סה לאתר מתוכ� גישות שונות לסוגיהאנ

כי אי� בנמצא בתחיקת , בלי להסתכ� בעיוות המציאות, מאל� לקבוע"פלר כתב בספרו כי    1278
ושל , מקבוצת האילוצי�, שבה� הסדר מפורט של הסייגי� לפליליות המעשה, מדינות העול�

הנובע ' סייג' בהסדר של סייג ההגנה הפרטית שיהיה מצוייד ג�, לסייגי� אלה' הסייגי�'
שכ� מבי� , תמונה זו היא כמעט נכונה). ב/(2 לספרו ד472 ' ראו ע–" מכניסה למצב במודע

למעלה משני מנייני הקודקסי� הפליליי� הקיימי� השוני� שנבחנו לעניי� זה במסגרת מחקר 
; /7 לקודקס הפלילי היווני יב24 סעי� –זה נמצא הסדר מפורש לסוגיה רק בשלושה מה� 

/. 17 לקודקס הפלילי הספרדי יב8וסעי� ; /13 לקודקס הפלילי הארגנטיני יב(c)(6)34 סעי�
 658 ' ראו הסקירות שבע–הברית מוסדרת הסוגיה בחקיקה של מדינות מספר �בארצות, כמו כ�

 & Kadishשל / 19 ואיל� לספר� ח884 'ע; La Fave & Scottשל / 18ואיל� לספר� ח

Schulhofer ;ל660 'ע �לאחרונה השתנתה תמונה זו ג� . Robinsonשל / 29מאמרו ט ואיל
  . שלהל�1280ש "כמפורט בה, במקומותינו

  .שלעיל) 2(ראו ההתייחסות לעקרו� יסוד זה בפרק ב   1279
קבע המחוקק הישראלי בחוק /) 17א (39' ולאחר מכ� בתיקו� מס/) 2א (37' תחילה בתיקו� מס   1280

לדיו� /. 1י סיפא לחוק העונשי� א34סעי� ) כיו�(ראו  –העונשי� התייחסות מפורשת לסוגיה זו 
  .שלהל�) ח)(4(ראו פרק ו, בהוראת חוק חדשה זו

  .אריה�של גור/ 5 לספרה ד82 'ע; של פלר) ב/(2 לספרו ד472 'ע, למשל, ראו   1281
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אלא שזוהי התעלמות . 1282..."מודעת ופסולה של המתגונ� או המגונ�, התנהגות קודמת

המשפט בשיטות המשפט השונות הוסדרה הסוגיה ג� באשר !מ� העובדה שבפסיקת בתי

  .1283להגנה הפרטית

היא מה ייחשב כגרימה ,  לעיסוק רב בשיטות המשפט השונותשזכתה, שאלה נכבדה

יש , שגרמו להיווצרות מצב האילו�, אילו פעולות קודמות של העושה: דהיינו, רלוונטית

 להטיל עליו מגבלות – לפחות –בה� כדי לשלול ממנו את סייג ההגנה הפרטית או 

של העושה את  (בלבד) קודמת(נטייה מוטעית אחת היא להתמקד בתקיפה . נוספות

נטייה . 1284תו� התעלמות מ� האפשרות של גרימה בהתנהגויות אחרות, )תוקפו לעתיד

המתייחסות להתנהגויות טיפוסיות , מובהקת אחרת היא קביעת הלכות קזואיסטיות רבות

בהליכה למקו� מסוי� למרות , מדובר בעיקר בנשיאת נשק. העשויות להיחשב רלוונטיות

בפעולות , )או בהישארות במקו� מסוי� למרות צפייה כזו(ת הצפייה שיתפתח ש� עימו

  .קרב או בקטטה!ובהשתתפות בדו, "לא תחמוד"בניגוד לציווי המקראי 

דומה , בלי לשקוע באוקיינוס ההלכות הקיימות לעניי� מקרי� טיפוסיי� אלה

 יש להעדי� קביעה כללית באשר לטיב –האחת . שמתבקשות כמה הערות קצרות

 –האפשרויות העיקריות ה� . קודמת הרלוונטית על פני כללי� קזואיסטיי�ההתנהגות ה

;  התמקדות בהתנהגויות בלתי חוקיות בלבד–ועד למחמירה ) לעושה(מ� הקלה 

. והיעדר הגבלה על טיב ההתנהגות הקודמת הרלוונטית; הסתפקות בהתנהגויות פסולות

  .בהמש� נדו� באפשרויות אלו לגופ�

נשיאת נשק עשויה אמנ� לשמש כאינדיקציה . נשיאת נשקהערה שנייה נוגעת ל

כגו� לכ� שהעושה תכנ� את כל ההשתלשלות מראש , ראייתית ליסוד הנפשי של העושה

, אול� אי� לראות בה. או לכ� שצפה את האפשרות שא� יותק� יגיב בכח קטלני

יאת וזאת אפילו א� נש, התנהגות קודמת השוללת את סייג ההגנה הפרטית, כשלעצמה

ג� כשיש מקו� להטלת האחריות הפלילית הקבועה לנשיאת . הנשק הייתה ללא היתר

אי� בכ� כדי לשלול את הצדקת השימוש בנשק בהתקיי� תנאיו של סייג , נשק ללא היתר

משפט שוני� פועלת ! בפסיקת בתי–לדעתי ,  וללא הצדקה–ובכל זאת . ההגנה הפרטית

 
 

  .של פלר) ב/(2 לספרו ד472 'הציטוט לקוח מע   1282
להסדרת הסוגיה בפסיקה הגרמנית . Robinsonשל / 12 של ספרו חII לכר� 30 'ע, למשל, ראו   1283

  .של קרמניצר/ 51 למאמרו ה455 'ראו ע
וההתייחסות / 3 יג.�M.P.C ל23�21 ' האמריקני בע.�M.P.Cדבריה� של מנסחי ה, למשל, ראו   1284

  .Perkins & Boyceשל / 17 לספר� ח1128 'לפסיקה האמריקנית שבע
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לשלילת הצדקת התגוננותו של , יו� לכ�במיוחד בהיעדר ריש, לעתי� נשיאת נשק

  .1285העושה

למרות ידיעתו , הערה שלישית מתייחסת להישארות העושה במקו� שבו הוא נמצא

ולהליכת העושה למקו� מסוי� למרות ידיעתו כי , כי התוק� הפוטנציאלי בדרכו לש�

ג� מקרי� אלה מ� הראוי שיוסדרו לפי העיקרו� . 1286התוק� הפוטנציאלי שוהה ש�

יוכרע גורל� לפי היסוד הנפשי של , לפיכ�. ולא באופ� קזואיסטי, לי הנקבע לסוגיההכל

:  לפי טיב ההתנהגות– לפחות לפי חלק מ� הגישות –ובנוס� , העושה הנלווה להתנהגות

שלפיה� אד� אינו חייב , Bealeיפי� לעניי� זה דבריו של . היותה בלתי חוקית או פסולה

ומותר לו להניח שאיומי יריבו לא , ממעשי יריבופי החשש �לכלכל את מעשיו על

מעניי� לציי� שבפסיקה האנגלית . 1287ימומשו ולהמשי� ללא שינוי בענייניו החוקיי�

  .1288לב רבה למקרה זה�הוקדשה תשומת

הוטרדה מאד מ� המקרי� , לעומת זאת, הפסיקה האמריקנית) הערה רביעית(

ת רבות המבחינות בי� התרועעות ע� ויצרה הלכו, "לא תחמוד"הנוגעי� לציווי המקראי 

מי� לבי� פגישה �בי� קיו� יחסי; אישה נשואה לבי� התרועעות ע� אישה שאינה נשואה

ועוד ; בי� התגוננות מפני הבעל הנבגד שסופה המתתו לבי� התגוננות מתונה יותר; סת�

 
 

�509 ' בעWilliamsעמדתו הדומה של ; 544�541ש "ראו הדיו� שבטקסט שלעיל המפנה לה   1285
ש� הוא עומד על דעה קדומה שיש לעתי� קרובות לשופטי� כנגד העושה / (2 לספרו ח508

  /.1 למאמרו ט299�297 ' בעAshworthוהשוו לעמדתו השונה של ; )בשל נשיאת הנשק
) �הישארות במקו( ההבחנה חסרת הבסיס בי� מחדל –על שתי טעויות נפוצות בעניי� זה    1286

 כבר –והזיהוי של השאלה כנובעת כביכול מחובת הנסיגה ) הליכה למקו� אחר(למעשה 
  .שלעיל) ז)(9(ראו פרק ד. עמדנו לעיל

המצב המיוחד של , לדעתי, חריג לכ� הוא. Bealeשל / 35 למאמרו ט544�543 'ראו ע   1287
חוקיות של �נוכח כוונה ותכנו� מראש אי� צור� באי. אשר נדו� לעיל, "המזימה הגדולה"

  .כדי להטיל את האחריות הפלילית) הגרימה למצב(המעשה שבשלב הראשו� 
 ש� נקבע –/) 17י) (Beatty v. Gillbanks) 1882הדי� בעניי� �ההלכות העיקריות נקבעו בפסקי   1288

היוצרי� !) בלתי חוקיי�(אינו חוקי כשהוא נעשה למרות איומי� (!) ששימוש בדר� הציבורית
 -Field ש� נקבע עיקרו� כללי דומה ו–/) 18י) (Browne) 1973 ; הסדרסבירות של הפרת 

 ואיל� לספר� 258 'ע, למשל, וראו. Beatty v. Gillbanks ש� נשללה הילכת –/) 9י) (1972(
 296�295 'וע; /10 לדברי ההסבר של הצעת החוק האנגלית יג77 'ע; Smith & Hoganשל / 3ח

  .Ashworthשל / 1למאמרו ט
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 ג� כא� אי� מקו� לסטייה מ� העיקרו� הכללי המאומ� באותה, ואול�. 1289כהנה וכהנה

  .שיטת משפט לעניי� הסוגיה נושא דיוננו

. קרב או בקטטה!הערה חמישית ואחרונה לעניי� זה נוגעת להשתתפות העושה בדו

ה� הפסיקה האמריקנית וה� הפסיקה הישראלית התמקדו דווקא , ה� הפסיקה האנגלית

קרב או בקטטה על !של העושה להשתת� בדו) או אפילו יוזמתו(בהשפעת הסכמתו 

מקובל מאד להטיל במקרה כזה חובה כבדה של נסיגה על שני . 1290נה עצמיתזכותו להג

הסבר סביר שנית� לכ� הוא שבאמצעות נסיגה מבטל אחד הצדדי� את . הצדדי� לעימות

כ� שמאותו רגע יש הצדקה לראייתו כנתק� ולראיית יריבו , הסכמתו להתעמת

קרב את זכות �דו לשלול מ� המשתת� ב– בחריגי� מסוימי� –כ� מקובל . 1291כתוק�

� בעניי� הדי!בפסק – שאליו נתייחס בהמש� –במקומותינו נעשה ניסיו� . ההגנה העצמית

להעמיד את כל ההלכה הישראלית הנוגעת לסוגיה נושא דיוננו על היסוד של , 1292טויטו

קרב יש להכפי� להסדר הכללי !סבורני כי ג� את מקרי הקטטה והדו. השתתפות בקטטה

  .נושא דיוננו כולהשיש לקבוע לסוגיה 

ל והלכות רבות אחרות תוצאה של היעדר עיקרו� כללי "מהוות ההלכות הנ, למעשה

 Browneבפסיקה האנגלית ידועה הילכת . להסדרת הסוגיה בחלק משיטות המשפט

  :ולפיה, המחמירה מאד, )1973(

“The need to act must not have been created by conduct of the 

accused in the immediate context of the incident which was 

likely or intended to give rise to that need”.1293 

, לש� שלילת סייג ההגנה הפרטית(!) המסתפקת בעצ� ברשלנות, על הלכה מחמירה זו

  .1294וכצפוי לא הייתה הליכה עקבית בעקבותיה, נמתחה ביקורת מוצדקת רבה

 
 

; Baum & Baumשל / 23 לספר� ח14 'ע; Bealeשל / 35 למאמרו ט535 'ע,  למשל,ראו   1289
 & Perkinsשל / 17 לספר� ח1132 'ע; Kadish & Schulhoferשל / 19 לספר� ח884 'ע

Boyce ;622�621 'וע � American/ 24 של האנציקלופדיה ח6 לכר� 71 ' וע40 לכר

Jurisprudence.  
 575 'ע; American Jurisprudence/ 24 של האנציקלופדיה ח40 לכר� 614 'ע, למשל, ראו 1290

בעניי� / 41הדי� ב�ופסק; בעניי� הורובי�/ 26הדי� ב� לפסק629 'ע; Bealeשל / 34למאמרו ט
  .טויטו

  .של ביי�/ 11 למאמרו ה13 'ראו ע   1291
  /.41הדי� ב�ראו פסק   1292
  .Smith & Hoganשל / 3ח לספר� 258 'הדי� שבע�וראו הדיו� בפסק, /18הדי� י�ראו פסק   1293
  .245�244 'ש� בע, למשל, ראו   1294
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 לא פחות משש גישות שונות לטיפול Robinson מאתר, אשר למשפט האמריקני

היא שלגור� באשמתו למצב אי� זכות , מכל מקו�, הגישה המקובלת ש�. 1295בנושא

" נסיגה חגיגית" של – אשר יידונו בהמש� פרק זה –בחריגי� המקובלי� , להגנה פרטית

)“withdrawal” (יא מעניי� לציי� שגישה כללית זו ה. 1296ושינוי מפתיע בכללי המשחק

  .1297הדי� המנחה בעניי� הורובי�!שאומצה למשפטנו בפסק

שעליה עמדנו בפרק , יש לשוב ולהידרש כא� להבחנה המקובלת במשפט האמריקני

. ”imperfect self-defense“לבי� ) ”perfect“(בי� זכות מושלמת של הגנה עצמית , הקוד�

 כי עומדת לעושה שבגינו מקובל בפסיקה האמריקנית, הפג� המסורתי והמקובל ביותר

הוא האשמה בהיווצרות מצב ההגנה , ”imperfect self-defense“רק הנסיבה המקלה של 

השלכה מרכזית של הבחנה זו היא חובתו של הנכנס באשמתו למצב הגנה . 1298הפרטית

הכוללת מסר ליריב של רצו� כ� להפסקת העימות " נסיגה חגיגית"פרטית לסגת 

)“withdrawal” (1299ימוש בכחבטר� יפנה לש.  

   ה� באשר לנסיגה הרגילה וה� באשר–כא� מתבקשת הרחבה מסוימת 

שבו מקובל על הכל , המקרה המרכזי.  בהקשר המיוחד נושא דיוננו– ”withdrawal“ !ל

 כי על הנתק� למצות אפשרות – אפילו בשיטות משפט שבה� ככלל אי� נדרשת נסיגה –

 
 

1295     
A.  Withholding a defense upon any causal contribution. 

B.  Withholding a defense upon a minimum culpability as to causing the defense 

conditions.  

C.  Imposing reduced liability upon a minimum culpability as to causing the defense 

conditions. 

D.  Imposing a degree of liability corresponding to the level of culpability as to causing 

the defense conditions. 

E.  Inconsistent approaches within the same jurisdiction. 

F.  Failure to consider an actor's culpability in causing the conditions of his defense. 

  .Robinson)של / 29 למאמרו ט694�660 'ראו ע(   
 40 לכר� 623�618 'ע; Perkins & Boyceשל / 17 לספר� ח1142�1127, 1115 'ע, למשל, ראו   1296

 של האנציקלופדיה 3 לכר� 948 'וע; American Jurisprudence/ 24של האנציקלופדיה ח
  /.26ח

והדיו� בה� בהמש� ;  בעניי� שוקרו�/38הדי� ב�פסק; בעניי� הורובי�/ 26הדי� ב�ראו פסק   1297
 actio libera in שלפיה מהוות הלכות אלה אימו� של הדוקטרינה –לדעה אחרת . פרק זה

causa –5 לספרה ד97, 82 'אריה וע�של גור/ 6 למאמרה ה157 ' ראו ע./  
  /.3 יג.�M.P.C לדברי ההסבר של ה29 'ע, למשל, ראו   1298
  .875ש "ה להראו הטקסט שלעיל שתחילתו בהפני   1299
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 –לעתי� (בטר� יפנה להפעלת כח מג� )  אפילו א� איננה בטוחה–לעתי� (של נסיגה 

. 1300הוא כשהנתק� גר� באשמתו למצב שבו עליו להתגונ�, )אפילו א� איננו כח קטלני

לעתי� נתפשת חובת הנסיגה כהשלכתה הכמעט בלעדית של אשמתו הקודמת של 

 �Model Penal Codeרק על רקע זה נית� להבי� את דבריה� של מנסחי  ה. העושה

 נוכח העובדה שקבעו בקוד דרישה כללית של נסיגה לפני הפעלת שלפיה�, האמריקני

אי� עוד צור� בהסדר כלשהו לסוגיה נושא דיוננו לבד מהתייחסות� , כח מג� קטלני

  .1301"המזימה הגדולה"למקרה המיוחד שאותו כינינו לעיל 

, )”retreat“(בהבדל מ� החובה הרגילה של מיצוי דר� אפשרית של נסיגה בטוחה 

שעליה עמדנו לעיל , טלת חובה חזקה יותר על האש� בהיווצרות המצבמקובלת ה

ההשלכה החשובה של ביצוע . ”withdrawal“לבצע מה שקרוי , 1302בהקשר אחר

“withdrawal”משוחרר , שג� א� היריב מתעקש להתמיד בעימות, ידי העושה היא� על

ר� לו א� שבשלב הראשו� ג( מ� האחריות למצב – לפחות באופ� חלקי –העושה 

 בי� פעולותיו של העושה 1303 מעי� ניתוק”withdrawal“ !יוצר ה, למעשה). באשמתו

  .שהביאו למצב לבי� התגוננותו במצב האילו� עצמו

כיווני שבי� אשמה קודמת לחובת �מתבקשת כא� הבהרה מסוימת של הקשר החד

, סיגהבעוד שאשמה קודמת של העושה עשויה להטיל עליו חובה חזקה יותר של נ. נסיגה

שכ� חובת הנסיגה אינה , אי� לראות בהפרה של חובת הנסיגה אשמה קודמת של העושה

, לפיכ�. אלא היא מהווה חלק מתנאי ההגנה הפרטית, חובה עצמאית הקיימת בעלמא

כשאד� הול� למקו� שבו צפויה לו סכנה שסביר להניח כי יהא עליו להתגונ� מפניה תו� 

 
 

לשיקולי� מיוחדי� לתמיכה בהטלת חובת נסיגה דווקא על האש� בהיווצרות המצב . ראו ש�   1300
  .של ביי�/ 11 למאמרו ה12 'ראו ע

  /.3 יג.�M.P.C לדברי ההסבר של ה23�21 'ראו ע   1301
  . וההפניות המופיעות ש�875ש "ראו הטקסט שלעיל שתחילתו בהפניה לה   1302
נראה . להתקיי�, כמוב�, שהרי הקשר הסיבתי העובדתי ממשי�, מדובר בניתוק משפטי   1303

,  נעדרת מדיוני� מסוימי� בהלכה הישראלית”withdrawal“� ל”retreat“שהבחנה כזו בי� 
שכ� כביכול הוא קיי� ,  הוא מיותר–" נסיגה חגיגית" של –שבה� נטע� כי החריג שנקבע בה 

 ואיל� למאמרה 160 'אריה וע�של גור/ 5 ד לספרה100�99 ' ראו ע–ג� בהיעדר אשמה קודמת 
�המשפט בפסק�סבורני כי יש בהבחנה זו כדי ליישב את הסתירה המיוחסת ש� לבית/. 6ה

/ 38הדי� ב� לפסק624�623 'ע, למשל, להבחנה נכונה כזו ראו. בעניי� הורובי�/ 26הדי� ב
 הוא ”withdrawal“שלפיה שימוש בכח מג� לאחר , קביעה מפורשת בחוק. בעניי� שוקרו�

 להצעת החוק הפדראלית 603הוצעה בסעי� , מוצדק למרות אשמתו הקודמת של העושה
  /.6האמריקנית יג
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 באשמה קודמת של – א� בכלל –אלא , בת הנסיגה מקו� לדיו� בחו1304אי�, הפעלת כח

  .1305לחובת הנסיגה מקו� א� ורק במצב האילו� עצמו. העושה

  ההלכה הישראלית)  ו(

את מסענו זה בי� ההלכות שנקבעו בשיטות משפט שונות נסיי� בהתייחסות קצרה 

, נוכח חשיבותו הרבה. הדי� המרכזי נית� בפרשת הורובי�!פסק. לפסיקה הישראלית

  :1306המשפט!באנה להל� עובדותיו המפורטות בלשונו של ביתתו

ידי אביו !הופקד על,  שנה18אשר היה בעת ביצוע העבירה ב� , המערער"

התפתח , בשעות הערב, 2.3.71ביו� ... על ניהול מועדו� למשחקי סנוקר

בחור , שכינויו היה סאבי... ריב בי� המערער ובי� אחד המבקרי� במועדו�

וכ� דרש ממנו , תח בזה שהמערער מנע מסאבי לשחקהריב נפ. 21ב� 

סאבי התרגז והפריע למערער כאשר זה . להחזיר לו הלוואה שקיבל ממנו

. ה� הגיעו עד לתפיסת חולצותיה� זה בזה. התחיל לשחק בעצמו

ש� החזיק , יצא לחצר שליד המועדו�', אראה ל�': המערער אמר לסאבי

הוציא ,  לשמירה על המועדו�אקדח במחבוא לש� שימוש בו בעת הצור�

בכוונה להמשי� בריב ע� סאבי ולהפחיד , את האקדח מש� וטע� אותו

אול� לפני שובו למועדו� חזר בו ויצא לרחוב כדי להמתי� . אותו באקדח

כ� !ועל, החבר לא הופיע. שעמו קבע פגישה, זאבי שמו, לחבר שלו

ס שוב היה בדעתו להיכנ. החליט המערער לעזוב את המקו� לבדו

במדרגות נתקל שוב . למועדו� כדי להודיע על כ� למי שבא להחליפו

אתה ילד ': הלה ניגש אליו ואמר לו בתפסו אותו בסנטרו. באקראי בסאבי

בוא , א� אתה גבר': לזה ענה המערער. 'אני ארבי� ל� מכות. בשבילי

סאבי . כוונת הדברי� הייתה לתיגרת ידיי� על שפת הי�. 'תריב אתי בי�

הלכו ... רחמי� הרוש, בל את האתגר והוא והמערער ובחור שלישיקי

א� , בדר� הפציר הרוש בסאבי שירפה מ� המערער. לכיוו� שפת הי�

סאבי הציע . 'החולי�!אני מוכרח לשלוח אותו לבית, לא': סאבי השיב

המערער . למערער שההתמודדות תתקיי� באחת החצרות שבסביבה

 
 

לעמדה דומה ראו ההלכה הנכונה שנקבעה . בניגוד לדיוני� מוטעי� שנית� למצוא בעניי� זה   1304
  ).Field) 1972 בעניי� / 9הדי� י�בפסק

  .906 ש"וראו הטקסט שלעיל שלאחר ההפניה לה   1305
  /.26הדי� ב� לפסק782�781 'הציטוט הוא מע   1306
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סאבי היה חזק מ� ... דרכ� לחצר סמוכהוהשלושה המשיכו ב, הסכי� לזה

המשפט המחוזי קבע שהמערער לא התכוו� להשתמש !בית... המערער

אולי לש� הרתעה בדר� איו� , באקדח בעת התיגרה אלא בשעת הדחק

במקו� מואר שבו , כוונת המערער הייתה לריב על שפת הי�... באקדח

התיגרה לאחת הצעתו של סאבי להעביר את זירת . ישנ� עוברי� ושבי�

ויש להניח שזאת , החצרות הייתה עלולה להוסי� לחומרת ההתמודדות

אולי כדי שלא ייחשב , המערער לא התנגד להצעה זו. הייתה כוונת סאבי

א� הגיעו היריבי� וחבר� הרוש לחצר שנועדה להיות שדה . לב!למוג

הרי� סאבי בקבוק שבור שהיה מונח ש� על האדמה והתקד� , המערכה

המערער חשש שסאבי יסב לו נזק .  המערער בהניפו את הבקבוקלקראת

הוא של� את האקדח ואמר . גופני חמור בכלי הנשק המסוכ� שבידו

עזוב ': על זה השיב סאבי באמרו. 'אני אהרוג אות�. אל תתקרב': לסאבי

ותו� כדי כ� הני� בבקבוק שבידו את יד המערער שהחזיקה ', שטויות

ח� המערער על ההדק והכדור שנורה פגע אז ל. באקדח כלפי מעלה

  ".במצחו של סאבי פגיעה שגרמה למותו

  :שלפיה, המשפט העליו� את ההלכה הידועה!הדי� בעניי� הורובי� קבע בית!בפסק

אי� להעלות על הדעת שטענת התגוננות חייבת להידו� תמיד במנותק "... 

ÈÓ ת ויתור זה אי� לעשות לטוב... מ� האירועי� אשר קדמו למעמד

·ˆÓ‰ ÍÂ˙ Ï‡ ÔÈ„Î ‡Ï˘Â ÔÈÚ„ÂÈ· Â˘‡¯ ÒÈ�Î‰˘שגר� להתקפה עליו  ...

  ;"קרב היא מעשה שלא כדי�!עצ� הכניסה לתיגרה או לדו

 "ÙÓ"˜Á˘Ó‰ ÈÏÏÎ¯ ‡˙  כשיריבו של העושה –האחד : ואת שני חריגיה של ההלכה

ואחד הנצי� שול� לפתע , קרב מסגרת של התגוששות ללא נשק!כשנקבעה לדו: למשל(

 או Â¯Â¯· ÔÈ‚ÙÓ ,ÏÚ!‰‚ÈÒ� È„È˙" כשהעושה –והשני , )נשק קטלני ותוק� את העושה

א� היריב מתמיד בעימות וממשי� , "בדר� אחרת שברצונו להפסיק את ההתמודדות

  . 1307לתקו�

˙È· Ë˜� ÍÎ·! ‰�‚‰‰ ‚ÈÈÒ Ï˘ ˙ËÏÁÂÓ ‰ÏÈÏ˘ Ï˘ ‰¯ÈÓÁÓ‰ ‰˘È‚‰ ˙‡ ËÙ˘Ó‰

‰˘ÂÚ‰ Ï˘ ˙Ó„Â˜‰ ‰Ó˘‡‰ ÁÎÂ� ˙ÈË¯Ù‰ ,ËÚÓÏÌÈ‚È¯Á È�˘  , שכפי שראינו מקור�

 
 

וראו הטקסט שלהל� המפנה ). ההדגשות הוספו; 629 'הציטוט הוא מע (630�629 'ע, ראו ש�   1307
לפיה שני החריגי� שנקבעו בהלכת הורובי� ה� כביכול , להתבטאות חריגה. 1432ש "לה

/ 62די� ב� לפסק9ראו פיסקה , תנאי� מצטברי� וכביכול אי� די בהתקיימות אחד מה� לבדו
  .בעניי� אלפסי
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בי� היתר משו� שהיא מהווה התנערות של הדי� , גישה זו היא קשה. במשפט האמריקני

. שדמו של המסתכ� הוא הפקר) בפועל(וקביעה , מהחובה להג� ג� על מי שהסתכ�

עדיי� סבורני , המשפט!מעניי� לציי� שאפילו א� מקבלי� את גישתו המחמירה של בית

דומני .  סייג ההגנה הפרטית מ� הנאש� והרשעתו בהריגה היו מוטעותכי שלילת

: המשפט עצמו!שאות� קבע בית, שבנסיבות המקרה התקיימו שני החריגי� להלכה

,  משהרי� היריב בקבוק שבור והשתמש בו כבנשק–" כללי המשחק" השינוי ב–האחד 

ריב באקדחו והזהירו  משאיי� הנאש� על הי– הפגנת רצו� להפסיק את העימות –והשני 

ספק א� א� נכו� היה : זאת ועוד!). יש לזכור כי די באחד משני החריגי�(לבל יתקד� 

או שמא נכו� יותר , לראות בהורובי� אד� שהכניס את עצמו באשמתו למצב ההתגוננות

  .היה לראותו כמי שנגרר לעימות אחר יריבו בלית בררה

!ובפסק, עליו� על הילכת הורובי�המשפט ה! חזר בית1308הדי� בעניי� קרוה!בפסק

להבהיר את ההלכה ולהעמידה  "– בהערת אגב ארוכה למדי –הדי� בעניי� שוקרו� ביקש 

המנוח . המערער והמנוח שהו בדיסקוטק: 1309עובדות המקרה היו כדלקמ�". על מקומה

לאחר צאת� אמר . ודרש ממנו לצאת החוצה, התרגז על המערער משו� שהסתכל עליו

, ובהמש� הכה את המערער עד שנפל, "אני אראה ל� מה זה, יא מניאק"ער המנוח למער

אז של� המערער אולר שהחזיק על גופו דר� . הרימו והמשי� להכותו, בעט בו בפניו

  . שכתוצאה מה� הל� המנוח לעולמו, קבע לצורכי אכילה ודקר את המנוח דקירות רבות

 � תואר בעניי� –" לי המשחקכל" הפרת –הסייג הראשו� שנקבע בעניי� הורובי

בכ� הוש� הדגש על ". Ú˙Ù‰‰ ‚ÈÈÒ‰"וקיבל את הכינוי " ˙ÈÂÙˆ È˙Ï· ˙È�Ù‰"שוקרו� כ

שבו גר� להיווצרות , ידי העושה בשלב הראשו��היעדר צפיית השתלשלות הענייני� על

�תו� , "Â˜Ï˙Ò‰‰ ‚ÈÈÒ˙"הסייג השני שנקבע בעניי� הורובי� זכה לש� . מצב האילו

לגמרי ) withdraws(א� הסתלק (" הנדרש ”withdrawal“ !הבחנה בי� ההבהרה של ה

È˘ÓÓ ÔÙÂ‡·Â ÏÚÂÙ·Âלבי� נסיגה רגילה ")  מ� התיגרה והביע את רצונו הכ� להפסיקה

 כ� להסתלק �ÔÂÈÒÈדי יהיה ג� ב", באשר למי שאינו התוקפ� האחראי לפרו� התגרה(

  .1310")מהתיגרה

האחת . כמה התייחסויות שונות לחלוטי�ל זכתה ל"הדי� הנ!ההלכה שנקבעה בפסקי

תו� הבעת הדעה הבלתי ,  ביקורת חריפה על עצ� השלילה של סייג ההגנה הפרטית–

 
 

  .בעניי� קרוה/ 35הדי� ב� לפסק772 'ראו ע   1308
עובדות . הדי�� לפסק620 'הציטוט שהובא לעיל לקוח מע. בעניי� שוקרו�/ 38הדי� ב�ראו פסק   1309

  .הדי�� לפסק619 'המקרה מפורטות בע
  .פיעה במקור וההדגשה מו624, 623 'הציטוטי� ה� מע. 624�621 'ע, ש�   1310
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שלפיה הלגיטימיות של ההגנה הפרטית היא מוחלטת , שעליה עמדנו לעיל, מקובלת

) בפועל(ל כאימו� " ראיית ההלכה הנ–השנייה ; 1311ואינה מושפעת מאירועי� קודמי�

לעניי� ) ”actio libera in causa“" (התנהגות חופשית במקור"הדוקטרינה רצוי של 

  .1313 תמיכה בהלכה–והשלישית ; 1312זה

 באימרת אגב שממנה –שבו , 1314הדי� בעניי� טויטו!יש להזכיר את פסק, לבסו�

�המשפט העליו� ! ביקש בית–שוקרו� הקשה !משתמע חוסר התלהבות מהילכת הורובי

 רק על גרימה למצב ההתגוננות בהתנהגות הקודמת לצמצ� את ההלכה כ� שתחול

אלא המערער התפר� לבית , בעניי� טויטו לא דובר בקטטה. המסוימת של כניסה לקטטה

האחי� חשדו שהמערער הוא שביצע את ההתפרצות . אחיו של המנוח וגנב ממנו רכוש

 לאחר .שהופסקו כשהגיעה ניידת משטרה, ועקב כ� התרחשו מעשי אלימות בי� הצדדי�

כשנודע לו למחרת שהמנוח . א� נכשל, "סולחה"מכ� עשה המערער ניסיונות להסדרת 

הצטייד א� הוא באקדח והסתתר בדירה , ואחיו מחפשי� אותו כשה� חמושי� באקדח

תו� הדיפת הידיד , בחצות הלילה פרצו המנוח ואחיו לדירת הידיד בכח. של ידיד

המערער ירה שלוש . אליו את אקדחו הדרו�והמנוח פנה לעבר המערער וכיוו� , מדרכ�

בדחותו טענה , המשפט העליו� קבע שיש לזכותו מאשמה!בית. יריות לעבר המנוח והרגו

ידי המערער אשמה קודמת !החזרת הרכוש על!של הפרקליטות שלפיה יש לראות באי

המשפט קבע כי המערער דווקא נהג באופ� !בית. השוללת ממנו את זכות ההגנה העצמית

   – באימרת אגב –ושאל , ביר וניסה למנוע את העימותס

, יש מקו� לשלול את הגנת הצור� בשל אירוע, מעיקרו של דבר, הא�"

אשר לא רק מבחינת אופיו אלא ג� מבחינת מועד אירועו אירע במנותק 

הא� לא צריכה להיות פרופורציה בי� ? מ� האירוע האלי� וזמ� רב לפניו

כדי , ש� לבי� התגובה של הנפגע כלפיוהתנהגות קודמת רעה של נא

שממעשה ההתגוננות של הנאש� מפני אלימות הנפגע תישלל הגנה של 

 
 

 421�420 'ע; /3 למאמרו ה26�21 'ע; )ב/(2 לספרו ד487�445 ' ראו ע–זוהי גישתו של פלר    1311
  /.14למאמרו ה

לאחר , בהמש�/. 5 לספרה ד97, 82 'וע/ 6 למאמרה ה157 ' ראו ע–אריה �זוהי גישתה של גור   1312
,  פרשנות שונהנתייחס שוב להלכה הישראלית תו� הצעת, שנעמוד על עיקרי דוקטרינה זו

  ).לפחות לא אימו� מלא שלה(שלפיה אי� לראות בה אימו� של הדוקטרינה 
  /.51 ראו מאמרו ה–זוהי גישתו של קרמניצר    1313
  /.41הדי� ב�ראו פסק   1314
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ויש מקו� להענישו , הא� רק מכיוו� שהנאש� חטא בעבירה'? צור�'

  . 1315"?במוב� זה שלא תעמוד לו הגנה עצמית, ייהפ� דמו הפקר, בגינה

מקדת בטענה שאי� בו ביסוס המת, די� זה זכה לביקורת חריפה מאד של פלר!פסק

דומה הילכת טויטו להלכה , לפי ביקורת קיצונית זו. הגיוני לצמצו� לקטטה דווקא

: דהיינו. וקרו�˘ורובי� ו‰סתמית המבוססת על האותיות הראשונות של שמות הנאשמי� 

כ� נית� לכאורה לקבוע הלכה ,  בקטטות– במקרה –די� אלה דובר !כש� שבפסקי

שוקרו� לאות� מקרי� שבה� שמות !תה של הילכת הורובי�המגבילה את תחול

או ' המשפחה של הנאשמי� שהביאו את הצרה על ראשיה� מתחילי� באותיות ה

נית� לנמק את הצמצו� , ראשית. כי ביקורת והשוואה אלה אינ� במקומ�, סבורני. 1316'ש

 דווקא יש, שנית. ל ה� במדיניות של הרתעה מעריכת קטטות וה� בשכיחות התופעה"הנ

 יש – וזה העיקר –שלישית . המצוטטות לעיל, המשפט!טע� רב בשאלות שעורר בית

ג� לדעת (המשפט צעד בכ� צעד משמעותי בכיוו� הרצוי !לתת את הדעת על כ� שבית

. הדי� הורובי� ושוקרו�!של ריכו� ההלכה הקשה יחסית שנקבעה בפסקי) פלר עצמו

!למרות התנגדותי להילכת הורובי�: ת ועודזא. לא ברור על שו� מה יצא הקצ�, לפיכ�

המתמקדת בהותרת סייג ההגנה , קשה להסכי� ע� גישתו הקיצונית של פלר, שוקרו�

שהרי הסדר , הפרטית על כנו ומותירה חלל כמעט ריק באשר לאלטרנטיבה המתבקשת

  . הכרחי– כמעט לכל הדעות –מסוי� לסוגיה נושא דיוננו הוא 

  (actio libera in causa)גות חופשית במקור הדוקטרינה של התנה)  ז(

השימוש המקובל ביותר בדוקטרינה זו הוא לש� הטלת אחריות פלילית על , כידוע

") שליטה("שבשעת ביצוע העבירה אמנ� לא התקיימה לגביו דרישת הרצייה , עושה

 –אלא שבשלב מוקד� יותר , )לא הייתה לו אפשרות בחירה בהתנהגות אחרת: דהיינו(

 עשה מעשה שגר� לכ� שלאחר מכ� ביצע את היסוד העובדתי –גביו התקיימה רצייה של

נית� להשתמש בדוקטרינה זו לש� הטלת אחריות , למשל, כ�. של העבירה ללא רצייה

ובמצב של חוסר שליטה , החליק, על אד� שנהג במכוניתו במהירות מופרזת בגש�

וש בדוקטרינה מתחייב היה זיכוי ללא השימ. במכונית המחליקה חצה צומת באור אדו�

שכ� בעת ביצוע עבירה זו לא התקיימה דרישת , מהעבירה של חציית צומת באור אדו�

 
 

  .מפי השופט אור, 159�158 'ש� בע   1315
  .191 'ובמיוחד ע, של פלר/ 15ראו מאמרו ה   1316
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 במילי� –או , )המש� הנסיעה(שהרי העושה לא שלט בהתנהגותו הרלוונטית . הרצייה

  . 1317 בשלב זה לא הייתה התנהגותו חופשית–אחרות 

) שבו פעל העושה ברצייה( המוקד� התנאי המקובל להטלת האחריות הוא שבשלב

לרבות הלי� הגרימה , התקיי� אצלו היסוד הנפשי הנדרש לש� התגבשות העבירה

 תו� החלה של הדוקטרינה –קיימת אפשרות לקביעת הסדר שיטתי כזה . שלה) המיוחד(

,  ג� לסוגיה של גרימת העושה להיווצרות מצב של סייג לאחריות פלילית בכלל–

, ידי מלומדי� מספר!אפשרות זו הוצעה על.  סייג ההגנה הפרטית בפרט של–ולענייננו 

ידי מנסחיה� ! ג� אומצה על–וכפי שניווכח בהמש� , 1318ה� במשפטנו וה� מעבר לי�

  ). א� כי לא בצורה מלאה(של הצעות חוק אחדות 

  :כדלקמ�, בענייננו, תנאיה המפורטי� יותר של הדוקטרינה ה�

 צריכי� כמוב� להתקיי� כל –העבירה במצב של אילו�  שבו נעברה –בשלב השני   .א

  ; התנאי� הנדרשי� להתגבשות סייג ההגנה הפרטית

 צריכי� להתקיי� – שבו גר� העושה להיווצרות מצב האילו� –בשלב המוקד�   .ב

היסוד הנפשי . 2; רצייה והיעדרו של סייג לאחריות פלילית. 1: התנאי� הבאי�

כשמדובר , למשל, כ�. התייחסות לכל הלי� הגרימהתו� , הנדרש להתהוות העבירה

בעבירה של מחשבה פלילית נדרש שהעושה צפה בשלב המוקד� את האפשרות 

שמקורה , שהתנהגותו תביא למצב שבו תהא נשקפת סכנה לאינטרס לגיטימי שלו

וכדי למנוע סכנה זו יהא עליו לפגוע בתוק� ובכ� לבצע את היסוד , במעשה תקיפה

  ; העבירההעובדתי של 

נדרש שההתנהגות בשלב : דהיינו, בי� שני השלבי� צרי� להתקיי� קשר סיבתי  .ג

 להיווצרות מצב ההגנה )causa sine qua non(&ִי� !בלעדיה!המוקד� הייתה סיבה

דרישה נוספת שמקובל לעתי� לצר� לדוקטרינה היא שהסיכו� שאותו . הפרטית

� שיהיה עליו לבצע את היסוד  הסיכו–בענייננו (נטל העושה בשלב המוקד� 

וזאת , היה בנסיבות המקרה סיכו� בלתי סביר) העובדתי של העבירה כדי להתגונ�

 
 

הטלת אחריות על אד� שהשתכר מרצונו ולאחר שימוש אפשרי אחר בדוקטרינה הוא לש�    1317
  .מכ� עבר עבירה בהיותו במצב של שכרות

 130�100 'וע/ 7 למאמרה ה224 'ע; /5 לספרה ד100�78 'ע; אריה�של גור/ 6ראו מאמרה ה   1318
,  ואיל�38 ' ועRobinsonשל / 29 ואיל� למאמרו ט695 'וראו ע. שלה/ 6לעבודת הדוקטורט ד

564 �  /.12 ח של ספרוII לכר



  סוגיות נוספות  378

  

y:\misrad-2003\books\sangero\00-07-16\sanj-09.doc 
8/28/2000 10:59:00 AM 

  

גוררת , אפילו הייתה במודע, שלפיו נטילת סיכו�, א� מקבלי� את העיקרו� הכללי

  .1319אחריה אחריות פלילית רק א� בנסיבות המקרה היה הסיכו� בלתי סביר

שלגבי השלב השני , ורי החלת הדוקטרינה בענייננו הואהרעיו� המרכזי העומד מאח

וזאת כדי לאפשר לו לבצע את ההתנהגות , אי� להטיל על העושה אחריות פלילית

א� כדי , נוכח הנסיבות המצדיקות) של הגנה פרטית (– ג� לחברה –המוצדקת והרצויה 

, פליליתלהרתיע מפני יצירת מצבי� מסוכני� שכאלה יש להטיל על העושה אחריות 

. שמרכז הכובד שלה נעו� בשלב המוקד� של הגרימה להיווצרות הנסיבות המצדיקות

 א� כבר –לגבי מצב ההגנה הפרטית : יש כא� ניסיו� להעברת שני מסרי� נפרדי�: דהיינו

 –ולגבי ההתנהגות הקודמת שגרמה למצב זה , נקלע העושה למצב כזה מוצדק שיפעל

  .ת כזועל העושה להימנע מלבצע התנהגו

יתרו� בולט של השימוש בדוקטרינה הוא יצירת התאמה בי� אשמתו של העושה 

אי� די בכ� שבשלב , כדי לייחס לעושה עבירה של כוונה, כ�. לבי� אחריותו הפלילית

אלא נדרש שהתכוו� לפגוע בתוק� בנסיבות של , המוקד� צפה את השתלשלות הענייני�

וקטרינה על ליקוי בולט הנפו� בהסדרי� בכ� מתגברי� המצדדי� בד. 1320הגנה פרטית

, מנגד. אחרי� שמהות� היא שלילת סייג ההגנה הפרטית נוכח אשמה קודמת של העושה

, צפה את התפתחות הדברי� בכח בלבד(ג� א� היה העושה בשלב המוקד� רשל� בלבד 

 –עדיי� אפשר יהיה להטיל עליו אחריות פלילית תואמת ) נית� היה לצפותה: דהיינו

כגו� גר� ( א� קיימת באותה שיטת משפט עבירה מתאימה לעניי� זה –בירת רשלנות לע

יצוי� כי די בשתי השלכות אחרונות אלה של ).  א� הומת התוק�–מוות ברשלנות 

 כדי לשלול את הפרשנות – לעניי� עבירות כוונה ולעניי� עבירות רשלנות –הדוקטרינה 

 
 

�156 ' ראו ע–השיקול העיקרי המקובל להערכת סבירותו של הסיכו� הוא השיקול התועלתני    1319
שאינה כוללת , להצגה אחרת של תנאי הדוקטרינה בענייננו. אריה�של גור/ 6 למאמרה ה155

  .Robinsonשל / 12 של ספרו חII לכר� 564 'ראו ע, סבירות הסיכו��דרישה של אי
בשלב הגרימה למצב כדי להטיל אחריות ) בלבד(שלפיה די בצפייה , יימת דעהיש לציי� כי ק   1320

� שאיני מסכי� אתה נוכח העובדה –עמדה זו . פלילית על עבירת כוונה שנעברה במצב האילו
 להצעת החוק 39 באה לידי ביטוי בסעי� –שהיא אינה הולמת באופ� מלא את עקרו� האשמה 

 ג� –ובעקבות הצעות החוק , /5 להצעת החוק ג45סעי� וב/ 4 להצעת החוק ג46בסעי� ; /1ג
מעניי� לציי� שבאשר /. 1י לחוק העונשי� א34בסעי� , בנוסחו החדש של סייג ההגנה העצמית

הותנתה בחוק החדש האחריות לעבירות הכוונה ביסוד , "כורח"ו" צור�", "העדר שליטה"ל
והיא מותנית ,  לעבור את העבירהנכנס אד� למצב כדי "–נפשי של כוונה כבר בשלב הראשו� 

כניסה למצב ("יד 34 ראו סעי� –" רואי� אותו כמי שעבר את העבירה בכוונה, ג� בתוצאה
ש "וה; 1326ש "וראו ג� הטקסט שלהל� המפנה לה/. 1לחוק העונשי� א") בהתנהגות פסולה

  . שלהל�1348



  379  גרימה באשמת העושה להיווצרות מצב של הגנה פרטית  

 

y:\misrad-2003\books\sangero\00-07-16\sanj-09.doc 
8/28/2000 10:59:00 AM 

הדי� הורובי� !כה הישראלית שנקבעה בפסקילהל) ושהוזכרה לעיל(שניתנה במקומותינו 

ההלכה שנקבעה בה� היא , שהרי. ולפיה כביכול הוחלה בה� הדוקטרינה, ושוקרו�

  .1321למצב האילו�" ביודעי� ושלא כדי�"שלילה של סייג ההגנה הפרטית נוכח כניסה 

כי אי� מניעה להחיל את הדוקטרינה ג� על גרימה להיווצרות מצב של , עוד יצוי�

כמו ג� על גרימה לכ� שאד� אחר יבצע עבירה בנסיבות ,  פרטית מדומההגנה

 א� כי במקרה האחרו� נית� לבסס את האחריות הפלילית –המצדיקות של הגנה פרטית 

  ).ביצוע עקי�(ג� על הדוקטרינה הכללית של ביצוע באמצעות אחר 

ססת על הדוקטרינה מבו, כאמור. מכא� לקשיי� שמעוררת הדוקטרינה ולחסרונותיה

יש לאפשר לעושה לפעול בהגנה פרטית ) של מצב האילו�(הרעיו� שבשלב השני 

אלא שיש להרתיעו בשלב הראשו� , ולפיכ� אי� לשלול ממנו את הסייג לאחריות פלילית

במיוחד לאור העובדה שבעוד , לכאורה יש בכ� טע� רב. מליצור את נסיבות המצב

במיוחד כשהוא (ת התנהגותו של העושה  קשה לכוו� א– מצב האילו� –שבשלב השני 

הרי שבשלב הראשו� נית� וצרי� לכוו� את , )נתו� בסכנה חמורה לחייו או לגופו

אלא שמבנה מורכב זה של אחריות יוצר קשיי� . התנהגותו כ� שיימנע מיצירת הסיכו�

  .לא קטני�

טוב  במקרה ה–ההסדר שמתווה הדוקטרינה הוא . הקושי הראשו� הוא עיוני ומוסרי

נוכח (שכ� קשה להבי� כיצד יכול אד� להיות מוצדק בהמתת אד� אחר ,  מעורפל–

נוכח החלת (בזמ� אש� בהמתתו !ובו) ההכרה בהתקיימות סייג ההגנה הפרטית

כיצד יכול : במילי� אחרות(!). מוצדק ואש� בגי� אותה המתה: דהיינו, )הדוקטרינה

?  זו עצמה היא מוצדקת מוסריתכשפעולה, אד� להיות אש� מוסרית בביצוע פעולה

Montague ,תו� השלמה מסוימת ע� , התמקד בהיבט המוסרי, 1322שעמד על קושי זה

אלא שנראה כי ג� בעיני המשפט� יקשה ... כ� שמשפטית אולי ייתכנו סתירות שכאלה

  .ובכל זאת מתגבשת עבירה פלילית, והוא מממש אותה, מצב שבו מוכרת זכותו של אד�

 
 

הרי , actio libera in causaא� בכל זאת רוצי� למצוא קשר בי� ההלכה הישראלית לדוקטרינה    1321
, "כללי המשחק"סייג הפרת : שנית� לראות את שני סייגי ההלכה כנובעי� מ� הדוקטרינה

מצביע על היעדר צפייה בפועל של , "סייג ההפתעה"במיוחד א� מרחיבי� אותו לכדי 
 –עשוי להצביע על היעדר צפייה כזו ) ”withdrawal“" (סייג ההסתלקות"ו, ההשתלשלות

, עדיי� רחוקה היא, אלא שג� לאור ראייה כזו של סייגי ההלכה. ות באשר להלי� הגרימהלפח
  .מ� הדוקטרינה, להערכתי

  /.7 למאמרו ז87�81 'ראו ע   1322
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שלפיה היא מאפשרת , רני כי בניגוד להנחה של המצדדי� בדוקטרינהסבו: יתרה מזו

מצב (הגנה פרטית ואינה מרתיעה מפני ביצוע המעשה המוצדק והרצוי בשלב השני 

�דווקא קרובה הטלת האחריות הפלילית באמצעות הדוקטרינה לשלילה של , )האילו

אמנ� מודגש , שהרי). או ההגנה(סייג ההגנה הפרטית ולהרתעה מפני ההתגוננות 

ההתנהגות המוקדמת שגרמה להיווצרות המצב (במסגרת הדוקטרינה השלב הראשו� 

�א� אי� להתעל� מכ� שהאחריות הפלילית נקבעת ג� על, )והיסוד הנפשי שנלווה אליה

 בהיותו במצב האילו� –א� יימנע העושה , לפיכ�. פי מה שאירע בפועל בשלב השני

; שהרי לא יפגע בתוק�,  תוטל עליו אחריות כלשהילא,  מלפעול בהגנה פרטית–עצמו 

בעוד שא� יפעל בהגנה פרטית ויפגע בתוק� תוטל עליו אחריות פלילית שתל� ותגדל 

מה ה� אפוא המסר והדרכת ההתנהגות הניתני� לעושה . ע� החמרת הפגיעה בתוק�

�, דקת היא מוצ– בכפו� לתנאי ההגנה הפרטית –פעולת�  "–? שכבר נקלע למצב האילו

א� דע ל� כי א� תפגע בתוק� תוטל ; כ� שייתכ� שמוצדק אפילו שתפעיל כח קטלני

  !".וככל שתהא הפגיעה חמורה יותר כ� תגדל אחריות זו, עלי� אחריות פלילית

המצדדי� בדוקטרינה היו ערי� לאפשרות זו של הרתעת העושה מפני ביצוע 

ובפיה� התשובה , וקטרינההפעולה המוצדקת בשלב השני נוכח האחריות שמטילה הד

עדיי� עדי� יהיה לעושה לבצע , למרות הטלת האחריות באמצעות הדוקטרינה: הבאה

 ולפיכ� אי� – כדי להקטי� את אחריותו –במצב האילו� את המעשה המוצדק 

 – ולא במקרה –הדוגמה הניתנת לעניי� זה ? האומנ�. הדוקטרינה מרתיעה מפני ביצועו

הטענה היא שא� . המבוסס על בחירה ברע במיעוטו, דיקהיא של סייג הצור� המצ

עדי� , Yשלנטרולו נדרשת פעולה מוצדקת שפגיעתה , Xהעושה יצר סיכו� של נזק 

כשמתו� , X במקו� לנזק Yשכ� כ� יישא באחריות לנזק , לעושה לבצע את הפעולה

הסבר אלא שסבורני כי . X1323 מ� הנזק Yקט� הנזק ) של הבחירה ברע במיעוטו(הגדרה 

, ראשית. ואינו תק� באשר לסייג ההגנה הפרטית, זה מוגבל לסייג הצור� המצדיק

אי� ספק , שבו העושה שגר� באשמתו להיווצרות המצב הוא ג� הנתק�, במקרה השכיח

 שהרי א� לא יפגע –שאחריותו הפלילית תהא קטנה יותר א� יימנע מלבצע הגנה פרטית 

שבו העושה , במקרה הפחות שכיח, שנית(!). ליתבתוק� כלל לא תוטל עליו אחריות פלי

בהחלט עלולה החלת הדוקטרינה , גור� באשמתו להיווצרות מצב שבו נתק� אד� אחר

שכ� ייתכ� כי כדי למנוע פגיעה מסוימת בנתק� יש לפגוע פגיעה , להרתיעו מלפעול

 
 

ידי �על; /12 של ספרו חII לכר� 41 ' בעRobinsonידי � נית� על– במילי� אחרות –הסבר כזה    1323
גלגול מוקד� / (2י הצעת החוק הישראלית גידי מנסח�ועל; /7 למאמרה ה224 'אריה בע�גור

  .210 ' בע–) של ההצעה
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 הצור�  כסייג–סייג ההגנה הפרטית אינו מבוסס , שהרי. גדולה יותר בתוק�(!) מוצדקת

. 1324 על גרימת רעה לתוק� הקטנה מ� הרעה שעלול התוק� לגרו� לנתק�–המצדיק 

קט� החשש , הוא ג� הנתק�) שגר� באשמתו להיווצרות המצב(כשהעושה , אמת

שהרי אד� קרוב אצל עצמו וסביר , שיירתע מלבצע את פעולת ההגנה הפרטית המוצדקת

שהעושה גור� באשמתו לכ� שאד� א� כ. להניח שיפעל בהתא� לאינסטינקט ההישרדות

א� שרצוי לחברה , עלולה החלת הדוקטרינה להרתיעו מלהציל את הנתק�, אחר יותק�

היא תשוכלל בהוספה , הצעתי היא שג� נוכח אימו� של הדוקטרינה, לפיכ�. 1325שיצילו

המשפט להביאה בחשבו� כשהנתק� הוא אד� �של נסיבה מקלה שחובה יהיה על בית

  .אחר

 זה נובע מהבדל מרכזי הקיי� בי� הסוגיה נושא דיוננו לבי� המקרה קושי אחרו�

עד (כשפועל אד� ללא רצייה , שכ�.  היעדר רצייה–שלגביו שכיח השימוש בדוקטרינה 

אי� מעשהו רצוי וכ� אי� , ועובר עבירה פלילית") פועל"כמה שאפשר בכלל לומר שהוא 

כשפועל אד� במסגרת הגנה ,  זאתלעומת). בשלב השני(כל אפשרות להכוונת התנהגותו 

 א� כי לעתי� רק בצורה –מעשהו מוצדק ורצוי וכ� נית� להדרי� את התנהגותו , פרטית

כ� שיש לתת בענייננו את הדעת על . נוכח מצב האילו� ואינסטינקט ההישרדות, מוגבלת

ג� א� נועדה לכוו� רק את ההתנהגות , האפשרות שהטלת אחריות באמצעות הדוקטרינה

ג� על ההתנהגות במצב ) בכיוו� של הרתעה(תשפיע , )שגורמת למצב(וקדמת המ

�  .האילו

קיי� קושי בעצ� הפיכת האחריות הפלילית של העושה הגור� באשמתו , למעשה

. להיווצרות מצב ההגנה הפרטית לפונקציה של פעולתו במצב האילו� ושל תוצאותיה

מתו מרוכזות בשלב המוקד� א� מקבלי� את ההנחה שהתנהגותו האסורה ואש, שהרי

מהי ההצדקה של הגדלת אחריותו בהתא� לפעולתו המוצדקת , של הגרימה למצב

 – לפחות לכאורה –אי� , א� מקבלי� שהפעולה במצב היא מוצדקת? שבמצב עצמו

באפשרות . להגבילה בדר� של ייחוס תוצאותיה המזיקות לעושה והטלת אחריות בגינ�

ילית של העושה כבר בשלב המוקד� כ� שפעולותיו של חריצת אחריותו הפל, כזו

 תו� התייחסות להסדר –נדו� בהמש� , המוצדקות במצב האילו� לא יעלו ולא יורידו

  .אפשרי של הסוגיה באמצעות עבירה ספציפית של העמדה בסכנה

כלל אי� לעושה כוונה �טענה נוספת כנגד הדוקטרינה היא שבשלב המוקד� בדר�

ולפיכ� אי� הדוקטרינה מאפשרת , צע הערכות סיכויי� מסובכותאלא הוא מב, של ממש
 
 

  .שלעיל) א)(8( ראו פרק ד–אול� אי� נדרשת שקילות מלאה , קיימת אמנ� דרישת הפרופורציה   1324
  .של אנקר וקנאי/ 45 למאמר� ה20 'לעמדה כזו ראו ג� ע   1325
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אזי אכ� , שכ� א� כזה הוא המצב, סבורני כי אי� בטענה זו ממש. לייחס לו עבירת כוונה

ונית� וצרי� להסתפק בעבירה , אי� אשמתו של העושה מצדיקה לייחס לו עבירת כוונה

  .1326של מחשבה פלילית

ידי �המובא בספרות הפילוסופית על, וקטרינהנימוק תועלתני מעניי� לשלילת הד

Wasserman , הוא שיהא זה בזבוז להתיר לפרובוקטור להתגונ� ולהציל את חייו תו�

למאסר ) בשל הפרובוקציה שגרמה למצב(שהרי ממילא צפוי הוא , המתת התוק�

, שהרי. אי� בנימוק זה ממש אפילו במישור התועלתני המצומצ�, לדעתי. 1327עול�

 המתת הפרובוקטור –ג� האלטרנטיבה , "חיי� מול חיי�"ה המתוארת של בסיטואצי

שכ� מעצ� ,  תביא לכליאה ממושכת של הנותר בחיי�–ידי התוק� �שנמנע מלהתגונ� על

  .התקיפה שמבצע התוק� היא בלתי חוקית, הגדרתה של ההגנה הפרטית

, ית� לתקנוחיסרו� שנ, חיסרו� אחר של החלת הדוקטרינה על הסוגיה נושא דיוננו

של יצירת (הוא היעדר הגבלה מספקת על טיב ההתנהגות הנדרשת בשלב המוקד� 

מסוג ההגבלות שעליה� עמדנו , מוב� כי אי� מקו� להגבלה בעלת אופי קזואיסטי). המצב

אלא שיש ). 'להליכה למקו� מסוי� וכו, לנשיאת נשק, כגו� התייחסות לתקיפה(לעיל 

 שבה� – ה� בארצנו וה� בארצות הי� –צעות חוק בה. בהחלט צור� בהגבלה כללית

כלל דרישה הנוגעת לטיב ההתנהגות �הוספה בדר�, אימצו באופ� חלקי את הדוקטרינה

 או של הסתפקות 1328הדרישות המקובלות ה� של התנהגות בלתי חוקית. המוקדמת

משהסדיר המחוקק הישראלי את הסוגיה נושא דיוננו בהגדרתו . 1329"פסולה"בהתנהגות 

בחריג המקרה . 1330"פסולה"הסתפק בהתנהגות , דשה של סייג ההגנה העצמיתהח

סבורני כי ביתר המקרי� אי� להסתפק בהתנהגות , 1331"המזימה הגדולה"המיוחד של 

במושג ) חדשני(שימוש , ראשית. אלא יש לדרוש התנהגות בלתי חוקית ממש, פסולה
 
 

  . שלהל�1348" והש;  שלעיל1320ש "ראו ג� ה   1326
  .Wassermanשל / 6מרו ז למא370 'ראו ע   1327
וזאת א� שמדובר במקרה המיוחד , 1989משנת / 2 להצעת החוק האנגלית יג(6)44כ� בסעי�    1328

שלגביו סבורני כי אי� להגביל את הטלת האחריות בדרישה כלשהי , "המזימה הגדולה"של 
שה יצוי� כי מנוסח מאוחר יותר של ההצעה האנגלית הושמטה הדרי(הנוגעת לטיב ההתנהגות 

כ� ג� ). 1993משנת / 10 להצעת החוק יג(7)27 ראו סעי� –המיותרת להתנהגות בלתי חוקית 
 ÔÈ„Î ‡Ï˘Âמי שהכניס ראשו ביודעי� "העוסקת ב,  לפרש את הילכת הורובי�– לדעתי –רצוי 

  . שלעיל והטקסט המפנה אליה1307ש " ראו ה–) ההדגשה הוספה..." (אל תו� המצב
  .של פלר וקרמניצר/ 4ג להצעת� 46כ� בסעי�    1329
  /).17א (39' כפי שנקבע בתיקו� מס/) 1א(י לחוק העונשי� 34ראו נוסחו הנוכחי של סעי�    1330
כוונתו ותכנונו מראש את ,  סבורני כי נוכח אשמתו הגדולה מאד של העושה– כאמור –לגביו    1331

  .אי� צור� בהגבלה כלשהי על טיב ההתנהגות המוקדמת, כל השתלשלות הענייני�
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כפי ( המושג אינו מוגדר .הוא להערכתי בעייתי מאד במשפט הפלילי" התנהגות פסולה"

ולפיכ� הוא מעורר קשיי פרשנות ) הנראה הוא מבוסס על ההערכה החברתית

. 1332 לא רק לציבור אלא ג� לשופטי�–עמימות והיעדר הדרכה מספקת , אינהרנטיי�

. 1333 ממושגי שסתו� מעורפלי� שכאלה– במידת האפשר –במשפט הפלילי יש להימנע 

של העושה ") פסולה"ג� א� (וכח התנהגות חוקית  סבורני כי נ– וזה העיקר –שנית 

כי תהא זו הגבלה , דומה. אי� מקו� לייחס לו אחריות פלילית כלשהי, בשלב המוקד�

חמורה מדי על חירותו של האד� א� תוטל עליו החובה להימנע מהתנהגויות חוקיות 

שכ� , וכי�עשויי� להיות נמ, כידוע, שסיכוייה(רק משו� שהוא צופה אפשרות , לחלוטי�

,  בהבדל גדול–די במסגרת המקובלת של מחשבה פלילית בעצ� קיומה של אפשרות זו 

שבעקבות התנהגות זו יתקו� אותו אד� אחר תקיפה בלתי ) 1334מהילכת הצפיות, למשל

אי� לכפות על האד� לכלכל מעשיו בהתא� . שתאל� אותו להתגונ�(!) חוקית

È·Ú¯‰ כשאד� עובר , לעומת זאת. 1335לתוקפנות� הבלתי חוקית האפשרית של אחרי�

˙ÈÏÈÏÙאזי סביר יותר ,  תו� צפייה שבכ� יגרו� להיווצרות השתלשלות ענייני� שכזו

) בפועל (‰ˆÂÈÂÙ˙להצדיק אחריות פלילית שבמסגרתה תיוחסנה לו ג� התוצאות 

  .1336 תו� הגנה פרטית–הג� שתיגרמנה רק בשלב השני , מהתנהגותו

 
 

; של אנקר וקנאי/ 45 למאמר� ה18�17 'ראו והשוו לדיו� במושג ההתנהגות הפסולה אשר בע   1332
 493�492 'ע; אריה�של גור/ 49 למאמרה ה131 'ע; של קרמניצר/ 48 למאמרו ה126 'ע

בעוד שבמאמרו הראשו� . של קרמניצר/ 51 למאמרו ה475�474 'של לדרמ� וע/ 50למאמרו ה
שנקבעה במקומותינו בהצעת " פסולה"� על ההסתפקות בהתנהגות דלעיל מנסה קרמניצר להג

הרי שבמאמרו השני דלעיל כבר מסכי� הוא לכ� שהסתפקות זו , החוק ולאחר מכ� בחוק עצמו
  .איננה רצויה

  .שלעיל) 2(ראו לעניי� זה הדיו� שבפרק ב   1333
  .הדורשת צפיית התוצאה כקרובה לוודאי כתחלי� מהותי לכוונה   1334
 1319ש "ראו ה(כגו� סיכו� בלתי סביר , � כי דרישות אחרות שבה� מסתפקי� לעתי�יש לציי   1335

/ 1 להצעת החוק ג39ראו למשל סעי� " (ללא סיבה סבירה"או ) שלעיל והטקסט המפנה אליה
של דרישת התנהגות , הרצויה לדעתי, אינ� מביאות לתוצאה, )של הוועדה בראשות אגרנט

א� ספק רב א� , "סיבה סבירה"תהא לעושה , "הסיכו� סביר"נית� לומר כי א� . בלתי חוקית
  ".סיבה סבירה"עצ� היותה של ההתנהגות חוקית יתפרש כ

אכפתיות �דהיינו שוויו� נפש ואי, ‡„Â˘È˙כא� מתבקשת התייחסות מיוחדת ליסוד הנפשי של    1336
 –בשיטות משפט רבות . באשר לאפשרות התרחשות התוצאה הנדרשת בהגדרת העבירה

לפיכ� נוהגי� לכרו� את (הדעת � לא הבחי� המחוקק בי� האדישות לקלות–יה� הישראלית ובינ
לחוק העונשי� ) 2)(א(20סעי� , למשל,  ראו–" פזיזות"שתיה� יחדיו תחת קורת הגג המשותפת 

 ומ� – החמורה יותר –והסתפק בהבחנת� מ� הכוונה /)) 17א (39כפי שנקבע בתיקו� / 1א
סבורני כי המקרי� שבה� נעברת עבירה באדישות ה� : יתרה מזו. ת החמורה פחו–הרשלנות 

נדיר מאד שלאד� השפוי בדעתו לא אכפת א� , במציאות, שכ�". ספרותיי�"בעיקר המקרי� ה
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 – א� בוחרי� בה להסדרת הסוגיה נושא דיוננו –ה סיוג רצוי נוס� של הדוקטרינ

 –נית� להטיל באמצעות הדוקטרינה אחריות פלילית , כאמור. נוגע לעבירות הרשלנות

 ג� על מי שבעת הגרימה למצב היה רשל� בלבד באשר להתפתחויות –לעבירת רשלנות 

� היה יכול וצרי(אלא בכח בלבד , לא צפה אות� בפועל: דהיינו, שבאו לאחר מכ�

יש לית� לקביעתו זו , כי א� המחוקק קבע עבירת רשלנות, מחד גיסא נית� לומר). לצפות�

 תו� החלת הדוקטרינה ג� כשהגרימה למצב התבצעה ברשלנות –נפקות מלאה 

סבורני כי יש לתת את הדעת על כ� שרשלנות היא החריג , מאיד� גיסא. 1337בלבד

דומה כי . 1338כלל על מחשבה פלילית�� עול� המבוסס בדר–בעול� האחריות הפלילית 

 
 

 שאז מדובר –כלל או שהוא חפ� בה �בדר�. תתרחש התוצאה הקבועה בעבירה פלילית
שכיחי� , לעומת זאת. אחריות פליליתולו רק כדי להימנע מ,  או שאינו מעוניי� בה–בכוונה 

יש טע� , לפיכ�. חוסר רצו� בתוצאה ותקווה שלא תתרחש: דהיינו, דעת�ה� המקרי� של קלות
בהבדל מכוונה מצד אחד ומרשלנות מצד (מעשי בהתייחסות למחשבה הפלילית בכללותה 

  . הדעת�ביחס הראוי לקלות) אחר
 לפחות בענייננו –לדעתי , מתבקש, הדעת�תאלא שא� מדייקי� ומבחיני� בי� האדישות לקלו

חברתיות �הקרובה לה מאד בחומרתה ובאנטי,  להכפי� את האדישות להסדר הנית� לכוונה–
 א� אכ� מתקיי� מצב נפשי נדיר זה במקרה –ג� נוכח אדישות , לפיכ�. המגולמת בה

יל עליו  אי� צור� בהגבלה משמעותית על טיב התנהגותו של העושה כדי להט–הקונקרטי 
ודומה כי יפי� ה� , "מזימה הגדולה"נימוקי עמדתי זו הובאו במסגרת הדיו� ב. אחריות פלילית

כ� שנוכח גרימה למצב . הג� שבמקרה זה עוצמת� קטנה מעט יותר, ג� לעניי� האדישות
, חוקיות של מעשה הגרימה אלא די�אי� זה הכרחי לדרוש אי, ההגנה הפרטית באדישות

  . פסולהבהתנהגות , למשל
נוכח נדירות האדישות ; ")פסולה("נוכח עמימותו הבלתי רצויה של מושג זה , ובכל זאת

ל הקיי� בעניי� זה בשיטות משפט "ונוכח המצב המשפטי הנ; הדעת במציאות�ושכיחות קלות
סבורני כי נית� ; הדעת� של חוסר הבחנה מעשית בי� האדישות לקלות–רבות ובמשפטנו 

, היה ותשתנה התפישה הכללית באשר ליסוד הנפשי שבעבירה.  בענייננולוותר על הבחנה כזו
  . יהיה כמוב� מקו� לתיקו� ברוח זו בהסדר המוצע כא�

  .של אנקר וקנאי/ 45 למאמר� ה19 'וראו ג� ההתייחסות לקטגוריית האדישות שבע
  .אריה�של גור/ 6 למאמרה ה159 'לעמדה ברוח זו ראו ע   1337
 במיוחד לאור המבח� האובייקטיבי –עקרו� האשמה מוטלת בספק חריג שהתיישבותו ע�    1338

של חריג ( ולפיכ� ג� מפוקפקת הצדקתו –המקובל בשיטות משפט רבות ") האד� הסביר("
 46 'לעמדה דומה בעניי� הגור� באשמתו להיווצרות מצב של סייג הכורח ראו ע). הרשלנות
שלפיו אפשרית הטלת , של אנקר וקרפ/ 5 להצעת� ג45א� השוו לסעי� . של אנקר/ 5לספרו ד

א� העושה היה רשל� בשלב המוקד� " כניסה למצב מרצו�"אחריות לעבירת רשלנות בגי� 
יצוי� כי לפי הצעת החוק של הוועדה , וא� בהצעות חוק עסקינ�..."). היה עליו לדעת("

 פלילית די ברשלנות בשלב הכניסה למצב לש� הטלת אחריות) 39סעי� ; /1ג(בראשות אגרנט 
אי� די ) 46סעי� (של פלר וקרמניצר / 4וכי לפי הצעת החוק ג, )כמוב�, לעבירת רשלנות(

כפי שנקבע /) 1א(י לחוק העונשי� 34פי נוסחו הקיי� של סעי� �כ� ג� על. בענייננו ברשלנות
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יש לשי� את הדגש על כ� שבשלב , נוכח רשלנות בלבד של העושה בשלב המוקד�

. ולהימנע מהטלת אחריות) במסגרת ההגנה הפרטית(השני הייתה התנהגותו מוצדקת 

בשי� לב להשתלשלות ,  להיות מרחיקת לכת מדי– להערכתי –אחריות כזו עלולה 

גרימתה ; לרבות התנהגותו הקודמת של העושה(ובילה אליה הדברי� המורכבת המ

; הסכנה לנתק�; )התוק�(לתקיפה בלתי חוקית של אד� אחר שהוא בגיר ושפוי בדעתו 

והעבירה הכרוכה בשימוש זה בכח ; השימוש בכח מג� ותוצאותיו; הצור� בכח מג�

רות הפעולה אחריות כזו עלולה ג� להגביל באופ� בלתי סביר את חי. 1339)ובתוצאותיו

  .של האד�

סייג אחרו� שיש להטיל על האחריות הפלילית המושתתת על הדוקטרינה הוא נסיבה 

הטלת אחריות פלילית באמצעות הדוקטרינה עלולה להרתיע , כפי שראינו לעיל. מקלה

�כבר ש� , לפיכ�. את העושה מפני השימוש בכח מוצדק להגנה פרטית במצב האילו

יהא ) אשר גר� למצב, שאינו העושה(כנה הוא של אד� אחר כי כשהאינטרס שבס, הוצע

 וזאת כדי לעודדו להציל את הנתק� מכ� –המשפט להקל בעונשו של העושה �על בית

כא� ברצוני להרחיק לכת ולהציע כי ג� כשהאינטרס שבסכנה הוא של העושה . תוקפו

אשר עבר , יוקל עונשו של העושה בהשוואה לעושה אחר, )שגר� למצב באשמתו(עצמו 

הטע� העיקרי להצעה זו הוא שאשמתו . 1340את אותה עבירה ללא הנסיבות המצדיקות

, שאי� הכוונה לסיווג המשפטי של אשמתו, מוב�. של העושה הראשו� נמוכה משל חברו

 מחשבה פלילית לש� – בשלב הגרימה למצב –פי הדוקטרינה נדרשת !שכ� ג� על

ומה כי המתת אד� במודע חמורה יותר אלא שד, הרשעה בעבירה של מחשבה פלילית

 
 

.")  מראש את אפשרות התפתחות הדברי�ˆÙÂ‰תו� שהוא /) ("... 17א (39' בתיקו� מס
 אמנ� נעשה צעד נכו� כשנקבע 39' לבסו� יצוי� כי במסגרת תיקו� מס). הההדגשה הוספ(

א� טר� נעשה המעבר הרצוי מהמבח� האובייקטיבי , בחוק העונשי� שהרשלנות היא חריג
 –ראו (אל המבח� הסובייקטיבי לרשלנות ") אד� מ� היישוב"וכיו� ה" האד� הסביר"בעבר (

  /).1י� א לחוק העונש�21ו) 1(19 סעיפי� –בהתאמה 
המשפט יוסמ� להטיל אמצעי� מיוחדי� �שהציעה כי בית, Silvingעמדה מעניינת נקטה כא�    1339

. שמטרת� ביטחו� וחינו� על הגור� ברשלנותו להיווצרות המצב המצדיק שימוש בכח
שלילתו או ; )בהסכמת הנאש�(או טיפול פסיכיאטרי /האמצעי� המוצעי� ה� השגחה ו

ואיסור לבקר במקומות ; אמצעי� חינוכיי�; את נשק או להחזקתוהשעייתו של רישיו� לנשי
פרובוקציה "הנחת המחברת היא כי התבנית של . מסוימי� או להישאר בהתאגדויות מסוימות

/. 21 לספרה ח395�394, 390 ' ראו ע–עשויה לחזור אצל אנשי� מסוימי� " הכרה�חסרת
 לעורר – האומנ� קיימת נטייה כזו :אמפירית כבדת משקל�כי יש כא� שאלה מדעית, סבורני

?  אצל אנשי� מסוימי� והאומנ� חולנית היא וניתנת לטיפול וריפוי–תוקפנות ברשלנות 
  . לפחות על חלקה השני של השאלה–האינטואיציה שלי משיבה בשלילה 

  .של אנקר וקרפ/ 5להצעת� ג) 2(47 נקבע בסעי� – של אחריות מופחתת –הסדר כזה    1340
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 בכפו� לתנאי� –בהשוואה לגרימה במודע להיווצרות מצב שבו נאל� העושה להמית 

 אד� התוק� אותו תקיפה בלתי חוקית שמסכנת את –המצדיקי� של ההגנה הפרטית 

אי� להתעל� מ� העובדה שהתרומה העיקרית להיווצרות מצב האילו� היא של . 1341חייו

שהרי ביכולתו , כמו ג� מהעובדה שלתוק� שליטה באירוע, ל העושההתוק� ולא ש

" המזימה הגדולה"אמירה זו אמנ� לא תהא נכונה במקרה של . 1342לחדול מתקיפתו

אלא שלגבי מקרה , )ידי העושה!כוונה ותכנו� מראש של כל השתלשלות הענייני� על(

  .1343שהמיוחד וחמור זה אכ� אי� מוצעת כא� הקלה כלשהי בעונשו של העו

הש� המקובל . מתבקשת הערה טרמינולוגית, לפני סיו� הדיו� בדוקטרינה

. 1344"התנהגות חופשית במקור "– ”actio libera in causa“, כאמור, לדוקטרינה הוא

בעוד שש� זה מתאי� מאד לדוקטרינה כשהיא משמשת להטלת אחריות למרות , בר�

התנהגות חופשית א� במקור  שאז אכ� בשלב השני אי� ה–") שליטה("היעדר רצייה 

 אי� ש� זה הול� את הדוקטרינה כשהיא מופעלת –הייתה היא חופשית ) בשלב הראשו�(

נית� , מתאי� יותר, ש� אפשרי אחר. שהרי בשני השלבי� התקיימה רצייה, בענייננו

א� מקבלי� . actio illicita in causa”1345“ –לדוקטרינה בספרות המשפטית הגרמנית 

למעט אלו , יתאי� ש� זה למרבית המצבי�,  הקודמת להיות בלתי חוקיתשעל ההתנהגות

‰˙�‰‚Â˙ "ואולי עדי� לדבר על . שבה� אי� מקו� לדרישה כזו" המזימה הגדולה"של 

¯Â˜Ó· ıÂÏÈ‡ ˙ÏÂË�" או על "¯Â˜Ó· ‰˜„ˆ‰ ˙ÏÂË� ˙Â‚‰�˙‰".  

  ההסדר החדש שבחוק הישראלי והשוואתו להלכה ולדוקטרינה)  ח(

יר המחוקק הישראלי את סוגיית הגרימה באשמת העושה להיווצרות מצב לאחרונה הסד

  :תו� קביעה כדלקמ�, ההגנה הפרטית

 
 

בעניי� / 26הדי� ב� לבסס את האינטואיציה שלי בעניי� זה על עובדותיו של פסקאולי נית�   1341
�לשלוח אותו "שהיה נחוש בדעתו , ידי המנוח�העושה נגרר לעימות הקטלני על. הורובי

לספקותיי בעניי� זה ראו (א� אכ� היה מקו� להטיל עליו אחריות פלילית ". החולי��לבית
דומני כי החמרה בעונשו נוגדת את תחושת ) שלעיל 1307ש "הפיסקה שלאחר ההפניה לה

. א� היה בכלל מקו� להטיל עליו אחריות פלילית, כאמור,  משו� שספק–" אולי. "הצדק
 למאמר� 22 ' ראו ע– שלפיה יש מקו� להקל בדינו של הגור� באשמתו למצב –לעמדה דומה 

  .של אנקר וקנאי/ 45ה
עליי לשוב ולהסתייג ממסקנתו , ע� זאת. של פלר) ב/(2 לספרו ד477 'לעמדה דומה ראו ע   1342

  .שלפיה אי� להטיל על העושה אחריות פלילית, מרחיקת הלכת
  . שלעיל1336ש " ראו ה–שג� לאדישות יאה בעניי� זה די� הכוונה , כאמור, כ� ייתכ�   1343
  .אריה�של גור/ 6 למאמרה ה151 'ע, למשל, ראו   1344
  .Herrmannשל / 60 למאמרו ט ואיל�769,  760,  ואיל�752 'ראו ע   1345
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"ÌÏÂ‡Â , Â˙Â‚‰�˙‰· ‡È·‰˘ ÌÂ˜Ó ˙ÈÓˆÚ ‰�‚‰ ÍÂ˙ ÏÚÂÙ Ì„‡ ÔÈ‡

 ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙Â¯˘Ù‡ ˙‡ ˘‡¯Ó ‰ÙÂˆ ‡Â‰˘ ÍÂ˙ ‰ÙÈ˜˙Ï ‰ÏÂÒÙ‰

ÌÈ¯·„‰."1346
  

וזאת למרות הספקות , ויהעצ� הסדרתה של סוגיה חשובה זו בחוק עצמו היא רצ

א� ההסדר שנקבע . 1347שהובעו באשר לאפשרות להסדיר סוגיה כה מורכבת בחוק עצמו

  . בהתא� למסקנות הדיוני� שלעיל–אינו מושל� וטעו� שיפור 

במחשבה : דהיינו(חיסרו� מרכזי אחד של ההסדר החדש הוא ההסתפקות בצפייה 

. לש� הרשעה בעבירת כוונה) דעת�ותלרבות אדישות ולרבות אפילו קל, פלילית כלשהי

כבר עמדנו לעיל בפרק , שאינו הול� את דרישת האשמה, על חסרונותיו של הסדר שכזה

דווקא ידע " כורח"ו" צור�", "היעדר שליטה"מעניי� לציי� שלעניי� הסייגי� . 1348זה

כניסה למצב ("יד 34בקובעו בסעי� , המחוקק ליצור התאמה לאשמתו של העושה

והיא מותנית ג� , נכנס אד� למצב כדי לעבור את העבירה: "כ�") פסולהבהתנהגות 

 
 

ובדומה א� קוד� לכ� , /)17א (39' כפי שנקבע בתיקו� מס/ 1י סיפא לחוק העונשי� א34סעי�    1346
  /).2א (37'  בתיקו� מס–

  . של קרמניצר/ 51 למאמרו ה446 'ע, למשל, לספקות כאלה ראו   1347
לפי : "כ�,  בי� היתר,הכותב לעניי� זה, של קרמניצר/ 51 למאמרו ה476 'ראו ע, לדעה אחרת  1348

גישת הפסיקה עלולה להביא להחמרת יתר כאשר בשלב הראשו� פעל העושה מתו� , הביקורת
אי� לראות בכ� שיקול , לדעתי. שכ� בשלב השני היסוד הנפשי הטיפוסי הוא כוונה, פזיזות
, כלל מכוונת�יש להבהיר כי ג� א� הפגיעה בתוק� בשלב השני היא בדר�, ¯‡˘È˙. מכריע

כוונת המתגונ� היא להדו� את ההתקפה ולעשות את כל . את הפגיעה איננה בהכרח מכוונתתוצ
�אי� ללמוד מכא� כי הוא רוצה לגרו� חבלה חמורה או . כולל פגיעה בתוק�, הדרוש לש� כ

כאשר בשלב (ג� א� התכוו� העושה בשלב השני לגרו� לתוצאה שנגרמה , ˘�È˙. מוות לתוק�
בשי� לב לכ� שהתפתחות , זו החמרת יתר לבוא עמו חשבו� על כ�אי� , )הראשו� היה פזיז

בשי� לב לחומרה ,  אפשר שאי� זו החמרת יתר:ÂÚÂ ˙‡Ê„. הענייני� הייתה צפויה מראש
ולנכונות להשתמש , המיוחדת שמ� הראוי לייחס לאופי המתוחכ� והערמומי של הביצוע

במוסד המשפטי של ) � לשימוש ציניאו לפחות ניסיו(תו� שימוש ציני ', מעי� כלי'בקורב� כ
נית� להביא את מצבו הנפשי הקל יותר של , א� אי� מקבלי� עמדה זו, ˘È˘ÈÏ˙. 'הגנה עצמית'

עד כא� דבריו ". המשפט בגזירת הדי��העושה בשלב הראשו� במסגרת שיקול הדעת שיש לבית
  . של קרמניצר

אינו ") שנית("הנימוק השני ; מתעל� מהילכת הצפיות") ראשית("נראה לי שהנימוק הראשו� 
כא� פתאו� איננה רלוונטית , כלל רלוונטית הכוונה�מדוע בעוד שבדר�: משכנע ואינו ברור

? מדוע עלינו להסתפק בצפייה בלבד לש� הרשעה בעבירת כוונה? באשר לשלב הראשו�
בה שנדו� בהרח, "המזימה הגדולה"מתאי� רק למקרה הקל של ") זאת ועוד("הנימוק השלישי 

  .שבאפשרות להקל בעונש אינה פתרו� מספק") שלישית("והנחמה ; לעיל בפרק זה
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לא ברור מדוע נפקד מקומה של ". רואי� אותו כמי שעבר את העבירה בכוונה, בתוצאה

  .הוראה כזו מהגדרת ההגנה העצמית דווקא

" פסולה"חיסרו� מרכזי שני של ההסדר החדש הוא ההסתפקות בהתנהגות 

המזימה "למעט במקרה המיוחד והקל של (גות בלתי חוקית וההימנעות מלדרוש התנה

אשר , על חסרונותיו הגדולי� של מושג מעורפל זה). ש� אכ� הדרישה מיותרת, "הגדולה

כבר , מקטי� את הוודאות המשפטית ומצמצ� ללא הצדקה את חירות הפעולה של האד�

  .1349עמדנו לעיל

 שאז –י� הגנה על אד� אחר חיסרו� שלישי הוא היעדר הבחנה בי� הגנה עצמית לב

ג� לעניי� זה מעניי� לציי� שבאשר . במיוחד ראוי שלא להרתיע את העושה מלפעול

בקובעו בסעי� , דווקא ידע המחוקק לעשות הבחנה נכונה זו" כורח"ו" צור�"לסייגי� 

ובלבד שענינו של המעשה שנעשה : "כ�") כניסה למצב בהתנהגות פסולה("יד 34

ויהיה ". לא היה הצלת אינטרס הזולת, יב34יא או בסעי� 34סעי� במצבי� האמורי� ב

  .1350)על אד� אחר(ודאי מי שיבקש ללמוד מכ� הסדר שלילי לעניי� סייג ההגנה העצמית 

אשר תביא לידי ביטוי הול� את , חיסרו� רביעי הוא היעדר הסדרה של נסיבה מקלה

 היא נמוכה יותר – א� שנכנס למצב זה באשמתו –העובדה שאשמתו של המתגונ� 

זאת בחריג של . בהשוואה לאשמתו של מי שעובר את העבירה שלא לש� התגוננות

על חסרונות נוספי� של ההסדר החדש נית� לעמוד תו� עיו� ה� ". המזימה הגדולה"

  . 'בדיוני� שלעיל בפרק זה וה� בהסדר שיוצע להל� בפרק ח

קרמניצר הביע . חוקי חדש זהשאלה מעניינת היא מהו הרעיו� העומד מאחורי הסדר 

שוקרו� שנדונה � הילכת הורובי�–דעתו כי מדובר באימו� של גישת הפסיקה הישראלית 

 וכי גישה זו היא עדיפה על פני החלת הדוקטרינה של התנהגות חופשית –לעיל בפרק זה 

כי בעוד שההסדר החדש דווקא שונה , מעניי� לציי�. 1351(actio libera in causa)במקור 

במקו� בלתי " פסולה"זאת ה� בהסתפקות בהתנהגות (אימו� מלא של ההלכה הפסוקה מ

חוקית וה� בדרישה הכללית של צפיית אפשרות התפתחות הדברי� במקו� שני החריגי� 

נסיגה " ["חריג ההסתלקות"ו] שבירת כללי המשחק" [חריג ההפתעה "–הספציפיי� 

התנהגות "תיו להחלה של הדוקטרינה הרי שההסדר החדש הוא קרוב בתוצאו, "])חגיגית

, נדרש שאכ� עבר אותה בשלב השני, כדי לייחס לעושה עבירה, שהרי". חופשית במקור

 
 

  .1330ש "ראו במיוחד הטקסט שתחילתו בהפניה לה   1349
  .1268�1266ש "וראו הדיו� שלעיל בפיסקה המפנה לה   1350
  .ש� מובאת ג� הצעה לפרשנות ההסדר החוקי החדש, /51 למאמרו ה480�478 'ראו ע   1351
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 של –ונדרש שצפה את השתלשלות הדברי� כבר בשלב הראשו� , נדרש שגר� לה

 הלא ה� עבירות המחשבה –הדרישה האחרונה מתאימה למרבית העבירות (הגרימה 

  ).1352הפלילית

שבירת "נוכח החריגי� של , שוקרו�!שלמעשה ג� הילכת הורובי�, ניי� לציי�עוד מע

קרובה בתוצאותיה להחלה של הדוקטרינה , "נסיגה חגיגית"ושל " כללי המשחק

שהרי הדבר . קרב!זאת כל עוד מדובר במצב הטיפוסי של דו". התנהגות חופשית במקור"

 של היריב בתקיפתו למרות ידי היריב ובהתמדה!המשמעותי בשבירת כללי המשחק על

כלל את הצפייה מראש של העושה !הוא שה� שוללות בדר�, נסיגה חגיגית של העושה

אלה ה� המצבי� , קרב�כשמדובר בדו: ובכיוו� ההפו�. את אפשרות התפתחות הדברי�

 –למעשה קרובי� זה לזה בתוצאותיה� , כ�!כי!הנה. הטיפוסיי� של היעדר צפייה מראש

שוקרו� !הילכת הורובי�:  כל שלושת ההסדרי� הללו–נות שמאחוריה� ג� א� לא ברעיו

א� . והחוק הישראלי החדש; הדוקטרינה של התנהגות חופשית במקור; על שני חריגיה

מוצע לאמ� את ההסדר שיובא להל� , א� מבקשי� לשפר מעט פתרונות סבירי� אלה

  .1353'בפרק ח

  ?גיהקביעת עבירה ספציפית כהסדר אלטרנטיבי לסו)  ט(

 – א� כי בלתי מקובלת –יש להתייחס לאפשרות נוספת , לסיו� הדיו� בסוגיה מורכבת זו

שתיוחד , להסדרה כללית ושיטתית של הסוגיה באמצעות חקיקת עבירה ספציפית

, פלר. 1354להסדרת הסוגיה ושמרכז הכובד שלה יהיה התנהגותו הקודמת של העושה

,  העבירה יהיה של העמדה בסכנההציע שאופייה הכללי של, שתמ� באפשרות כזו

ידי �על, שנגרמה, אולי, או, אופי קורלאטיבי לחומרת הפגיעה שנמנעה"ושיהיה לה 

 
 

 –המאפשרת (פי הדוקטרינה �רחבה יותר האחריות הפלילית על, רת רשלנותכשמדובר בעבי   1352
וכשמדובר , )בהבדל מהחוק,  לייחס לעושה עבירה של רשלנות–א� שספק א� הדבר רצוי 

המסתפק לש� הרשעה בעבירת (פי החוק �רחבה יותר האחריות הפלילית על, בעבירת כוונה
  ). כוונה של העושה– ובצדק –ה נדרשת בעוד שלפי הדוקטרינ, כוונה בצפייה של העושה

לפרשנות . שבסו� הספר"  הדי� המוצע–אחרית דבר "אשר בפרק ,  להצעת המחבר3ראו סעי�    1353
של / 51ה, /48מאמריו ה, של אנקר וקנאי/ 45ההסדר החוקי החדש ראו ג� מאמר� ה

  .של לדרמ�/ 50אריה ומאמרו ה�של גור/ 49רשימתה ה, קרמניצר
 התייחס Robinsonג� ). ב/(2 לספרו ד477, 472, 454�453 ' ראו ע– תמ� פלר באפשרות כזו   1354

ש� הוא עומד על / (12 של ספרו חII לכר� 43 'ובע/ 29 ואיל� למאמרו ט698 ' בע–לאפשרות 
שכנראה תוכננו לתת מענה לחלק מ� , כ� שבשיטות משפט אחדות קיימות עבירות ספציפיות

ה הכללית של גרימת העושה להיווצרות הנסיבות המקרי� המתעוררי� במסגרת הסוגי
  ).המצדיקות את מעשהו
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משקל לא מבוטל לש� קביעת חומרתה , כמוב�"פלר הביע דעתו כי ". ההגנה הפרטית

ולא , שהתרומה העיקרית להיווצרות המצב היא של התוק�, יש לעובדה, של עבירה זו

 חדילת התקיפה –שא� בידיו השליטה על התפתחות הדברי� ... מה ג�. של הנתק�

שכ� לדעתו , נוסח מדויק של עבירה כזו לא הציע פלר". מייתרת את המש� ההגנה מפניה

  .1355"המקו� לעמוד על דרישות אלה, אלא בדיני העבירות, לא כא�"

יה היא א� חומרת עבירה ספציפית זו תה, שעליה אי� פלר משיב, שאלה נכבדה

כפי ". ידי ההגנה הפרטית!שנגרמה על) אולי(או , לחומרת הפגיעה שנמנעה"בהתאמה 

 הבאה לידי ביטוי מובהק ה� בהסדרי� השוללי� את סייג –הגישה המקובלת , שנוכחנו

את דוקטרינת , במידה כזו או אחרת, ההגנה הפרטית מ� העושה וה� בהסדרי� המאמצי�

 היא שאחריותו הפלילית של העושה צריכה להיות – actio libera / illicita in causa!ה

לתמו� , לדעתי, א� נית�. ידי ההגנה הפרטית! על˘�‚¯Ó‰פונקציה של חומרת הפגיעה 

ג� בהסדר של עבירה ספציפית שחומרתה תותא� לסכנה לתוק� שיצר העושה ולא 

  . 1356לפגיעה שנגרמה בפועל

הרתעת העושה בשלב יתרונו המרכזי של הסדר כזה יהיה השגת המטרה של 

. רצוי של הרתעתו מלפעול בצורה מוצדקת בשלב השני!ללא תוצר הלוואי הלא, הראשו�

 תלויה בהתרחשויות שאירעו בשלב – במסגרת הסדר שכזה –שהרי אחריותו לא תהא 

  .מדובר בהטלת אחריות על עצ� יצירת הסיכו�). מצב האילו�(השני 

 ספק גדול א� תהיה נטייה –תרו� שכזה  למרות הטע� העיוני הרב שבפ–ובכל זאת 

התלויה לא רק (להטיל אחריות פלילית משמעותית על עושה שיצר סכנה ערטילאית כזו 

במקרי� שבה� לא )  התוק�–בהתנהגותו שלו אלא ג� בהתנהגותו של אד� אחר 

כשהתוק� הפוטנציאלי נמנע מלתקו� תקיפה בלתי חוקית , למשל, כמו, התממשה הסכנה

  .1357א נאל� לבצע הגנה פרטיתוהעושה ל

 
 

  ).ב/(2 לספרו ד477 'ראו ע   1355
והיא כמוב� מושפעת , הסכנה הרלוונטית היא הסכנה העלולה להיות נשקפת לתוק� מ� העושה   1356

כ� . כלל העושה עצמו�הוא בדר�" נתק�"ה(מהסכנה העלולה להיות נשקפת לנתק� מ� התוק� 
הנתק� הוא אד� שלישי , כשמדובר בהגנה על אד� אחר. ר בהגנה עצמית במוב� הצרכשמדוב

חומרת העבירה תהא גדולה במיוחד כשהעושה יוצר סכנה , כ�)). שאינו התוק� ואינו העושה(
, סכנה שתצרי�; ע� יצירת סכנה קיומית לנתק�, כלל�בדר�, סכנה כזו תיווצר. קיומית לתוק�

�  .ח קטלניהגנה פרטית בכ, כלל�בדר
השיקול . ישנ� שיקולי� כלליי� כבדי משקל נגד יצירת עבירות רחבות של העמדה בסכנה   1357

  .המרכזי הוא הפגיעה שלה� בחירות הפעולה של הפרט
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אופי קורלאטיבי לחומרת "בדברו על , אשר לאפשרות הראשונה שהציב פלר

, נניח שהעושה גור� לסכנה גדולה לעצמו. סבורני כי אי� היא רצויה, "הפגיעה שנמנעה

. פגיעה שחומרתה הקטנה צפויה מראש; שכדי להודפה די לו בפגיעה קלה מאד בתוק�

תוטל עליו תהא גדולה נוכח הסתכנותו זו שלא כרו� בה סיכו� הא� סביר שהאחריות ש

  1358?משמעותי לתוק�

ושלפיה חומרת העבירה הספציפית תהא , אשר לאפשרות השנייה שהציב פלר

סבורני כי אפשרות זו לוקה , ידי ההגנה הפרטית�בהתאמה לחומרת הפגיעה שנגרמה על

. של זכות ההגנה הפרטית) לבפוע(הגבלה : בליקוי הבסיסי שמפניו התריע פלר עצמו

א� גדלה אחריותו הפלילית של העושה בהתא� לחומרת הפגיעה בתוק� הכרוכה , שהרי

פועלת הטלת אחריות זו בכיוו� של הרתעת העושה מפני פעולה של , בהגנה הפרטית

  .הרתעה שכפי שראינו עיקר חומרתה הוא כשמדובר בהגנה על הזולת, הגנה פרטית

 יש – של קביעת עבירה ספציפית –� מאמצי� פתרו� זה דווקא סבורני כי א, לבסו�

  . מהטעמי� שעליה� עמדנו לעיל, להתנותה במחשבה פלילית ולא להסתפק ברשלנות

ההסדר המוצע לסוגיית הגרימה באשמת העושה להיווצרות מצב של הגנה , כאמור

  .'פרטית מובא להל� בפרק ח

 
 

נתאר לעצמנו שני פועלי בניי� המנהלי� ויכוח מילולי , א� מתבקשת דוגמה לאפשרות זו   1358
תו� שהוא צופה ,  העושה על לחיו של חברובשלב מסוי� סוטר. כשה� ניצבי� על פיגו� גבוה

המזג �כצפוי מנסה ח�. ינסה לדחו� אותו מ� הפיגו�, מזג�הידוע כח�, את האפשרות שחברו
מונע את הדחיפה ללא , אלא שהעושה חזק יותר וכצפוי ג� כ�, לדחו� את העושה אל מותו

האומנ� ).  הרוחותמחזיקו בידיו עד להירגעות: למשל(קושי וללא פגיעה משמעותית בתוק� 
אופי קורלאטיבי לחומרת הפגיעה "סביר שאחריותו הפלילית של העושה תהיה בעלת 

  ? מותו של אד�–" שנמנעה
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  התגוננות� של נשי� מוכות. 5

  כללי)  א(

כיצד יש להתייחס למקרי� שבה� נשי� מוכות פוגעות בבעליה� המכי� שלא בהתא� 

מנת שיתאימו ג� למקרי� !הא� יש לשנות תנאי� אלה על? לתנאיה של ההגנה הפרטית

קיימי� מקרי� רבי� שבה� האישה , כבר בשלב מוקד� זה יודגש כי כמוב�? נושא דיוננו

ואזי מוב� שאי� כל קושי בהצדקת , טיתהמוכה פועלת בהתא� לתנאיה של ההגנה הפר

  .לא במקרי� אלה עוסק פרק זה. התגוננותה

אלא שבעקבות העיסוק . אי� צור� לייחד לסוגיה זו דיו� נפרד, מבחינה עיונית גרידא

ה� בפסיקה וה� ,  במיוחד במשפט האמריקני–הרב בנושא בשני העשורי� האחרוני� 

טשטוש מהותה וגבולותיה של ההגנה  נוצרה סכנה בלתי מבוטלת של – 1359בספרות

ודי בשלב , סכנה זו אינה ערטילאית והיא כבר מתממשת בפסיקה האמריקנית. הפרטית

 נשי� מוכות שהמיתו – על בסיס של הגנה עצמית –די� שבה� זוכו �זה א� נזכיר פסקי

 – שאותה אשתדל להפרי� בהמש� –קיימת טענה , בנוס�. 1360את בעליה� בשנת�

של התפישה ) ”test case“(ות בהתגוננות האישה המוכה מקרה מבח� שלפיה יש לרא

  . מקרה שבו לכאורה נכשלת תפישה זו כישלו� חרו�; המקובלת של ההגנה הפרטית

הטענה המרכזית שהועלתה היא שדי� ההגנה הפרטית ותנאיה אינ� מתאימי� 

פעולת ושהסיבה לכ� אינה חוסר ההצדקה של , למקרה של התגוננות האישה המוכה

, לפי שיטה זו. אלא ליקוי בסיסי הקיי� בתפישת מהות ההגנה הפרטית ותנאיה, האישה

פותחו כללי ההגנה הפרטית כדי לזכות גבר הממית להגנת עצמו או להגנת משפחתו 

כלל היה ביניה� רק מגע בודד !כשבדר�, שווה גודל וכח עמו, נוכח תקיפה של גבר אחר

, בכוחה, האישה שונה מ� הגבר בממדיה). � זה לזההעושה והתוק� ה� זרי: דהיינו(

 
 

 Wanrowבעניי� / 14הדי� יא�בעקבות פסק, 1978בשנת , כפי הנראה, העיסוק הרב בנושא החל   1359
בעניי� / 15הדי� יא� בפסק– 1984כבר בשנת . Schneider & Jordanשל / 47ובעקבות מאמר� ט

Kelly –שיש כבר לפחות � עמד בית � מאמרי� ורשימות מדעיי� �70 ספרי� וכ5המשפט על כ
/ 11יג; /48 ט–/ 40ט; /21ט; /22ראו פריטי�  ח". תסמונת האישה המוכה"בנוגע ל

 5ש "להפניות אל עשרות רבות של מקורות נוספי� ראו ה.  שבסו� הספרביבליוגרפיהב
  .Schneiderשל / 43רה ט למאמ196 'שבע

 & Kadishשל / 19 לספר� ח873 'הנדו� בע) Diaz) 1983בעניי� / 16הדי� יא�פסק, למשל, ראו   1360

Schulhoferשל / 45 למאמרה ט236 ' ובעBlackmanלספרה 46 ' והפסיקה הנוספת הנזכרת בע 
  .Bochnakשל / 22ח
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מכיוו� שכללי ההגנה . במיומנויות הלחימה וההתגוננות שלה ועוד, במצבה החברתי

 כמו –מבוססי� על ההנחה שהמתגונ� , כגו� אלו הנוגעי� לסבירות הכח המג�, הפרטית

 בשתי הטענה היא כי מדובר. סובלת האישה מהטיה משפטית,  הוא גבר–ג� התוק� 

, וכי המשפט מעול� לא קיבל את הפרספקטיבות) של גברי� ושל נשי�(תרבויות שונות 

שגילו הבנה וסימפתיה , שהרי מעצביו היו גברי�, הנסיבות והסטנדרטי� של הנשי�

בעיקר למצבי� שלגביה� יכולי� היו לראות את עצמ� בנעליו של העושה ולהזדהות 

ישה נתפשו באופ� מסורתי כתגובות ואילו תגובותיה האלימות של הא. עמו

  .1361היסטריות

קרש הקפיצה . קצרה יחסית, כאמור, ההיסטוריה של העיסוק השיטתי בנושא היא

הגמיש מאד , כפי שניווכח בהמש�, שבו, )Wanrow) 1977הדי� בעניי� !שלו היה פסק

ונת� גושפנקה לטענות בדבר הפליה , המשפט את התנאי� להצדקת ההגנה הפרטית!בית

  :באומרו, יניתמ

“The respondent was entitled to have the jury consider her 

actions in the light of her own perceptions of the situation, 

including those perceptions which were the product of our 

nation's 'long and unfortunate history of sex discrimination'. 

Until such time as the effects of that history are eradicated, 

care must be taken to assure that our self-defense instructions 

afford women the right to have their conduct judged in the 

light of the individual handicaps which are the product of sex 

discrimination...”1362. 

 
 

; Bochnakשל / 22 לספרה ח43 'ע; Rosenשל / 40 למאמרה ט34 'לטענות ברוח זו ראו ע   1361
של / 47 למאמר� ט18�13 'ע; Taylorשל / 41 ואיל� למאמרה ט1697,  ואיל�1679 'ע

Schneider & Jordan .שיעור . א: טענות אלה מלוות ג� בנתוני� סטטיסטיי� מסוימי� ולפיה�
עור שי. ב; הנשי� הנשואות הסובלות מאלימות פיזית של בעליה� הוא גבוה משמקובל לחשוב

. ג; זוג ומתוכ� במרבית המקרי� ממית הבעל את אשתו�גבוה יחסית מההמתות ה� בי� בני
זוג גדול מספר המקרי� שבה� מטרת האישה היא התגוננות פי שבעה ממספר �בהמתות בי� בני

 1679 'ע; Wellsשל / 21 למאמרה ט127 ' ראו ע–המקרי� שבה� מטרת הגבר היא התגוננות 
�  .Schneider & Jordanשל / 47 למאמר� ט8�7 ' ועTaylorשל / 41 ט למאמרה1699, ואיל

אלא , יש לציי� שלא דובר ש� באישה מוכה. Wanrowבעניי� / 14הדי� יא� לפסק559 'ראו ע   1362
  .בסוגיה הכללית יותר של התגוננותה של אישה
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ובו דנו בדרכי� אפשריות ,  מאמר בנושאJordan! וSchneiderהדי� פרסמו !בעקבות פסק

להגשמת המטרה של הצגת התנהגות אלימה של נשי� כסבירה במהל� הדיו� 

ופמיניסטיות רבות נרתמו , לב ציבורית רבה לנושא!מאמר זה עורר תשומת. 1363הפלילי

-Women’s Self“גו� בש� הוק� . ”women’s self-defense work“למה שמכונה 

Defense Law Project” ופותחו תאוריות של “battered woman’s defense” ; תאוריות

לכתיבה הרבה בנושא . 1364שמטרת� הצדקת התנהגותה האלימה של האישה המוכה

הישגה החשוב ביותר היה ההכרה . המשפט האמריקניי�!הייתה השפעה ממשית על בתי

" תסמונת האישה המוכה"טית של עדויות מומחי� שעניינ� ברלוונטיות ובקבילות המשפ

עדויות אלה הביאו לזיכויי� . 1365"מעגל האלימות"ו" חוסר אוני� נלמד: "ושני יסודותיה

!שקיבלה דחיפה חזקה מאד בפסק, לתופעה חדשה זו של עדויות מומחי�. לא מעטי�

  .נתייחס בהרחבה בהמש�, Kelly) 1984(1366הדי� המנחה בעניי� 

יש להבהיר כי מכיוו� שענייננו הוא סייג , נעבור לניתוח ביקורתי של הסוגיהבטר� 

של הניתוח ליצור רוש� מוטעה של ) והעיקרי(עלול חלקו הראשו� , ההגנה הפרטית

כפי , בר�. שלילה כמעט מוחלטת של הרלוונטיות המשפטית של תסמונת האישה המוכה

נת אכ� רלוונטית מאד לעניי� סבורני כי התסמו, שאראה בחלקו השני של הניתוח

אמותיו של סייג ההגנה ' אלא שהשלכותיה ה� לאו דווקא בתחו� ד. האחריות הפלילית

או הקלה משמעותית בעונש , מיוחד או קיי�, במסגרת של פטור, בעיקר, אלא, הפרטית

  . לפי המקרה–

  תנאיו של סייג ההגנה הפרטית וסוגיית האישה המוכה)  ב(

ידי אישה מוכה ! לתת לכח מג� המופעל על– לפי הטענה – שיש שאלת היחס המיוחד

התנאי . מתעוררת נוכח פעולה שאינה עומדת בתנאיה המקובלי� של ההגנה הפרטית

במקרי� רבי� המיתו נשי� . „¯ÂÈ„ÈÈÓ‰ ˙˘È˙התקיימותו היא השכיחה ביותר הוא �שאי

!אי.  האחרוני�זוג� ללא סמיכות זמני� לתקיפות מסוימות שביצעו!מוכות את בני

ההתיישבות ע� דרישת המיידיות הגיעה לשיאה במקרי� שבה� הומתו הגברי� בהיות� 

 
 

  .Schneider & Jordanשל / 47ראו מאמר� ט   1363
; /43 ומאמרה טSchneiderשל / 42רשימתה ט, למשל,  ראועל עבודה פמיניסטית זו ופירותיה   1364

  .Bochnakשל / 22 למבוא לספרה חXV ' ועRosenשל / 40 ואיל� למאמרה ט34,  ואיל�14 'ע
  .על תאוריות אלה יורחב הדיו� בהמש� פרק זה   1365
  .רסי'ג�המשפט העליו� של ניו�ידי בית�אשר נית� על, Kellyבעניי� / 15הדי� יא�ראו פסק   1366
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שכיחות� של . 1367ישני� ובמקרי� שבה� שכרו הנשי� רוצחי� לש� המתת הגברי�

מקרי� כאלה הביאה מלומדי� רבי� לראות את סוגיית האישה המוכה כמקרה פרטי של 

 –עמדנו על אפשרות הצדקתה , שת המיידיותבעת הדיו� בדרי. 1368סוגיית המיידיות

 אפילו –כא� יש לציי� כי המתת אד� יש� ". המכה המקדימה" של –בתנאי� מסוימי� 

שאינה מתיישבת , מכה מקדימה מדי, לדעתי,  היא–א� הלה צפוי לתקו� לכשיתעורר 

מהווה הצדקת , למעשה. 1369ע� דרישת הנחיצות בכלל וע� דרישת המיידיות בפרט

של הוצאתו להורג !) או הצדקה(התרה , בפועל, במקרי� כאלה) מדי(מקדימה המכה ה

אי� להתעל� מכ� שבפני . 1370של הגבר בגי� התנהגותו בעבר או זו הצפויה בעתיד

וכפי , ובמיוחד נסיגה ופנייה לרשויות, ל היו פתוחות דרכי פעולה אחרות"העושות הנ

 1371ליה� נראות כה חסרות אוני�אי� הנשי� ששכרו רוצחי� להמתת בע, Smithשמציי� 

תסמונת "במסגרת התאוריות המתייחסות ל" חוסר האוני� הנלמד"מודגש , כאמור(

  ").האישה המוכה

בעלה האלי� . Diaz) 1983(1372הדי� בעניי� !דוגמה קלאסית לעניי� זה מהווה פסק

בעת שהיה שקוע . של הנאשמת איי� עליה שא� לא תשתנה ירצח את בת� התינוקת

הנאשמת זוכתה על בסיס הגנה . עמוקה ירתה בו הנאשמת שני כדורי� קטלניי�בתרדמה 

 – כמו ג� העובדות במקרי� דומי� אחרי� –וזאת א� שעובדות המקרה , עצמית

אלא ג� , )שלא התקיימו(מעוררות שאלה לא רק בנוגע לדרישות הנחיצות והמיידיות 

  .באשר לעצ� קיומה של סכנה ממשית

 
 

מקרי� של גברי�  (Rosenשל / 40 למאמרה ט14 'ע; 1360ש "ההפניות שלעיל בה, למשל, ראו   1367
וכ� ) טעינת רובה לאחר שלוש יריות והמש� הירי בגבר; בריחת��שהומתו תו� כדי נסיגת�

א� המקרה , אמנ� לא דובר ש� באישה מוכה (35 ' ש� בע–/) 17יא (Graciaתאור המקרה של 
שני גברי� אנסו את הנאשמת והבטיחו לשוב ולאנוס :  דרישת המיידיות–נו מעניי� מאד לעניינ

, וכשמצאה אחד מה� ברחוב לאחר שעות מספר, חיפשה אחריה�, הנאשמת נטלה רובה. אותה
  ).ירתה בו למוות וזוכתה על בסיס של הגנה עצמית

  . שלעיל689ש "ההפניות שבה, למשל, ראו   1368
הוא מצב שבו אכ� מתקיימות דרישות הנחיצות , כא�שלא עליו מדובר , חריג אפשרי   1369

והנתק� , הצפוי להמיתו לכשיתעורר, כגו� כשהנתק� נעול בחדר ע� התוק� היש�, והמיידיות
אינו יכול לפתוח את הדלת ולהימלט ואינו יכול לכפות את התוק� או לנטרלו בדר� אחרת בלי 

  .להעירו
 871 ' ראו ע–/) 18יא) (Stewart) 1988בעניי� המשפט האמריקני �כזו הייתה עמדתו של בית   1370

  /.4 לספרו ח117�116 ' ראו ע– Smithושל ; Kadish & Schulhoferשל / 19לספר� ח
  /.4 לספרו ח117�116 'ראו ע   1371
  . שלעיל1360ש "וראו ג� ההפניות שבה, Diazבעניי� / 16הדי� יא�ראו פסק   1372
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 עשויה דווקא להדגי� את חשיבותה הרבה של דרישת סוגיית האישה המוכה

�שכ� במיוחד בסיטואציות שכאלה רצוי לעודד פנייה לאלטרנטיבות לא, המיידיות

  .1373אלימות ולא לנקוט דר� של נטילת חיי אד�

שיקול אחרו� זה מוליכנו אל תנאי מקובל נוס� של ההגנה הפרטית הנדו� תכופות 

כפי שנוכחנו בעת הדיו� . ÈÒ�‰ ˙·ÂÁ‚‰א הוא הל, באשר להתגוננות האישה המוכה

, ואכ�.  כשהנתק� מצוי בעת התקיפה בביתו–קיי� סייג מקובל לחובה זו , בחובת הנסיגה

 עובדה –במקרי� רבי� של התגוננות נשי� מוכות מתרחש האירוע בבית האישה 

אלא שמלומדות אלה מתעלמות מ� הסייג . 1374שמלומדות רבות מדגישות מאד בכתביה�

. 1375הבעל מתגורר באותו בית!"התוק�"הקיי� נוכח העובדה שג� , המקובל לסייג זה

משו� שנוכח היעדר קיומה של סכנה מיידית , מוקמה במרכאות" התוק�"המילה 

ספק א� יש בכלל מקו� לדבר על תקיפה ושאלת , האופייני למקרי� נושא דיוננו, לאישה

  .עלת כח מג�שכ� אי� כל מקו� להפ, הנסיגה כלל לא מתעוררת

 נוכח מצבה –נוהגי� לקשור בי� חובת הנסיגה ובי� חוסר יכולתה של האישה 

 בי� –לפיכ� מדגישי� .  להיפרד מ� הבעל ולעזוב את הבית–' החברתי וכו, הפסיכולוגי

 את העובדה שהכאת האישה הייתה –היתר באמצעות עדויות המומחי� שיידונו להל� 

וזאת נוכח חוסר יכולתה לנתק את הקשר ע� ,  שלהשרירותית ולא נבעה מאשמה כלשהי

איש אינו מציע לראות , שהרי. טיעו� זה מהווה התפרצות לדלת פתוחה. 1376בעלה

גרימה , שהאישה לא נפרדה מבעלה בתקופת ההכאות שקדמה לאירוע הטראגי, בעובדה

ית גרימה כזו בלווי, כפי שראינו בפרק הקוד�. למצב האילו� באשמה קודמת של העוָשה

אשמה א� אינה רלוונטית כשבמצב האילו� עצמו ממילא לא התקיימו תנאי ההגנה 

השאלה אינה מדוע לא עזבה האישה את הבית בכל אחת מ� ההזדמנויות שהיו . הפרטית

אלא מדוע המיתה , לה לעשות כ� במש� תקופת ההכאות הארוכה שלפני האירוע הטראגי

 כשאכ� צפויה הייתה תקיפה –או , רטאת בעלה בהיעדר נחיצות בכלל ומיידיות בפ

עובר ( מדוע נמנעה מלסגת מ� הבית בזמ� הרלוונטי –מיידית חמורה מצדו של הבעל 

  ).להמתת הבעל

 
 

 באסופת – משו� מה –של הציור שהובא אולי גדול מכוח� של מילי� יהיה כא� כוחו    1373
 � �Women's Rights Law Reporterשל ה) 1986 (9המאמרי� בנושא דיוננו אשר רוכזו בכר

כשבידה סכי� מונפת , ובו נראית אישה הרודפת אחר גבר המצוי במנוסה מפניה, )257 'ש� בע(
  .והיא רוכנת לעברו לקראת הנחתת דקירה בגבו

  .Wellsשל / 21 למאמרה ט127 'ע; Bochnakשל / 22 לספרה ח48�46 'ע, למשל, ראו   1374
  .1099�1097ש "ראו הטקסט שלעיל המפנה לה   1375
  .Taylorשל / 41 למאמרה ט1704 'ע; Bochnakשל / 22 לספרה ח48�46 'ע, למשל, ראו   1376
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המשפט האמריקניי� נוהגי� �שבתי, תנאי מרכזי נוס� להצדקת ההגנה הפרטית

. „¯Èˆ¯ÂÙÂ¯Ù‰ ˙˘È‰הוא , לעתי� לכרס� בו כשמדובר בהתגוננות של אישה מוכה

וב� המכריע של המקרי� נושא דיוננו השתמשו הנשי� בכח קטלני א� שלא ניצבו בר

המשפט האמריקני נוטה לעתי� �אלא שבית. 1377בפני סכנה שחומרתה מספקת לש� כ�

, למשל, כ�. לסובייקטיביזציה בלתי מבוטלת של הדרישה האובייקטיבית של פרופורציה

�של בית!) נכונה( הנחיה Wanrowהמשפט העליו� של וושינגטו� בעניי� �פסל בית

שלפיה אי� להשתמש בנשק קטלני כנגד אד� שאינו חמוש , המשפט קמא למושבעי�

בנימוק שלפיו ;  לנתק�ÂÓÁ¯‰אלא א� כ� יש יסוד סביר להאמי� שקיימת סכנה מיידית 

  .1378בחברה שלנו אי� הנשי� מיומנות בהדיפת תוקפי� ללא שימוש בנשק

כ� שנית� יהיה להצדיק ,  הפרטית ותנאיהעיוותי� אלה ואחרי� של ההגנה

החששות שהועלו ה� .  ג� לביקורת– כצפוי –זכו , מוצדקות�באמצעותה פעולות לא

ומכ� ; "ציד גברי�"מ; "רישיו� להרוג"מהכשרת הנקמה תו� מת� ; מאבד� ההרתעה

 יוצדק בכל פע� שהעושה האמי� באופ� סובייקטיבי – לרבות קטלני –שהשימוש בכח 

לחששות שהועלו יש להוסי� את החשש של . 1379 זה הוא נחו� ופרופורציוניששימוש

 
 

מעניי� לציי� שמסקנה זו מסתברת /. 40 למאמרה ט43 ' ראו ע– Rosenזוהי ג� הערכתה של    1377
 א� אחת מה� לא הייתה בכח – כברוב המקרי� –א� , וקא על רקע ההכאות הקודמותדו

בעניי� זה סבורני כי עדות המומחי� והדגשת ההכאות הקודמות הרבות עשויה להוות . קטלני
  .ועל כ� בהמש�, חרב פיפיות

לא של יובהר ויודגש כי השאלה כא� אינה של נחיצות א. Wanrowבעניי� / 14הדי� יא�ראו פסק   1378
עוד יצוי� כי לעתי� אי� מדובר רק בסובייקטיביזציה של הדרישה האובייקטיבית . פרופורציה

 כרסו� משמעותי – לפחות –בוויתור על דרישת הפרופורציה או , בעצ�, אלא, של פרופורציה
  . של האישה בקיומה של סכנה חמורה) מוטעית(זאת כשאי� אפילו אמונה . בה

לצד דרכי� אחרות . וח של ועדה שעסקה בהתגוננות� של נשי� מוכות ד�1997בקנדה פורס� ב  
 מוצע בדוח ג� לשנות את ההגדרה בחוק של סייג – במיוחד בתחו� הענישה –לטיפול בבעיה 
, כ� שתפורטנה בה נסיבות שתהיינה רלוונטיות בהערכת סבירות הכח המג�, ההגנה העצמית

ההיסטוריה של היחסי� ; דמת שממנה סבללרבות התעללות קו, הרקע של המתגונ�: לרבות
, הגזע, הגיל; לרבות מעשי� קודמי� של אלימות או איומי�, הקודמי� שבי� המתגונ� לתוק�

והצעת החוק / 11ראו הדוח יג. המי� והמאפייני� המנטליי� והפיזיי� של המתגונ� והתוק�
שפרס� משרד / 13ג י”Consultation Paper“�הצעה זו נכללה ג� במסגרת של ה. הכלולה בו

  . תו� הזמנת הקוראי� להגיב1998המשפטי� הקנדי בשנת 
 Taylorשל / 41 למאמרה ט1705 'ע; Rosenשל / 40 למאמרה ט44, 33, 15 'ע, למשל, ראו   1379

של / 4 לספרו ח47 'ע; )פמיניז��מעניי� לציי� שהכותבת מייחסת טיעוני� כאלה לאנטי(
Smith.  
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, כרסו� בדרישות הנחיצות והפרופורציה לא רק כשהעושה טועה לחשוב שה� מתקיימות

  .והצדקה מלאה של פעולתו, אלא אפילו כשהעושה עצמו אינו מאמי� בהתקיימות�

שצצו ,  אחרותחששות אלה בולטי� במיוחד על רקע הטענות לתסמונות רבות

כ� נטענו עצ� הקיו� והרלוונטיות . כפטריות לאחר הגש� של תסמונת האישה המוכה

; תסמונת הילד המוכה; מלחמת וייטנא�" בוגרי"תסמונת ; של תסמונת הגיל המופלג

מתסמונות פוטנציאליות רבות אלה . 1380הווסת�ותסמונת טרו�; תסמונת האד� המוכה

  .1381דרי ההגנה הפרטית נוכח תסמונת האישה המוכהנית� ללמוד על הסכנה שבפריצת ג

  "תסמונת האישה המוכה"עדויות המומחי� בדבר )  ג(

תסמונת "לכאורה אי� מקו� במסגרת זו לדיו� בקבילות� של עדויות מומחי� בדבר 

אלא . שכ� אי� עסקינ� בדיני הראיות אלא במשפט הפלילי המהותי, "האישה המוכה

 עדויות המומחי� הללו כרלוונטיות בכרסו� בתנאי� שלעתי� קרובות כרוכה ראיית

  .בסיסיי� להתגבשות סייג ההגנה הפרטית

המטרה המרכזית בהבאת עדי� מומחי� בענייננו הייתה , Schneiderכפי שמציינת 

, אנשי המקצוע. 1382להראות את הסבירות שבפעולתה האלימה של האישה המוכה

. כלל פסיכולוגי� ופסיכיאטרי��בדר�ה� , שאות� מקובל להעיד כמומחי� לעניי� זה

המשפט �אשר הציגה בפני בתי, Walkerר "העדה המומחה המובילה בעניי� זה הייתה ד

תאוריות , "חוסר אוני� נלמד "–והשנייה , "מעגל האלימות "–האחת : שתי תאוריות

" אישה מוכה"ההגדרה שניתנה ל". תסמונת האישה המוכה"אשר נועדו לביסוס 

המורכב , "מעגל האלימות"הזוג עברו פעמיי� לפחות את �� שבנימתבססת על כ

" חוסר האוני� הנלמד. "1383חרטה והתפייסות; אלימות פיזית; מריבה: משלושה שלבי�

 
 

של / 48 למאמר ט693�690 'ע; Kadish & Schulhofer של/ 19 לספר� ח872 'ראו ע   1380
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  .Robinsonשל / 12 של ספרו חII לכר� 71 'שבע
  הדי� בעניי� �שהתייחס בפסק, מעניי� להזכיר כא� את דברי אחד השופטי�   1381

 Werner)1986) (תסמונת "לבקשת ההגנה להעדת מומחה בנוגע ל) הדי�� לפסק645 'ע, /19יא
תסמונת ; תסמונת הילד המוכה; כבר קיימות תסמונת האישה המוכה, לדברי השופט". השואה

תסמונת ; תסמונת השוטר; "עיי� מהקרב"תסמונת ה; תסמונת ההורה המוכה; הבעל המוכה
. המשפט לערעורי��ת שופט ביתכגו� תסמונ, ומחר ודאי תיווספנה תסמונות נוספות, השואה

  .Kadish & Schulhoferשל / 19 לספר� ח867 'וראו ג� ע
  /.43 למאמרה ט198 'ראו ע   1382
; Walkerשל / 44מאמרה ט; /)15יא) (Kelly) 1984הדי� המנחה בעניי� �פסק, למשל, ראו   1383

  .Schneider & Jordanשל / 47מאמר� ט; Rosenשל / 40 למאמרה ט39 'ע
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 אינ� מספקות לאישה הגנה – לרבות המשטרה –על כ� שהרשויות , בי� היתר, מבוסס

על חששות מיחס ; על רצו� לשמור על אחדות המשפחה; על צרכי� כלכליי�; מספקת

  .1384ועל פחד מ� הגבר; החברה

קיימות . השאלה המרכזית לעניי� עדויות המומחי� היא עצ� הרלוונטיות שלה�

. גרסאות מספר באשר לשאלות המשפטיות שלגביה� עדות כזו עשויה להיות רלוונטית

השאלה המרכזית שלגביה קיימת תמימות דעי� רחבה למדי בדבר רלוונטיות העדות היא 

המשפט �קבע בית, למשל, כ�. ע לא נטשה האישה את הבית לפני האירוע הטראגימדו

, כי השאלה העובדתית המכרעת, )Kelly) 1984הדי� המנחה בעניי� �האמריקני בפסק

, בר�. 1385היא מדוע לא נטשה האישה את בעלה, שלגביה חשובה עדות המומחה

אי� . ג ההגנה הפרטיתשאלה זו כלל אינה מהותית לש� קביעת התגבשות סיי, לדעתי

והשאלה הרלוונטית , ספק שהאישה המוכה רשאית להישאר בביתה למרות ההכאות

היחידה לעניי� עזיבתה את הבית היא מדוע בזמ� האירוע הטראגי עצמו נמנעה מלצאת 

  .במקו� לפנות לכח קטלני) פי חובת הנסיגה�על, בי� היתר, כנדרש(את הבית 

 Á˘˘‰ היא מדוע –� את העדות לרלוונטית  שאכ� עשויה להפו–שאלה אחרת 

. וזאת א� שבפועל לא הייתה סכנה שכזו, האישה כי צפויה לה סכנה מיידית חמורה

. לעתי� קרובות התרכזו עדויות המומחי� בניסיו� להשיב על שאלה אחרונה זו, ואכ�

 בהגנה פרטית – לכל היותר –אלא שכא� יש לתת את הדעת על כ� שמדובר בעצ� 

א� אינה מהווה הגנה פרטית ממשית , המאפשרת אמנ� מת� פטור לעושה, מדומה

  .1386ומוצדקת

סבורני כי ראוי לתת את הדעת על כ� שעדות המומחה בדבר תסמונת האישה המוכה 

הדי� �המשפט בפסק�כשמדגיש בית, למשל, כ�. עלולה לשמש כחרב פיפיות לעניי� זה

 השני� שבה� הוכתה כפע� שצברה האישה בשבע" ניסיו�" את הKellyבעניי� 

קשה להשתחרר מ� הרוש� שההכאות הרבות בעבר דווקא עשויות היו , 1387בשבוע

ללמד את האישה כי אי� ההכאה הנוכחית מהווה בעבורה סכנה חמורה המצדיקה כח 

 
 

של / 48 למאמר ט693 'ע; Schneider & Jordanשל  / 47 למאמר� ט8�7 'ע, שללמ, ראו   1384
Diamond ;של / 41 למאמרה ט1706 'עTaylor.  

 כי התסמונת מסבירה Schneiderבדומה מציינת ). Kelly) 1984בעניי� / 15הדי� יא�ראו פסק   1385
  /.43מרה ט למא216 ' ראו ע–מדוע נמנעה האישה מלעזוב ולא מדוע פעלה כפי שפעלה 

  .שלעיל) 2(על ההגנה הפרטית המדומה ראו פרק ו   1386
  ).Kelly) 1984בעניי� / 15הדי� יא�ראו פסק   1387
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בכל אות� הכאות קודמות לא נשקפה לה סכנה חמורה ולא הייתה כל , שהרי. קטלני

  . הבאה צפויה הייתה להיות שונה מה�אינדיקציה לכ� שדווקא התקיפה

היא , שלעתי� נטע� כי נית� ללמוד עליה מעדויות המומחי�, שאלה מרכזית שלישית

 כשנדרשת –שאלה זו עשויה לעלות בלבוש אחר . עצ� קיומה של סכנה חמורה ומיידית

במסגרתה של שיטת משפט מסוימת סבירות של הטעות כתנאי למת� הפטור של הגנה 

אילו דובר בסייג . כא� מתבלט מאד חוסר הרלוונטיות של עדות המומחה. 1388מדומה

, הייתה לכ� רלוונטיות משמעותית, או בנימוק להקלה בעונש" פטור"בעל אופי של 

אי� , ההגנה הפרטית" צידוק"א� במסגרת של . ובהמש� נתייחס לאפשרויות כאלה

קיומה של סכנה חמורה קשה ליישב המתת אד� יש� ע� . לעדות זו רלוונטיות של ממש

 ואולי –כ� ג� , כפי שצוי� לעיל לעניי� ההגנה הפרטית המדומה: יתרה מזו. ומיידית

 עשויה עדות המומחה לשמש כחרב פיפיות כשמדובר בהגנה הפרטית –במשנה תוק� 

ההכאות הרבות בעבר עשויות ללמד שהסכנה הנוכחית אינה קיומית , שהרי. הממשית

כי סכנה חמורה שכזו נדרשת רק נוכח פעולה קטלנית של , יצוי�להסרת הספק . ומיידית

אזי אי� ההגנה הפרטית מותנית בסכנה , שכ� א� היא מסתפקת בכח מתו�, האישה

  .וסביר להניח שפעולתה תהא מוצדקת לחלוטי�, חמורה

 שקבע בפסיקה האמריקנית את גורל עדות המומחה – מתחו� דיני הראיות –המבח� 

שלפיה על המחקר להיות בשלב , )Frye) 1923או לחסד היה הילכת בענייננו לשבט 

הילכת . 1389מתקד� ונדרשת הכרה מדעית מספקת של הקהילייה המדעית הרלוונטית

Fryeהדי� בעניי� � שונתה בפסקDaubert) 1993(1390 .הדי� המנחה !בפסק, א� קוד� לכ�

וי הפרסומי� שהיו המשפט את ריב!הדגיש בית, )Kelly) 1984שנית� בפרשת , לענייננו

והתבסס על כ� באופ� כמעט )  מאמרי� ורשימות!70חמישה ספרי� וכ(אז בנושא 

משפט שלא התירו את עדות המומחי� !והיו בתי, נמתחה על כ� ביקורת. 1391בלעדי

קיימת ג� : יתרה מזו. כ� שהתפתחו בעניי� זה שני זרמי� בפסיקה האמריקנית. בענייננו

 בנוגע Walkerל של "ות המדעית של התאוריה הנשלפיה לא הוכחה התקפ, טענה

סובלת מבעיות מתודולוגיות , שכ� התאוריה אינה הגיונית, "תסמונת האישה המוכה"ל

בי� . ואינה מסבירה מדוע האישה המוכה תוקפת את בעלה כשהיא עושה כ�, חמורות

 
 

  .Kadish & Schulhoferשל  / 19 לספר� ח864 'ע, למשל, ראו   1388
 & Kadishשל  / 19 לספר� ח869 'ע, למשל, וראו, Fryeבעניי� / 20הדי� יא�ראו פסק   1389

Schulhofer.  
 & Moenssensשל / 35 לספר� ח18�13 'וראו ג� ע, Daubertבעניי� / 21הדי� יא�ראו פסק   1390

Starrs & Henderson & Inbau.  
  . שלעיל1359ש "ראו ה   1391
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� ושלפיה,  עצמה בספרהWalkerמבוססת ביקורת נוקבת זו על דברי� שכתבה , היתר

התאוריה די טנטטיבית והיא עצמה חשה שלא בנוח ע� המשמעות הנחרצת שיוחסה 

  .1392לדבריה

וזאת , המשפט האנגליי� ה� זהירי� יותר באשר לקבלת עדות פסיכיאטרית!בתי

הוא הגו� ) המושבעי�(המשפט !בית, שפיות!לאור השקפת� כי למעט במקרה של אי

 כי אי� Smithסבור , לפיכ�. פלילי�המתאי� ביותר להערכת תגובותיה� של נאשמי� ב

  .1393זה סביר שנראה התפתחויות ברוח הפסיקה האמריקנית ג� במשפט האנגלי

יודגש כי הבעיה שה� מעוררות חורגת , לסיו� ההתייחסות לעדויות המומחי�

הרלוונטיות שלה� מוגבלת לסייגי� . מהילכות דיני הראיות ונוגעת לדי� המהותי עצמו

ואי� בה� תרומה לעניי� התקיימות תנאיה של , פטור ולהקלה בעונשמחילה ו, של סליחה

  .ההגנה הפרטית כצידוק

  רציונאל ההגנה הפרטית וסוגיית האישה המוכה)  ד(

תסמונת האישה "מה נית� וצרי� ללמוד מרציונאל ההגנה הפרטית באשר לרלוונטיות של 

ותיה המשפטיות ומה נית� וצרי� ללמוד מ� התסמונת עצמה באשר להשלכ? "המוכה

הלא ה� , א� נבח� את שלושת הגורמי� הפועלי� להצדקת ההגנה הפרטית? הרצויות

ניווכח כי , משפטי!אשמתו של התוק� והסדר החברתי, האוטונומיה של הנתק�

במרבית המקרי� שבה� : יתרה מזו. 1394התסמונת אינה רלוונטית א� לא לאחד מה�

 לעתי� בשל היעדר סכנה ממשית –לל אי� מדובר במצב אילו� כ, נזקקי� לתסמונת

ג� במקרי� המעטי� האחרי� שבה� נזקקי� . ולעתי� בשל היעדר מיידיות של הסכנה
 
 

 & Kadishשל  / 19 ואיל� לספר� ח868 'ל מרוכזות בע"מרבית נקודות הביקורת הנ   1392

Schulhofer .למאמרה ט1706 'וראו ג� ע �  .Taylorשל / 41 ואיל
�ייתכ� שנית� למצוא ניצני� של שינוי מסוי� בגישה זו של בתי/. 4 לספרו ח117�116 'ראו ע   1393

 ש� נקבע לעניי� יסוד הקנטור –) Thornton) 1992בעניי� / 20הדי� י�המשפט האנגליי� בפסק
)provocation( , ההכרעה בשאלה �כי יש להביא בחשבו� היסטוריה של הכאות קודמות לצור

 –) Ahluwalia) 1992בעניי� / 21הדי� י�ובפסק; יפי איבדה הנאשמת שליטהא� במקרה הספצ
המשפט אפשרות לקבלת ראיות על תסמונת האישה המוכה במסגרת הדיו� �ש� לא שלל בית

א� כי בשני המקרי� לא דובר בהכרה ). שכ� כלל לא הוגשו, א� ג� לא קיבל כאלה(בקנטור 
  .אלא דובר בסוגיה משפטית אחרת, טיתבעדות מומחה כרלוונטית לסייג ההגנה הפר

 – עוד יותר מבמקרי� רגילי� –זוג �יש אפילו הסבורי� שהמדיניות הנכונה כשמדובר בבני   1394
מקובל במשפט הגרמני להגביל את התגוננות העושה , למשל, כ�. היא שלא לעודד אלימות

 למאמרו 98 'ו ע רא–" שימוש לרעה בזכות"מפני קרוב משפחה שלו על בסיס הדוקטרינה של 
  ). 44ש "ה(של קרמניצר / 1 למאמרו ה193 'ע; Fletcherשל / 26ט
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�אי� רציונאל ההגנה הפרטית תומ� בהצדקת , לתסמונת ושבה� מתקיי� מצב אילו

שכ� נוכח היעדר נחיצות או פרופורציה פוגעת הפעלת הכח בסדר , השימוש בכח קטלני

  .טימשפ�החברתי

הרי , justified)( כמוצדקת – כפי שמוצע בספר זה –א� תופשי� את ההגנה הפרטית 

אמותיה פירושה מת� זכות לאישה המוכה להמית ' שהכנסת המקרי� נושא פרק זה לד

דומה כי ההשוואה שנעשתה . וזאת אפילו בעת שהלה שרוי בתרדמה עמוקה, את בעלה

  .ינה מוגזמתבי� מצב דברי� שכזה לבי� הוצאה להורג א

 מצוי הפתרו� בתחומי ההגנה הפרטית – א� כי לא תמיד –במקרי� לא מעטי�  

עשויה להיות רלוונטיות , כשמתרכזי� באמונתה המוטעית של העושה, ואכ�. המדומה

א� כי מוצע להיות מודעי� ג� לאפשרות חרב הפיפיות (לתסמונת ולעדויות המומחי� 

אמריקני בי� ההגנה המדומה !פט האנגלולעתי� מבלבלי� במש). שהועלתה לעיל

במקו� להסתפק , ומתייחסי� למדומה כאל ממשית ומוצדקת לכל דבר ועניי�, לממשית

מקובל א� , נוכח המצב הקשה שבו הייתה האישה המוכה נתונה. 1395במת� פטור

א� כשהיא , נית� לקבל הגמשה כזו במסגרת של פטור. להגמיש את תנאי ההגנה המדומה

  .תחומי השתרעותו של הצידוק הדבר מרחיק לכת יתר על המידהמרחיבה את 

ניתוח נדיר של סוגיית האישה המוכה תו� מודעות לאופייה של ההגנה הפרטית 

הגנת האישה " גורסת כי אופייה הרצוי של Rosen1396 .Rosenידי !נעשה על, כצידוק

ינ� מסתפקות ומציינת שהכותבות הפמיניסטיות א, הוא של פטור ולא של צידוק" המוכה

אלא תובעות הכרה מלאה בלגיטימיות של פעולתה ) פטור(בהתחשבות באישה ובמצבה 

חשש� הוא שההסתפקות בפטור תביא למחשבה שהנשי� ). צידוק(כפעולה מוצדקת 

כי פטור שכזה לא ישלול צידוק ,  נכונהRosenעל כ� משיבה . מטבע� אינ� רציונאליות

וכי ג� גברי� הפועלי� על בסיס של טעות , אימי�של הגנה פרטית ממשית במקרי� המת

כ� מציינת היא שהחיסרו� הגדול של ההתעקשות לראות בפעולת . זוכי� לפטור בלבד

הוא שבהיעדר סכנה מיידית חמורה תיוותר , האישה המוכה הגנה פרטית מוצדקת דווקא

וזאת כאשר לש� קבלת פטור די בהצבעה על ; האישה ללא הגנה משפטית כלשהי

 
 

  ).ב)(2(ו�ו) 2(בפרקי� ג, כפי שראינו לעיל   1395
  /.40ראו מאמרה ט   1396



  סוגיות נוספות  404

  

y:\misrad-2003\books\sangero\00-07-16\sanj-09.doc 
8/28/2000 10:59:00 AM 

  

“disability”נוחי� יותר – מטבע הדברי� –שהרי תנאיו של פטור ה� , 1397 של האישה 

  .1398עיקריו של ניתוח זה מקובלי� עליי. בהשוואה לתנאיו של צידוק

  הפתרו� הראוי לסוגיית האישה המוכה)  ה(

יש לציי� שג� הכללי� , ¯‡˘È˙? מהו אפוא הפתרו� הראוי לבעיית� של הנשי� המוכות

ובלי� של ההגנה הפרטית מאפשרי� הבאה בחשבו� של נסיבותיו הבסיסיי� המק

יש להביא בחשבו� , כ�. המיוחדות של המקרה ואינ� מכתיבי� התעלמות מנסיבות אלה

. אשר לעתי� יש לו זיקה למינ�, במסגרת הערכת הנחיצות את כוח� היחסי של הצדדי�

, א� כי (1399ת הסכנהכמו כ� בהחלט רלוונטית אלימות קודמת של התוק� לעניי� הערכ

הימנעות האישה מלהיפרד מבעלה ). קיימת כא� ג� אפשרות של חרב פיפיות, כאמור

 בהבדל ברור –לפני האירוע הקטלני אינה רלוונטית ואינה אמורה לשמש נגדה 

ג� כאשר . מהימנעותה למצות דר� של נסיגה בטוחה בזמ� האירוע הטראגי עצמו

כשנדרשת מיידיות של , כ�. ומני כי ה� רצויי�ד, מגבילי� הכללי� את פעולת האישה

כגו� יציאה מ� הבית , ובהיעדרה נדרשת נקיטת האלטרנטיבה הרצויה יותר, הסכנה

 הכלל שלפיו אי� – נוכח ערכ� הרב של חיי אד� –רצוי , בדומה. ופנייה לרשויות

נה להשתמש בנשק קטלני כנגד נטול נשק אלא א� כ� יש יסוד סביר להאמי� שקיימת סכ

  .1400מיידית חמורה

˙È�˘ , במקרי� רבי� תהא האישה המוכה פטורה מאחריות פלילית במסגרת ההגנה

בהערכת הסכנה , למשל,  א� אכ� פעלה בשל טעות שהייתה לה–הפרטית המדומה 

  .ומיידיותה

˙È˘ÈÏ˘ ,או , במקרי� רבי� נית� להקל באופ� משמעותי בעונשה של האישה המוכה

. במסגרת ההסדר הכללי לחריגה מתנאי ההגנה הפרטית, ותאפילו לפטור אותה מאחרי

 
 

  .44�42, 17, 12 'במיוחד ע, ראו ש�   1397
להפו� את כלל מקרי :  הנלווית לניתוח זהRosenא� כי עליי לשוב ולהסתייג מהצעתה של    1398

, ) ואיל�45 'ע, ש�(מנת שמקרה האישה המוכה ישתלב בה� �על, �excuseה הפרטית לההגנ
 ראו פרק –הצעה שכבר נדחתה באופ� מנומק בעת הדיו� הרחב ברציונאל ההגנה הפרטית 

  .181�178ש "שלעיל ובמיוחד הטקסט המפנה לה) 4(ב
  .Wanrowבעניי� / 14הדי� יא�המשפט האמריקני בפסק�ראו ברוח זו דברי בית   1399
 1378ש " ראו ה– Wanrowבעניי� / 14הדי� יא�המשפט האמריקני בפסק�כלל שאותו פסל בית   1400

  .שלעיל והטקסט המפנה אליה
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 ”imperfect self-defense“נעשה במשפט האמריקני שימוש בדוקטרינה של , למשל, כ�

  .1401ג� בענייננו

˙ÈÚÈ·¯ , לקבוע בחוק סייג מיוחד – כפי שהציעו כותבות אחדות –ייתכ� שיש מקו� 

או להחיל על המקרה סייגי , בענייננואשר יחול , "פטור"בעל אופי של , לאחריות פלילית

 בשיטות משפט שבה� קיימי� סייגי� שנית� לעשות בה� שימוש לעניי� –פטור קיימי� 

דרכי� אפשריות אחרות ה� לקבוע בחוק אחריות מופחתת או להגדיר בחוק . 1402זה

  .נסיבה מקלה מיוחדת לענייננו

לחוק ) ג(א300סעי� בהוסיפו את , המחוקק הישראלי הל� לאחרונה בדר� האחרונה

שלה קבוע , עבירת הרצח (300על א� האמור בסעי� "שלפיו , ")עונש מופחת("העונשי� 

א� נעברה , נית� להטיל עונש קל מהקבוע בו, ) הבהרת המחבר–מאסר עול� חובה 

È˘Ù� ‰˜ÂˆÓ Ï˘ ·ˆÓ· ÔÂ˙� ‰È‰ Ì˘‡�‰˘Î  , ·˜Ú˙ ˜˘‰)ג:  ... (העבירה באחד מאלה

Î˘Ó˙ÓÂ ‰¯ÂÓÁ ˙ÂÏÏÚ˙‰Â˙ÁÙ˘Ó Ô·· Â‡ Â· ˙ ,Â˙ÂÓÏ Ì¯‚ Ì˘‡�‰˘ ÈÓ È„È·"1403 .

דעת !המתייחס א� ורק לעבירת הרצח והמסתפק במת� שיקול, נראה כי פתרו� חלקי זה

נתפר לפי מידותיה� של שני מקרי� , ללא הדרכה של ממש להשתמש בו, המשפט�לבית

במקרה . רחבשהביאו בשני� האחרונות את הסוגיה נושא דיוננו למודעותו של הציבור ה

על רקע שני� של התנהגות אלימה של אב כלפי בני משפחתו ובעיקר כלפי , הראשו�

האישו� הודיעה !לאחר הגשת כתב.  באביו והמיתו– שוקי בסו –ירה הב� , אשתו

הפרקליטות על החלטתה להמיר את האישו� בעבירת הרצח באישו� בעבירת ההריגה 

. �1404 עשר שנות מאסר ולא מאסר עול�המשפט לגזור על הנאש!והדבר איפשר לבית

 
 

במקומותינו נית� . שלעיל) 3( ופרק וTaylorשל / 41 למאמרה ט1720�1697 'ע, למשל, ראו   1401
, בו נידונה אישה מוכהש, יצקי'בעניי� גרז/ 18הדי� ב�אולי לראות נטייה לפתרו� כזה בפסק

לארבע שנות מאסר , אשר חנקה את בעלה למוות לאחר שכבר היה מוטל פצוע וחסר אוני�
  .בלבד

 battered“� שלא להכפי� למקור משפטי בודד את הBochnakהצעתה של , למשל, ראו   1402

women’s defense” –והצעתה של ; /22 לספרה ח42 ' בעTaylor לעשיית שימוש בדוקטרינה 
, תו� הוספת עילה של פחד, ”heat of passion“ או בקטגוריה של ”imperfect self-defense“ של

 רואה קטגוריה אחרונה Taylorמעניי� לציי� כי . לקטגוריה זו, לצד העילה המקובלת של כעס
תחושתי שלי הפוכה . ”imperfect self-defense“�זו כמכובדת יותר בעבור הנשי� בהשוואה ל

  .דווקא
להשלמת התמונה ראו ג� . 44' כפי שנקבע בתיקו� מס/ 1לחוק העונשי� א) ג(א300ראו סעי�    1403

שנקבעו ג� ה� במסגרת , לחוק") עונש חובה ונסיבות מקלות("א 35וסעי� ) ב(א300סעי� 
  .אותו התיקו�

  /.46הדי� ב�ראו פסק   1404
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 –ידי הבעל כלפי אשתו !על רקע מסכת התעללויות ארוכה שהופעלה על, במקרה השני

, פציעות, ואשר כללה הכאות,  במש� עשרי� וארבע שנות נישואיה�–כרמלה בוחבוט 

ירתה בבעל , נטלה האישה את רובהו של בנ� החייל, הפחדה ומעשי השפלה, טרור

 לאחר שהורשעה –המשפט המחוזי נגזרו על האישה !בבית.  אותוהמכה והמיתה

המשפט העליו� !ובבית,  שבע שנות מאסר–שבה הואשמה ) ולא הרצח(בעבירת ההריגה 

אשר , יש לציי� את עמדתה של השופטת דורנר. 1405הוקל עונשה לשלוש שנות מאסר

 אנשי� לא רק לאות�, ייחסה אשמה בהתמשכות מצב זה של בעל מכה ואישה מוכה

ע� . אלא ג� לחברה האדישה ולרשויות שאינ� מתערבות במידה הדרושה, שידעו ושתקו

ולפיכ� , ג� השופטת דורנר סבורה שאי� לפטור מעונש ממשי את מי שנטל חיי אד�, זאת

  .1407;1406הסכימה ע� השופט ב� כי העונש הראוי במקרה זה הוא שלוש שנות מאסר

 
 

  ).יו�המשפט העל�בבית/ (48ב�ו) המשפט המחוזי�בבית/ (47הדי� ב�ראו פסקי   1405
הדי� בפרשת �לניתוח מעניי� של עמדותיה� השונות של השופטי� בפסקי. 656�655 'ע, ש�   1406

לאור תאוריות שונות , )המשפט העליו��בבית/ (48ב�ו) המשפט המחוזי�בבית/ (47בוחבוט ב
. של בילסקי/ 52ראו מאמרה ה, ")הפמיניז� התרבותי"ו" הפמיניז� הרדיקלי("של פמיניז� 

של / 54ה) המתורג� לעברית(של גרוס ומאמרו / 55מאמרו ה; של של�/ 53ו הוראו ג� מאמר
Fletcher) ועליו בהערת השוליי� הבאה.(  

ראה לאחרונה אור דווקא /) 54ה" (הגנה עצמית של נשי� מוכות "Fletcherמאמרו של    1407
 הוא מצרי�, וא� שאי� בו חידוש בהשוואה לכתביו הקודמי�, במקומותינו ובשפה העברית

� לפתרו� הבעיה של פגיעה של נשי� מוכות בבניFletcherהצעתו של , ¯‡˘È˙. הערות מספר

 לצד זה המקובל מסוג excuseהזוג המכי� היא ליצור סייג של הגנה עצמית מסוג 
justification .שהרי בחלק מהמקרי� תהיה הולמת יותר הקלה , זהו פתרו� חלקי בלבד

כגו� , �excuse סבור שג� כשמדובר בÈ ,Fletcher˙˘�. משמעותית בעונש ולא פטור מלא
 83�79 'ע(כתנאי למת� הפטור ) של הטעות(יש לדרוש סבירות , ההגנה הפרטית המדומה

על בסיס דרישה קשוחה שכזו תיוחס לעושה עבירה חמורה של מחשבה פלילית ג� ). למאמר
 מבקש להאיר את È˘ÈÏ˘ ,Fletcher˙. שלעיל) ג)(2( וראו לעניי� זה פרק ו–א� היה רשל� 

לש� . עינינו כי בעצ� פעלה כרמלה בוחבוט בהתא� לתנאיה המקובלי� של ההגנה העצמית
כשסכי� , לכאורה, בעלה התקרב לעברה"כ� הוא קובע שוב ושוב שרגע לפני הירי הקטלני 

כשסכי� , הל� בעקבותיה לתו� חדר השינה של בנ� "–ובתאור אחר , ) למאמר72 'ע" (בידו
המשפט המחוזי �הדי� של בית� ה� בפסק–עובדות המקרה , בר�).  למאמר68 'ע(" בידו

 אינ� כוללות את החזקת הסכי� סמו� לפני –/) 48ב(המשפט העליו� �וה� בזה של בית/) 47ב(
. וטועה טעויות גסות בתיאורו,  מתיימר לתאר את המשפט הישראליÈÚÈ·¯ ,Fletcher˙. הירי

�!) כביכול( הישראלי קרוב לאמריקני בכ� שהגישה היא כשהוא כותב שהמשפט, למשל, כ
באמונתו הסובייקטיבית של העושה ג� א� אי� מתקיימי� !) כביכול(סובייקטיבית ודי 

כשהוא מנתח את , למשל, כ�).  למאמר80 'ע(היסודות האובייקטיביי� של ההגנה העצמית 
מרחיקת הלכת כי אי� י לחוק העונשי� ומגיע למסקנה 34הגדרת ההגנה העצמית שבסעי� 

מסקנה המתאפשרת כתוצאה מכ� שלא המשי� , בחוק הישראלי עיגו� לתנאי הפרופורציה
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 להרחיב את סייגי ההגנה הפרטית והצור� כ� נסיי� באנלוגיה מ� הטיעו� שלפיו אי�

 תו� מודעות –אלא יש להעדי� הגנה מיוחדת , שיחולו ג� על חקירות שירותי הביטחו�

סבורני כי א� מוכח קיומה של . 1408 על פני עיוות תנאיה� של סייגי האילו�–לקיומה 

זו יש אמנ� להיזקק לעדויות המומחי� ולהקנות לתסמונת , תסמונת האישה המוכה

א� יש לעשות כ� בדרכי� המתאימות , רלוונטיות לאחריותה הפלילית של האישה המוכה

' ולהימנע מעיוות תנאי ההגנה הפרטית לש� הסדרת הסוגיה דווקא בד, שהוצעו לעיל

  .אמותיה

, מעבר לקשיי� המוסריי� והמשפטיי� הגדולי� שבהצדקת המתתו של אד� יש�

יש , פה אחריו והמתתו למרות ניסיונו לברוחאו רדי, שכירת רוצחי� לביצוע המתתו

סכנה המשתרעת , לשוות לנגד עינינו את הסכנה הגדולה שבפריצת גדרי ההגנה הפרטית

  .הרבה מעבר למקרה המצער מאד של האישה המוכה

  

 
 

עולה השאלה , È˘ÈÓÁ˙).  למאמר77 'ע" (חריגה מ� הסביר"טז העוסק ב34וקרא ג� את סעי� 
 Fletcherהמטרידה א� השימוש בשפה העברית והפרסו� במקומותינו ה� שהביאו את 

כגו� הקביעה הפשטנית כי יש הגנה עצמית , בהשוואה לכתביו הקודמי�לכתיבה השטחית 
, ) אי� הגנה עצמיתjustificationוכי רק מפני תקיפה במצב של  (excuseמפני תקיפה במצב של 

ראו פרקי� (תו� התעלמות צורמת מגישות תאורטיות אחרות ,  למאמר75�74 'הנעשית בע
להבי� סוגיה !) כ�" (הדי� הישראלי�עור�"ולתו של ותו� פקפוק ביכ) שלעיל) ג)(5(ב�ו) 4(ד
  ...זו

  .שלעיל) ג)(7(ראו פרק ד   1408




