
 על מניעת גניבתם של כלי רכב
ת הפלילית של בעליהם ו י ר ח א  ועל ה

 מאת
ר שפירא * ד נ ס כ ל  א

 1. ביום 25.7.69 פורסם חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 10), תשכ״ט—1969 1
2 (להלן:  (להלן: ״התיקון מס׳ 10״) ומאז יש לקרוא את ם׳ 70 לפקודת התעבורה

— : ך  ״פ״ת״), במידה הנוגעת לסוגיית ״גניבתם של כלי רכב״, כ

ת 70. שר התחבורה רשאי להתקין תקנות בענינים אלה: ו נ ק ת  ״
 כלליות

ל ם ש ת ב י נ ת ג ע י נ מ  (17א) מיתקנים או אמצעים אחרים ל
ב לסוגיהם, לרבות בעבין חובת ההתקנה של מיתק כ י ר ל  כ
 נים או אמצעים כאמור, חובת השימוש בהם, ותנאים ומועדים

 לשימוש״ (ההדגשה שלי — א. ש.).

 הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 10), תשכ״ט—1969 3 (להלן: ״הצעת
— : ה  התיקון מס׳ 10״) הציעה לכנסת נוסח ז

ל ם ש ת ב י נ ת ג ע י נ מ  ״(17א) מיתקנים או אמצעים אחרים ל
ב לסוגיהם, לרבות בענין חובת השימוש במית כ י ר ל  כ
 קנים או אמצעים האמורים ותנאים ומועדים לשימוש בהם״

 (ההדגשה שלי — א. ש.).

 בתיקון מס׳ 10 נוספה ״חובת ההתקנה של מיתקנים או אמצעים״ בנוסף על ״חובת
 השימוש בהם״ המופיעה בהצעה.

 הצעת התיקון מס׳ 10 פורסמה ביום 15.7.1969. התיקון מס׳ 10 נתקבל בכנסת ביום
 17.7.69, כעבור יומיים בלבד! מה הניע את הכנסת לחוקק את התיקון מם׳ 10 ועוד
 בדחיפות כה יוצאת מגדר הרגיל ? ומה עלולות להיות השלכותיו של התיקון, אותן אפשר

 לחזות כבר מעתה י

 ב בטרם אוכל לנסות ולהשיב לשאלות אלו עלי להשתדל להשיב לשאלה מיקדמית
י  והיא — מה היא אותה ״גניבת כלי רכב״ בה מדברים גם ההצעה וגם התיקון מס׳ 10

 * תלמיד השנה השנייה לתואר מוסמך למשפטים.
 1 פה׳׳ח, 570, השכ״ט, עמ׳ 224.

 2 דמ׳׳יי, ב״ח מס׳ 7, תשכ״א, עמ׳ 174.
 3 ה״ח, 851, תשכ״ט, עמ׳ 342.
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 על מניעת גניבתם של כלי רכב ועל אחריותו הפלילית של בעליו

ו של נ ב ו מ בה ב י נ ת כלי רכב, אשר כשמה כן היא — ג ב י נ ג נתם ? האם ל ו ה כו מ  ל
, כהגדרתו בחוק ת ו ש י ר ל ב ב כ ר ש ב ו מ י ש  ס׳ 263(1) לפח״פ, 1936*, או, האם ל
, : ״חוק תשכ״ד״) ן ל ה ל י רשות), תשכ״ד—1964 5 ( ל ב ב כ ר ש ב ו מ י ש ) ן י ש נ ו ע י ה נ י ן ד ו ק  לתי
ש מ ת ש ה והגים ל נ י ו טו חה היא לבי ו ת רכב״ נ ב י נ ג : ״ ו ן ז ו ש ל ־ ע ב ט ק ז מ ק ו ח מ ן ה ו  התכו
: ״שימוש ח נ ו מ ה — ת א ת ז מ ו ע ם הנזכרים. ל י ם המשפטי י בנ י המו ת יום־יום, בשנ פ ש  בה, ב
ל השני. אין ן ע ת הראשו ה להעדיף א טי ת הנ נ ב ו מ רבל ו מסו ב בלי רשות״ ארוך הוא ו כ ר  ב
ן מס׳ 10, ט בתיקו קו י הנ ו של הביטו נ ב ה מו מ — ה י ש ו ק ל ה ה ש נ ו ר ת ל על פ ק ה י ל ך כד כ  ב
א ל ת ל ו י י האפשרו ת ת ש בק א ת רכב״ — החו ב י ח ס י ״ ו נ ם בכי את יש ומשתמשי ת ז מ ו ע  ל
ק י להעמי ל ב לת מ ו ל הז ו ש ב ת רכ ל י ט ה נ ש ע ם מ צ ע ים ביחס ל ל פנ ניהן», על כ ה בי נ ח ב  א

ל הנוטל. לית ש נתו הפלי ו ה היא כו  חקור מ

ת בדו ת הבעלים, אין עו ו ש א ר ל ב ל כ ח ר ק ל בם המכריע של המקרים בהם נ  3 ברו
. י ס׳ 263(1) לפח״פ בה לפ י נ ת הג ר ד ג ם של ה טי ר האלמנ ח י א לו ת כדי מי ו ל ו ה ע ש ע מ  ה
נה ו ט הכו נ מ ל ה חסר א ר זמן מ ח א ב ל כ ר ת ה ם נוטשים א ה ב ם המקרים ש ת ו ל א כ  ב
ב הרי היא כ ר ת ה נתו של ה״סוחב״ א ו ל כו ם J כ ת הבעלי א למים מ ב לעו כ ר ת ה ל א  לשלו
ר ו ת ב ב כ ר ת מהנסיעה, ולא לרכוש, ל ל ע ו ה או ת א נ ת ה ק פ ה ת או יותר, ל ו ח  לשמוש קצר, פ
ט ״השלילה נ מ ל ת א ל ע ב , ו ת רווח כספי ממכירתו ק פ ה ב ממש, ל כ ת ר ב י נ . ג ונתו ה כו ז  שכ

רה היא יחסית. די למית״ נ  העו

תו של הבעלים, אשר הלכה א רשו ל ב ל כ ת ר ח י ק ה זו של ל ע פ ו גד ת ל נ ת לפעו נ ל מ  ע
ת עצמם, הוחק ם אחרים לא הוכיחו א ת, לאחר שאמצעי בו ה היו מרו תי ו סכנ  והתפשטה, ו

ב בלי רשות». כ ר רה של שימוש ב ת העבי ע א ב ד אשר ק ״ כ ש ק ת  חו
לת טי תר בכך כי ״נ ק החדש בין הי רך בחו ומק הצו ת החוק, נ ע צ ה ר ל ב ס ה  בדברי ה
ם אחר יחתם במקו נ סיעה או ז ם לאחר הנ רתם למקו החז ם ו ה י ל ע ב ת מ ו ש א ר ל ב ל כ י ר ל  כ
וה ה כזה כשלעצמו מהו ש ע לי הקיים אין מ ק הפלי י החו ו לחזיון נפרץ בארץ. לפ כ פ  ה

. ת הנגע״ 9 ו ט ש פ ת ה רמת ל ו י מעשים אלה ג ע צ ב ם לדין של מ ת א ב ה ת היד ב ל ז  עבירה. א
ו חמור י עליה הנ נש הצפו רה חדשה, כה פשוטה בהגדרתה, אשר העו וצרה עבי ך נ כ  ב
ת ח ה א נ ר ש ס א פ מ ״ ח פ ר היה לפי ס׳ 270 ל ש בה רגילה, א י נ ג רבי ב נש המי חס לעו  בי
ל ב ק ל ה מ ל י ס פ ס גם ל לקנ ר ו ס א מ וסף ל ד צפוי, נ ״ כ ש י חוק ת ה לפ ר י ב ע י שהורשע ב . מ  בלבד
י ס׳ 35 זאת לפ , ו ה מסוימת, או על תנאי פ ו ק ת ת או ל ו ת י מ צ ק רשיון נהיגה, ל י  או מלהחז

ה רכב. ג י ה נ ת מ ע ב ו נ ה ה ר י ב ע ט שהרשיע אדם ב פ ש ת מ י ך לכך ב ת המסמי ״ פ  ל

.285 ( א ) ׳ מ  4 ע״ר 652, 14.12.1939, תום׳ 1, ע
 5 פה׳׳ח, 423, תשכ״ד, עמ׳ 78.

 6 ע״פ 29/69, דוד יצחק, תקציר ג׳(27), 257 ורבים אחרים.
D. Bein: "The Theft of Use and the Element of 'Intention to Deprive Perma- 7 

.nently' in Larceny," 3 (1968) Is. L . R. 3, p. 369 
 8 החוק קובע בין היתר:

ל הרכב או מי שהחזיק מ ב 1. (א) המשתמש ברכב לנסיעה בלי נטילת רשות מ כ ר  ב

 בלי רשות בו בדין, דינו — מאסר שלוש שנים.
 (ב) ״רכב״ לעניו סעיף זה — רכב מנועי, כמשמעותו בפקודת התעבורה,

 לרבות ספינה או סירה המונעים בכה מיכני ועגלה רתומה לבהמה׳׳.
 9 ה״ח, 590, תשכ״ד, עמ׳ 51.

429 



 'הערות לחקיקת

 5. מה רבה סכנתם של םוחבי הרכב הומחש בערעורו של דוד יצחק אשר סחב
 מכונית, יצא בנסיעה מטורפת, בזיגזגים (בנוסח הידוע כ״חרקה״) בדרך פתח־תקוה,
 ״השתפשף״ במכונית אחת ופגע בשניה. קציר הדמים שלו•—שלש נשים הרוגות, שבי
 גברים פצועים קשה. היה בעל רשיון נהיגה לאופנוע בלבד. היו לו הרשעות קודמות
 בגניבת רכב ונהיגת רכב ללא רשיון ובהיותו פסול מלהחזיק רשיון נד,מה. בעת המעשה

.  היה תיק אחר תלוי ועומד נגדו — על גניבת רכב ונהיגתו ללא ביטוח ״
 או משפטם של אותם ארבעה צעירים אשר ערכו מפגן ״חרקה׳׳ כשהם מנופפים בידיהם
.« ו  מהמכונית הגנובה לצופים שבצידי הרחוב וסופם שגרמו למותו של אחד הצופים הלל
 אוסיף ואציין כי במרבית המכרעת של מקרי תאונות הדרכים הנגרמות על־ידי םוזזבי
 הרכב, פוליסת הביטוח אשר הוצאה לבעל הרכב עפ״י פקודת בטוח כלי רכב של מנוע
. ותאונות כאלו אירעו ״ , ״ ם י ע ג פ נ  (סכיני צד שלישי), 1947״, לא תכסה נזקיהם של ה

 גם אירעו.
 בשנים האחרונות נפוץ גם שימוש ברכב גנוב כאמצעי להקל על ביצוע עבירות
 חמורות כגון שוד מזויין והתפרצויות והמלטות ברכב גנוב והפעלתו כמכונית תופת

 על־ידי מחבלים ».

 6. מספר כלי רכב שנםתבו בשנים 1964—1966 נמצא בעליה מתמדת תלולה, דומה לזו
 של ריבוי מספרם הכללי של כלי הרכב בארץ. לעומת זאת—שיעור ״הגילויים׳/ היינו
 היחס בין מספר התלונות של סחיבת רכב לבין מספר העבירות בהן נתגלו חשודימ

 איבו משתנה.
 הנתונים הסטטיסטיים הבאים ידגימו את היקף תפוצת העבירה וגילויה, בכל הפרסומים
 הסטטיסטיים מכונה העבירה כ״גניבת רבב״, אולם אין כל ספק כי הכוונה ל״סחיבת רכב״,

 זאת אומרת הן לגניבה ממש והן לשימוש ברכב ללא רשות.

 מצבת
1  מספר השיעור הרכב 7

 גילויים
 מספד

 השני עבירות

134,202 18% 953 5,085 1  1964 (א) '
 1965 (ב) 8,635 1,319 15% 171,034
 1966 (ג) 10,001 1,480 15% 180,983
 1967 (ד) 9,039 1358 15% 193,104
 1968 (ה) 8,000 ך י 209,782

 10 (א) ת״פ ת.א. 206/68, דוד יצחק, פ״מ ם״ד, 182;
.257 /  (ב) ע״פ 29/69, דוד יצחק, תקציר פם׳׳ד, כדך ג

 11 ע״פ 264/67, כדורי, כ״א פד״י,(2), 565.
 12 ע׳׳ר 29.3.1947,1568, תום׳ 1, עמי(א) 49.

 13 דוד קרניאלי, ״פסילת רשיון הנהיגה עס׳׳י חוק החגיגה, תשכ״ז—1967״, הפרקליט, כיד כ״ג,
 עמ׳ 535.

 14 א. פולונסקי, ״באוזני המחוקק״, הפרקליט, כרך י״ס, עפ׳ 118.
 15 (א) גניבת רכב ושימוש בו לפריצות — ע״פ 256/66; תקציר 5, עמ׳ 84;
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 על מניעת מיבתם מול בלי רכב ועל אחריותו הפלילית מול בעליו

 צמצום העבריינות המיוחדת הזו בשנת 1967 לעומת 1966 (האופייני לכלל העבירות
 מכל הסוגים) קשור למלחמת ששת הימים ונובע ממנה — הגיוס הכללי של כוחות המי
 לואים והעסקתם המבצעית המלאה של כל החילות וכן גיוס חלקו הניכר של צי הרבב.
 נתוני השנים 1964—1967 מופיעים הן ״בסטטיסטיקה פלילית״ והן בדו״חות שנתיים
 של משטרת ישראל. טרם פורסמו נתונים סטטיסטיים לשנים 1968—1969. מספר העבי
 רות של שנת 1968 (8000) המופיע בדברי הסבר להצעת חוק התיקון מס׳ 10 הנו
 משוער בלבד וקשה לקבלו כסופי על רקע נסיון השנים הקודמות, אלא אם כן הבו

 מתייחם לשבעת החודשים הראשונים של 1969 (עד לדיון בתיקון מס׳ 10).
 אחוז הגילויים הנו מהנמוכים, בהשוואה לשיעורו לגבי כלל עבירות הרכוש, — 39%
. על ההיקף י » ו־27% בשנת 1966 וגם בשנת 1967 9 ! 9 6  בשנת 1964, 29% בשנת 5
 היחסי של הבעיה תעיד העובדה כי מבין 19 עבירות נגד הרכוש בשנת 7S77,182 היו
. 2 0 קים  9,039 גניבות רכב, שהם 12%. בשנה זו הורשעו בגניבת רכב 612 איש, ב־441 תי
 מכאן כי קביעת שימוש ברכב ללא רשות לעבירה נושאת עונש גבוה יחסית לא הועילה
 הרבה ולכל היותר הצמידה את שיעורן של סחיבות אלו לרמה קבועה, בהתאם לריבויים

 הכללי של כלי הרכב.

 7. חקיקת חוק תשכ״ד היתה הכרח המציאות המשפטית והתעבורתית כאחד. ואם
 היה מי שהאמין וקיווה כי חקיקתו תקטין את ממדי הבעיה — ודאי שנתבדה כבר מזמן.
 הצעת התיקון מם׳ 10 מנמקת את הצורך בו בריבוי מקרים של נטילת רכב ללא רשות

 הבעליס המהווה מטרד הן לקדבנות העבירה, הן למשטרה.
 עבירה זו הינה הרבה יותר ממטרד גרידה — בין שנראה כמומרד את בעל הרכב,
 בין את המשטרה הנדרשת לסייע במציאתו, בין שניהם. לנהיגת רכב דרושה, לבטיחות
 השימוש בו, נוסף על הכישורים כלליים בנהיגה, ידיעה בתכונותיו המיוחדות של הרכב
 המסוים. על כן, השימוש ברכב על-ידי אדם שאינו מקיים את שני תנאי הבטיחות
 האמורים יש בו סכנה לציבור. מבחינה זו אין נפקא מינה אם היתה או לא היתד. לםוחב
 הרכב כוונה לשלול את הרכב עולמית מידי בעליו. בין שנגרם נזק לבעל הרכב, בין

 (ב) 10 פרטי אשמה של גניבת רכב ושימוש בו לפריצות — ע״פ 304/66, תקציר א׳ (3),
 עמ׳ 52;

 (ג) גניבת רכב לצורך הובלת כלי פריצה והשלל— ע״פ 315/66, תקציר א׳ (23) עמ׳ 313:
, עמ׳ 373; (35)  (ד) גניבת רכב ושימוש בו לפריצה — ע״פ 155/68, תקציר ב׳

 (ה) גניבת רכב וניצולו למעשה מגונה בכוח — ע״פ 256/69, תקציר ג׳(40), עמי 386.
 16 (א) םמטיםטיקה פלילית 1965; 1964, ירושלים, תשכ״ה, מם׳ 247, עמי 7, לוח 2;

 (ב) סטטיסטיקה פלילית, 1965; 1964, שט, עמ׳ 9, לוח 3:
 (ג) םטטיםטיקה פלילית 1966, ירושלים, תשכ״ט, מם׳ 266, עמ׳ 7, לוח 2;

 (ד) משטרת ישראל, דיךוחשבון שנתי 1967 (תשב״ז—תשכ״ח), תל־אביב 1968, עמ׳ 85,
 לוח 41;

 (ה) לפי דברי הסבר להצ״ח 851, שמ.
 17 שנתון סטטיסטי לישראל 20,1969, ירושלים, עמ׳ 435, לוח י״ז/16.

 18 סטטיסטיקה פלילית 1964,1965, שפ.
 19 משטרת ישראל, שם.

 20 משמרת ישראל, שמ, נספח.
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ה ק י ק ח  הערות ל

. נהיגת רכב ־ ה לציבור קמה ונוצרת מרגע שסוחב הרכב נוםלו ונוהג בו י  לאו—הסכנ
 שהנוהג אינו מכירו ואינו רגיל בו עלולה להוות אחד ממרכיביה של רשלנות גסה, גרם

, ־ פ 2 ״ ח פ  תאונת דרכים שסופה בהרשעתו של הנהג בהריגה לפי ם׳ 212 ל
 הצעת חוק התיקון מם׳ 10 פורסמה, כנזכר, ביום 15.7.69. היה זה משמעותי, כי את
 ההצעה הגיש לכנסת שר המשטרה דוקא (למחרת הפרסום, ביום 16.7.69)». לתיקון

 המוצע השלכות משטרסיות מרובות, יתכן אף יותר מאשר תעבורתיות.

— : ו ל  השר ביסס את הצורך בתיקון על נימוקים א
 נהיגתם של גונבי הרכב היא על־פי־רוב פרועה ומסוכנת;

 האזרחים הנפגעים אין להם את מי לתבוע על נזקיהם;
 רבב גנוב משמש, לעתים, בידי המחבלים לפגיעה באוכלוםיה;

 ריבוי הגניבות: כ־8000 בשנה האחרונה.

 יש ענין רב במינוח שבפי השר — ״גובבי רכב״ ו״גניבת רכב״, אף פעם אחת—
 ״שימוש ברכב בלי רשות״. מאידד— דברי ההסבר להצעת התיקון מם׳ 10 מציינים 8000
 מקרים של נטילת רכב ללא רשות וברור מעל כל ספק כי הכוונה לאותם המעשים ממש.
 התיקון מם׳ 10 בא להשלים ולהוסיף לחיק תשכ״ד. מגמת שביהם— מלחמה באותה
 תופעה עצמה והבדלי מינוח אינם צריכים להטעות. כוונת המחיקק למבוע, ולפתות
 להקטין, מספר המקרים של שימוש ברכב בלי רשות. אף אם השתמש בלשון בלתי
 מדויקת אין בזה כדי לשנות מגמתו האמורה. אפשר להצטער על ניסוח כזה שהוא, בפי
 הנראה, תוצאת החיפזון בהכנת הצעת החוק והשפעת הלשון המדוברת, כמקובל בפי

ת הטובה ביותר לכך. ת ע  הבריות. דברי שר המשטרה ותוכנם הם ה
 לא יהיה זה סביר להתייחס לביטוי המסויים שננקט בחוק התיקון מס׳ 10 ולטעון
, לפי ש מ ה מ ב י נ ל ג ה ש מ ו י  שאינו מכוון אלא לאותם מקרים בדירים ברט יוכח ק

 ם׳ 263(1) — 270 לפח״פ.
 משיתקין שר התחבורה את התקנות לפי התיקון מם׳ 10 יצור בכך עבירה חדשה — כל
 אדם אשר לא יתקין, או לא ישתמש במתקנים או באמצעים אחרים למניעת גניבתם של
 כלי רכב, כמפורט בתקנות, כשהחובה לכך מוטלת עליו, ייחשב לעובר עבירה (להלן:

 ״העבירה החדשה״) ודינו—כאן צפויות מספר אפשרויות —
 ס׳ 68 לפ״ת קובע כי עובשו של העובר על תקבה אשר הותקנה לפי פ״ת יהיה כאמור

 בס׳ 62 ו־63 של הפקודה או עונש קטן מזה שנקבע לה בתקנות, על־כן אם —

 (א) יבחר שר התחבורה שלא לקבוע לתקנה החדשה עונש מיוחד — תחול הוראת
 ס׳ 62 רישא לפ״ת הקובעת עונש של שבתיים מאסר או קנם שלשת אלפים לירות;

 אך אס

 (ב) ימצא השר לנכון לקבוע עונש מיוחד לתקבה החדשה, יהיה זה עובש נמוך
 מהעדבש המיוחד הבקבע עפ״י ס׳ 62 הנזכר ובלבד שהקנס לא יעלה על חמש

 21 ד. ביין, ׳׳על גניבת שימוש׳׳, עמ׳ 380.
 22 ע״פ 295/58, י׳׳ג פד״י, עמ׳ 281.
 23 דברי מכנממ, חשכ״ט, עמ׳ 3737.
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 על מניעת נניגתם של כלי רכב ועל אחריותו הפלילית של בעליו

כי שר התחבורה (אם־ ־  מאות לירות ותקופת המאסר לא תעלה על ששה חודשים י
 אינו נוהג לנצל סמכותו זו);

 זאת ועוד—

 (ג) משיורשע אדם בעבירה החדשה יהיה צפוי, בהתאם לאמור בס׳ 35 לפ׳׳ת, בנוסף
 לכל עונש אחר, להפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, אלא אם כן יצליח לשכנע

 שעבירה זו איננה נובעת מנהיגת רכב.

 נזכור כי התיקון מם׳ 10 קובע שתי חובות נפרדות —

 1) חובת התקנתם של מיתקנים או אמצעים אחרים למניעת גניבתם של כלי רכב
 לסוגיהם;

 2) חובת השימוש במיתקנים או אמצעים הנ״ל. בעוד החובה הראשונה תוטל, כפי
 הנראה, על בעל הרכב, גם אם אין הוא נוהג בו, הרי החובה השניה תיפול במיוחד
 על שכמו של הנהג, המחנה את רכבו בתום נהיגתו ואינו מפעיל את המיתקנים
 או האמצעים בעוזבו את הרכב במקום החניה. במקרה השני יהיה מקום להפעיל

 את הענישה לפי ם׳ 35 לפ״ת.

 לאתר התקנת התקנה תהיה אפשרות להוסיפה לתוספת הראשונה של פ״ת. מכך
 עלולות לצמוח מספר תוצאות נוספות לעבריין הפוטנציאלי —

 (א) לפי ם׳ 63 לפ״ת, מי שיעבור את העבירה החדשה ובשתי השבים שקדמו לה
 כבר הורשע על אחת העבירות המפורטות בסעיף זה — ובכללן אותה עבירה
 עצמה— יהיה דינו מאסר שלוש שנים, אך לא פחות מחודש ימים, או מאסר
 כאמור וקנס אלפיים לירות (בנסיבות המחייבות זאת לא יוטל מאסר המינימום);

 (ב) יחול גם סעיף 38(1) לפ״ת המחייב כי משהורשע אדם על עבירה מן המפורטות
 בתוספת הראשונה לפ״ת יהיה דינו — בנוסף לכל עונש אחר — י^הפסל מקבל או
 מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים (הפסילה יכולה

 להיות גם על־תנאי—ס׳ 41 לפ״ת).

 8. לאור התוצאות העונשיות החמורות הצפויות מתיקון מס׳ 10 חוזרת ונשאלת השאלה
 בכל חריפותה: מה הניע את המחוקק להוסיף עבירה חדשה, נוספת לשורה הארוכה
 בלאו הכי של עבירות התעבורה י ובי לא די בסבל ונזק הנגרמים בגניבת הרכב כשלעצ־
 מם ? היש עוד להוסיף ולהעניש את בעל הרכב, או את מחזיקו, על כי לא אחז באמצעי

 מניעה כדי להקשות על מלאכתו של הגנב י
 מסתבר שלא. מסתבר שחקיקה המכוונת לאפשר העמדתו לדין והענשתו של גונב
 הרכב אין די בה לעצור את הגל הגואה של גניבות אלו. המחוקק הגיע למסקנה כי מה
 שלא ניתן להשיג בפעולת החקיקה נגד גונבי הרכב יש לנסות ולהשיג בהערמת קשיים

 טכניים בפניהם ולו על־ידי אילוץ עונשי של בעלי הרכב לעשות כן.

 24 ס׳ 16(ב) לפקודת הפרשנות, נ״ח מסי 1, תשכ״ד, עמ׳ 2.
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 הערות לחקיקה

 גם לפני חקיקתו של תיקון מם׳ 10 קבעו תקנות התעבורה, תשכ״א—1961 הוראות
 מספר שההקפדה על מלויין עשויה להקשות, ולו במקצת, על מלאכתם של גונבי רכב,
 כגון: תקנה 82—״רכב שנשאר בלי השגחה״—הדורשת מנוהג הרכב להבטיח כי רכבו
 לא יונע בהעדרו (תק׳ 82(א» וכן זו המחייבת את הנהג להוציא את מפתח ההצתה של

 רכבו (תק׳ 82(ב)).
 תפוצתם הגבוהה של מקרי גניבת כלי רכב מצביעה על חוסר יעילותן של הוראות

 התקנות הנ״ל וחוק תשכ״ד גם יחד.
 ביכולתם הטכנית של גונבי רכב להתגבר בקלות על העדר מפתח ההצתה ועל דלתות

 נעולות.

 3 על רקע זה מצטייר התיקון מס׳ 10 כגסיון נואש לפנות לכיוון חדש, מאחד והוכח
 כשלונו של חוק תשכ״ד לעמוד בפרץ, ולהפנות את המאמץ לעבר מניעת העבירה
 באמצעים טכניים כשהחובה לשימוש בהם מונחת מעתה ואילך על שכמו של בעל רכב
 או נהגו. המתלונן על גניבת רכבו יהיה חשוד באי־נקיטת אמצעים למניעת גניבתו.
 ואולי אף יותר מזה — עצם העובדה כי רכבו נגנב תעיד נגדו, לפחות לכאורה, כי לא

 נקט באמצעים הדרושים.
 את הנאשם לא תתקשה המשטרה לאתר ולעצור — בעצמו יבוא לתחנת המשטרה

 ויפול בידיה כפרי בשל. בעבירה החדשה יגיע שיעור הגילויים ל־100%.
 המחוקק יצא מתוך הנחה כי יצירת העבירה החדשה תדרבן את בעלי הרכב להקפיד
 על השימוש באמצעי מניעה בפני גניבות, כפי שיקבעו בתקנות, וכך תקשה מלאכתם
 של הגנבים הפוטנציאליים ומספר מקרי גניבת רכב יפחת. האם הנחה זו מבוססת ? האם
 ריבוי מקרי התאונות מעיד על חוקי התעבורה, על עונשיהם המחמירים, כאמצעי ריסון

 יעיל ן
 מאידך, יתכן ובעלי רכב רבים יימנעו מהתלונן כדי לא לעמוד בסכנת האשמה, המע
 צר, ההרשעה והעונש. כבר היום מלאים העיתונים מודעות המבטיחות פרם בעד עזרה
 לגילוי מכוניות שנגנבו. המפרסמים מקווים להשיג לעצמם בדרך זו את רכבם ואינם
 מסתפקים בהגשת תלונה למשטרה על גניבתו. בהכנס לתוקפה העבירה החדשה יתכן

 ורבים יחדלו להתלונן.
 צמצום מספר התלונות המוגשות למשטרה לא יצמצם את מספר העבירות של שימוש
. d a r k figures) 2 6  ברכב ללא רשות—רק תגדיל את חלקם של ״המספרים הנסתרים״ (

 יצירת העבירה החדשה לא תגביר סיכוייה של המשטרה לתפוס את גונבי הרכב.
 אם־כי יתכן ויש לצפות לירידה ארעית במספר הגניבות מפני קשיי ביצוע טכניים —
 בגלל אותם אמצעים שהתקנתם והשימוש בהם יהיו לחובה, אם אומנם יעילים הם ובעלי

ו הגנבים להתגבר גם על אמצעים אלו. ד מ  הרכב ונהגיהם ישתמשו בהם, ועד אשר ל

 10. אפשר להשקיף על העבירה החדשה גם מזווית אחרת. היש בה חידוש מבחינתו

 25 ק״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1425.
Sutherland — Cressey, Principies of Criminology, 6th ed., Chicago, N. Y. 1960, 25 : 26 
"Obviously a large proportion of the crimes committed go undetected, others are 

.detected but not reported, others are reported but not officially recorded" 

434 



 על מניעת גניבתם של כלי רכב ועל אחריותו הפלילית של בעליו

 של המשפט הפלילי ? *יתכן לחייב אדם לשמור על רכושו מפני עבריין פוטנציאלי י
ל מחובתו שלא לעבור עבירות ד ב ה  האם חובתו של אזרח לגרום למיעוט עבירות י ל

 בעצמו.

 ם׳ 33 לפח״פ, שכותרת השוליים שלו היא ״המתרשל במניעת עבירות ידועות״,
 קובע: —

 ״כל אדם היודע שאדם אחר זומם לעבור פשע ואינו משתמש בכל האמצעים הסבי
 רים כדי למנוע את עשייתו, או השלמתו, יאשם בעוון ובצאתו חייב בדינו יהא

 צפוי למאסר שנתיים ימים״.

 נדירים ביותר המקרים בהם מובא אדם לדין בעבירה זו. יסודותיה, לפי ההלכה
 שנקבעה במשפטו של מוסקוכיץ » הם: —

 (א) קיום כוונה בלבו של אדם אחר לבצע פשע מסויים;
 (ב) ידיעתו של הנאשם על קיומו של אדם בעל הכוונה הנ״ל;

 (ג) על־אף ידיעתו זו לא נקט הנאשם בצעדים סבירים למניעתו של הפשע האמור.
 רק בהתקיים שני היסודות הראשונים קמה חובתו של הנאשם לפע!ל 58,

 כדאי לציין שבאנגליה נטשו זה מכבר את הגישה המחייבת קיומה של עבירה מיוחדת
: Hawkins J.זו. כדברי 

"It is no criminal offence to stand by, a more passive spectator af a crime. 
even of a murder".29 

:Glanville Williams קובע p על 
"According to institutional writers it is a misdemeanour to forbear from 
preventing a felony, but this may safely be regarded as obsolete".30 

 וכפי שמסכם זאת הרמן מנהיים: המשפט הפלילי אינו מצווה, ככלל, על האזרח לנקוט
 בפעולות פוזיטיביות כלשהן ומסתפק בציוויים להתנהגות נגטיבית כגון — לא לגנוב,
 לא לאנוס. מספר היוצאים מכלל רחב זה הולך וגדל עם הרחבת תלותם ההדדית של

. 3 ! ם י י  אזרחים והגדלת שטחי אחריותם כלפי החברה בה הם ח

 11. מה בין עבירה לפי ס׳ 33 לפח״פ לבין העבירה החדשה ?

 — בזו נדרש קיומו של ״זמם״ מיוחד לעבור פשע — ובזו קיימת חזקה כי כלי רכב
 מועד להגנב;

 — בזו נדרשת ידיעה בדבר קיומו של עבריין זומם מסויים— ובזו ישנה חזקה כי די
 שהרכב מצוי ואינו מובטח באמצעים הקבועים— הגנב כבר יימצא ואין נפקא

 מינה מי הוא;

 27 ע״פ 205/60, י״ד פד״י, עמ׳ 2455.
 28 ע״פ 136/51, ח׳ פד״י, עמ׳ 1602.

.Conney (1882) 8 Q. B. 557, C.CR 29 
Glanville Williams, Criminal Law, The General Part, 2d. ed., London 1961, 30 

.p. 422, s. 141 
.Herman Mannheim, Comparative Criminology, London 1965, vol. 1, p. 50 31 
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 הערות לחקיקת

 —כאן הדרישה היא לאמצעים םביריס למניעת הפשע וכאז אמצעי מניעה שפורטו
 בתקנות.

ה מאסר ע  התרשלות במניעת פשע, ובכלל זה פשע הנענש במיתה או במאסר עולמ, ד
 שנתיים, התרשלות במניעת גניבת רכב שהיא עוון, אף היא דינה שנתיים מאסר (אלא

 אם כן ייקבע אחרת, כמוסבר).
 אין האזרח נדרש, עפ״י החוק הפלילי, לשמור על רכושו או גופו הוא— ואם יעשה
 כן בתנאי ס׳ 18 לפח״פ ״צורך״ הוא ומעשהו יסלח לו. ם׳ 33 מחייב הושטת עזרה
 לנפגע פוטנציאלי קיים או למשטרה, בתנאי ידיעה בדבר קיומו של עבריין הזומם ביצוע

 של פשע מםויים.
 בעבירה החדשה נדרש בעל רכב לעשות לשמירת רכושו הוא ולחסוך טרדה מהמשטרה

 וסכנה מהציבור.

 12. במילים אחרות—חידושיו העיקריים של תיקון מם׳ 10 הינם, ראשית, בהטלתה,
 על סוג מוגדר של אזרחים, של החובה למניעת ביצועה של עבירה פלילית מוגדרת
 והעלולה לפגוע בזכויותיהם הרכושיות של אותם האזרחים, וגם בזכויותיהם של אזרחים

 אחרים.
 שנית, העבירה אותה יש למנוע עלולה להתבצע על־ידי אנשים אחרים שלראשונים
 אין ולא יכולה להיות שליטה כל שהיא על מעשיהם, שעצם קיומה וכוונותיהם ״לגנוב״

 את הרכב של הראשונים הנה היפוטטית.
 שלישית, אופן המניעה קבוע מראש על־ידי המחוקק.

 לעומת זאת, המסרב להושיט עזרה, שבכוחו להושיטה, כשעזרתו נדרשת על־ידי עובד
 ציבור, ושוטר בכלל זה כמובן, במקרה של פשע בולט לעין או אסון ציבורי, — יאשם

 בחטא בלבד(!) — ם׳ 381 לפח״פ.
 קשה למדי ליישב את העונשים בשתי העבירות — אי נקיטת אמצעים למניעת גניבת

 רכב וסירוב להגיש עזרה לפי ס׳ 381, זה לעומת זה.
 בראשונה הציפיה לגרימת הנזק — בין לבעל הרכב, בין לציבור—מתוצאות נהיגתו
 על־ידי גונב רכב — רחוקה למדי לעומת העבירה השניה — הפשע כבר בוצע או אסון

 כבר אירע ויש להושיט עזרה להקטנת נזקיהם.
 ,ההסבר הוא, כפי הנראה, שמשראתה הכנסת להתערב ולכוף על אזרח התנהגות
 מםויימת, מהנימוקים שהועלו לעיל, החליטה על הבטחת הציות להוראה החדשה בענישה
ב (לדעתה של הכנסת) לציות המירבי בקביעת סנקציה ת ע  מחמירה שיש בה כדי ל
 העומדת ביחס נאות לתוצאה אותה צריך תיקון מם׳ 10 להשיג. בשיקולים אלו לא היתה
 כל התיחסות לתחיקה הקיימת בשטח משפטי קרוב, אלא לגודל הנזק הנגרם לציבור

 על־ידי גונבי הרכב ולכל תוצאותיה של עבירה נפוצה זו.
 במאמר מוסגר יצויין כי מזה שנים רבות לא נוצרה בחוק של הכנסת עבירה שהיא

 חטא בלבד.

 13. יש בתיקון מס׳ 10 חידוש־מה גם מבחינה אחרת. התפקיד של מניעת עבירות
 מוטל בדרך כלל על שכם המשטרה—ם׳ 4 לפקודת המשטרה, 1926, המגדיר תפקידי

 חיל המשטרה קובע:
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 על מניעת גנ«תם של כלי רכב ועל אחריותו הפלילית של בעליו

"The Force shall be employed for the prevention, detection and prosecu-
tion of crime, the apprehension of offenders, the safe custody of prisoners 
and the maintenance of public order and the safety of persons and 
property".32 

 על האזרח בתור שכזה אינה מוטלת כל חובה לקחת חלק בתפקידיה האמורים של
 המשטרה, אלא אם כז קובע זאת חוק מיוחד, כבמקרים שפורטו —

 ם׳ 33 לפח״פ — התרשלות למנוע עבירות ידועות;
 ם׳ 381 לפח״פ — סירוב להושיט עזרה במקרים ידועים, ולבסוף —

 אי־הגשת עזרה לשוטר לעצור אדם שהשוטר מוסמך לעצור או למבוע בריחתו, לפי
נשה, שעו 3  ם׳ 20 לפקודת סדר דין הפלילי(מעצר וחיפוש) (נוסח הדש), תשכ״ט—969 1 3

 לפי סי 47(ב) לפקודה, — מאסר חודש ימים או קנס 150 לירות.
 עד כה הוגבלו, איפוא, חובותיו של האזרח למקרים אליהם מתיחסות שלש הוראות

 החוק המוזכרות, בהם זקוקה המשטרה לעזרתו לשם השגת משימותיה.
 מעתה יאלץ האזרח לסייע למשטרה בתחום נוסף של תפקידיה — במניעת גניבת רכב

 שלו עצמו.
 עם כל ההבנה לקשייה של המשטרה בבואה לבצע את תפקידיה המרובים והמגוונים
ק זמן ומחסור בכוח אדם, קיימת בכל זאת תחושה לא נוחה מתוצאותיו האפשריות ח מ  ב

 של התיקון מס׳ 10.
 אסכם בדברי השופט Devlin שנאמרו אגב מתיחת ביקורת על אחריות שללהית

 פלילית:
"Although, in one sense, the citizen is being punished for the sins of others, 
it may be said that if he had been more alert to see that the law was 
observed, the sin might not have been committed. But if a man is punished 
because of an act done by another, whom he cannot reasonably be ex-
pected to influence or control, the law is engaged, not in punishing thought-
lessness or inefficiency, and thereby promoting the welfare of the com-
munity, but in pouncing the most convenient victim".34,35 

.1145 ( א ) ׳ מ  32 חא״י, כרך בי, ע
 33 דט׳׳י, נ״ח, מס׳ 12, חשכ״ט, עמ׳ 284.

.Reynolds v. /. H. Austin & Sons Ltd. [1951] 2 K. B., 149 34 
 35 לאחר כתיבת המאמר הזח ובטרם הוצאתו לאור פורסם, ביום 1.1.70, ק״ח 2501 ובו תקנות
 התעבורה (תיקון מס׳ 3), תש׳׳ל—1970. להפתעתי לא מצאתי בו תקבה לעניו אמצעים למניעת
— לפי התיקון מם׳ 10. מקומה הטבעי היה צריך להיות אחרי ת״ק ב כ  גניבתם של כלי ר
 74(ב) (ת״ק 82(ב) הישנה). עתה מובן עוד פחות החיפזון בחקיקתו של התיקון מס׳ 10.
 יתכן ומשרד התחבורה לא הספיק עדיין לגבש מפרס מכני של האמצעים והמתקנים בהם

 מדובר בתיקון מם׳ 10.
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