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   : שותפי
 עקיפי
להפללת הצדקות

  רציונלי
�מבוססת דוקטרינה לקראת

  מאת

   *רוזנברג� דנציגהדר

“Surveying complicity’s hazy theoretical landscape can, depending 

on the commentator’s nerve, temperament, and resilience, induce 

feelings running from hand-rubbing relish to hand-on-the-brow 

gloom”.1 

א� שה	 תורמי	 לביצועה , מדוע משדלי	 ומסייעי	 אשר אינ	 משתתפי	 בביצוע העברה

ראויי	 מבחינה דאונטולוגית לשאת באחריות למרות ביצועה בידי , בדרכי	 עקיפות

שאלה זו מנקודת מבט תאורטית המזהה רציונלי	 שוני	 להפללת  המאמר בוח�? אחרי	

בשל חשיבותה נדמה כי שאלת הרציונלי	 שבבסיס הפללת המשדל . עקיפי	שותפי	 

א� . והמסייע הייתה אמורה לתפוס מקו	 מרכזי בפסיקה ובספרות העוסקות בדיני השותפות

המאמר מבקש לפתוח את השיח . שאלת יסוד מקדמית זו הוזנחה יחסית, שלא כמצופה

 ההצדקות להפללת שותפי	 הישראלי וא� לפתח את השיח התאורטי העולמי בשאלת

הוא מציג שלושה רציונלי	 גמוליי	 שוני	 המשתקפי	 בדי� האנגלו אמריקני . עקיפי	

 ומנתח את מכלול –רציונל הגברת הסיכו� ורציונל ההזדהות ,  רציונל סיבתי–הנוהג 

בניתוח המוצע גלומה חשיבות לא רק לפיתוח התשתית . הגישות בדבר רציונלי	 אלה

המאמר מספק נקודת מבט . חו	 אלא ג	 לעיצוב	 של דיני השותפות העקיפההתאורטית בת

תאורטית חדשה לחשיבה ביקורתית על דיני השותפות העקיפה ועל שאלות משנה 

החלי	 על כל אחת מקטגוריות השותפות  נורמטיביות רבות הנוגעות לעיצוב	 של ההסדרי	

ויי	 להצדיק את הפללת המאמר טוע� כי לחשיפת הטעמי	 היסודיי	 העש. העקיפה

על היחס ביניה	 ועל , השותפי	 יש השלכה על המאפייני	 הראויי	 של הסיוע והשידול

  את המאמר חוש�. הקוהרנטיות של מגוו� ההסדרי	 החלי	 על השותפי	 בהקשרי	 שוני	

 
שחר ל, אני מבקשת להודות לאהר� אנקר. איל��אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטי	, מרצה בכירה   *

,  דא�אנתוניל,  גנאי	חאלדל, אריה�מירי גורל, טוב�ימ�ס�איתי ברל, אריאל בנדורל, זיו בוררל, אלדר
, רא	 שגבל, רוני רוזנברגל, יצחק קוגלרל, לימור עציוניל, פשי�שחר ליל, דאג יוסאקל, נתנאל דג�ל
. גליה שניבוי	 על שיחות ועל הערות מאירות עיניי	 לטיוטות קודמותלחנו� שינמ� ול, אלכס שטיי�ל

 Symposium on the Work of Douglas Husak: The General Part of Criminal Lawתודה למשתתפי 
למשתתפי הסמינר המחלקתי , 2014איל� בדצמבר �של אוניברסיטת ברשנער� בפקולטה למשפטי	 
 מערכת כתב העת ולחברי הספר למשפטי	 של המכללה למינהל ובביתבמרכז האקדמי שערי משפט 

על הערות מצוינות ועל תובנות שסייעו לי ,  ובראש	 העורכי	 שיר ויסנברג וארז גוטוטר,משפטי�
עוזרי , חיי	 ולרות	 שפיגלר�לגל ב�, ליות	 רוטגול�, לחיה טוביתודה חמה . בחידוד הטיעוני	 במאמר

  .על סיוע	 בשלבי	 השוני	 של המחקר, המחקר המסורי	 שלי
1  KEITH J.M. SMITH, A MODERN TREATISE ON THE LAW OF CRIMINAL COMPLICITY 4 (1991). 
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הפוטנציאל הנורמטיבי הגלו	 בניתוח דיני השותפות העקיפה באמצעות הרציונלי	 שלה	 

�  .רציונלי	 כמסגרת חשיבה על עיצוב	 הראוי� תאוריה מבוססתומציע לאמ

רציונל . 2; הרציונל הסיבתי. 1. שלושה רציונלי� להפללת שותפי� עקיפי�. א. מבוא

התרומה הנורמטיבית של תיאוריה  .ב ;רציונל ההזדהות. 3; הגברת הסיכו�

 דיני השותפות יישו	 ראשוני של התאוריה המוצעת על. 2; כללי. 1. רציונלי��מבוססת

  .סיו� שהוא קריאה להתחלה. ג; בישראל

  מבוא

אחת הסוגיות היסודיות בתחו� דיני העונשי� נוגעת לשורש הצדקתה של הטלת אחריות על 

שבשונה מהמבצע העיקרי אינ� , אלה ה� המסייע והמשדל. שותפי� עקיפי� לעברה

נדיווידואלית המשקפת טיבה של האחריות הפלילית כאחריות אי. משתתפי� בביצוע העברה

את אופייה האוטונומי של הבחירה האנושית משלי� על עיצוב� של הדרישות החלות על 

, ככלל, לפי דרישות אלה אד� יישא. הפללת אד� במקרה של ביצוע עברה בידי אד� יחיד

באחריות פלילית לעברה רק א� ביצע את היסוד העובדתי הקבוע בה בליווי היסוד הנפשי 

במקרי� של פעילות עבריינית קבוצתית זונח המשפט את הדרישות הללו ,  ואול�.הקבוע בה

ומאמ� תפיסה קולקטיביסטית הרואה בשותפי� העקיפי� מי שנושאי� באחריות בעקבות 

אשר ככלל , תפיסה זו זרה לפילוסופיה הבסיסית של דיני העונשי�. ביצוע העברה בידי אחר

הטלת . א משלבת בתוכה יסודות דאונטולוגיי�אינה נשענת על שיקולי הרתעה בלבד אל

אחריות פלילית על צדדי� שלא התקיימו בה� במלוא� היסוד העובדתי והיסוד הנפשי של 

נדרשות הצדקות חזקות שיהיה . האתי והמשפטי, העברה מעוררת קשיי� במישור הפילוסופי

צועה בדרכי�  א� שתורמי� לבי–בכוח� לשכנע מדוע מי שאינ� משתתפי� בביצוע העברה 

במאמר זה  2.לשאת באחריות בעקבות ביצועה, מבחינה דאונטולוגית,  ראויי�–עקיפות 

אבקש להאיר את סוגיית היסוד הנוגעת להצדקת הפללת השותפי� העקיפי� מנקודת מבט 

 3.תאורטית שעניינה זיהוי רציונלי� דאונטולוגיי� העשויי� לעמוד ביסוד הטלת האחריות

אעמוד על , בנוס�. הצדקה שונה משל האחרי� כמענה לשאלה זוכל אחד מה� מציע 

  .רציונלי� זאת�ההשלכות הנורמטיביות הפוטנציאליות של תאוריה מבוססת

 
שאלת . ה	עי	 למיני ולא במבצ– משדל ומסייע –הדיו� במאמר זה יתמקד בשותפי	 העקיפי	   2

. וככזו ראויה לעיו� נפרד, הרציונלי	 להפללת מבצע בצוותא ומבצע באמצעות אחר היא שאלה נכבדה
הבחירה להתמקד בשותפות העקיפה נעוצה בכ� שהיא מעוררת בחריפות הרבה ביותר שאלות תאורטיות 

ה ולפיכ� מקיימי	 הנוגעות להצדקות להטלת האחריות על מי שלא השתתפו במישרי� בביצוע העבר
 . יותר ע	 הפגיעה בער� המוג�" רחוקה"זיקה 

" המגיע המוסרי"הג	 שהרציונלי	 מציעי	 הצדקות להפללת השותפי	 מזווית המדגישה את שיקולי   3
ניתוח המדגי	 השלכות . לרציונלי	 עשויה להיות השלכה ג	 על שיקולי הפללה תועלתניי	, בהפללת	

, ל שיקולי גמול וה� על שיקולי תועלת יובא בחלקו השני של המאמראפשריות של הרציונלי	 ה� ע
ע	 זאת בחרתי . במסגרת ניתוח לדוגמה של הסדר הפטור עקב חרטה החל על שותפי	 במשפט הישראלי

כגו� ,  כהצדקות דאונטולוגיות משו	 שלעומת שיקולי תועלת טהורי	ציונלי	להציג במאמר את הר
הרציונלי	 ג	 מספקי	 תשובה לשאלה מדוע ראוי ,  במקרי	 מסוימי	העשויי	 לתמו� בהפללה, הרתעה

 . בכ� ה	 נבדלי	 מהצדקות תועלתניות גרידא. מבחינה דאונטולוגית להטיל אחריות על שותפי	 עקיפי	
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בשל חשיבותה נדמה כי שאלת הרציונלי� שבבסיס הפללת המשדל והמסייע הייתה 

 שלא א�. אמורה לתפוס מקו� מרכזי בפסיקה ובספרות העוסקות בדיני השותפות בישראל

הספרות והפסיקה עוסקות אינטנסיבית . שאלת יסוד מקדמית זו הוזנחה יחסית, כמצופה

א� , בשאלות משנה שיש לה� זיקה לשאלת היסוד של הרציונלי� להפללת שותפי� עקיפי�

שאלות משנה אלה כוללות למשל את סיווג מעמד� של השותפי� . ה� אינ� חופפות אותה

רכת החומרה הנורמטיבית הנלווית לכל אחת מצורות  הע4;וקביעת קו הגבול ביניה�

 טיב� של היסוד העובדתי והיסוד הנפשי המרכיבי� כל אחת 6; הענישה הראויה5;השותפות

 אול� שאלת הבסיס שממנה ראויות להיגזר רבות מ� התשובות לשאלות 7.מצורות השותפות

  .מקי� וסדור, המשנה טר� זכתה לעיו� שיטתי

יקנית התקשתה א� היא לדו� בשאלת הרציונלי� להפללת אמר�הפסיקה האנגלו 

אמריקני� הביעו לא אחת �תאורטיקני� אנגלו. השותפי� לעברה ולהנביע מסקנות עקיבות

חוסר בהירות והיעדר , המשק� ריבוי קונפליקטי�, את מורת רוח� מ� הדי� הפוזיטיבי

 ג� הכתיבה 9".להצלהקריאה "פילוסופי� פירשו מצב דברי� זה כ 8.שיטתיות בי� חלקיו

א� שנית� לאתר בה , אמריקני�האקדמית על אודות הפילוסופיה של המשפט הפלילי האנגלו

נעדרת המשגה ומסגור , דיו� מועט בכמה רציונלי� אפשריי� לאחריות� של השותפי�

(Framing)10. שיטתיי�   

 
  לפסק דינו של הנשיא ברק12–10' פס, 239) 3(ד נ"פ, מדינת ישראל'  נמרדכי 4389/93פ " למשל עראו 4

, פורס	 בנבו( לפסק דינו של השופט רובינשטיי� 130' פס, מדינת ישראל'  נאוחנה 3/10פ "ע; )1996(
, פורס	 בנבו ( לפסק דינו של השופט קדמי5' פס, מדינת ישראל'  נכה� 4720/98פ "ע; )27.12.2012

 9687/09פ "ע; )1997 (549–544, 481) 5(ד נא"פ, מדינת ישראל'  נמרקדו 8573/96פ "ע; )6.7.1999
'  נלוי 4188/93פ "ע; )17.1.2013, פורס	 בנבו( פסק דינה של השופטת ארבל, מדינת ישראל'  נפלוני

) 5(ד נב"פ, מדינת ישראל'  נמשול� 1294/96פ "דנ; )1995 (551–549, 539) 5(חד מ"פ, מדינת ישראל
1 ,65) 1998.(  

פ " ע;)1997 (416–415, 406, 404, 388) 3(נא , ישראלמדינת ' נפלוני� 2796/95פ " למשל עראו 5
 ).31.12.2008, פורס	 בנבו( לפסק הדי� 50–45' פס , ישראלתמדינ'  נהורובי� 2103/07

פורס	 ( לפסק דינו של השופט דנציגר 17–14'  פס, ישראלמדינת 'נ טממיא� 1354/14 פ"ע,  למשלראו 6
 ).2001 (83–82 ,65) 2(ד נה"פ, מדינת ישראל'  נאסקי� 8469/99פ "ע ,;)22.12.2014 , בנבו

 11131/02פ "ע; )2001 (32–31, 22) 3(ד נה"פ, מדינת ישראל'  נפלונית 320/99פ "ראו למשל ע  7
, מדינת ישראל'  ננקר זהבי 6522/10פ "ע; )2004 (924–923, 917) 3(ד נח"פ, מדינת ישראל'  ניוסופוב

' בעמ, 6ש " הלעיל, אסקי�שת פר; )2.5.2013, פורס	 בנבו(  לפסק דינו של הנשיא גרוניס 24–23' פס
87 ,93. 

 Joshua Dressler, Reforming Complicity Law: Trivial Assistance as a Lesserראו למשל   8
Offense?, 5 OHIO ST. J. CRIM. L. 427 (2008)) להל� :Dressler, Reforming Complicity Law( ,

�כותפות האמריקניי	  את דיני השאפיי�המ“disgrace”. ANDREW ASHWORTH & JEREMY 

HORDER ,PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 450 (7th ed. 2013) 	כי דיני השותפות האנגליי 	טועני :
“[...] is replete with uncertainties and conflicts. It betrays the worst features of the common 

law [...] resulting in a body of jurisprudence that has little coherence” . לתיאור דיני השותפות
�כ“confused and uncertain”ראו  Douglas Husak, Abetting a Crime, 33 LAW & PHIL. 41, 50 

(2014). 
 .ש	  9

ית� למצוא שלושת המקורות המרכזיי	 שבה	 נ. כותבי	 ספורי	 עסקו בניתוח הרציונלי	 זה לצד זה  10
 ;1ש "לעיל ה, SMITH :התייחסות לבסיס הרעיוני שביסוד שלושת הרציונלי	 הנדוני	 במאמר זה ה	
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, וא� לפתח את השיח התאורטי העולמי, מאמר זה יבקש לפתוח את השיח הישראלי

המאמר יציג לראשונה את מכלול הגישות . בשאלת הרציונלי� להפללת שותפי� עקיפי�

הדיו� . ינתח אות� ויעמת ביניה�, אמריקני זו מול זו�השונות המשתקפות במשפט האנגלו

, יחשו� את מורכבות השיח בשאלת הרציונלי� לנוכח מאפייני� שוני� של הדי� הנוהג

במישור הנורמטיבי אטע� כי בניתוח זה של . נל אחרהמושכי� כל אחד לכיוו� של רציו

הרציונלי� גלומה חשיבות לא רק לפיתוח התשתית התאורטית בתחו� אלא ג� לעיצוב� של 

הניתוח שאציע יוכל לספק נקודת מבט חדשה לחשיבה ביקורתית . דיני השותפות העקיפה

ות לעיצוב� של על דיני השותפות העקיפה ועל שאלות משנה נורמטיביות רבות הנוגע

לחשיפת הטעמי� . הסדרי� שוני� החלי� על כל אחת מקטגוריות השותפות העקיפה

היסודיי� שיש בה� כדי להצדיק את הפללת השותפי� יש השלכה על המאפייני� הראויי� 

על היחס ביניה� ועל הקוהרנטיות של מגוו� ההסדרי� החלי� על , של קטגוריות השותפות

תכלית נוספת של המאמר היא אפוא לחשו� את הפוטנציאל . השותפי� בהקשרי� שוני�

הנורמטיבי הגלו� בניתוח דיני השותפות העקיפה באמצעות הרציונלי� שלה� ולהדגי� 

  .בקצרה כיצד דיני השותפות בישראל יכולי� לצאת נשכרי� מהטמעת לקחיו של ניתוח זה

י� להצדקת אחריות אציג שלושה רציונל בחלקו הראשו�. שלבי�מהל� המאמר יהיה דו

כל אחד מ� . אמריקני הנוהג�השותפי� העקיפי� כפי שה� משתקפי� בדי� האנגלו

הסבר לשאלה , הדוחקת הצדה שיקולי תועלת דאונטולוגיתמנקודת מבט , הרציונלי� מציע

.  לשאת באחריות פלילית בעקבות ביצוע עברה בידי אחר)Deserve(מדוע שות� עקי� ראוי 

הואיל ושותפי� עקיפי� נושאי� , אמריקני�ביתר שאת במשפט האנגלושאלה זו מתעוררת 

. באחריות לעברה העיקרית וחשופי� לסנקצייה שבגינה כאילו היו מבצעיה, ככלל, על פיו

המייחס לשותפי� העקיפי� אחריות בגי� תרומת� , שאלה זו מתעוררת ג� במשפט הישראלי

נו מכיר בה כאחריות ישירה העומדת א� מתלה אותה בקיומו של מבצע אחראי ואי, שלה�

 –לשותפות העקיפה כאל קטגוריה אחת , ככלל, הדיו� ברציונלי� יתייחס. בפני עצמה
Secondary parties –שצורות השותפות העקיפה מובחנות זו מזו בהיבטי� שוני� �.  א

בחירה זו מושפעת מכ� שההתייחסות לשותפי� העקיפי� בפסיקה ובספרות 

 א� ,)”aiders and abettors“(יות כחוסי� בדוקטרינה משותפת היא נפוצה אמריקנ�האנגלו

עידוד או שידול כצורות של היזק , שקיימות ג� הוראות המתייחדות לצורות של הסתה

 מציע לבסס את הפללת השותפי� העקיפי� על הסבר אחר רציונלי� כל אחד מ� ה11.עצמאי

 
CHRISTOPHER KUTZ, COMPLICITY: ETHICS AND LAW FOR A COLLECTIVE AGE 220 (2000) 

 KUTZ, COMPLICITY( ;Michael S. Moore, Causing, Aiding and the Superfluity of: להל�(
Accomplice Liability, 156 U. PA. L. REV. 395 (2007). 

הדי� הפוזיטיבי מרבה להתייחס . Accessories או Accomplicesהשותפי	 העקיפי	 מכוני	 בספרות ג	   11
 של בחירתו, והוג�' לפי סמית. למשדל ולמסייע כאל סוגי	 של שותפי	 עקיפי	 החוסי	 בדוקטרינה

�המחוקק האנגלי במסגרת הAccessories and Abettors Act 1861, 24 & 25 Vict. c. 94 להשתמש 
 לתאר את מעשיה	 של מי שחוסי	 בדוקטרינת כדי )Aid, Abet, Counsel, Procure(בפעלי	 שוני	 

�ו Aid כעמדה שלפיה שלא. השותפות העקיפה מלמדת על טיב� השונה של הפעולות הללוAbet 	ה 
,  היא פעולה המתארת מעשי סיועAidוהוג� ' לפי סמית, מושגי	 המתייחסי	 לפעולותיו של המסייע

 DAVID ORMEROD, SMITH & HOGAN’S ראו( היא פעולה המתארת מעשי שידול Abetואילו 

CRIMINAL LAW 192–193 (13th ed. 2011) .( לתפיסה המתייחסת אל המשדל ואל המסייע 	חריגי
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 רציונל. ריות במקרי� של ביצוע יחידכהצדקה לסטייה מהדרישות הטיפוסיות להטלת אח

המייחסות לשות� תרומה סיבתית ,  את אחריות השותפי� על תאוריות סיבתיותמבססאחד 

 את ההצדקה להטלת רואה  שנירציונל.  מבצעה הישירבידימטריאלית לביצוע העברה 

 הסיכויי� בהעלאת: או במילי� אחרות, אחריות בשותפות בהגברת הסיכו� לביצוע העברה

 מבסס את אחריות השותפי� על תאוריות  שלישירציונל. לביצוע העברה בידי המבצע הישיר

 הזדהות המגולמת –של הסכמה המבוססות על רעיו� של הזדהות השות� ע� ביצוע העברה 

 להכריע במישור אינהמטרת הדיו� בחלק זה של המאמר . ביחס הנפשי כלפי ביצועה

כי א� ,  כהצדקה הראויה ביותר להפללת השותפי� נכו� לאמ�רציונלהנורמטיבי איזה 

  . שלה�ה החולשה והחזקנקודותעל , רציונלי�להציג את שלושת ה

 המאמר אבקש לחשו� את הפוטנציאל הנורמטיבי הטמו� בניתוח דיני של השני בחלקו

 אציע כ� בתו�. שביסוד� רציונלי�השותפות בשיטת משפט נתונה מ� האספקלריה של ה

 ביקורתית של דיני השותפות לבחינה כמסגרת רציונלי��מבוססתלאמ� תאוריה 

טענה זו אדגי� באמצעות הצצה . הפוזיטיביי� ולחשיבה על עיצוב� של הסדרי� ראויי�

 של דיני השידול והסיוע ניתוחאטע� כי .  הנוהגי� בישראלותראשונית לדיני השותפ

ת מקטגוריות השותפות  אחכל שבבסיס רציונלי� בי� ההבדלי� מצביע על ישראליי�ה

אחריותו ,  הגברת הסיכו�רציונל את אחריות המסייע על שביססה, הפסיקה לעומת. העקיפה

מסקנה זו עולה .  ההזדהותרציונל הסיבתי לבי� רציונלשל המשדל הושענה על צירו� בי� ה

 לא המשפט הג� שבית 39מניתוח הלכות הסיוע והשידול במשפט הישראלי שלאחר תיקו� 

 הללו רציונלי� הבהבדלי. ות ולא התייחס אליה� מפורשרציונלי� בטרמינולוגיית ההשתמש

,  על עיצוב הכללי� הראויי� של דיני השותפות העקיפה בהקשרי� שוני�להשלי� כדי יש

 מהסדרי� אלה חל חלק. פטור עקב חרטה ואחריות לעברה שונה או נוספת, ענישה ובה�

הבחירה .  על כל אחד מה� אחרתחל אחר חלק א�,  על המשדל ועל המסייעאחידה תחולה

 רציונליי� א� הבדלי העללהחיל בהקשרי� מסוימי� אותו הסדר על המשדל ועל המסייע 

אינה פסולה ,  בהקשרי� אחרי� להבחי� ביניה�ואילו, בהטלת אחריות פלילית עליה�

יותיו מתכל,  מושפעת מתוכ� ההסדר הספציפי עצמולהיות יכולה זאת כבחירה. בהכרח

 כי קוהרנטיות היא תכונה רצויה של בהנחהאול� .  ומוסדיי� אחרי�תוצאתניי�ומשיקולי� 

 הגנה על להבטיח שנועדה מידה אמתמערכת המשפט בהיותה לא רק ער� אסתטי כי א� 

 הרי 12,שוויו� והגינות בעיצוב הכללי� המשפטיי�, רציונליות מהותיי� כמו ערכי�

 
�יימי	 במשפט האמריקני בדמות דוקטרינת הבאותה נשימה קSolicitationודוקטרינת ה �Instigation .

 מכוח� אינה נגזרת מאחריותו של שהאחריותדוקטרינות אלה מאפשרות להפליל משדל או מסית בעברות 
 ,.MODEL PENAL CODE § 5.02 (AM. LAW INST ראו(מבצע עיקרי אלא קמה מתו� מעשיו של הנאש	 

Proposed Official Draft 1962)) (במשפט האנגלי דוקטרינת ). האמריקני לדוגמה הפלילי הקוד: להל�
�הIncitement מאפשרת להפליל מסייע בעברה עצמאית שהאחריות לה אינה נגזרת מאחריותו של מבצע 

). GLANVILLE WILLIAMS, TEXTBOOK OF CRIMINAL LAW 605–607 (3rd ed. 2012) ראו(עיקרי 
ניתוח המוצע במאמר זה עשויי	 להתאי	 במידת מה ג	 לצורות השותפות המעוגנות כעברות חלקי	 מה

עברות אלה , א� כיוו� שה� חורגות ממבנה אחריות הנגזרת מאחריותו של המבצע, של היזק עצמאי
 .דמעוררות שאלות נוספות הטעונות מחקר נפר

לדיו� בחשיבותה של . John E. Coons, Consistency, 75 CAL. L. REV. 59 (1987)ראו למשל   12
 . ב של המאמרפרקקוהרנטיות כאמת מידה להערכת תוקפ	 של כללי	 משפטיי	 ראו להל� 
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 הבדלי� באות� והתחשבות בהקשר אחד רציונלי� בי� ה ההבדלי�מ�שהתעלמות המחוקק 

 של קוהרנטיות מתחדדת ביתר שאת במשפט חשיבותה. הצדקה אחר מחייבות בהקשר

 הפרט א� במקרי� של על הסנקציות הקשות שהוא מאפשר ככלל להטיל לנוכחהפלילי 

לרבות ,  של המשפט הפלילי משלי� על כללי הפרשנות המותרי� בוטיבו. ידיעת החוק�אי

עקרו� החוקיות וההקפדה היתרה על חקיקה . האיסור להשתמש בהיקש או בגזרה שווה

ברורה ולא שרירותית עולי� בקנה אחד ע� דרישה לקוהרנטיות של החקיקה , בהירה

 אודות דיו� בישראל על בהיעדר.  הפליליבשדההפלילית ומדגישי� את ערכה הייחודי 

 לסוגיית בלא הידרשות נעשה הקיימי�י השותפי�  מכלול דיניצובברי כי ע, רציונלי�ה

 ההסדרי� הקיימי� בראי בחינת). א� שאינו שיקול יחידני( כשיקול בעל ער� רציונלי�ה

מ� ההיבט ,  מבט חדשהנקודת אפוא צורות השידול והסיוע מספקת שביסוד הצדקותה

קיפי�  ההסדרי� החלי� על השותפי� העהערכת בבחשבו� להביאה שיש, הדאונטולוגי

  .השוני� ההסדרי� הקיימת בי� הקוהרנטיות מידתו

, ו המוצעת ברציונלי�ה� מבוססתתאוריהב יחתו� בהצעה לשימוש עתידי המאמר

 זו תאוריה בהשלכות הפוטנציאליות הנלוות לשימוש בשידונו מחקרי המש� במסגרת

  .העקיפה ובהערכה של דיני השותפות בניתוח

  י� עקיפי� להפללת שותפרציונלי� שלושה. א

ומדוע ,  להבי� מה� אות� מאפייני� ההופכי� אד� לשות� לעברה שביצע אחרהניסיו�

 שייעשה מנקודות מבט שונות וממגוו� אפשרובאיזה היק� מוצדק לייחס לו אחריות פלילית 

נית� להציע פילוחי� שוני� שדרכ� אפשר להתבונ� על אחריות השותפי� . של היבטי�

הזזת זווית המבט משנה את : משול להתבוננות בקליידוסקופהדבר . ולנסות לאפיינה

 ייתכנו תמונות אפשריות רבות מזוויות התבוננות שונות מבלי וכ�, התמונה הנשקפת

הבא לידי ביטוי בהבדלי הגישות , ריבוי התפיסות הקיימות. שהאחת מבטלת את קודמתה

 מקשה לעתי� על הגדרת , בשיטת משפט אחתפלוגתאבי� שיטות משפט שונות וא� בי� בני 

 הנוגעת היסוד בחלק זה אבקש להאיר את שאלת 13.נקודת המבט שממנה תיבח� הסוגיה

 רציונלי� של השותפי� העקיפי� מנקודת מבט המבחינה בי� �להצדקת הפללת

  . להטלת האחריותשוני� דאונטולוגיי�

 
יש . ראו למשל את המחלוקת בשאלת קיומו של בסיס עצמאי להטלת אחריות פלילית על שותפי	 לעברה  13

המכונני	 אשמה ג	 , תהמציעי	 להשתית את אחריות השותפי	 על בסיסי	 מוכרי	 לאחריות פלילי
הסבור כי דוקטרינה מובחנת של שותפות , כזה הוא מייקל מור. במקרי	 החורגי	 מדיני השותפות

מיותרת משו	 שנית� להשית את אחריות השותפי	 על בסיס קטגוריות קיימות אחרות שלפיה� אד	 יכול 
 MICHAEL S. MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY 280–323(להיות אחראי לתוצאה 

נכשלי	 לספק , החלי	 במקרי	 של ביצוע יחיד, אחרי	 סבורי	 כי בסיסי האחריות המוכרי	). (2009)
האמור להתקיי	 , הסבר לטיבו של היחס המיוחד בי� פעולותיו של השות� לבי� פעולות המבצע העיקרי

עי	 להכיר בדוקטרינת ה	 מצי. על מנת לכונ� את אחריותו של השות� לעברה שלא היה לו חלק בביצועה
אשר אינו משות� לצורות אחרות של אחריות פלילית ואינו , השותפות כבסיס עצמאי להטלת אחריות

 R.A. Duff, Is Accomplice Liability : של אנתוני דא�עמדתו את למשל ראו .תלוי בתנאיה�
Superfluous?, 156 U. PA. L. REV. PENNUMBRA 444, 450–451 (2008). 
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, חופפתא� אינה ,  הצדקת הפללת השותפות העקיפה משיקהשביסוד רציונלי� השאלת

 על הבנתנו את טיבה של להשלי� בה� כדי שיש – פילוסופיות ומשפטיות –לשאלות נוספות 

 במדויק מה קורה להגדיר מבקשי�כ� למשל פילוסופי� של הפעולה .  השותפי�תאחריו

כפי שטוענת מרגרט גילברט .  יחדיופועלתכשקבוצה של אנשי� שיש ביניה� קשר 
(Gilbert) , פעולה משותפת(Joint Action) נובעת מכוונת� המשותפת של כל החברי� 

במידה , ואותה כוונה מחייבת אות� לבצע את הפעולה המשותפת עליה הסכימו, בקבוצה

 א� כדי לכונ� אחריות פלילית בגי� שותפות לעברה אי� נדרשי� 14.שזו צריכה להתקיי�

. מת בוצעה יחדיובהכרח אות� התנאי� שפילוסופי� אלה מציעי� כדי לקבוע שפעולה מסוי

א� עדיי� לא ייחשב , ייתכנו מקרי� שבה� אד� יסייע לאחר ויישא בשל כ� באחריות פלילית

 נקודת המבט המעניינת פילוסופי� של הפעולה ממוקמת אפוא 15. יחדכמי שפועל ע� האחר

במישור גאומטרי שונה מזה שממנו משקיפה החוקרת העוסקת בהבנת הרציונלי� להפללת 

  .השותפי�

 השלכות על הבנת טיבה של אחריות השותפי� נוגעת למחלוקת ה אחרת שיש לוגיהס

 על בסיס תתבדבר אופייה של אחריות השותפי� כאחריות נגזרת או כאחריות ישירה המושת

אשר קמה ,  המוכרת של אחריות עצמאיתתבנית כשלא. התנהגותו של השות� כהיזק עצמאי

תפיסת האחריות הנגזרת מניחה כי , בה� בלבדמתו� פעולותיו של העושה עצמו ותלויה 

בהיותה נטולת קיו� עצמי היא נגזרת . במהותה) אקצסורית(אחריות השותפי� היא נלווית 

" בבואה "מעי� שהיא,  של התנהגות פסולה שביצעקיומהמאחריותו של מבצע עיקרי או מ

. הכולוסכ� על  ג� טיבה של אחריות השותפי� כאחריות נגזרת אינו בהיר ואינו מ16.לה�

תאורטיקני� נחלקי� בשאלה . אמריקני רווי תפיסות סותרות בעניי� זה�המשפט האנגלו

כיצד יש להבי� את טיבה הנגזר של האחריות באופ� שישמר את המאפיי� האיכותי הטבוע 

 לעומת זאת תפיסה של השותפות העקיפה כהיזק עצמאי מייחסת לשות� אחריות 17.בה

 
14  MARGARET GILBERT, ON SOCIAL FACTS 208 (1989). 
15  Gideon Yaffe, Intending to Aid, 33 L. & PHIL. 1, 38 (2014). 
שיטות משפט שונות חלוקות בשאלה .  הוא מורכב)Derivative Liability(" האחריות הנגזרת"מושג   16

 על מסורת המשפט בשיטות המבוססות. מהו הבסיס שממנו נגזרת אחריות	 של שותפי	 עקיפי	
במקרי	 שבה	 . כנגזרת מאחריותו של מבצע עיקרי אחראי, ככלל, אחריות השותפי	 נתפסת, המקובל

 המסכת הראייתית נגד	 א	לא תקו	 אחריות השותפי	 א� , המבצע הישיר אינו נושא באחריות פלילית
 חוקי לעומת זאת במשפט הגרמני אחריותו של השות� העקי� נגזרת ממעשה לא. מפלילה

)Wrongdoing( של מבצע בעל יסוד נפשי הקבוע בהגדרת העברה ובהיעדר סייג מצדיק שחל על 
העלולה להישלל מחמת סייגי	 פוטרי	 , זאת בהתעל	 משאלת אחריותו הפלילית של המבצע. המעשה

 MICHAEL BOHLANDER, PRINCIPLES OF GERMAN ראו(לאחריות פלילית החלי	 עליו אישית 

CRIMINAL LAW 167–168 (2009); Sanford H. Kadish, Complicity, Cause and Blame: A Study 
in the Interpretation of Doctrine, 73 CAL. L. REV. 323, 406 (1985)) להל� :Kadish, Complicity, 

Cause and Blame( ;SMITH ,על משמעות מושג הנגזרות להרחבה). 133–94' בעמ, 1ש " הלעיל 
 אחריות השותפי� בגי� עבירה שונה או נוספת במשפט דוקטרינתרוזנברג �ומורכבותו ראו הדר דנציג

, " לפילוסופיהדוקטור"חיבור לש	 קבלת תואר  (241–168 א לחוק העונשי�34סעי� : הישראלי
 GABRIEL HALLEVY, THE MATRIX OF ;)2011,  הפקולטה למשפטי	–איל� �אוניברסיטת בר

DERIVATIVE CRIMINAL LIABILITY (2012) . 
 ראו(למעשיו של השות� העקי� " הופכי	"כ� למשל יש הטועני	 כי מעשיו של המבצע העיקרי   17

JOSHUA DRESSLER, UNDERSTANDING CRIMINAL LAW 458 (6th ed. 2012)(. את 	יש המפרשי 
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 18.שלא ובי� בוצעה בסופו של דבר שזובי� , תהוות העברה העיקריתישירה בגי� תרומתו לה

התנהגות השות� העקי� נתפסת כמעי� ניסיו� לגרו� להשלמתה של העברה העיקרית 

עידוד או שידול לביצוע , בתיווכו של אד� אחר ומכוננת עברה עצמאית שעניינה סיוע

 מהותה של הבנת לבאשר המחלוקת בשאלה זו משקפת אפוא תפיסות שונות 19.עברה

  .  הפללת השותפי�שביסוד רציונלי�א� שאלה זו אינה זהה לשאלת ה. השותפות

 תאורטיקני� של המעסיקה נוספת המושפעת מהבנת טיבה של השותפות וסוגיה

הגדרת היחס .  ליסוד הנפשי הראוי לכינונה של שותפות עקיפהנוגעתהמשפט הפלילי 

 וכלפי התנהגותו של המבצע מושפעת שלוהגותו הנפשי שנדרש מצד שות� עקי� כלפי התנ

 כדי לייחס הא�: למשל.  בפעילות העברייניתהעקי� של השות� חלקו נתפסמ� האופ� שבו 

הא� יש ?  יש לדרוש כי יתקיי� בו היסוד הנפשי הנדרש מ� המבצעמסייעלאד� אחריות כ

העברה העיקרית  חפ� כי בהכרח בו שיתקיי� בלא סייעלדרוש כי תתקיי� בו רק כוונה ל

 תקיי� הנפשי המיסוד הסיוע גופו וכלפי הכלפיאו שמא יש להסתפק רק במודעותו ? תתבצע

 אמור הנפשי הנדרש מהשות� היסוד 20. משפט נחלקות בסוגיה זושיטות? אצל המבצע

�, ואכ�.  העיקריתה השותפות ואת טיב הזיקה שבי� השות� לבי� ביצוע העברמהות את לשק

 ביסוד נפשי שונה ובכ� משקפות תפיסה שונה המסייע הפללת אתות שיטות שונות מתנ

 הנפשי של השות� כלפי התנהגותו וכלפי היחס ת זאת שאלע� 21.באשר לטיבו של הסיוע

 
 Robert ראו( הוא המבצע היה כאילוות� טיבה הנגזר של אחריות השות� כמאפשר להתייחס לש

Weisberg, Reappraising Complicity, 4 BUFF. CRIM. L. REV. 217, 222 (2000)(. 	מצייני 	אחרי 
 ,Kadish ראו(שהאחריות הנגזרת מתגבשת כאשר השות� תור	 למבצע עיקרי להפר את החוק 

Complicity, Cause and Blame ,337' בעמ, 16ש " הלעיל.( 
להתייחסות לאחריות השותפי	 כאל היזק עצמאי בקודקסי	 פליליי	 מהשליש הראשו� של המאה   18

 ניתוח משווה של המצב המשפטי – לסוגיית השותפות לדבר עבירה כה��העשרי	 ראו מרי	 ברנשטי�
האוניברסיטה העברית , "הופי לפילוסדוקטור"חיבור לש	 קבלת תואר  (11באנגליה ובצרפת , בישראל

תפיסה של השותפות העקיפה כהיזק עצמאי פורסמה בדוח ). 1971,  הפקולטה למשפטי	–בירושלי	 
�של הLaw Commission 1993 באנגליה משנת) Law Commission Consultation Paper 131 

Assisting and Encouraging Crime (1993) .(ינה המזהה את הוועדה המליצה לזנוח את הדוקטר
 inchoate(אחריות השותפי	 כאחריות נגזרת והציעה לבססה על תפיסה של התנהגות לא מושלמת 

liability( .ראו לדיו� Keith J.M. Smith, The Law Commission Consultation Paper on 
Complicity: (1) A Blueprint for Rationalism, 1994 CRIM. L. REV 239 . הצעה זאת הוועדה דחתה

�א� המחוקק האנגלי עיג� הצעה זו ב, 2007�וב 2006�בדוחות מאוחרי	 יותר שפרסמה בSerious 
Crime Act 2007, c. 27 ,מתקיימות זו , כ�. מבלי לבטל את דוקטרינת השותפות כאחריות נגזרת 	כיו

, רה העיקריתשאינ� מותנות בתחילת ביצוע העב, לצד זו במשפט האנגלי ה� עברות של שותפות עקיפה
שמשתכללות רק כאשר המבצע העיקרי החל בביצוע , וה� עבירות נגזרות של שותפות עקיפה

 ).606 'בעמ, 11ש "לעיל ה,  WILLIAMSראו(
 .Daniel Yaeger, Helping, Doing and the Grammar of Complicity, 15 CRIMלתפיסה ברוח זו ראו   19

JUST. ETHICS 25 (1996); John Spencer, Trying to Help Another Person Commit a Crime, in 
CRIMINAL LAW: ESSAYS IN HONOUR OF J.C. SMITH 148 (Peter Smith ed. 1987); Richard 

Buxton, Complicity and the Law Commission, 1973 CRIM. L. REV. 223, 223–230 . 
 לסוגיה שיש השאלה זו מוזכרת כא� א� כדוגמ. י של שותפי	 עקיפי	 אדו� בהמש�בשאלת היסוד הנפש  20

 .לה קשר לתפיסה המהותנית של השותפות
בתנאי	 השוני	 הנדרשי	 בשיטות משפט שונות לש	 הפללתו ובקשר , לדיו� ביסוד הנפשי של מסייע  21

 לחוק 39עשור לתיקו� "ראו למשל מרדכי קרמניצר , שבי� היסוד הנפשי לתפיסת טיבו של הסיוע
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 ששאלתמכיוו� ,  להפללת השותפות העקיפהרציונלהעברה העיקרית אינה זהה לשאלת ה

מישור העובדתי על מנת  התרומה הנדרשת מאד� במשאלת ג�, למשל,  מושפעתרציונלה

 הפללת השות� שביסוד רציונלי� המ� נגזרתשאלת היסוד הנפשי , ואול�.  שות�חשבשיי

  . אחרי�לצד רכיבי� , או לפחות את חלק�, ואמורה לשק� אות�

האספקלריה שאאמ� במאמר זה להתבוננות על טיבה של אחריות השותפי� ,  כי כ�הנה

 לגשת נית� שבאמצעות� כאמור אחרי� תוכי�חי, וממילא אינה מבטלת,  חופפתאינה

 רציונלי�בחינת אחריות השותפי� בראי ה:  הואנהפו� 22. אחריות השותפי�טיבלבחינת 

, למשל.  עשויה להשלי� אות�א� אחרות ואפשריות ניתוח דרכי משתלבת ע� שבבסיסה

 מתחרה תפיסה אחת בכלגישות החוסות � תתיבי�,  זההרציונלבדמות ,  מכנה משות�ייתכ�

 אחריות השותפי� כאחריות נגזרת מול אחריות השותפי� –כגו� אלה שהוצגו לעיל , לאחרת

 ביסוד דוקטרינה המייחסת לשות� עקי� ה� להיות יכול רציונל אותו. כישירה ועצמאית

אחריות בגי� העבירה העיקרית וה� ביסוד דוקטרינה המייחסת לשות� אחריות בגי� 

,  משות�רציונל תחלוקנה שונות גישות שאפשר מסוימי� �בהיבטי, כ�. התנהגותו שלו

 מתיימר אינו להל� שיוצעהניתוח .  פערי תפיסה ניכרי�לשק� יכולותובהיבטי� אחרי� ה� 

 היא תרומתו.  טיבה ומהותה של אחריות השותפי�להבנת את הדיו� באשר למצות אפוא

  .משיגה על אחריות השותפי� ולהלחשוב נוספתבחשיפה של דר� אפשרית 

  .  מקדמיותהבהרות חמשנחוצות , רציונלי� אפנה לדו� בכל אחד מ� הבטר�

אמריקני � בחלק זה של המאמר נשע� על עיו� בדי� האנגלורציונלי�הדיו� ב, ראשית

 המקובל ובמשפט במשפט המשתקפותמטרתו להציג הצדקות שונות . הנוהג

יו� במבנה הדוקטרינרי של דיני מתו� ע, אמריקני הנוהג להפללת השותפות העקיפה�האנגלו

הדיו� יחשו� את מורכבות השיח בשאלת . בפסיקה ובשיח האקדמי, השותפות העקיפה

 רציונלהמושכי� כל אחד לכיוו� ,  לנוכח מאפייני� שוני� של הדי� הפוזיטיבירציונלי�ה

  . אחר

 ברמה. אפשריות הצדקות א� ה� יתמקד המאמר שבה� רציונלי� השלושת, שנית 

 מתיימרי� למצות את ההצדקות שנית� אינ� א�ו, ול אינ� מוסכמי� על הכה�מטיבית הנור

 שבה� אדו� רציונלי� את הלנסח נית�היה , מזאתיתרה . להציע להפללת השותפי� העקיפי�

   23. נוספי�רציונלי� ליצור בה� כדי שהיה, בחיתו� או ברזולוציה שוני�

 
אלי  (612–611, 609  לחוק העונשי�39 לאחר עשור לתיקו� – בפלילי� מגמות"  דברי תגובה–העונשי� 

מרדכי ; ")39עשור לתיקו� "קרמניצר : להל�) (2010, אטינגר ושי לביא עורכי	�קר� שפירא, לדרמ�
לאומי �הבי�נות מ� המשפט התבונ,  מהלכת פוליאקוב ועד ימינו–המסייע "קרמניצר ונעה אלשי� 

, שרו� חנס ורענ� גלעדי עורכי	, יה'אילה פרוקצ, אהר� ברק (427–422, 399  אליהו מצאספר" הפלילי
2015 .( 

ועניינו , מצוי במישור הפילוסופי, אשר הוזכר לעיל, חיתו� אחר המשלי� על טיבה של אחריות השותפי	  22
ה	 כאמור , במישור המשפטי, תוכי	 אפשריי	 אחרי	חי. התנאי	 שבהתקיימ	 תיכו� הפעולה המשותפת

שאלת אופייה של אחריות השותפי	 כאחריות נגזרת או כאחריות ישירה או שאלת היחס הנפשי של 
בי� החיתוכי	 השוני	 אפשר שיתקיימו יחסי . השות� כלפי התנהגותו שלו וכלפי התנהגותו של המבצע

 על טיבה של – שאינה חופפת לאחרות – אחרת תבוננוא� כל אחד מה	 מספק זווית הת, גומלי�
 . השותפות

הממוק	 על , בי� הרציונל הסיבתי לבי� רציונל הגברת הסיכו� נית� להציע רציונל של תרומה ממשית, כ�  23
 התרומה הממשית מצדיק את ונלרצי. הספקטרו	 שבי� תרומה סיבתית לבי� תרומה פוטנציאלית בלבד
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. ביר את כלל צורות השותפות העקיפה אחד המתיימר להסרציונל בהכרחאי� , שלישית

 ביצירת את זה זה להשלי� עשויי� זה בזה אלא מתחרי� בהכרח אינ� רציונלי�ה, במוב� זה

 של שותפות קטגוריה א�תיתכ� . העקיפה בשותפותמגוו� של הצדקות לקיומ� של קטגוריות 

זה של מטרת הדיו� בחלק ,  או כ�כ�. רציונלי� כמהשהצדקתה תתבסס על שילוב של 

 כהצדקה הראויה ביותר לאמ� נכו� רציונלהמאמר אינה להכריע במישור הנורמטיבי איזה 

,  וחולשותיה�זקותיה�על ח, רציונלי�הדיו� יבקש להציג את שלושת ה. להפללת השותפי�

  . מסמרות בדבר עדיפותו של מי מה�לקבועמבלי 

 השותפות טגוריותקלהבחנות דקות בי� , ככלל,  בחלק זה לא ירדהדיו�, רביעית

 שותפי� הצדקות אפשריות להפללת כוללנית הצגהתחת זאת הוא ינסה להציג . העקיפה

 יותר להצדקת להתאי� יכולי� מסוימי� רציונלי�א� שברי כי במישור הנורמטיבי , עקיפי�

 כאמור אתייחס להבחנות.  הפללת� של משדלי�להצדקת– ואחרי�, הפללת� של מסייעי�

 קטגוריית שותפות עשויי� לחסות אבות באותה,  מזאתיתרה. מאמרבחלקו השני של ה

, למשל.  שוני�רציונלי� אחריות� נית� להצדיק על בסיס שאת,  שותפי�של שוני� טיפוס

.  שיחסו מסייעי� המובחני� זה מזה בטיב הסיוע שה� מגישי�אפשר של סיוע בקטגוריה

תר� סיבתית לביצועה של , בו השתמש והמבצע, נית� לטעו� כי מי שמסר אקדח למבצע

,  בסופו של דבר השתמש בכלי אחרוהמבצע, לעומת זאת מי שמסר אקדח למבצע. העברה

החשיבה על מהות� ועל .  כי תבוצעהסיכו� להגברתלא תר� סיבתית לביצוע העברה א� תר� 

 מאפשרת לאפיי� קטגורית רציונלי�טיב� של צורות השותפות העקיפות דר� זיהוי ה

 הר� התחתו� ששיטת המשפט תבחר פי על של השות� טיפוסיתהת את דמותו וכוללני

 משפטית קודיפיקציהיכולתה של � באיבהתחשב. לאמ� להגדרתה של אותה צורת שותפות

החוק מסתפק , קטגוריות בכל קטגוריה�בדמות יצירת תתי,  גבוהה מדילרזולוציה להגיע

 מבחי�לו היה המחוקק . עתי� גסהל, מופשטת הגדרה תבהגדרת כל אחת מצורות השותפו

היה מתקבל ,  קטגוריה משפטית נפרדתסוג�תת של סיוע והיה מייחד לכל סוגי��בי� תתי

  . קומוניקטיבי ולאעמוס , חוק מסורבל

בי� הגישות , ככל הנית�,  ולעמתרציונלי� מבקש להציג כל אחד מ� ההדיו�, חמישית

 גישות שונות נעשי� לפי קריטריוני� במקרי� טיפוסיי� השוואה ועימות בי�. השונות

 שמרכז הכובד של וו�אול� כי.  או השונידמיו�שמהווי� נקודות ייחוס להבלטת ה, אחידי�

 
רציונל זה זוכה למקו	 . המשתלבת במעשה העברה, מעשית לביצועהפללת המסייע משו	 תרומתו ה

ובפסיקת , כדוגמת גרמניה ואוסטריה, למשל בדי� של חלק ממדינות המשפט הקונטיננטלי, מרכזי
 ICTY(לאומיי	 שבוצעו ביוגוסלביה וברואנדה �הטריבונלי	 שהוקמו אד הוק לדיו� בפשעי	 בי�

�וICTR) (). 419, 410–408' בעמ, 21ש "הלעיל ,  קרמניצר ואלשי�ראו 	המשפט האנגלי הסתפק לעתי
פסיקה . שאינה חייבת לעלות כדי תנאי הכרחי לנזק, א� הוא בדרישה של תרומה ממשית מצד השות�

 של למראו( סיוע או עידוד שסייעו או עודדו בפועל יכוננו אחריות בשותפות מעשי רקאנגלית קבעה כי 
R v. Clarkson, [1971] 3 All E.R. 344 (Court-Martial App. Ct.) .( לתמיכה בדרישת התרומה

 John Gardner, Complicity and Causality, 1הממשית כתנאי לכינונה של שותפות עקיפה ראו למשל 
CRIM. L. & PHIL. 127, 137 (2007) . 	ישראלי 	מלומדי 	ג 	קרמניצר  מרדכי ראו(בגישה זו תומכי

"  על הסיוע לדבר עברה ועל הפרשנות בפלילי	–בית המשפט כמסייע לדבר חקיקה "וליאת לבנו� 
המשפט הפלילי בפסיקת בית המשפט העליו� "אריה �מרי	 גור; )2002 (404, 403 יז  משפטמחקרי

 83–82, 59 ז  ודברי�די�"  מגמה של הרחבת האחריות הפלילית ושל החמרת הענישה–א "בשנת תשע
 ).419' בעמ, 21ש "לעיל ה, קרמניצר ואלשי�; )2012(
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 בסיס אפיוני� על להשוות ביניה� נית�לא תמיד ,  לכיוו� אחרמוש� רציונלי�כל אחד מה

 להצדקת  הטע� המוצעאת אפוא יבליט רציונלי� אחד מהבכל הדיו�. מוגדרי� אחידי�

 של זיקה או יחס בי� נבדלי� הטעמי� השוני� נגזרי� מסוגי� � בנסיבות שבהההפללה

  . השות� לבי� ביצוע העברה העיקרית

  הרציונל הסיבתי. 1

 השאלות המעסיקות ביותר תאורטיקני� המנסי� למצוא היגיו� בהטלת אחריות על אחת

 סיבתית בי� יחסי�כת  כתנאי להכרה בשותפות נדרשת מערא� היא עקיפי�שותפי� 

שות� עקי� נושא ,  זהרציונל פיעל . התנהגותו של השות� לבי� מעשיו של המבצע העיקרי

 זו מניחה כי גישה .באחריות לעברה העיקרית משו� שתר� סיבתית לביצועה בידי אחר

" גור�"אחריות לעברה העיקרית מוטלת על שות� עקי� משו� היותו של האחרו� 

 ולא מפני שהתנהגותו או כוונותיו כשלעצמ� אסורות על חוקית לאייה להיווצרותה של עש

  .  החוקפי

 הסיבתי גרר אחריו עיסוק אינטנסיבי במיוחד רציונל הנדוני� הרציונלי� שלושת המבי�

אחריות פלילית , ראשית:  לכ� נית� להציע הסבר משולש24.אמריקני�במשפט האנגלו

 היא סיבתיות. יות בי� פעולות המבצע לתוצאה במקרי� שבה� מתקיימת סיבתברגילמוטלת 

 לכ� 25. ונפו� בהקשר הפלילי לייחוס אחריות בגי� עברות מושלמותיעיל הנמקה כלי אפוא

 להצדיק את אחריות השותפי� העקיפי� מושתתי� על ניסיונות שמאמצי�אי� זה מפתיע 

� נית� לאפיי� לשאלה א, שנית 26;לקשרה לפרדיגמה המוכרת של אחריות על בסיס סיבתיות

 סיבתית יחסי� בי� מעשי השות� לבי� מעשיו של המבצע כמערכת היחסי�את מערכת 

 דיני השותפות פיכיוו� שעל . אמריקנית�נלווית השלכה חשובה בשיטה האנגלו

מרגע שהתגבשה אחריותו הפלילית של שות� הוא נושא באחריות , אמריקניי��האנגלו

מתעורר צור� בכלי לוגי שיסייע להסיק , רה בעצמווחשו� לענישה כאילו שביצע את העב

א� נכו� לומר כי צד יישא באשמה א� : כא� נכנסת לתמונה הסיבתיות. א� מסקנה זו ראויה

אזי מבחינה לוגית ראוי לייחס לצד הראשו� את , גר� לפעולותיו של צד אחר הנושא באשמה

ואולי א� להשית עליו , י�אות� פעולות ותוצאות שינבעו ממעשיו כאילו גר� לה� במישר

 
24  Weisberg ,229' בעמ, 17 ש"לעיל ה . 
ובהקשר המוסדי של בתי משפט היא , תורת הסיבתיות נפוצה בעול	 המשפט ג	 בשדה המשפט האזרחי  25

 . אמצעי הנמקה מוכר ויעיל
קרי הגדרת ,  שמרבית העברות ה� עברות התנהגותיותכיוו� .10 ש"ה לעיל ,KUTZ, COMPLICITY ראו  26

נית� לתהות על אינטנסיביות , הנורמה האוסרת כוללת התנהגות ונסיבות אסורות בלא רכיב תוצאתי
. אהביצוע העברה העיקרית היא התוצ, אול	 נית� לומר שכאשר מדובר בשותפי	. העיסוק בסיבתיות

לצד זאת נית� לטעו� כי ג	 א	 גרימה לאחר לבצע את ההתנהגות האסורה עונה על כללי הסיבתיות 
השוו . לגור	 כלשהו, על האלמנט ההתנהגותי שבה, ספק א	 מוצדק לייחס את ביצוע העברה, הלוגית

שבעניינ	 יש הטועני	 כי לא די בגרימה , טענה זו לדיו� המתעורר במקרי	 של ביצוע באמצעות אחר
אלא נדרשת שליטה במוב� של שימוש באחר ככלי בידי , לאחר לבצע את היסוד העובדתי הקבוע בעברה

 של ביצוע צורות "אריה�מרי	 גור; 1977–ז"התשל, לחוק העונשי�) ג(29'  סראו(המבצע לביצוע העברה 
 – אד� כלישחר אלדר ; ")צורות ביצוע"אריה �גור: ל�לה) (1990 (55, 47, 29 א פלילי�" עבירה פלילית
 ).) אד�כליאלדר : להל� ()2009 (23–22  לביצוע עבירות והנהגת ארגוני פשיעהאד�שימוש בבני 
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סיבתיות נתפסה כאמצעי להצר את , שלישית 27;עונש הזהה לעונשו של המבצע הישיר

 �אחריותו של מבצע משתכללת רק כשהתנהגותו . בבהירות ולסרטטההיק� אחריות השות

 ההתנהגותי המספיק הרכיב א�,  המגבילות של המשפט הפלילי המהותילתבניות מתאימה

, משו� שהתנהגויות רבות עשויות לשכלל סיוע,  של שות� רחב במיוחדלכינו� אחריותו

, מצב דברי� זה גרר נהייה אחר דרכי� להצרת היק� האחריות. עידוד או שידול של אחר

 המבצע של אלה אתלהבהרת גבולותיה ולחיזוק ההצדקה להטלת אחריות וענישה החופפות 

ת� הוצע ג� האמצעי להצרת לצד האמצעי של דרישת היסוד הנפשי של השו. עצמו

  28.האחריות בדר� של דרישה לקיומה של תרומה סיבתית של השות� כתנאי לכינו� אחריותו

,  הטלת אחריות על שותפי� עקיפי�להצדיק יכול הסיבתי רציונל מנת להערי� א� העל

יש להקדי� ולהבהיר מה� אמות המידה שצריכות להתקיי� כדי למלא את דרישת התרומה 

זהו מקרה שבו פעולתו הרצונית של .  עוסקי� דיני השותפותשבו במקרה הטיפוסי הסיבתית

שאלה אחת . על פעולה אנושית רצונית של אד� אחר, או מנסה להשפיע, אד� אחד משפיעה

מה� המאפייני� שצריכי� להתקיי� כדי :  האונטולוגי של הקשר הסיבתייבונוגעת לט

א� פעולות אנושיות יכולות להיחשב סיבה ה? מה יוכל להיחשב סיבה או תוצאה�שדבר

מתי נית� לומר :  הסיבתיהקשרשאלה נוספת מתייחסת לאפיונו של ? לפעולות של אד� אחר

 ליבו� השאלות 29? להתרחשות פעולה אוטונומית של אד� אחרגור� היאכי פעולה רצונית 

  .הללו מחייב אפוא דיו� ביחס שבי� סיבתיות לבי� שותפות

 שותפי� עקיפי� יכולה מבחינה אונטולוגית להתבסס אחריותה א� נפתח אפוא בשאל

 יש הסבורי� כי 30.וא� כ� מהו טיבה של מערכת יחסי� סיבתית זו, על תרומה סיבתית

א� גורסי� כי היא אינה , סיבתיות עשויה להתקיי� מבחינה אונטולוגית במקרי� של שותפות

ות אינה מתחייבת לכינונה של אחרי� מטעימי� כי לא רק שסיבתי. הכרחית לכינונה

  . להתקיי� במקרי� הללו, כעניי� אונטולוגי, היא א� אינה יכולה, שותפות

נפתח בגישות המכירות ביכולתה של פעולה אנושית להיות סיבה לפעולה אנושית 

אחד הכותבי� הבולטי� המזהה את מערכת היחסי� בי� שותפי� עקיפי� לעברה . אחרת

רבי� מהנאשמי� , מורלפי . (Moore) על סיבתיות הוא מייקל מור העיקרית כעשויה להתבסס

המורשעי� כשותפי� עקיפי� אכ� גרמו לעברה א� שהמבצע העיקרי הוא סוכ� חופשי 

שות� יכול לגרו� לביצוע עברה במונחי� של סיבתיות ג� , לדעתו. הנושא באחריות מלאה

 לצד זאת מור 31. של השות� העברה בלא להיזקק לתרומתולביצועכשהמבצע העיקרי פעל 

בדעה כי יש מקרי� שבה� ראוי לייחס אחריות לשות� עקי� בגי� ביצוע העברה ג� כאשר 

סיבתיות אינה דרישה הכרחית לכינונה של ,  במילי� אחרות32.תרומתו לעברה אינה סיבתית

 
27  SMITH ,67' בעמ, 1ש " הלעיל.  
28  Christopher Kutz, Causeless Complicity, 1 CRIM. L. & PHIL. 289, 293–294 (2007). 
 מעשה למחדל בי� רוזנברג האונטולוגי של הקשר הסיבתי לבי� אפיונו ראו רוני הטבעלהבחנה בי�   29

 ).2014 (73–72 במשפט הפלילי
לדיו� ולמקורות מרכזיי	 בנוגע לוויכוח על אודות הטבע האונטולוגי של הקשר הסיבתי בספרות   30

 .176–171' בעמ, 16ש "לעיל ה, רגרוזנב� של המוסר ראו דנציגפיההפילוסו
31  Moore, Causing, Aiding and the Superfluity of Accomplice Liability ,406' בעמ, 10ש "לעיל ה. 
32  MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ,316–314' בעמ, 13ש "לעיל ה. 
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 עברהלהשעי� את ההצדקה לייחוס ה, בחלק מהמקרי�, א� היא בסיס שעליו נית�, שותפות

  . יקרית לשות�הע

להשעי� את אחריות השותפי� על סיבתיות , לשיטתו של מור,  ראוישבה� מקרי� אות�

 טלו מקרי� שוני� של סיוע 33. של השותפי� היא ממשית לקרות הנזקת�ה� כאשר תרומ

 זה מזה מבחינת העיתוי שבו בוצעו מעשי השות� ביחס לעיתוי פעולתו �ממשי המובחני

 נוטה ה מעשי המבצע הפסיקע� בבד בדהשות� מתבצעי�  כאשר מעשי 34.של המבצע

לעומת זאת כאשר מעשי השות� מבוצעי� עובר . לסווג� כביצוע בצוותא ולא כסיוע

 השות� מסווג –כאשר המבצע פועל מרצו� וביודעי� : הסיווג הוא זה, למעשיו של המבצע

כאשר ; ערבכמסייע בלבד משו� התפיסה כי פעולתו של המבצע היא בבחינת גור� מת

. השות� אינו נושא באחריות נגזרת, שאינו נושא באחריות פלילית" סוכ� תמי�"המבצע הוא 

בי� שלושת המקרי� ,  לטענתו.חל� זאת הוא עשוי לשאת באחריות כמבצע באמצעות אחר

תרומה מקדימה למבצע שאינו אחראי ותרומה מקדימה ,  תרומה סימולטנית–המוזכרי� 

 ההבחנה שעור� המשפט המקובל בי� המקרי� 35.בדל סיבתי עובדתי האי� –למבצע אחראי 

הללו אינה מבוססת על שאלת התרומה הסיבתית אלא על שאלת אחריותו הפלילית של 

פרמטר זה הוא שרירותי מבחינת האופ� שבו הוא משק� את . המבצע הישיר

�האנטי�לדידו , הבחנה המבוססת על פרמטר זה מעוותת. חברתיות הגלומה במעשי השות

כ� למשל ייתכנו .  היחסי של חומרת מעשי השות� במקרי� השוני�ירוגאת הד, של מור

מעשי� התורמי� מהותית לנזק שיסווגו כסיוע בלבד רק משו� שבוצעו עובר למעשיו של 

 בד שתרומת� מועטה יסווגו כביצוע בצוותא משו� שבוצעו מעשי� ואילו, מבצע אחראי

מור סבור כי הדר� לתק� מצב אנומלי זה היא לבסס את . אי של מבצע אחרפעולתובבד ע� 

 �תרומת� הממשית של שותפי� על דוקטרינת הסיבתיות ולקבוע את היק� אחריות השות

ההבחנה בי� ביצוע ,  בעיניו36. מידת התרומה הסיבתית להתממשות הנזקפיואת סיווגו על 

סיבתיות . ת במידה ובשיעוראלא מתבטא, מסוג או ממהות שוני�, לסיוע אינה נובעת מטיב

ולא כער� בינארי המקיי� יחס , צריכה להיתפס כער� סקלרי המסומ� באמצעי כמותי

� אמנ� נכו� לומר ש37".לא קיי�"או " קיי�"דיכוטומי של Xגור� ל �Y א� ורק א� X תר� 

 אול� תיתכ� תרומה מהותית נמוכה בשיעורה Y.38 להתרחשותו של )Substantial(מהותית 

 
 'בעמ, ש	 (”truly causal accomplice“מור מכנה שותפי	 התורמי	 תרומה של ממש להתממשות הנזק   33

299–302.( 
לעיל , DRESSLER ראו(ההבחנה בי� שותפי	 לפי עיתוי פעולת	 באשר לביצוע רווחת במשפט המקובל   34

חלק ) (39' תיקו� מס( העונשי� חוקהמשפט הישראלי נטש הבחנה זו עוד עובר ל). 463' בעמ, 17ש "ה
 ). או התיקו�39תיקו� : להל�( 348 ח"ס, 1994–ד"התשנ, )מקדמי וחלק כללי

35  MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ,301' בעמ, 13ש " הלעיל. 
 .ש	  36
 כמושג סקלרי זוכה למקו	 של כבוד ג	 בספרות הפילוסופיה של המדע בת זמננו תפיסה של סיבתיות  37

 .MICHAEL TOOLEY, CAUSATION: A REALISTIC APPROACH (1987); DAVID M  למשלראו(
ARMSTRONG, WHAT IS A LAW OF NATURE? 118 (1983).( 

ויהיה נכו� לומר " מהותית"ב מור עצמו אינו מספק מבח� קונקרטי ומדויק להכרעה מתי תרומה תיחש  38
, וממילא סיבתית, "מהותית"מתו� דוגמאות שהוא נות� עולה כי תרומה יכולה להיחשב ". גור	"שהיא 

 MOORE, CAUSATION AND ראו. ג	 כשמבחינה אובייקטיבית היא אינה רבה בשיעורה

RESPONSIBILITY ,דוגמא שאינה לקוחה ממור ושעשויה להמחיש את הל�ל. 302' בעמ, 13ש "לעיל ה 
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שמטה את ,  לקרות הנזק0.01%תרומה של , כ�.  תרומה מהותית גבוהה בשיעורהלעומת

 התרומ, לעומתה. היא מהותית להתרחשות המוות א� מזערית בשיעורה, הכ� וגורמת למוות

היא מהותית להתרחשותו וג� גבוהה , שמטה את הכ� וגורמת למוות,  לקרות הנזק55%של 

ל בשיעור התרומה ישפיע על סיווג השות� מגישתו של מור עולה כי ההבד. בשיעורה

. א� בסיס האחריות התאורטי להצדקת ההפללה בשני המקרי� יהיה זהה, כמבצע או כמסייע

א� הראשו� , לתוצאה ויופללו על בסיס רציונל הסיבתיות" גורמי�"אמנ� שניה� ייחשבו 

 דוקטרינת: יתניתוח זה מוביל את מור למסקנה רדיקל. יסווג כמסייע ואילו השני כמבצע

אינה , כבסיס תאורטי עצמאי להצדקת אחריות� של שותפי� עקיפי�, השותפות העקיפה

 להשעי� על בסיסי אחריות מוכרי� יש העקיפי� את אחריות השותפי� 39.נחוצה כלל

  . ובה� סיבתיות, וקיימי� במשפט הפלילי

רינה הגנרית  מסכי� ע� מור כי יש לבטל את הדוקטHusak(40(הפילוסו� דאגלס יוסאק 

. אול� מסקנתו של יוסאק נשענת על מהל� שונה לגמרי מזה של מור. של שותפות לעברה

הוא אמנ� אינו שולל את האפשרות לראות . יוסאק מסתייג מהניתוח הסיבתי שעור� מור

א� הוא מדגיש את היתרו� הגדול של תאוריית , בשותפי� עקיפי� גורמי� לעברה העיקרית

ת על סיבתיות וממילא אינה מצריכה להידרש לשאלת הזיקה המורכבת שותפות שאינה נשענ

" תיוג הוג�",  האחת41:נקודת המוצא של יוסאק נשענת על שלוש הנחות מצטברות. ביניה�

)Fair Labeling(על ניסוח ראוי של ,  השנייה42; ראוי להיות מרכיב מרכזי בתאוריות הפללה

בו הדיוטות תופסי� את המעשה העומד איסורי� פליליי� להביא בחשבו� את האופ� ש

כשבוחני� מקרי� של שותפות יש ללמוד מה אד� עשה ,  השלישית43;לבחינה מוסרית

 א� מתייחסי� 44.מתו� תיאור של הדיוטות כפי שבא לידי ביטוי בתקשורת רגילה ביניה�

אזי האחריות הפלילית , ברצינות אל עקרו� התיוג ההוג� כרכיב מרכזי בתאוריות הפללה

א� פלוני ביצע מעשי� שמקלי� מעשה . צריכה לשק� את חלקו של פלוני באירוע העברייני

א� בסיוע . ראוי כי פלוני יישא באחריות למעשי הסיוע, אסור של אלמונית או מסייעי� לו

הוא . שביצעה אלמונית למעשה האסורלמעשה האסור של אלמונית אי� פלוני הופ� אחראי 

 
א	 שלושה אנשי	 יורי	 . 51%� שמוות נגר	 לקרב� כאשר שיעור הנזק שנגר	 לו גדול מנניח: העניי�

והשלישי יורה , 26%השני גור	 נזק בשיעור של , 25%בקרב� באופ� שהראשו� גור	 נזק בשיעור של 
העובדה ששיעור .  למותו של הקרב�ור	ת היורה השלישי כגנית� לתאר א, 0.01%אחרו� וגור	 נזק של 

משו	 שהוא הטה את הכ� , הנזק הוא מזערי כשלעצמו אינה מאיינת את היותו תרומה מהותית
המסכי	 כי סיבתיות משקפת את טיבה של אחריות , 'סמית. להתממשותה של התוצאה והיה הכרחי לה

 ביחס לאקטוס )Immediacy( התרומה או מָידיותה )Directness(מציע קריטריו� של ישירות , השותפי	
 ).89, 80' בעמ, 1 ש"לעיל ה, SMITH(על מנת להכריע בשאלה , ראוס

39  MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY, קשה להבי� את . 320' בעמ, 13ש "לעיל ה 	אמנ
למרות זאת מפאת קוצר . ל מור במנותק מ� התאוריה הרחבה שהוא מפתח על סיבתיותהתאוריה ש

 .היריעה התייחסתי כא� רק להיבטי	 הנחוצי	 להבנת הטיעו� הרלוונטי לדיו� שבמוקד מאמר זה
40  Husak ,51–50' בעמ, 8 ש"לעיל ה. 
 . 62' בעמ, ש	  41
כמו כ� תיוג לא הוג� ). 71' בעמ, ש	(ת מטרת המשפט הפלילי בהכוונת התנהגות תיוג הוג� חיוני להשג  42

 ).60' בעמ, ש	(עלול להוביל לתרעומת 
 .61' בעמ, ש	  43
 .ש	  44
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חוסר הצדק הגלו� בהטלת אחריות על  .למעשה האסורייעו מעשי� שסאחראי רק לאות� 

בהטלת חלק יחסי מעונשו של , לדידו, המסייע בגי� העברה העיקרית אינו נית� לתיקו�

עקרו� התיוג ההוג� מחייב ליצור בחוק הבחנה ברורה בי� מבצעי� . המבצע על המסייע

יות בגי� העברה העיקרית שכ� לעול� אי� להטיל אחר, למסייעי� בשאלת האחריות הפלילית

מור תולה את ההבחנה בי� מסייעי� למבצעי� במידת , הנה כי כ�. על מי שרק סייע לה

ואילו יוסאק תולה את ההבחנה במידת האש� המוסרי , תרומת� הסיבתית לביצוע העברה

, כיוו� שאד� אחראי רק למעשיו שלו: ובשאלת האחריות למעשה הספציפי שביצע הנאש�

  . ו נושא באחריות למעשיו של המבצע העיקריהמסייע אינ

א� הוא מדגיש את חיוניות , יוסאק אינו נוקב ברציונל מסוי� להפללת השותפות העקיפה

יהיה הרציונל אשר , לטענתו. ההלימה הנדרשת בי� העברה המיוחסת לשות� לבי� אשמתו

ה הכללית של  מבט מוסרית עקרו� התיוג ההוג� מחייב לבטל את הדוקטרינמנקודת, יהיה

סיוע ולחוקק עברות ספציפיות ומפורטות שתשקפנה את האופ� שבו הדיוטות היו מתארי� 

�� כש45.את מעשיו של השותAהיא נהגת מילוט המסייעת ל �P להימלט מזירת הפשע 

קשה להניח כי ,  גרמה לביצוע השוד ובי� שלאAבי� שנכו� לומר כי , לאחר שוד בנק

תיאור כוללני שכזה . גרמה לביצוע שוד וא� כמי שסייעה לשוד כמי שAהדיוטות יתארו את 

רגולציה את האשמה הגלומה במעשיה הספציפיי� ואינו תוא� �אינו משק� בצורה רגישת

תחת זאת מציע יוסאק להגדיר עברה של . את האינטואיציות של הדיוטות באשר למעשיה

   46".כוו� לשדוד בנקנהיגה ברכב כשלנהג יש סיבה סבירה להאמי� שהנוסע שלו מת"

 של השות� בפי הדיוטות לצור� מעשיואינו מקנה חשיבות לתיאור , ככל הנראה,  מור

 שימוש לא על של החוק ההקפדה היאמה שחשוב בעיניו . קביעת אחריותו הפלילית

כמו (בשפה סיבתית מפורשת ") להרוג"כדוגמת (דהיינו להחלי� פעלי� , שרירותי בשפה

, לגרו� נזק כמו מבצעי�, מבחינה איכותית, עלולי�א� שותפי� , י מור לפ47").לגרו� מוות"

אזי על החוק לאמ� שפה סיבתית מפורשת כדי לשק� את הדמיו� בטיב האחריות של 

 
 .71–68' בעמ, ש	  45
 היעדר –אמנ	 שותפות אינה המופע היחיד במשפט הפלילי של הבעיה שמתאר יוסאק . 63' בעמ, ש	  46

בעיה כזו קיימת ככלל מעצ	 העובדה . ולמות את רעיו� התיוג ההול	רזולוציה שה�הבחנות רגישות
סטיוארט גרי� מתאר למשל בעיה דומה .  מספיקתומפורטשנורמות פליליות מנוסחות קטגורית ואינ� 

 STUART P. GREEN, THIRTEEN WAYS TO STEAL A(בפרק העברות הספציפיות באשר לעברת הגנבה 

BICYCLE: THEFT LAW IN THE INFORMATION AGE 33–34 (2012) .(אלדר מתאר בעיה דומה שחר 
 שחר(באשר לדוקטרינת הניסיו� שמכפיפה סוגי	 שוני	 של ניסיונות תחת אותה קורת גג נורמטיבית 

 מגמות" ארבע תהיות בעקבות השוואת העונש בגי� הניסיו� לעונש שבצד העבירה המושלמת"אלדר 
אטינגר ושי �קר� שפירא, אליעזר לדרמ�( 44–40, 35 ק העונשי� לחו39 לאחר עשור לתיקו� –בפלילי� 

נדמה כי יש ? מה הער� בביקורת זו דווקא בקונטקסט של דיני שותפות, א	 כ�)). 2010, לביא עורכי	
ש "לעיל ה ,Husak( יוסאק. סוגי	 מסוימי	 של איסורי	 שעלולי	 להיות פגיעי	 יותר לחששות האמורי	

כי דיני השותפות ה	 דוגמה בולטת לסוג של איסורי	 שה	 פגיעי	 יותר לבעייתיות   טוע�)63' בעמ, 8
כיוו� שמדובר בדוקטרינה שמרחיבה מאוד את . הנלווית לניסוח כוללני שחוטא לרעיו� התיוג ההול	

 עצמת – אחר אחריות בגי� מעשי	 שביצע, בתצורתה הנוכחית, האחריות הפלילית ומייחסת לאד	
 ".רגילי	"הסטייה מרעיו� התיוג ההול	 ניכרת בחומרתה ובולטת לעומת המקרי	 ה

47  MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ,296–295' בעמ, 13ש "לעיל ה. 
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הרי שעקרו� התיוג ,  יוסאק משיב כי ג� א� מור צודק באשר לתאוריית הסיבתיות48.שניה�

ורשת לתיאור מעשיה� של שותפי� ההוג� ייפגע א� חוק העונשי� יאמ� שפה סיבתית מפ

אזי לא ראוי ,  לבי� סיוע לאונסוסא� הדיוטות מזהי� הבדל בי� אינ. עקיפי� ושל מבצעי�

האינטואיציה המוסרית של . לייחס עברה של אונס למי שסייע לאנס להימלט מזירת העברה

עומד  הסיבתי הוא הרציונלהדיוטות מבחינה בדר� כלל בי� מבצעי� למסייעי� ג� א� ה

א� ,  יוסאקדעת ל49.חוק נתפס כפגו� א� הוא מטשטש הבחנה זו. ביסוד הפללת השותפי�

, כמי שיש לו חלק בגרימתה(וג� מסייע יישא באחריות לעברה העיקרית , ההבחנה תבוטל

הסיבה לכ� נעוצה בפער הקיי� . קיי� חשש שמא המסייע לא יורשע כלל, )כפי שמציע מור

ת מעשיו של המסייע לבי� התיוג בפועל שמוצמד לו כאשר  של הדיוטות אתפיסת�בי� 

 א� מי שסייע ק מטיל ספיוסאק. בדומה למבצע, מייחסי� לו את העברה העיקרית

במציאות שבה קיי� פער בי� . להתפרצות" גר�" שכמי המושבעי� בעיני ייתפסלהתפרצות 

ת את מעשיו ואת לבי� האופ� שבו היו מתארי� הדיוטו) התפרצות(העברה המיוחסת לאד� 

 תהתוצאה עלולה להיות זיכוי מעבר, ) לאד� שביצע התפרצותסייע( לעברה �תרומת

  50. מעשי הנאש�תפיסתההתפרצות משו� היעדר תוא� בי� התיוג הנלווה לעברה לבי� 

החזו� של חקיקה כה מפורטת וקזואיסטית היא . יוסאק עצמו מודה בחסרונות הצעתו

א� היא עשויה במהרה להתגלות בפרקטיקה , "שפטי�חלומו של הפרופסור למ"אמנ� 

 חקיקה פרטיקולריסטית במידה יתרה לא רק שתיצור קוד פלילי 51".סיוטו של האזרח"כ

אלא שהיא עלולה להחטיא כליל את האפשרות להפליל במקרי� שבה� , מסורבל ומורכב

יוסאק . מותהתנהגות ייחודית מסוימת לא תיפול בגדריה של אחת העברות המפורטות הקיי

שיאז� בי� שמירה על התיוג ההוג� , הג� שלא מיטבי, מכיר אפוא בצור� למצוא פתרו� מעשי

הוא מודה כי אי� באמתחתו הצעה ברורה וקונקרטית . לבי� חקיקה יעילה ונוחה לשימוש

   52.לפתרו� כאמור

ביקורות נוספות על גישתו של יוסאק עלולות לתקו� את הרעיו� להקנות משקל רב 

. עת� של הדיוטות בעיצוב גדריה� של איסורי� פליליי� כאמצעי לשמירה על תיוג הוג�לד

א� נטועה בו ג� , הוא כלי העשוי לעתי� לסייע בקביעת מדיניות" חכמת ההמוני�"שימוש ב

על סמ� אילו קריטריוני� יקבעו הדיוטות את גדריה של העברה ואת העונש הראוי . סכנה

ות שאינ� מונחות משיקולי� שיטתיי� עלולות להוביל החלטות אינטואיטיבי? בצדה

 
 .ש	  48
49  Husak ,70' בעמ, 8ש "לעיל ה. 
 . ש	  50
 .64' בעמ, ש	  51
 I do not know“:ע	 זאת יוסאק מסרטט בקווי	 כלליי	 את העקרונות שלפיה	 יעוצב הפתרו� הרצוי  52

exactly what form this suboptimal solution should take. In no instance, however, should the 
law make the abettor liable for the offense of the principal. Instead, the state should punish 
abettors pursuant to a reasonable number of distinct statutes that reflect the most salient 
general considerations along which our intuitions about the blame of abettors vary. As I have 
suggested, these statutes should incorporate at least three variables: the seriousness of the 

crime assisted, the culpability of the aider, and the type and amount of help rendered”) 	ש ,
 ).65' בעמ
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 אמנ� המשפט הפלילי אינו מתיימר להתעל� לחלוטי� 53.לחקיקה לא רציונלית ולא הוגנת

 א� נדמה שיש לנהוג בזהירות כשמבקשי� לתת 54,מרגשות ומתפיסות חברתיות, מאמונות

ביעת נורמות משקל מכריע לשיקולי� רלטיביסטיי� וסובייקטיביי� של הדיוטות בק

   55.פליליות

ברציונל הסיבתי כבסיס להטלת , כעניי� של מסורת, המשפט המקובל הכיר, מכל מקו�

א� שהפסיקה האנגלית התבססה בעיקרה על החלטות קזואיסטיות , אחריות על שותפי�

מייקל . פיתוח תיאורטי מובנה של סיבתיות כבסיס לאחריות השותפי��שאינ� נשענות על

מטעי� כי ,  הסיבתי להצדקת הפללת השותפי� העקיפי�ברציונלהתומ� , )Smith(' סמית

אי� זה ,  אחרי� להסביר ולהצדיק את מבנה אחריות השותפי�רציונלי� של כישלונ� בשל

 של רציונלביסוס אחריות השותפי� על ,  לדעתו56.מפתיע שסיבתיות זכתה למקו� מרכזי

צורות אחרות של הפללה וע� עקרונות תרומה סיבתית יוצר ה� קוהרנטיות חיצונית ע� 

 וה� קוהרנטיות פנימית ע� אופייה הנגזר של אחריות וענישהכלליי� של אחריות פלילית 

 מבצע בידיהאחריות הנגזרת מותנית בביצוע בפועל של עברה עיקרית ,  כזכור57.השותפי�

פט המקובל על נהייה של המש', לדידו של סמית, דרישה זו מלמדת. עיקרי הנושא באחריות

 מבצע אחראי לא קמה כלל בידישהרי בלא ביצועה של עברה עיקרית , "תוצאה"אחר 

�הדרישה בדבר התממשותה של העברה העיקרית כדי שתקו� אחריות . אחריותו של השות

 יהיהש, תוצאה מעשית, פקטונגזרת משקפת חשיבה אשר תרה אחר התממשותו של נזק דה 

מדגיש כי טיבה של האחריות הנגזרת כתלויה '  סמית58. לייחס למעשיו של השות�נית�

 
שלפיה חוסר מיומנות בתחו	 מסוי	 עלול לגרו	 להטיה , דאנינג וקרוגרהשוו לטענת	 של הפסיכולוגי	   53

 את ידיעותיה	 ואת י�העלולה לגרו	 לה	 להער, בית שלפיה הדיוטות יסבלו מעליונות מדומהקוגניטי
") קרוגר�אפקט דאנינג("משו	 חוסר היכרות ע	 היקפו ופרטיו , הבנת	 בתחו	 מעבר ליכולת	 האמתית

)Justin Kruger & David Dunning, Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in 
Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments, 77 J. PERS. & SOC. 

PSYCHOL. 1121 (1999).( 
 :PAUL H. ROBINSON & JONH M. DARLEY, JUSTICE, LIABILITY AND BLAMEראו למשל ספר	 של   54

COMMUNITY VIEWS AND THE CRIMINAL LAW (1995)הציבור על העוסק במקומ� של השקפות  
 של מחוקקי	 להביא בחשבו� את ההשקפות צור�לנימוקי	 התומכי	 ב.  פליליות� של התנהגויותאודות

 .7–5' עמב, הרווחות בציבור בעיצוב� של נורמות פליליות ראו ש	
,  כי השגת תיוג הוג� היא משימה קשה בפני עצמה ג	 בתו� מערכת המשפטמדגישי	 אלמרס ולווריק'צ  55

 ביתר שאת תגדילמשתמע מדבריה	 כי האצלת משימה זו על הדיוטות . ובעלי המקצוע שבהעל מומחיה 
 James Chalmers & Fiona Leverick, Fair Labelling in Criminal Law, 71 ;את מורכבות העניי�

MOD. L. REV. 217, 226–234 (2008).  
56  SMITH ,78' בעמ, 1ש "לעיל ה. 
 .55' בעמ, ש	  57
 משתמעת לתפיסה כי אחריות השותפי	 נשענת על רציונל סיבתי נית� למצוא ג	 בכתביו של עדות  58

2 (13�ברקטו� מ� המאה ה HENRY DE BRACTON, DE LEGIBUS ET CONSUETUDINIBUS ANGLIAE 
361, available at http://bracton.law.harvard.edu/index.html .(את ההלכה האנגלית בנסותו להצדיק 

שאינה מאפשרת הפללת שות� עקי� בלא מבצע עיקרי אחראי ער� ברקטו� הקבלה למעשה ניסיו� שלא 
בתקופה זו , כידוע(כש	 שאי� היגיו� בהפללת מעשי ניסיו� שלא הולידו נזק ממשי בפועל , לדבריו. צלח

הפליל סיוע או שידול שלא נלווה כ� אי� היגיו� ל, )של התפתחות המשפט הפלילי הניסיו� טר	 היה עניש
 –ממשית " תוצאה"אופיי	 המזיק של הסיוע והשידול מתגבש אפוא רק כאשר נלווית אליה	 . לו ביצוע
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 ועקיבה שות� ישיר נותרה יציבה בידיבדמות ביצוע עברה עיקרית " תוצאה"בקיומה של 

במבנה דוקטרינת , ודומיננטי עקיב,  נוס�מאפיי� 59. שני� רבות במשפט המקובללאור�

צע והשות�  של המבזהה במשפט המקובל הוא פוטנציאל הענישה העקיפההשותפות ה

� אחרי� רציונלי� של ישלונ�לצד כ, השני� של שני מאפייני� אלה� קיומ� רב60.העקי

 רציונל לדעתו על ממשיותה של הטענה כי אכ� המעידי�, להסביר את אחריות השותפי�

  61. הפללת השותפות העקיפהביסוד שקיי�הסיבתי הוא 

ת אחריות על שותפי�  בסיבתיות כבסיס להצדיק השתהמכירות הללו מול הגישות אל

 אפשר להסביר את אחריות השותפי� באמצעות מושג הסיבתיות אייש הסבורי� כי , עקיפי�

  . אחתבכפיפהמשו� ששני המושגי� אינ� יכולי� לדור 

 על התפיסה שלפיה סיבתיות דורשת יצירת שינוי במצב דברי� קיי� נשענת אחת עמדה

 המבצע היו מתרחשי� בעול� ג� בלא של לעתי� קרובות מעשיו הפסולי� אול� 62.בעול�

 
ברקטו� הוסי� כי מעשי הסיוע והשידול הופכי	 לחלק בלתי נפרד מהפגיעה . ביצוע העברה העיקרית

 there would be no wound had there been no assistance, and neither wound nor [...]“: הפלילית
assistance without the instigation”) 	אני מודה לזיו בורר שהסב את תשומת לבי ). 392' בעמ, ש

 .לכתביו של ברקטו�
59  SMITH ,77' בעמ, 1ש "לעיל ה.  
 .73' בעמ, ש	  60
 בבסיס יימת לעשות רציונליזציה להנחה כי סיבתיות היא שק'הניסיו� של סמית. 78–73' בעמ, ש	  61

השני	 של תפיסת האחריות הנגזרת �עצ	 קיומה רב. לביקורת, כמוב�, הפללת השותפות העקיפה חשו�
 הטענה כי סיבתיות היא נכונותכמותנית בביצוע עברה בידי שות� עיקרי אחראי אינו מלמד בהכרח על 

הלכות ותפיסות הנעוצות בעבותות במסורת החשיבה של . עקיפהשקיימת ביסוד הפללת השותפות ה
שאי� לה� ולא כלו	 ע	 נכונות� ,  מוסדיותותהמשפט המקובל עשויות להמשי� ולקנות תוק� משלל סיב

תאורטיקני	 ביקרו את נטיית	 של מוסדות לשמר תפיסות ישנות ומוכרות . המהותית של התפיסות הללו
 .Oliver W הקלאסיי	 המאמרי	 למשל ראו(וכר ולהיצמד אליו מחמת העדפה שלא לשנות מ� המ

Holmes, The Path of the Law, in COLLECTED LEGAL PAPERS 167, 181 (1920); Felix S. Cohen, 
Transcendental Nonsense and the Functional Approach, 35 COLUM. L. REV. 809, 820–821 

היא שייתכ� כי שרידותה ארוכת הימי	 של תפיסת האחריות הנגזרת משמעות הדבר בענייננו ). (1935)
ואי� היא נובעת מנכונותו של , היא תוצר של דבקות בהרגל ושל חשש לפרו� את החשיבה הדוגמטית

 . עיקרו� מהותי העומד ביסודה
 Joshua Dressler, Reassessing the Theoretical Underpinnings of Accomplice Liability: Newראו   62

Solutions to an Old Problem, 37 HASTINGS L.J. 91, 99–101 (1985)) להל� :Dressler, 
Reassessing the Theoretical Underpinnings of Accomplice Liability(;KUTZ, COMPLICITY , 

 יהיה תנאי הכרחי לתוצאה כדי שיוכל טובייק א� הדורשי	 כי סיש .227–220 'בעמ ,10 ש"ה לעיל
 שכזו תומכי	 תאורטיקני	 שוני	 ה� מתחו	 הפילוסופיה ה� מתחו	 המשפט בעמדה .להיחשב סיבה לה

' בעמ, 19ש "לעיל ה, David Lewis, Causation, 70 J. PHIL. 556, 557 (1973) ;Yaeger למשל ראו(
 MOORE, CAUSATION ANDמציאות ראו �ת בהגדרת היחס הסיבתי כתלות נוגדתלעמדה הכופר). 25

RESPONSIBILITY ,. 285–284' בעמ, 13ש "לעיל ה 	יש יותר מסט אחד של תנאי 	שבה 	מקרי
ית מציאות הכרח�המספיקי	 להיווצרות מצב דברי	 נתו� מפריכי	 לדעתו את הטענה כי תלות נוגדת

 אי�אזי לא ייתכ� שיהיו לה תכונות ש, מציאות�א	 סיבתיות מוגדרת כתנאי נוגד. לכינונה של סיבתיות
� גור	 לCא	 (מור מוכיח כי לעומת הסיבתיות שהיא יחס טרנזיטיבי , ואול	. מציאות�לתנאי נוגדE ,ו�E 

�גור	 לF ,הרי ש�Cל 	גור �F(, א�� גור	 לCא	 (סימטרי E ,Eל אינו בהכרח גו 	ר�C ( ומתארת רצ�
� גור	 לCא	 (מצבי	 על ציר הזמ� E ,הרי ש�E את 	אינו יכול להקדי Cתלות נוגדת, ) בזמ��מציאות 

 Michael Moore, For What Must We Pay: Causation and(אינה כפופה לתנאי	 אלה 



  רציונלי��מבוססת דוקטרינה לקראת : שותפי� עקיפי�להפללת הצדקות  ז"עתש מו משפטי�

23  

�במקרי� הללו אחריות השותפי� אינה ניתנת . קשר למעשי הסיוע או העידוד של השות

לכ� כדי להצדיק את אחריות השותפי� באות� . בתורת הסיבתיות, על פי גישה זו, להסבר

ת יש לנקוט אח, מקרי קצה שבה� השתנה הלי� הגרימה א� לא השתנו מעשיו של המבצע

לעמוד על כ� ששותפי� יוצרי� שינוי במעשה הפסול של המבצע , האחת: משתי אפשרויות

�במילי� . העיקרי ג� באות� מקרי� שבה� הייתה העברה מתבצעת ללא מעשיו של השות

,  מעניק סיוע שג� בלעדיו היא הייתה מתרחשתAעברה שמתבצעת בנסיבות שבה� , אחרות

סיבתיות ,  אפשרות זופי על A.63לא מעשיו של שונה מאותה עברה שהייתה מתבצעת ב

 טיעו� 64. בוצעה העברה או בתהלי� שהוביל לביצועהשבו באופ� שינוי חלמתהווה כאשר 

זה יכול להיות משכנע למשל במקרי� שבה� מעשיו של השות� גרמו למבצע העיקרי לעבור 

א מעשי את העברה בנקודת זמ� מוקדמת מנקודת הזמ� שהיה עובר בה את העברה בל

�הרי , כיוו� שהקדמת זמ� להתממשות נזק שממילא עתיד להתרחש מכוננת עברה. השות

קיי� קשר , וא� כ�, שהשות� הוא גור� בהקדמת הזמ� שבו העברה הייתה מתרחשת ממילא

האפשרות השנייה להצדקת הטלת . סיבתי בי� פעולתו לבי� ביצוע העברה העיקרית

 שבה� העברה הייתה מתבצעת ממילא בלא מעשיו האחריות היא להסכי� כי במקרי קצה

א� יהיה נית� להפלילו א� יימצא , של השות� אי אפשר להפלילו על בסיס הרציונל הסיבתי

יצירת שינוי נדרשת לכינונה של שותפות על , לפי גישה זו. רציונל אחר להצדקת הפללתו

כל פעולה , בחינת אנליטיתמ, אכ�. אול� לא כל יצירת שינוי מספיקה, בסיס הרציונל הסיבתי

.  שינוי שהואבכלא� כדי לכונ� סיבתיות אי� די ,  פועלA תגרור שינוי בעול� שבו Aשיעשה 

� נות� לAטלו לדוגמה מקרה שבו P אפוד מג� מנוקד במקו� האפוד המפוספס של P , ובכ�

 יירצח כשהוא עוטה אפוד מפוספס בעול� שבו הוא Pמחלי� את העול� האפשרי שבו 

 לאא� , Pלשינוי מסוג זה יש השפעה רק על תיאורו של . רצח כשהוא עוטה אפוד מנוקדיי

 כדי שתתקיי� סיבתיות בי� פעולות השות� לבי� ביצועה של העברה 65.על הרצח עצמו

. ואי� די בשינוי בהלי� הגרימה עצמו, וא שינוי במאפייני� של המעשה העבריינינדרש אפ

 יהיה שיתכ�א� עדיי� י, את אחריות השות� על סיבתיות אפשר לבסס אי אלה במקרי�לכ� 

 אחר רציונל להטיל עליו אחריות כשות� למעשהו הפסול של המבצע על בסיס ראוי

66.להצדקת ההפללה
  

 בהשענת בסיס האחריות בשותפות על מושג הסיבתיות נשענת על הכופרת עמדה שנייה

 שמקבל החלטות רציונליר תבוני ותפיסת האד� כיצו. אופייה הייחודי של הפעולה האנושית

המשקפות בחירה חופשית ורצונית היא ייחודית להתבוננות על העשייה האנושית ומובחנת 

 
Counterfactual Baselines, 40 SAN DIEGO L. REV. 1181 (2003) .( להגדיר 	סיבתיות כתלות במקו

לקיומה של ) ”a good test“(מציאות היא רק מבח� טוב �מציאות נכו� לומר לדעתו כי תלות נוגדת�נוגדת
 .סיבתיות

בניסוחו ). 139' בעמ, 23 ש"לעיל ה, Gardner, Complicity and Causality(כ� למשל סבור גרדנר   63
 . העול	 עברה שבה לא היה פועל ותר	 לעול	 עברה שבה פעל גרע בהצלחה מA, המוצלח

, הרעיו� הוא לבודד היטב את הנזק". האינדיבידואציה של הגורמי	"פתרו� זה מוצג לעתי	 בכינוי   64
וכל מה שגר	 לנזק ייחשב הכרחי להיווצרותו בדיוק , מקו	 ואופ� התהוותו, באמצעות רזולוציות של זמ�

 .כפי שהוא
 .297' בעמ, 28 ש"לעיל ה, Kutz, Causeless Complicityיו� שעור� השוו ע	 הד  65
  .290' בעמ, ש	, Kutzכ� למשל סבור   66
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 מצבי דברי� מתרחשי� במסגרת רצ� 67.מתפיסת אירועי� אחרי� המתרחשי� בעול�

אשר אותו נהוג לבטא במונחי� של סיבתיות ולהבי� ,  הטבוע בה�)Quality(הנתפס כמאפיי� 

לעומת זאת פעולות אנושיות נשענות על בסיס . שאי� בכוחנו לשנות או לעצב" חוק טבע"כ

על בסיס הנחות אלה . א� הוא אדו� לפעולותיו שלו, האד� שבוי בחוקי הטבע. שונה לגמרי

בהיתכנותה האונטולוגית של גרימת פעולה של , במידה זו או אחרת, ייתכנו עמדות הכופרות

  . היה יכול שלא לפעולאד� בנסיבות שבה� הוא

.  סיבתית חלקיתלהשפעהאנושית רצונית נתונה  גישה מתונה תשק� הכרה כי פעולה 

של " חלש"מכא� ששותפי� גורמי� לביצועה של העברה אשר לה סייעו א� רק במוב� 

� המספק לA 68.גרימהPאת ,  מידע �אינו גור� לתקיפה , Vסיוע או עידוד על מנת שיתקו

 במוב� משני לתקיפהנית� לומר כי הוא גר� , ועדיי�. ל המושג גרימהבמוב� הראשוני ש

 הנטע� ההבדל; ההבדל בי� שני המובני� של גרימה אינו א� כמותי. יותר של גרימה" חלש"ו

 לנוכל לתאר את פעולתו ש. ומשמעותו כי יש שני סוגי� של קשרי� סיבתיי�, הוא איכותי

  69.מצד פעולתו של השות�) ימה במוב� חלשגר(המבצע כנתונה להשפעה סיבתית חלקית 

, בני אד�. בכל מוב�, פעולה אנושית אינה ניתנת לגרימה כלל, לפי גישה רדיקלית יותר

רעיו� זה . אינ� כפופי� לתכתיבי� רגילי� של סיבתיות, כיצורי� אנושיי� בעלי חופש בחירה

 )Hart(הארט  על בסיס עבודת� הקלאסית של )Kadish(מפתח בהרחבה סנפורד קדיש 

המשפט הפלילי פיתח שתי ,  לשיטת�70.הסיבתיות על אודות דוקטרינת )Honoré(והונורה 

דוקטרינות נפרדות להטלת אשמה על מנת להתאי� לשתי תפיסות של יחסי גומלי� אפשריי� 

המסדירה את אחריותו , האחת היא דוקטרינת הסיבתיות. בי� פעולות של אד� לבי� תוצאות

,  שנגרמה בעקבות שרשרת אירועי� פיזיי� המעוצבי� בידי חוקי הטבעשל אד� לתוצאה

המסדירה את אחריותו , השנייה היא דוקטרינת השותפות. שראשית� בפעולה שהוא ביצע

לדעתו של . של אד� במקרי� שבה� תוצאת פעולתו מכילה פעולות של בני אנוש אחרי�

 
67  Sanford H. Kadish, A Theory of Complicity, in ISSUES IN CONTEMPORARY LEGAL 

PHILOSOPHY: THE INFLUENCE OF H.L.A. HART 287 (Ruth Gavison ed., 1987) 
 בי� לבלאי� לב. 294–293' בעמ, 13ש "לעיל ה, MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITYראו   68

 שיכולי	 להתקיי	 בי� – חלש וחזק –גישה זו לחלוקה הדואלית שמציע רובינסו� בי� סוגי קשר סיבתי 
לדעתו יש להתבונ� על שותפות כעל ספקטרו	 של השפעה . המקרי	 שוני	 של סיוע לבי� ביצוע עבר

הספקטרו	 משק� את מידת עצמאות פעולתו של . שמפעיל השות� העקי� על פעולתו של המבצע
. ראוי להתייחס למסייע כאל מי שביצע את העברה,  הסיבתי הוא חזקקשר רק במקרי	 שבה	 ה.המבצע

א� אחריות זו , חלש אמנ	 מערבי	 אחריות סיבתיתשאר המקרי	 שבה	 הקשר הסיבתי מופיע במוב� ה
ההבדל בי� גישת הדואליז	 הסיבתי לגישתו . אינה מצדיקה להתייחס למסייע כאל מי שביצע את העברה

של רובינסו� הוא שהראשונה מבססת את הדואליז	 על הבחנה בי� גרימת פעולה אנושית לגרימת מצב 
 גרימת פעולה אנושית ומבססת את הדואליז	 על הבחנה ואילו השנייה עוסקת רק במקרי	 של, דברי	

 .Paul H השוו) (ביצוע(שגורמות לפעולה אנושית אחרת ) סיוע(בי� סוגי	 של פעולות אנושיות 
Robinson, Imputed Criminal Liability, 93 YALE L.J. 609, 632 (1984).( 

69  Gardner, Complicity and Causality ,לביקורת על גישה זו ראו . 134' בעמ, 23 ש"לעיל הMOORE, 
CAUSATION AND RESPONSIBILITY ,294–293' בעמ, 13ש " הלעיל ;Michael S. Moore, Causation 

and the Excuses, 73 CAL. L. REV. 1091, 1114–1119 (1985) .תיאור תוצאה , רבניסוחו הציני של מו
 .שחוטא לתיאור מציאות החיי	" יבריש מטאפיזי'ג"כאילו נגרמה חלקית בידי גור	 מסוי	 היא 

70  Kadish, Complicity, Cause and Blame ,406–405' בעמ, 16ש "לעיל ה. 
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תו של אחר באותו אופ� שבו אנו אי אפשר להערי� את אחריותו של אד� אחד לפעול, קדיש

קדיש אמנ� אינו מתכחש לעובדה . בוחני� א� פעולתו של אד� הניעה רצ� אירועי� פיזיי�

, להפ�. במוב� זה שהוא נתו� ללחצי� שוני�, כי האד� אינו בעל בחירה חופשית לחלוטי�

, י�החל בגנ, הוא מציג התייחסות מורכבת שלפיה האד� אכ� מושפע מגורמי� חיצוניי�

השפעה , ואול�. וכלה בגורמי� אנושיי� שעשויי� להשפיע עליו, חינו� וסביבה חברתית

ולכ� הוא אינו מכנה , שכזו אינה חופפת במלואה קשר עקיבה שקיי� בי� אירועי� פיזיי�

בלשונו ). קרי סיבתיות(אותה באותו מושג טרמינולוגי המתייחד לתיאור קשר עקיבה כאמור 

שפעות חיצוניות על אד� אינ� פועלות עליו כש� שרוח פועלת על ה, הציורית של קדיש

 אד� בוחר פיו השפעות כאלה ה� רק שיקולי� המעצבי� את הבסיס שעל. שדה חיטי�

 גדל שבה והסביבה החברתית חינוכו, באותו מוב� ומאות� סיבות שגני� של אד�. לפעול

 של אד� אחד אינ� יכולות תיולוכ� ג� פעו, אינ� נתפסי� כסיבות או כגורמי� לפעולותיו

אנו לא רק ,  מושג האשמהשביסודלפי התפיסה . להיתפס כגורמי� להתנהגותו של אד� אחר

, אלא ג� מאשימי� אותו בשל האופ� בו התנהג, מגני� את התנהגותו האסורה של האד�

 לכ� יש להתייחס 71. בעל היכולת לבחור לנהוג אחרת–כיוו� שהוא הסוכ� האחראי 

 מההתייחסות לגרימה ה השונה במהותהתייחסותשל אד� על פעולותיו של אחר להשפעה 

 גישה זו מזהה אפוא סיבתיות 72.כמשמעותה בשרשרת אירועי� המעוצבי� בידי חוקי הטבע

   .ושותפות כשני מושגי� המוציאי� זה את זה

שמתהווה כשאירוע לא אנושי נחשב , הארט והונורה עצמ� הבחינו בי� יחס סיבתי

" אישית�טרנסקצייה בי�"לבי� יחס שאותו ה� כינו , ה של פעולה אנושיתתוצא

)Interpersonal Transaction( , פעולה שלהמתקיי� כשפעולה אנושית אחת נתפסת כתוצאה 

 הכולל את היחס בי�( השני מהסוג ביחס ולהמושג המתאי� לטיפ,  לדעת�73.אנושית אחרת

�להבדיל מ, ")טעמי� לפעולות(" Reasons for actionsהוא ) שותפי� לעברהCauses of 

events") השפעה של אד� אחד על אד� אחר מתבטאת במת� טעמי� "). סיבות לאירועי�

  . לפעולתו של האחר

לפעולתו של המבצע א� נימוק התנהגותו של שות� תהיה בדר� כלל , ביישו� בענייננו

תיה� של אנשי� מכונה א� שלעתי� קרובות יחס כזה בי� פעולו. להתרחשותהסיבה לא 

 
 בשאלת הרצו� החופשי ההצדקה להתבוננות זו על פעולות אנושיות היא נושא לוויכוח המוכר  71

תומכי הרצו� החופשי גורסי	 שהתבוננות כזו על פעולה אנושית מצריכה , מצד אחד. והדטרמיניז	
דהיינו תופעה יוצאת דופ� ויחידנית , )uncaused(" בלתי נית� לגרימה"תפיסה של הרצו� כסובייקט 

צד להתנהג כל עוד אי� כוח יש הטועני	 כי אנו יכולי	 לבחור כי, מצד שני. בעולמנו הדטרמיניסטי
הא	 חופש הרצו� מעוג� במציאות או שמא הוא תוצר . פיזיקלי שמאל� אותנו לנהוג באופ� מסוי	

הוא מסתפק בהכרה כי תפיסת	 של אנשי	 . קדיש אינו ד� בשאלה פילוסופית זו? מתעתע של אמונותינו
בלא תפיסה זו מאבד שיפוט . כבעלי כשירות לשאת באחריות היא מאפיי� מרכזי של עקרו� האשמה

 ).331' בעמ, ש	(מוסרי את מאפיינו החיוני 
המדגיש דווקא את הדמיו� , ו� מאקי'לביקורת על גישה זו ראו עמדתו של הפילוסו� ג. 334' בעמ, ש	  72

 J.L. MACKIE, THE CEMENT OF THE(של פעולות אנושיות " גרימה"שבי� סיבתיות פיזיקלית לבי� 

UNIVERSE: A STUDY OF CAUSATION 117 (1980).( 
73  H.L.A. HART & TONY HONORÉ, CAUSATION IN THE LAW 363 (2nd ed. 1985). בחלוקה 

, 23ש "לעיל ה, Gardner, Complicity and Causality(ו� גרדנר 'דואליסטית שכזו נדמה שמכיר ג	 ג
 ).137' בעמ
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אי� הוא מתאפיי� בקשר עקיבה קבוע בדומה לקשר , )במיוחד בפי משפטני�" (קשר סיבתי"

השפעה על אד� אחר שונה מהשפעה סיבתית במוב� . סיבתי המתקיי� בי� אירועי� פיזיי�

הפיזי בכ� שהיא אינה מתפקדת כתנאי קובע אלא כשיקול שהופ� את אפשרות הפעולה 

נית� לפשט טענה זו באמצעות המונחי� שהציע .  מבחינתו של המבצע הישירלרצויה יותר

 את הסיכוי שהמבצע ינהג כפי שנהג א� אינו )Inclines(השות� מטה : )Flew(אנתוני פלו 

 –פעולתו של השות� מאופיינת אפוא ביצירת השפעה .  את התנהגותו)Necessitate(מחייב 

ד� משפיע על אחר לבצע עברה הוא אינו גור�  כשאלכ� 74. א� לא ביצירת הכרח–הטיה 

 שאליו הלחצי� בצדאמנ� קל לאד� להחליט לבחור . למבצע לפעול במוב� הפיזי של גרימה

המסייע או המשדל משתתפי� בעיצוב הלחצי� וההטיות , במוב� זה. החיצוניי� מטי� אותו

האד� כאלמנט אול� עקרו� הבחירה החופשית מכיר בכוח הרצו� של .  המבצע חשו�שלה�

, המשפיע אמנ� יוצר הטיה. חזק מספיק על מנת להתגבר על לחצי� ולנטרל הטיות שונות

וקדיש , הארט והונורה. א� מותיר בידי המבצע בחירה חופשית א� לבצע את העברה

 מהאד� להצליח להתגבר על הלחצי� יה כי בדיוק בגלל הציפיטועני�, יה�בעקבות

במידה " חופשית"ו של דבר יש לתפוס את הבחירה שלו כבסופ, וההטיות שמופעלי� עליו

 זר גור� נתפס אפוא כהמבצע 75.לה" גר�"כזו שלא נכו� לראות פועל אנושי אחר ככזה ש

תפיסה זו .  פעולות השות� לבי� ביצוע העברהי�המנתק את הקשר הסיבתי ב, מתערב

 �יבה המאפייבשונה מקשר העק, שותפותמדגישה את הייחוד הטבוע בהשפעה הגלומה ב

 תפיסה זו כופרת ביכולת להצדיק את הפללת השותפי� העקיפי� 76. בעברות תוצאהגרימה

   77.על בסיס סיבתיות כמובנה המקובל בעברות תוצאה

 
74  Antony Flew, Psychiatry, Law and Responsibility, 35 PHIL. Q. 425, 430 (1985) . הסבר זה

 .אופייני בעיקר למצבי	 של שידול
גר	 , נית� לטעו� כי מסייע או משדל אשר השפיע על עיצוב הלחצי	 וההטיות שלה� המבצע היה חשו�  75

כדי " סיבתיות"השימוש בטרמינולוגיית ה�השימוש או אי.  המבצע העיקרילבמידת מה להחלטתו ש
הא	 השפעה חיצונית . לתאר השפעה כזו מושפע מ� הוויכוח על אודות טיבו האונטולוגי של קשר סיבתי

כמו , הארט והונורה? להחלטותיו" גור	"על אד	 שעדיי� יש לו החירות להתגבר עליה יכולה להיחשב 
 הקשר בי� השפעה כזו חוטא לתיאור" סיבתיות"השימוש במונח , לדיד	. משיבי	 בשלילה, ג	 קדיש

נית� להתווכח ולהטעי	 כי היחס בי� פעולות של סיוע בעיצוב לחצי	 והטיות . לבי� החלטותיו של אד	
 מספיק חזקכוח הרצו� של האד	 הוא , לפי שתי הגישות. שהשפיעו על המבצע לבי� בחירותיו הוא סיבתי

טיבו של היחס בי� ההשפעה החיצונית הוויכוח נסב על שאלת ; כדי להתגבר על הלחצי	 שבה	 הוא נתו�
 .ויכוח מהותני זה משתק� כמוב� במחלוקת טרמינולוגית. לבי� החלטת המבצע במצב הדברי	 המדובר

 מתנגד לכינויה של זיקת ההשפעה הייחודית הטבועה )359–358' בעמ, 16ש "לעיל ה( עצמו קדיש  76
משו	 ההבדל האיכותי הקיי	 בי� זיקה זו לבי� קשר עקיבה , "סיבתיות "או" גרימה"בשותפות בש	 

הסבור כי במקרי	 של , בתפיסה דומה מחזיק פלר. המתקיי	 בי� אירוע לא אנושי לבי� פעולה אנושית
חריגי	 )). 1987 (233 כר� ב  בדיני עונשי�יסודותז פלר "ש(שידול אי אפשר לדבר על זיקה סיבתית 

ל אודות חופשיות הפעולה האנושית ה	 המקרי	 שבה	 פעולת המבצע נעדרת לתפיסה הכללית ע
, על פי גישה זו, מקרי	 כאלה חוסי	"). הסוכ� התמי	"סוגיית ( ורצונית חופשיתמאפיי� של בחירה 

 .הואיל ופעולות המבצע נתפסות כבלתי חופשיות לגמרי, בדוקטרינת הסיבתיות
 פעולות אנושיות רצוניות מובחנות מבחינה מהותית מצורות הלפיקבלת התפיסה ש, מבחינה פילוסופית  77

אחרות של פעולה או מצבי דברי	 אינה מחייבת כפירה בזיהוי הקשר שבי� פעולות השות� לבי� ביצוע 
נית� להסכי	 כי פעולות אנושיות רצוניות ניתנות לחיזוי פחות מאירועי טבע . העברה כקשר סיבתי

 להסיק כי פעולות אנושיות ה� תמיד כדיא� בכ� אי� , )ל� מגג גבוהלמשל נפילה של חפ� כבד המוש(
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 הסיבתי גורסת כי מקורה רציונל התומכי� במפי הביקורות שהושמעו כלפי גישה זו אחת

 צהסיבתית על אירוע פיזי נעו על פעולה אנושית לבי� השפעה השפעהשל ההבחנה בי� 

 את דוקטרינת שיצרומי . על טיבה של הבחירה האנושית, מדעית לא, מיתיתבתפיסה 

, ככל הנראה, האמינו, לצד דוקטרינת הסיבתיות החלה בעברות תוצאה, השותפות

 הספרות התאולוגית מתארת את כוחו של האל כאלמנט 78.ליברטריאנית במטאפיזיקה

ליברטריאניסטי� העתיקו את התכונה . כזה השובר שרשרת סיבתית, "בלתי נית� לגרימה"

לפי תפיסה ". הבחירה החופשית האנושית"האלוהית הזו אל אפיונו של האד� וכינו אותה 

 מצוי האד� הרי שבכל אחד מבני 79, בצלמו ובדמותו של האלנברא שהאד� מאחר, זו

ובו , דברי� אחרי� להתרחשבעל יכולת לגרו� ל": אלוהי� קט�"מאפיי� שהופ� אותו ל

  .  הוא חופשי מהשפעה סיבתית של גורמי� אחרי� על התנהגותוזמנית

ליברטריאניז� כזה ,  בעיניו80. זוסה תפישל המטאפיזית מבקר בחריפות את נכונותה מור

עמדה זו אינה ראויה , לדבריו.  הכרה בהיותו של כל אד� מעי� אלוהי�– איז�הוא סוג של תֵ 

, מבחינה סוציולוגית,  בכוחה להנהיר– שיהיה לה ער� הסברי אפשראמנ�  81.ליחס רציני

 א� ספקולציה סוציולוגית שכזו אינה – המבנה המתואר פי דיני השותפות נוצרו על מדוע

משו� שאחריות מוסרית אינה , להצדיק את הדוקטרינה מבחינה נורמטיבית,  מורלפי, יכולה

ונות נפוצות ומוטעות עלולות להשפיע בהלי� אמ. יכולה להיות תלויה באמונה מקובלת

 מעוצבותה� יכולות להסביר מדוע דוקטרינות משפטיות . דמוקרטי על עיצוב� של חוקי�

  82.א� אמונות מוטעות אינ� ראויות להצדיק נורמטיבית דוקטרינות משפטיות,  שה�כפי

 
, בנסיבות מסוימות). כיוו� התנועה של סופת טורנדו, למשל(ניתנות לחיזוי פחות מאירועי טבע מסוימי	 

 Joshua:  למשל גישתו של דרסלרראו(ה� המבצע ה� השות� יכולי	 להיחשב גורמי	 לביצוע העברה 
Dressler, Substantive Criminal Law Through the Looking Glass of Rummel v. Estelle: 
Proportionality and Justice as Endangered Doctrines, 34 SW. L.J. 1063, 1073 (1981) ;

Dressler, Reforming Complicity Law ,439' בעמ, 8ש "לעיל ה.( 
78  Kadish, Complicity, Cause and Blame 

 .336–334' בעמ, 16ש "לעיל ה ,
בצל	 אלוהי	 ברא ,  בצלמוהאד	�ויברא אלוהי	 את: "תפיסה זו מעוגנת כבר בסיפור הבריאה האלוהי  79

 ).27 א בראשית[...]" (אותו 
80  MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY,עמדתו של . 290–289' בעמ, 13ש " לעיל ה 	ראו ג

 ,JOEL FEINBERG):וא� מכוונות(הסבור כי נית� לדבר על גרימה של פעולות אנושיות מודעות , פיינברג
DOING AND DESERVING: ESSAYS IN THE THEORY OF RESPONSIBILITY 152–186 (1970). 

 המטאפיזית של תפיסת הבחירה האנושית כשוברת הנכונותראו התייחסותו המזלזלת של מור לשאלת   81
 The libertarian is committed to there being lots of“ :קשר סיבתי בי� שותפי	 עקיפי	 לבי� הנזק

gods, namely, each person. These gods are like the ghost Casper in that they can cause things 
to move whilst themselves being immune to causal influences. This strikingly unscientific 
posture is a desperate and panicky metaphysics that should be put aside as not serious” 

)MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ,290' בעמ, 13ש "לעיל ה.( 
נחה שהתפיסה המזהה את הבחירה האנושית כשוברת את הקשר הסיבתי בי� שות� לבי� הנזק היא ג	 בה  82

מור מתעל	 , ראשית. טענתו של מור כי אי� להכיר בלגיטימיות שלה היא בעייתית, אכ� תפיסה פיקטיבית
יתר המשפט מעוצב ומושפע בי� ה. ניאינו מדעי במוב� הפופריא, במקרי	 רבי	, מ� העובדה כי המשפט

. שאינ	 ניתני	 תמיד להפרכה, מאמונות היסוד של החברה ומבוסס על רעיונות ועל מושגי	 מופשטי	
אול	 . מור עצמו מסכי	 שהמשפט הפלילי צרי� להיות מבוסס על רעיו� של אחריות מוסרית, לראיה

יות מור יוצא נגד האפשרות להצדיק את אחר, שנית. מושג האחריות המוסרית כשלעצמו אינו מדעי



  ז"תשע מו משפטי�  רוזנברג� דנציגהדר

28  

 תורת עומתלאמריקני � על דוקטרינת השותפות הנוהגת במשפט האנגלוהתבוננות,  והנה

מאפייני� אלה .  מותנית אחריות השותפי�שבה� מדגישה שני מאפייני� מרכזיי� הסיבתיות

. או למצער כהסבר יחיד,  הסיבתי כהסבר להצדקת ההפללהרציונלעשויי� לשק� כפירה ב

נית� לטעו� כי התליית אחריותו של . מאפיי� אחד הוא אופייה הנגזר של אחריות השותפי�

ל מבצע עיקרי הנושא באחריות משקפת את התפיסה כי פעולה אנושית השות� בקיומו ש

היה די ,  להפללת אחריות השותפי�הרציונל סיבתיות יתה הילו. מושתתת על בחירה

קרי מתחילת ביצוע העברה , )Wrongdoing(להסתפק בגזירת אחריות� מ� המעשה הפסול 

ש מבצע עיקרי אחראי כתנאי לא ברור מדוע היה צרי� לדרו). כביטוי של נזק(העיקרית 

כיוו� שהיעדר אחריותו של המבצע אינו . אמריקני�להפללת� כפי שדורש המשפט האנגלו

אחריות שות� המבוססת על סיבתיות הייתה יכולה להיגזר , שולל קיומו של מעשה פסול

בחירתו של המשפט . מהמעשה הפסול כשלעצמו ג� כאשר המבצע חוסה בסייג פוטר

י לגזור את אחריות השות� מאחריותו של המבצע עלולה אפוא לכרס� אמריקנ�האנגלו

�מאפיי� שני הוא הדרישה המקובלת כי השות� . ברציונל הסיבתי כהצדקה להפללת השות

 תנאי זה אינו נדרש 83. עליולהשפיע לסייע למבצע העיקרי או )Intentionally(יפעל בכוונה 

 בשלייחס לאד� אחריות לתוצאה שאירעה שכידוע מאפשרת ל,  דוקטרינת הסיבתיותפיעל 

 אמצעי היא לטעו� כי דרישת היסוד הנפשי המוגבר נית� .ג� א� לא התכוו� לגרמה, מעשיו

 מתערב שמנתק את גור� היאבדיוק משו� שפעולתו של המבצע , לפיצוי על המרחק הסיבתי

  .הסיבתיות

יס להצדקת אחריות  הסיבתי שנוי במחלוקת כבסרציונלהדיו� מלמד כי ה,  כי כ�הנה

 גישות יש ולעומת�,  גישות המשעינות את אחריות השותפי� על סיבתיותיש. השותפי�

ג� המבנה .  זה לספק בסיס מוצק להצדקת ההפללהרציונלהכופרות ביכולתו של 

שכ� , אמריקני אינו מנביע מסקנה ברורה�הדוקטרינרי של אחריות השותפי� במשפט האנגלו

 ה� רכיבי� העשויי� לעלות בקנה אחד ע� השענת הפללת אחתה קיימי� בו בעת ובעונ

  . זהרציונל שביסוד הסיבתי וה� רכיבי� שאינ� תואמי� את ההיגיו� רציונלהשותפי� על ה

  רציונל הגברת הסיכו� . 2

קרי ,  הגברת הסיכו� לביצוע העבירהרציונל הוא השותפי� הפללת להצדקת אחר בסיס

 להתנהגותו הייתה המעשית שתרומה במתמקדת אינה זאת הצדקה.  ביצועהוייהעלאת סיכ

ג� כשזו לא ,  התרומה הגלו� בהפוטנציאלב אלא, של השות� לביצוע העברה העיקרית

  . אפקטיביתהייתה

 
כיוו� שגורמי	 מתערבי	 אינ	 שוברי	 מבחינה עובדתית , לדעתו. השותפי	 על בסיס תפיסה פיקטיבית

לא ייתכ� כי החוק יתייחס , פעולות המבצעי	" דר�"ובפועל שותפי	 גורמי	 נזק , את השרשרת הסיבתית
 שבה	 עמדתו מתעלמת מהקשרי	 רבי	.  מדיניותיקוליאליה	 כאל שוברי שרשרת סיבתית רק מש

כדוגמת סוגיית הכוונה המועברת בעבירת הרצח או (המשפט הפלילי המהותי משתמש בפיקציות 
מדוע דווקא באשר להצדקת אחריות השותפי	 אי� זה ראוי כי ). דוקטרינת ההחזקה הקונסטרוקטיבית

 ? המשפט הפלילי ייעזר בפיקציות
 .151 ש"� הראו להל. דרישה זו של היסוד הנפשי מקובלת במדינות רבות  83
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 רציונלי�נית� לתאר את שני ה.  יצירת הסיכו� קיימת זיקהרציונל הסיבתי לרציונל הבי�

 הגלומה בהתנהגות השות� תרומההכממוקמי� על ספקטרו� משות� שמשק� את מידת 

 תאוריות המכירות באפשרות להשעי� שותפות על רציונל פי על. לביצוע העברה העיקרית

� הנות� אקדח לA, של סיבתיותP בכוונה לסייע לגרימת מותו של V תור� סיבתית לגרימת 

�שנותנת אקדח ל, 'A, לעומתו. המוות שבוצעה באמצעות הירי מאקדחוP'יע  בכוונה לסי

מבצעת ,  בוחרת שלא להשתמש באקדח אלא בסכי� שברשותה'Pא� , 'Vלגרימת מותה של 

 מגבירה את 'A 84. לביצועוסיבתיתמעשה המסוגל לסייע לגרימת המוות א� אינה תורמת 

בבסיס . הסיכו� לגרימת המוות בביצוע פעולה שיש בה פוטנציאל של הקלת השלמת העברה

שהיא חלשה , א תרומה פוטנציאלית שלא התממשה בפועלרציונל הגברת הסיכו� קיימת אפו

  85.סיבתי הרציונל הבוסס משעליהבעצמתה מהתרומה הסיבתית הממשית 

 הגברת מבחיני� בי� גרימה סיבתית לואינ� האלה הרציונלי� שני בי� הקושרי�יש 

הוא מגדיל ההסתברות של " גור�"פילוסופי� ומשפטני� טועני� לעתי� כי . סיכו�

 אינה סיכויאזי העלאת , סיכויא� סיבתיות מזוהה ע� העלאת ,  גישה זופי על 86.תוצאתו

מראה כי תיקי� ) Johnson(ונסו� 'אריק ג. יכולה להוות בסיס מובח� ונפרד להטלת אחריות

פליליי� רבי� המוצגי� כתיקי� בעלי תשתית סיבתית מבוססי� הלכה למעשה על יצירת 

  87. מושגי�ועירובובכ� נוצרי� בלבול , )Lost chance cases(סיכו� שלא התממש 

 שאינו – הגברת הסיכו� להתממשות הנזק מכוננת בסיס גמולי עצמאי כי סוברי�אחרי� 

גישה זו נשענת על ההנחה כי סיבתיות והגברת .  להצדקת הטלת אחריות השותפי�–סיבתי 

בי� סיבתיות לבי�  ת זהושקיימת כי הטענה בדעהמור ,  כ�88.סיכו� ה� שני מושגי� מובחני�

הסברו מבוסס על הוכחת הבדלי� בי� . מוטעיתהגברת סיכויי התרחשותה של תוצאה היא 

 כי מראה הוא דוגמאות בעזרת 89.הסתברותתכונות של סיבתיות לבי� אלה של העלאת 

לקיומה של , א� לא מספיק,  העלאת סיכוי היא תנאי הכרחי90,למעט במקרי� יוצאי דופ�

 
 .אינו עולה כשלעצמו כדי גור	 סיבתי' Pאני מניחה כא� כי עצ	 חיזוק ידיה של   84
מההתמקדות בהשוואה בי� הרציונל הסיבתי לרציונל הגברת הסיכו� אי� להסיק כי מתחייבת דיכוטומיה   85

ייתכנו , כפי שהוזכר. ה לביצוע העברההמניחה קיומ	 של רציונלי	 אלה בלבד על ספקטרו	 התרומ
רציונל ביניי	 זה מדגיש את . מקרי	 שיהיה נית� להסביר אות	 באמצעות רציונל של תרומה ממשית

שאינה עומדת בהכרח במבחני הסיבתיות א� שיש בה יותר , התרומה בפועל לעברה בשלביה השוני	
 .23 ש"ראו לעיל הטקסט ליד ה. מתרומה פוטנציאלית בלבד

 ,Christopher Hitchcock, Probabilistic Causation  זו ראוה הנימוק שבבסיס טענאודות להרחבה על  86
STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY (Edward N. Zalta ed., 21 Mar., 2010), 

http://plato.stanford.edu/entries/causation-probabilistic. 
87  Eric A. Johnson, Criminal Liability for Loss of a Chance, 91 IOWA L. REV. 59, 69–76 (2005) .

ונסו� תולה את הסיבה לערבוב המושגי	 בהתרופפות מידת ההוכחה הנתפסת מספיקה להוכחת 'ג
 .סיבתיות

 . מבחי� בי� מושג הסיבתיות לבי� מושג יצירת הסיכו�, 11ש "לעיל ה, האמריקנילדוגמה הקוד הפלילי   88
,  הכרונולוגי של הופעת הגורמי	סדרסימטרית ומשמרת את ה�א, שהיא טרנזיטיבית, לעומת סיבתיות  89

היא אינה טרנזיטיבית ואינה מחייבת סדר כרונולוגי בהופעת הגורמי	 , הסתברות יכולה להיות סימטרית
 ).308' בעמ, 13ש "לעיל ה, MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ראו(

 יוצאי דופ� שבה	 גורמי	 לתוצאה דווקא עלולי	 להפחית את סיכויי קרי	פילוסופי	 הצביעו על מ  90 
 ’hard way‘“המכונה בספרות , הסלו נות� דוגמה קלאסית לסוג מקרי	 כאלה. התרחשותה ולא להגביר	

cases” : להיווצרות פקקת 	היריו� עצמו ,)טרומבוזה(נטילת גלולות למניעת היריו� היא גור 	ג 	אול 
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אלה תומכות בתאוריה מוסרית המכירה בהגברת סיכו� כבסיס גמולי מסקנות . סיבתיות

   91.עצמאי להטלת אחריות פלילית בשותפות

 מתבונ� על שותפות כעל צורת אחריות לא מושלמת )Daniel Yaeger(דניאל יגר 

)Inchoate liability .(שה� תורמי� בכ� מבקש להצדיק הפללת שותפי� עקיפי� הוא 

 התבוננות זו נעוצה לדעתו במהות 92.תבוצע העברה העיקריתבפעולותיה� לסיכו� ש

 אמורה להישע� על קיומו של קשר סיבתי ע� העברה שאינה כאחריותאחריות השותפי� 

�העיקרית אלא לשק� את אופיו האנטי� נוקט גישה די�ה, לדעתו. חברתי והמסוכ� של השות

 הסיוע מעשי שליליות שגויה כשהוא בוחר להתמקד בשאלות של גרימת נזק במקו� בפל

יגר טוע� כי התפיסה הרווחת של דיני השותפות מתייחסת אל הקשר של המסייע . עצמ�

 דיני השותפות בפועלמכא� ש. במוב� החלש" גרימה"לעברה העיקרית כאל קשר של 

 או היעדרו של קשר קיומו בשאלת מתענייני�לא היו ,  לא כ�שא�,  על גרימת נזקמבוססי�

,  ואומר כי לא זו בלבד שדיני השותפות מתמקדי� בנזק יתר על המידהריסמת יגר. סיבתי

האינסטינקטי� .  שה� מתמקדי� בו יותר מאשר בפליליות מעשה השותפות עצמואלא

 בינו מוסטת לנזק שאי� הלב נסדקי� כשתשומת המסייע של הפללת הצדקה לבאשרהנכוני� 

 לסיוע כאל ביצוע מתייחס הואכת כשאמריקני מרחיק ל� האנגלוהמשפט.  כלו�ולאלמסייע 

ההתייחסות לסיוע כאילו הוא .  אפקטיביהוארק משו� שסיוע של שות� במקרי� רבי� 

 הבחנות אול�,  מסייעי� למבצעי�בי� סבוכות צור� לעסוק בהבחנות חוסכת אמנ�ביצוע 

כל  של בחלקו המתחשבי� תיי� מבחני� מהופי עלויש לערו� אות� ,  נמנעותבלתי ה�כאלה 

 חלוקת הרווחי� באופ�, בתכנו� כל אחד מה� של השתתפותו במידת, שות� במשימה

 
מחקרי	 הראו כי התעברות היא גור	 המעלה את ההסתברות ללקות בפקקת יותר מנטילת . גור	 לפקקת

 של נטילת האפקט המשוקלל, כיוו� שנטילת גלולות מונעת היריו� בהסתברות גבוהה מאוד. גלולות
.  ההסתברות ללקות בפקקת א� כי נטילת הגלולות היא כשלעצמה גורמת לפקקתהפחתתגלולות הוא 

 ,Wesley C. Salmon ראו(הדוגמה מלמדת שהעלאת סיכוי אינה תמיד תנאי הכרחי לקיומה של סיבתיות 
Probabilistic Causality, 61 PAC. PHIL. Q. 50, 68–70 (1980); Germund Hesslow, Two Notes on 

the Probabilistic Approach to Causality, 43 PHIL. SCI. 290, 291 (1976) .(סוג אחר של מקר	י 
שני צלפי	 מנסי	 : נית� להדגימו באמצעות התרחיש הזה. ”pre-emptive causation“יוצאי דופ� מכונה 

� הוא צל� טוב מB. לפגוע בקרב�A ;ל�B 70%ואילו ל, קרב� סיכויי הצלחה לפגוע ב�A סיכויי 30% רק 
. B מקדי	 ויורה לפני Aבפועל . 50%שקלול סיכויי הפגיעה של שתי היריות יחד הוא אפוא . פגיעה

מתברר כי , Aלמרות סיכויי הפגיעה הנמוכי	 יחסית של .  ומרתיעה אותו מלירותBירייתו מבהילה את 
פוא לתוצאה א� שהקטי� את ההסתברות  גר	 אAהירי בידי . הכדור שירה פגע בקרב� וגר	 למותו

 ראו(יורה ,  הגבוהי	 יותרהבעל סיכויי הפגיע, Bלעומת למצב שבו היה , המשוקללת למותו של הקרב�
MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ,	312–311' בעמ, ש.( 

בדוקטרינות אחריות המבוססת על העלאת סיכויי הגרימה לנזק מוכרת ומקבלת ביטוי . 312' בעמ, ש	  91
לתיאור דוקטרינות נזיקיות המבוססות על . ה� במשפט האזרחי וה� במשפט הפלילי, משפטיות שונות

 Benjamin Shmueli, “I’m  בפועל ראו למשלקרציונל של הגברת הסיכו� ג	 במקרי	 שבה	 לא נגר	 נז
Not Half the Man I Used to Be”: Exposure to Risk Without Bodily Harm in Anglo-American 

and Israeli Law, 27 EMORY INT’L L. REV. 987 (2013). ברציונל יצירת הסיכו� וביישומו לדיו� 
 Book Symposium on: בהקשרי	 שוני	 במשפט הפלילי ראו למשל הסימפוזיו� על ספרו של יוסאק

Douglas Husak’s “Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law”, 1 JER. REV. LEGAL 

STUD. 3 (2010). 
92  Yaeger, 33–30' בעמ, 19ש "לעיל ה.  
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 וכיוצא באלה שיקולי� המשפיעי� על מידת בביצוע כל שות� של שליטתו במידת, ביניה�

פעולות הסיוע מובחנות מ� , סינתטיהואיל והקשר של סיוע לנזק הסופי הוא . האש� המוסרי

 על הוגדר שהמבצע היות 93. אליה� ג� מבחינה משפטיתוכ� ראוי להתייחס, הנזק עצמו

המסייע ראוי להיענש רק על שו� הגברת הסיכו� שהוא , סמ� מבחני� מהותיי� רלוונטיי�

  94.יצר לביצוע העברה העיקרית באמצעות התנהגותו שלו בלא תלות בביצועה

 ולהיכ על מאפייני היסוד העובדתי של אחריות השותפי� במשפט המקובל התבוננות

 אחד מאפיי� 95. הסיכו�הגברת רציונל ע� ת אינ� משתלבי� קוהרנטישה� מסקנה להנביע

קרי לדרישת המשפט המקובל לקיומו ,  של אחריות השותפי� העקיפי�תנוגע לתפיסה הנגזר

 שני מאפיי�. של מבצע עיקרי הנושא באחריות פלילית כתנאי להיווצרות אחריות בשותפות

 . בכוונה לסייע למבצע העיקרי או להשפיע עליויפעל השות�  המקובלת כירישהלד נוגע

,  לאופ� שבו פעולות הנאש� אמורות להגביר את סיכויי התרחשות הנזקנוגע שלישי מאפיי�

  . לפי סדר�המאפייני� בשלושתנדו� . על מנת שישתכלל סיוע

  ביצוע פעולותבאמצעותמי שסייע לרצח ,  המקובלבמשפט – למאפיי� הראשו� באשר

באחריות לסיוע א� המבצע העיקרי לא , ככלל,  ביצוע הרצח לא נשאויישהגדילו את סיכ

ג� לאחר הולדתה של דוקטרינת הניסיו� נקבע כי מסייע אינו יכול . נשא באחריות לרצח

 הנזק תממשות להסיכויי� הלהגברתלשאת באחריות כשות� לניסיו� רצח על בסיס תרומתו 

 של היסוד מהנחתהלכות אלו נבעו . חריות פלילית לניסיו� באנושא אינוא� המבצע עצמו 

ככזו היא מותנית בקיומו . המשפט המקובל כי אחריות בשותפות נגזרת מאחריותו של מבצע

 זו של אחריות נגזרת מעוררת תהיות שעה שמבקשי� תפיסה שאלא. של שות� ישיר אחראי

 סיבתי או רציונל כשלא. �סיכו�מגבירילבסס את אחריות השותפי� העקיפי� על היות� 

 הגברת הסיכו� נשע� במהותו על תרומה רציונל,  המבוסס על תרומה ממשיתרציונל

 אותה בעקבותפוטנציאלית בלבד להתרחשותו של נזק ג� א� לא התממש בסופו של דבר 

 בהפללת השותפי� העקיפי� מחמת היות� לתמו� יכול הגברת הסיכו� רציונל. תרומה

 מבלי,  זו היא בעלת פוטנציאל לסייעהתנהגות שככל כשלעצמה אחראי� להתנהגות�

 השענת לטעו� כי נית� 96. במעשהו של המבצע העיקריבפועל תשתלב התנהגות�לדרוש כי 

 בניתוק שתתמו� ראויהפללת השותפי� העקיפי� על תפיסה טהורה של הגברת סיכו� 

טיעו� זה . ות השותפי� מבצע אחראי לבי� הפללת התנהגבידיהתלות בי� התממשות הנזק 

 
, Inchoate liabilityראו ביקורת	 של סימסטר ועמיתיו הטועני	 כי שותפות עקיפה אינה צורה של . ש	  93

 על השתלבות	 של משו	 שהאחריות אינה מבוססת על מעשי העידוד או השידול כשלעצמ	 אלא
 ,A.P. SIMESTER, J.R. SPENCER, G.R. SULLIVAN & G.J. VIRGO(המעשי	 בביצוע העברה 

SIMESTER AND SULLIVAN’S CRIMINAL LAW: THEORY AND DOCTRINE 215 (4th ed. 2010).( 
94  Yaeger ,31' בעמ, 19ש "לעיל ה: “The helper is an excessive risk-taker whose subjective, not 

manifested criminality, [...] is what warrants punishment, regardless of whether his aid or 
encouragement informs or merely glances off of his principal” . 

95  MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ,310' בעמ, 13ש "לעיל ה; SMITH ,בעמ, 1ש "לעיל ה '
76–78. 

 קרמניצר אינו מתמודד ישירות ע	 .612–611' בעמ, 21ש "לעיל ה, "39עשור לתיקו� " קרמניצר השוו  96
שלו אלא בגי� השתלבותה � נענש לא בגי� התנהגותוטיעו� הגברת הסיכו� א� מציי� כי לדעתו המסייע

 . במעשהו של אחר
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 הבסיס לאחריות נשע� על שבה� הפלילי במשפט רלוונטי ג� בהקשרי� נוספי� להיות יכול

כדוגמת עברות תוצאה ( מוטלת רק כאשר הסיכו� מתממש האחריותא� , יצירת סיכו�

 ).הנגרמות מתו� קלות דעת או רשלנות
ה הקלאסי של אחריות  הגברת הסיכו� לבי� המבנרציונל בי� הנחזיתההתאמה �אי את

 97. המנסי�– השותפי� במשפט המקובל נית� לחדד באמצעות התבוננות על קבוצה אחרת

 רלוונטית לדיו� בשאלת התאמתו של להיות יכולה עקיפי� שותפי� מנסי� לבי� � ביההקבלה

 ביצירת סיכו� כבסיס מכירי� א�,  העקיפי�שותפי� הפללת הלהצדקת הגברת הסיכו� רציונל

, כלול המקובל להפללת השות� העקי� המשפט ל שהתנאי היה אילו 98. הניסיו�הפללתל

 כי הטלת אחריות בגי� הייתה הדבר משמעות,  הניסיו�דוקטרינתג� ב, בשינויי� המחויבי�

 מותנית במותו של הקרב� עקב פעולות או אמצעי� שאינ� קשורי� יתהניסיו� לרצח הי

 על הקיימת זו כמותניית הפללת המנסה בדרישה ה, במילי� אחרות. לניסיו� שביצע הנאש�

 מאפשרת להפליל מי הייתה דוקטרינת השותפות הקלאסית כתנאי להפללת השות� לא פי

 הדרישה. שרק ביצע מעשה היוצר סיכו� למוות בכוונה לגרו� למוות באמצעות אותה פעולה

שהרי ההצדקה , תאבסורדי כמוב� הייתה הקרב� כתנאי להרשעה בניסיו� לגרו� למותו למות

ובלבד שהמנסה פועל ,  ג� כאשר אי� פגיעה באובייקט הקונקרטיקיימתלהפללת המנסה 

 רלוונטית לאשאלת מותו של הקרב� בידי גור� אחר היא אפוא . ביסוד נפשי המכונ� אשמה

.  של יצירת סיכו� או הגברתורציונללהטלת אחריות בגי� אשמה המתהווה על בסיס 

ת הניסיו� ממחישה את הקושי להשעי� את מבנה אחריות השותפי� האנלוגיה לדוקטרינ

 אפשרי לקושי זה נעו� בהולדתו הסבר. במשפט המקובל על בסיס רעיו� של הגברת סיכו�

�המאוחרת של רעיו� הInchoate liability ,שהתפתח בעיקר ב� 99, השני� האחרונות300

מה לא הכיר המשפט מימי� ימי. שני� רבות לאחר כינונ� של הלכות השותפות

דוקטרינת הניסיו� ועברות של יצירת .  בלבדסיכו�אמריקני בהפללה על בסיס יצירת �האנגלו

 
 .311' בעמ, 13ש "לעיל ה, MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITYהשוו   97
 למשל ראו(אחת מה� מבוססת על רציונל יצירת הסיכו� . בספרות הוצעו הצדקות שונות להפללת הניסיו�  98

Yaeger ,31–30' בעמ, 19ש "לעיל ה ;MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ,13ש " הלעיל ,
יש החולקי	 על השענת הפללת הניסיו� על רציונל ). 77–76' בעמ, 1ש "לעיל ה, SMITH; 311' בעמ

טוע� כי המנסה אינו רק יוצר סיכו� , למשל, דא�. הצדקות אחרות, תחת זאת, רת הסיכו� ומציעי	 להיצי
" התקפה"דימוי ה. הוא פוגע בער� המוג� א� שאינו פוגע באובייקט הקונקרטי; ג�לפגיעה בער� המו

לבצע מי שהתכוו� : שבו הוא משתמש ממחיש את טיבו של האיו	 על הער� המוג� במקרי	 של ניסיו�
כפי שקיומה של התקפה אינו . עברה וא� התחיל בביצוע פתח בהתקפה על הער� המוג� שבסיס העברה

 הפגיעה בער� החברתי המוג� קיימת ג	 א	 האובייקט הקונקרטי של העברה לא נפגע –מותנה בנפגעי	 
 R.A. DUFF, CRIMINAL ATTEMPTS 364–365 (1996); Miriam Gur-Arye, Comments on ראו(

Douglas Husak’s Overcriminalization, 1 JER. REV. LEGAL STUD. 21, 27–30 (2010) .(על 	פי ג 
גישה המניחה שרציונל הגברת הסיכו� יכול להיות ה� בבסיס דוקטרינת הניסיו� ה� בבסיס הפללת 

. וקטרינותברי כי אנלוגיה בי� סיוע ושידול לבי� ניסיו� אינה מניחה זהות בי� הד, השותפות העקיפה
Yaeger ,משווה בי� סיוע לבי� ניסיו� ובי� שידול לבי� ניסיו� וטוע� כי שלוש צורות האחריות , 33' בעמ

. למרות זאת סיוע או שידול אינ	 ניסיו� לביצוע עברה. Inchoate liabilityראויות להיתפס כצורות של 
קרי מכדי להתייחס אליה� כאל  על ידי המבצע העי)Too mediated(פעולות השותפי	 מתווכות מדי 

 .ניסיו�
99  SMITH,77, 9–8' בעמ ,1ש " לעיל ה. 
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אי� להתפלא אפוא . סיכו� ה� תולדה מאוחרת של התפתחות המשפט הפלילי המודרני

  100.סיכו� הגברת המקובל על רעיו� של במשפט בוססהשאחריות השותפי� לא 

אחר להתניית הפללת השות� בהתממשותו של נזק בידי מבצע נית� להציע הסבר , ואול�

 בי� המתח את בקנה אחד ע� הניסיו� ליישב יעלהההסבר האחר . עיקרי במשפט המקובל

 הגברת רציונל על השותפי� הפללת השענת הנזק בידי המבצע העיקרי לבי� התממשותתנאי 

בידי המבצע העיקרי נבעה  התליית אחריותו של השות� בהתממשות נזק כי ייתכ�. הסיכו�

את המסוכנות הגלומה ה� בשות� עצמו וה� , באמצעות ראיה מוצקה, מ� הרצו� לאשש

 להיות יכולה העיקרי של המבצע מעשיו באמצעות של נזק השתכללותו 101.בפעולותיו

 ג� למקרי� של רלוונטית,  מאליה במקרי� של שידולהמובנת,  זוטענה. כזאת מוצקה ראיה

 על מידת התרומה להעיד יכולהשבה� השתכללותה של העברה , עעידוד או סיו

 זו אינה דרישה. הפסיכולוגית של מעשי הסיוע או על אופיי� המסוכ� של מעשי העידוד

 �תחת .  הנזק בפועללגרימתמשקפת בהכרח תפיסה מהותית הקושרת את אחריות השות

וכ� עולה , של השות� התנהגותו מסוכנות של ה ראייתי לביסוסאמצעי משמשתזאת היא 

הדבר דומה להפללת התנהגות .  של הגברת סיכו�רציונלבקנה אחד ע� השענת הפללתו על 

 למימוש הדרישהכאשר תכליתה של , היוצרת סיכו� בנסיבות שבה� הסיכו� עצמו התממש

 אפשר. חברתיות הגלומה בהתנהגות המסוכנת כשלעצמה�הסיכו� היא לוודא את האנטי

הפללה �אי, לכאורה. ההפללה של סיוע למעשי הכנה מוקדמי��באיג�  תיתמ� זו טענהש

 לעלות כול ג� יואא� ה,  להיתפס כביטוי לכפירה ברעיו� של הגברת סיכו�הכאמור עלול

 כדי לרמז על ערכ� ובכ� שיש ב, בקנה אחד ע� רעיו� של ביסוס האחריות על הגברת סיכו�

על א� . מסוכנות מספקת של מעשי הסיועהראייתי הנמו� של מעשי הכנה כאינדיקציה על 

קשה להאמי� , לשיטתו. שלומטיל ספק בכוח השכנוע ' סמיתהיתכנותו של הסבר זה 

 לאור� שני� כה רבות אילו ויציבה עקיבה נותרת הייתהשמהותה הנגזרת של השותפות 

 אופייה 102. להתהוות עברה עיקרית שמבצעה אחראי תפקיד ראייתי בלבדהדרישהמילאה 

 המשפט המקובל להשעי� את של נטייתוזר של אחריות השותפי� מלמדת לדעתו על הנג

  103. סיבתירציונלהפללת השותפי� על 

 
סבור כי רציונל הגברת הסיכו� אינו משתלב ע	 גישת המשפט המקובל להעניש ' סמית. 77' בעמ, ש	  100

תה אחריות השותפי	 אילו היי, לגישתו. שותפי	 עקיפי	 בעונש הזהה לזה המושת על המבצע העיקרי
מסגרת הענישה של השותפי	 העקיפי	 הייתה אמורה להיות מקלה , מונחת על רציונל הגברת הסיכו�
מסקנתו מניחה שיפוט נורמטיבי שונה של החומרה הנלווית ליצירת . ביחס לעונשו של המבצע העיקרי

 יצירת סיכו� כנזק כשלעצמו קרי קיומו של פער איכותי בי�, סיכו� לעומת החומרה הנלווית לגרימת נזק
לדוקטרינת , ג	 הפע	, תו� עריכת אנלוגיה', נית� לחלוק על מסקנתו של סמית. לבי� גרימת נזק ממשי

, בעבר אמנ	 היה עונשו של המנסה נמו� מעונשו של המבצע. אמריקני הנוהג�הניסיו� במשפט האנגלו
וואת הענישה במדינות כמו אנגליה אול	 שינוי בתפיסת האש	 המוסרי הגלו	 בניסיו� הוביל להש

.  סיכו�צירתשינוי זה אינו משק� בהכרח כפירה בהשענת הפללת הניסיו� על רציונל של י. וארצות הברית
 . תחת זאת הוא יכול לשק� כפירה בהנחה כי יצירת סיכו� פחותה בחומרתה מגרימת נזק

 .ש	  101
 .ש	  102
 הטקסט ללעי, בתי להצדקת הפללת השותפי	 העקיפי	התומ� ברציונל הסי' ראו הדיו� בגישתו של סמית  103

 .53–51ש "ליד ה
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שלפיו ,  היסוד העובדתי של אחריות השותפי� במשפט המקובלשל שני ההמאפיי�

 רציונלאינו נגזר מ, השות� צרי� לפעול מתו� כוונה לסייע למבצע העיקרי או להשפיע עליו

 נטע� כי קשה להסביר שבמסגרתו,  הסיבתירציונלבדומה לדיו� שערכנו ב. רת סיכו�של הגב

 הגברת הסיכו� אינו מצרי� כוונה מצדו של השות� רציונלג� , מדוע סיבתיות דורשת כוונה

 פוטנציאלית לביצוע העברה ג� א� לא לתרו� עלולי�שהרי מעשיו , לסייע או להשפיע

104.כאמורהתכוו� לתרו� 
 אינדיקציה נוספת לכ� שהמשפט המקובל איננו משעי� אאפו זוהי 

  .הפללה על רציונל הגברת הסיכו�

 של היסוד העובדתי הנדרש לכינו� אחריות השותפי� במשפט המקובל שלישי ההמאפיי�

 לאופ� שבו פעולות הנאש� אמורות להגביר את סיכויי התרחשות הנזק על מנת נוגע

 כבסיס סיכו� בהגברת סותר את התפיסה המכירה אותלהיר יכולמאפיי� זה . שישתכלל סיוע

 המסייע הנוכח כוונת עלהמשפט המקובל אימ� כלל שלפיו . להטלת אחריות בשותפות

 הנאש� שבה� הקושי התעורר במקרי� 105.בזירת העברה להיות ידועה למבצע מבעוד מועד

א� כוונתו , נכח בזירת העברה כשהוא מוכ� ומזומ� לסייע למבצע א� האחרו� יזדקק לכ�

 במישור �מייצגי� תרומה לסיכו, כ� נדמה, מקרי� כאלה.  ידועה למבצעהייתהלסייע לא 

 מודעותו של המבצע בהיעדר. להבדיל מהגברת הסיכו� באמצעות עידוד המבצע, העובדתי

ברי כי החלטת המבצע לפעול אינה יכולה להיות מושפעת ,  של הנאש� לסייע לותכניתול

 למשל,  שהביצוע יצלחהסיכוי לבצע פעולות שיגבירו את המוכנותאת ע� ז.  זאתמתכנית

דחיית . תבוצע העברה את הסיכוי שת אובייקטיבימעלה, הרחקת אנשי� מזירת העברה

 אחריות פלילית על שהטלת לרמז יכולההאפשרות להרשיע בגי� סיוע במקרי� הללו 

  . הגברת הסיכו�רציונלשותפי� אינה מבוססת על 

 כתנאי לסייע המודעות של המבצע לכוונתו של השות� דרישת כי לטעו� נית�, מנגד

 של מודעותו.  הגברת הסיכו�רציונל אחד ע� בקנה לעלות יכולהלכינונה של השותפות 

הצטרפות לעברה .  שלו לבצע את העברההמוטיבציה את מעצימה לו לסייע לכוונההמבצע 

 הפוטנציאל האובייקטיבי הגלו� בשל  רקלא את הסיכוי שהעברה תבוצע מגבירההמתוכננת 

 שיש לידיעה המיטיבה ג� בשל ההשפעה הפסיכולוגית אלא,  לסייע לביצוע העברהנכונותב

הספרות הקרימינולוגית עוסקת בקואורדינציה .  המבצע העיקריעלבדבר הנכונות לסייע 

לפי תורת ההתחברות . הקבוצתית כגור� דומיננטי לקיומה של השותפות לעברה

התנהגות� של פרטי� מושפעת מסביבת� , )Different Association Ttheory(פרנציאלית הדי

 כפועל יוצא קבוצות 106.סביבת�אישיות בינ� לבי� �החברתית ומהאינטראקציות הבי�

 הומוגנית יה תהשהקבוצה באופ� עליה� ולהשפיעחברתיות נוטות לברור את חבריה� 

 
 .83 ש"לעיל הטקסט ליד ה, ראו הטיעו� המקביל במסגרת הדיו� ברציונל הסיבתי  104
105  Rollin M. Perkins, Parties to Crime, 89 U. PA. L. REV. 581, 600 (1941) ;SMITH ,1ש "לעיל ה ,

 מסבירי	 כי באות	 מקרי	 שבה	 המבצע אינו 215' בעמ, 93ש "לעיל ה, .SIMESTER ET AL; 77' בעמ
, אינה משתלבת בביצועהשות� התנהגותו של , "השות�"לסיוע או לעצה שמעניק לו , מודע לעידוד

ש "לעיל ה, כיו	 על פי הוראות הקוד הפלילי לדוגמה האמריקני. באחריותולפיכ� הוא אינו יכול לשאת 
 .סיוע יכול לקו	 ג	 בלא תקשורת מוקדמת בי� השות� לבי� המבצע העיקרי, 11

106  EDWIN H. SUTHERLAND & DONALD R. CRESSEY, PRINCIPLES OF CRIMINOLOGY 93 (11th ed. 
1992). 
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ההתחברות בי� השותפי� . צות עברייניות כ� ג� קבו107.בהתנהגות חבריה ובעמדותיה

 על מגשרתהשוני� לש� ביצוע פעולה משותפת מקרבת אות� זה לזה מבחינה פונקציונלית ו

פערי מעמדות או חוסר שוויו� בי� שותפי� ישירי� לשותפי� עקיפי� ביחס לחלק� בפעילות 

 וכ� , הזדהות זה ע� זה וע� מטרות הקבוצהפתחי� חברי הקבוצה מ108.העבריינית

�הקואורדינציה הקבוצתית מאפשרת . מבשילי� היחסי� ביניה� לכדי ביצוע משות

 מסוימי� ג� לפזר את קרי�ובמ, לבזר פונקציות,  לייעל את פעולותיה�קבוצהלשותפי� כ

 גורס כי בכ� אי� השותפות העבריינית שונה מ� הלוי גבריאל. הסיכו� בי� חברי הקבוצה

הקבוצה פועלת היטב ובאופ� מיטבי ביחס לפעילות יחידי� כי , ההכרה: "השותפות העסקית

כי הפעילות במסגרת הקבוצה עדיפה על פעילות , של כל אחד מחבריה מכתיבה

 ביחסי הכוחות בי� שותפי� עקיפי� לבי� מבצעי� מבחינת שוני על א� ה109".היחידי�

 110.צתית מכריע בקואורדינציה הקבותפקיד אפוא יש ולמסייע משדלל, תרומת� לביצוע

 השפעתו בשל ביצועה של העברה כוייההסבר הנשע� על תרומתו של השות� להגברת סי

 פוסל אפוא את האפשרות להצדיק את הפללת השות� אינוהפסיכולוגית על המבצע 

 הסיוע בא לידי ביטוי שבה� מקרי� באות� רקא� זאת .  הגברת הסיכו�רציונלבאמצעות 

ידיעה בדבר הנכונות לסייע על המבצע העיקרי ולא בהשפעה הפסיכולוגית המיטיבה שיש ל

  .  הסיוע בא לידי ביטוי בפוטנציאל תרומתו האובייקטיביתשבה�במקרי� 

 דבקות� ביסוד היה – אל מול יצירת סיכו� סיבתיות – מושגי� ירוב שעייתכ�,  או כ�כ�

תי  סקירת פסיקה של ב111. בדרישה זו של המשפט המקובל במקרי� הללוהמשפט בתי של

 עקיבות מלמדת על חוסר הברית ובארצות אפריקה�בדרו�, באוסטרליה,  באנגליההמשפט

 לחוסר ובלבול הביאו להרציונלי� 112. השונותלפסיקות התאורטי הבסיס על בהצהרה

  . המקובלהמשפט מדינות של בפסיקה עקיבות

 .אמצת גישה המשתלבת ע� רציונל הגברת הסיכו� נדמה כי החקיקה האנגלית מכיו�

�הוראות הפרק השני לSerious Crime Act 2007 קובעות כי אד� ייחשב למי שביצע עברה 

 לסייע או בכוונהא� עשה מעשה שיש בו כדי לסייע או בביצוע עברה או לעודד ביצועה 

 עברה או לעודד ביצועה כשהוא בביצוע או א� עשה מעשה שיש בו כדי לסייע 113,לעודד

 
 ).1987 (257 מחקר ויישו�,  תיאוריות– קרימינולוגיהגיורא רהב ומשה אדד , שוה	גיורא ' ש  107
 ).2008 (99–96  לדבר עבירההשותפותגבריאל הלוי   108
 .98' בעמ, ש	  109
110  Kutz, Causeless Complicity,28 ש" לעיל ה. 
111 MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY, 312–311' בעמ, 13ש "לעיל ה. 
 בשיטות המבוססות על המשפט המקובל כלפי הרציונל משפט  גישותיה	 השונות של בתילסקירת 112

מראה כי אמנ	 סקירת ' סמית. 62–55' בעמ, 1ש "לעיל ה, SMITHשבבסיס אחריות השותפי	 ראו 
א� פסיקות מסוימות סוטות ממגמה , ה במרבית המדינות מלמדת על נטייה לדרוש תרומה סיבתיתהפסיק

ולעתי	 א� מערבבות בי� , מבססות את אחריות השותפי	 העקיפי	 על רציונל הגברת הסיכו�, זו
 .S. v. Williams, 1980 (1) SA 60 (A) (Sלפסיקה הנוטה לדרוש סיבתיות ראו למשל . הרציונלי	

Afr.); National Coal Board v. Gamble, [1959] 1 Q.B. 11 (Eng.) . לפסיקה הנוטה להישע� על
  .State ex rel. Martin v. Tally, 15 So. 722 (Ala. 1894)הגברת סיכו� ראו למשל 

 113  Serious Crime Act 2007, c. 27, § 44(1): “A person commits an offence if – (a) he does an act 
capable of encouraging or assisting the commission of an offence; and (b) he intends to 

encourage or assist its commission”. 
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 עשיית מעשה סיוע או עידוד 114.סייעו או יעודדומאמי� שהעברה תתבצע ושמעשיו י

 הפללת השות� העקי� אינה נשענת 115.מוגדרת בחוק ככוללת ג� ניסיו� לסייע או לעודד

בליווי היסוד (אפוא על תרומתו הממשית לביצוע העברה אלא על פוטנציאל התרומה 

  ). הנפשי המתאי�

באה לידי ביטוי ג� בקוד  הסיכו� הגברת רציונל לעלות בקנה אחד ע� שויה העגישה

הסוטה מ� הדרישה שאחריות השותפי� , (Model Penal Code)מריקני הא לדוגמההפלילי 

רפורמה שאימ� הקוד בסעיפי� . העקיפי� תותנה בקיומו של מבצע עיקרי אחראי

2.06)3)(a)(ii (ו�קובעת כי אד� יישא באחריות כשות� עקי� א� פעל מתו� כוונה ) 5.01)3

בניסיו� , ג� א� המבצע העיקרי נכשל בביצוע העברה המושלמת, צוע העברהלקד� את בי

 הניסיו� לסייע עניש אפוא א� בנסיבות שבה� 116.לבצעה או בביצועה של עברה אחרת

 תרמו בפועל שלאההכרה במעשי סיוע או עידוד . השות� העיקרי לא החל בביצוע העברה

 ככלו,  הסיבתי כבסיס להפללהרציונללתחילת ביצועה של עברה משקפת זניחה של ה

 ללמד על נטייה לבסס את אחריות עשויההיא , שהפללת המנסה לסייע נשענת על דיני הסיוע

 ביצירתרואי� , כ� נדמה,  מנסחי הקוד117.השות� על תרומתו להגברת הסיכו� לגרימת נזק

ע מעשי� נתפסי� כסיו. אשמה בסיס עצמאי להטלת אחריות על שותפי� עקיפי��סיכו� בר

. בלא צור� לקיי� מבחני� סיבתיי� א� ה� מגבירי� את סיכויי ההצלחה של פעולות המבצע

לא בגי� הכישלו� ,  לא בגי� גרימתו–האחריות מוטלת בגי� הגברת הסיכוי ליצירת הנזק 

 
 A person commits an offence if – (a) he does an act capable of encouraging or“ :45' ס, ש	  114

assisting the commission of an offence; and (b) he believes – (i) that the offence will be 
committed; and (ii) that his act will encourage or assist its commission”. 

 Reference in this section to the doing of an act includes reference to – (a) a“ ):8(47' ס, ש	  115
failure to act; (b) the continuation of an act that has already begun; (c) an attempt to do an act 
(except an act amounting to the commission of the offence of attempting to commit another 

offence)”. 
 a)(ii(: “A person is an accomplice of()3(2.06 'ס ,11 ש"ה לעיל , הפלילי לדוגמה האמריקניהקוד  116

another person in the commission of an offense if: with the purpose of promoting or 
facilitating the commission of the offense, he aids or agrees or attempts to aid such other 

person in planning or committing it” .	3(5.01' ס, ש:( “A person who engages in conduct 
designed to aid another to commit a crime that would establish his complicity under section 
2.06 if the crime were committed by such other person, is guilty of an attempt to commit the 

crime, although the crime is not committed or attempted by such other person”. 
 קובע כי מי שניסה לסייע בנסיבות שבה� המבצע ,ש	, ריקנישל הקוד הפלילי לדוגמה האמ) 3(5.01' ס  117

א	 הפללתו של המנסה לסייע אינה . העיקרי לא החל בביצוע ייחשב כמי שניסה לבצע את העברה
נית� לטעו� כי אי� להסיק ממנה דבר על , זרת מכוח דיני הניסיו�מבוססת על דיני הסיוע אלא היא צורה נג

יש המבססי	 ג	 את הפללת הניסיו� על רציונל יצירת , 98 ש"כאמור בה, ואכ�. הרציונל שבבסיס הסיוע
הקבלה שהקוד ה, כיוו� שיגר תופס את עברות הניסיו� כמבוססות על רציונל של יצירת סיכו�. הסיכו�

עור� בי� המנסה לסייע לבי� המנסה לבצע מלמדת לדעתו כי רציונל הגברת הסיכו� קיי	 ג	 בבסיס 
פלטשר מתנגד לראות במעשי סיוע שלא צלחו ). 33' בעמ, 19ש "לעיל ה, Yaeger ראו(הניסיו� לסייע 

הואיל ומעשי סיוע שלא צלחו . ל ליצור לדעתו פרדוקסמשו	 שמצב דברי	 כזה עלו, מעשי סיוע שצלחו
יהיה אבסורד לראות בה	 מעשי	 המצדיקי	 ייחוס , ה	 הכנתיי	 באופיי	 ואינ	 עולי	 אפילו כדי ניסיו�

 GEORGE P. FLETCHER, RETHINKING(אחריות בגי� העברה המושלמת בדומה למעשי סיוע שצלחו 

CRIMINAL LAW 680 (1978). 
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.  שאינו קשור לפעולתו של הנאש�מוב�ובוודאי לא בגי� התרחשותו של הנזק ב, למנעו

 א� להתפרש יכולו של השות� לבי� ביצועה של העברה העיקרית ניתוק ההתניה בי� אחריות

  118.ככפירה באופייה הנגזר של אחריות השותפי� וכאימו� מודל של אחריות עצמאית

  רציונל ההזדהות. 3

 של שותפו המגשי� במעשיו מטרה משותפת )Agent(התבוננות על מבצע העברה כעל סוכ� 

. נוספת לביסוס אחריות השותפי� העקיפי�יכולה לספק תאוריה , שעמה מזדהי� שניה�

המניחי� את כובד המשקל להצדקת הפללת השות� , שלא כרציונלי� הקודמי� שהוצעו

רציונל זה , העקי� על תרומתו הסיבתית או הפוטנציאלית לביצוע העברה במישור העובדתי

  . נשע� על ההזדהות שמגלה השות� ע� המזימה הפלילית במישור המנטלי

צת השותפי� שאת אחריות� נית� להשעי� על רציונל ההזדהות אפשר לזהות בתו� קבו

, במקרי� רבי� רציונל ההזדהות חובר לבסיס תאורטי נוס�. קבוצות שונות של שותפי��תתי

�יש שותפי� , למשל. והשילוב ביניה� מספק הצדקה מלאה ושלמה להפללת השות

למשל (� רציונל התרומה הסיבתית  לביההזדהותשאחריות� נשענת על שילוב בי� רציונל 

� מספק כלי נשק לAמקרה שבו P כדי שיגרו� למותו של V ,ו�P אכ� משתמש בכלי הנשק 

לבי� רציונל  ההזדהותויש שאחריות� נשענת על שילוב בי� רציונל , )Vוהורג באמצעותו את 

� מספק כלי נשק לAלמשל מקרה שבו (הגברת הסיכו� P כד שיגרו� למותו של V ,א �P 

במקרי� הטיפוסיי� רציונל ההזדהות אינו עומד אפוא ).  באמצעות כלי נשק אחרVהורג את 

שאינו , מי שהזדהותו באה לידי ביטוי א� ורק במחשבות או בגילוי דעת לאד� אחר; לבדו

רציונל ההזדהות מאפשר להסביר ולהצדיק , ועדיי�.  לא ייחשב שות� לעברה–המבצע 

  .רה להטיל אחריות במקרי� מסוימי�בשלמות ובמלואה את הבחי

�אפתח את הדיו� בתת �קבוצה ייחודית שבה רציונל ההזדהות עומד לבדו ואינו מצטר

מדובר בשותפי� המזדהי� ע� הפגיעה בער� המוג� שבבסיס העברה בלא . לרציונל אחר

והטלת אחריות עליה� יכולה להתבסס א� , שקיימת הידברות מוקדמת בינ� לבי� המבצע

שותפי� נושאי אשמה "קבוצה זו כונתה בספרות �תת. על רציונל ההזדהותורק 

הבסיס הגמולי להטלת אחריות על . )Subjectively culpable accomplices ("סובייקטיבית

 )Wrongdoing(בלא התנהגות פסולה  )Culpability(חבריה נשע� רק על קיומה של אשמה 

שובה א� שעצ� הצדקת ההפללה של קבוצה זו ח� התמקדות בתת119.מצדו של הנאש�

משו� שהיעדר בסיס תאורטי נוס� מלבד רציונל ההזדהות , חבריה שנויה במחלוקת

בחינת . להצדקת האחריות מאפשר לבודד רציונל זה ולבחו� את התגלמותו במופעו הטהור

 
  האמריקניק� באשר למשמעות השינוי שמשקפת הרפורמה שאומצה בקוד הפלילי לדוגמהיוסאק ספ  118

השינוי , בהתחשב בכ� שעונשו של השות� העקי� נותר זהה לעונשו של המבצע, לדעתו. )11 ש"ה לעיל(
 שיוסאק מתמקד בבחינת מאחר ).48–47 'בעמ, 8ש "לעיל ה, Husak(שבוצע הוא בעיקרו קוסמטי בלבד 

הרי ,  משיב בשלילהאשאלה אשר לה הו, השאלה א	 ראוי לייחס לשות� עקי� אחריות כאילו היה מבצע
לעומת זאת התבוננות דר� פריזמת הרציונלי	 מייחסת . שהרפורמה אינה מבשרת בעיניו שינוי של ממש

 האחריות עצמה ולא רק בבסיס ההחלטה א	 להשוות את עונשו של חשיבות ג	 לרציונל שבבסיס הטלת
 . המסייע לעונשו של המבצע

 .318–314' בעמ, 13ש "לעיל ה, MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITYראו   119
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מקרי קצה מקובלת בפילוסופיה אנליטית ומאפשרת ללמוד ממקרי הקצה על גבולות 

  .הדוקטרינה

,  מבקשA:  דוגמה ראשונה120.קבוצה זו�נפתח במספר דוגמאות להבהרת טיבה של תת

 חירש הוא אינו שומע את Pא� בהיות ,  לבצע עברהPלעודד את , באמצעות צעקותיו

בשעה ' Pמבקש לעודד את ' A: דוגמה שנייה. הצעקות ומבצע את העברה על דעת עצמו

�וא� ש, שהאחרו� פועלP 'רי העידוד וטועה לחשוב כי מבי� לא נכו� את דבA ' מבקש

מבקש '' A: דוגמה שלישית. הוא מבצע אותה על דעת עצמו, לרפות את ידיו מביצוע העברה

�ו, לבצע עברה'' Pלעודד את P ,'' שתופס אתA ''ככסיל גמור ואינו מתייחס כלל לדבריו ,

הוא ) ''A ,A ,'A(המשות� לשחקני� בדוגמאות הללו . מבצע את העברה על דעת עצמו

פעולותיה� אינ� מגדילות את סיכויי . היעדר תרומת� הפוטנציאלית לביצוע העברה

וממילא אינ� תורמות לו תרומה של , אינ� יוצרות בפועל סיכו� להתממשותו, התרחשות הנזק

הגמולי יונק מ� הכוונה שאותה " המגיע"הרי ש, נדמה כי א� קיימת הצדקה להפללת�. ממש

והוא , )להבדיל ממקרי� שבה� הכוונה נותרה בגדר מחשבה בלבד(ניסו להוציא לפועל 

  .מבוסס על תפיסותיה� הסובייקטיביות

, המשפט המקובל לא הכיר בשכלול� של סיוע או של שידול בחלק מ� הדוגמאות הללו

כי תשתכלל אחריות על , בלא עקיבות, א� בחלק אחר מ� המקרי� קבעו בתי המשפט

קוד הפלילי לדוגמה האמריקני כמייחס לפועלי� בדוגמאות  המפרשי� את היש 121.שותפות

 כשהעברה העיקרית 122.לקוד) ii)(a)(3(2.06על פי סעי� , הללו ניסיו� לסייע לביצוע עברה

,  דיני השותפותפי על תהיהאחריותו של הנאש� במסגרת המעגל השני , בוצעה בפועל

 א� שנית� 123.ת הניסיו� דוקטרינפיהאחריות תתגבש על , וכשהעברה לא בוצעה בפועל

 להיות ההזדהות עשוי רציונל,  הגברת הסיכו�רציונללייחס את הפללת הניסיו� לסיוע ל

בעיקר במקרי� שבה� תרומתו לביצוע העברה היא ,  להפללת שות� בניסיו� לסיועהסבר

  .אפסית וא� נטולת פוטנציאל

לזהות את הבסיס  מאפשרת האמריקני לדוגמה לדוקטרינת הניסיו� בקוד הפלילי הצצה

 – דוקטרינת הניסיו� במשפט המקובל תפיסתלעומת .  ההזדהותרציונלהגמולי הנשע� על 

 האמריקני לדוגמה בקוד הפלילי – 124 של יצירת סיכו� לגרימת הנזקרציונלכנשענת על 

. נתפסת האחריות בגי� ניסיו� כמבוססת על הזדהותו של הפועל ע� הפגיעה בער� המוג�

 
�חלק מ� הדוגמאות לקוחות מ  120MOORE ,	ש. 
 Larkins v. Police, [1987] 2 NZLR 282 (HC)ו למשל לפסיקות סותרות רא. 315–314'  בעמ,ש	  121

(N.Z.); R v. Baker, (1909) 28 NZLR 536 (CA). 
ושל , 315' בעמ, 13ש "לעיל ה, MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY זוהי דעת	 של  122

Dressler, Reforming Complicity Law ,3(2.06' לנוסחו של ס. 432' בעמ, 8ש "לעיל ה)(a)(ii ( לקוד
 .116 ש"לעיל הראו , הפלילי לדוגמה האמריקני

 .11 ש"ה לעיל ,לקוד הפלילי לדוגמה האמריקני) 3(5.01' ס  123
של היסוד העובדתי בניסיו� ובגרסת המשפט " הסמיכות המסוכנת"תפיסה זו משתקפת למשל בדרישת   124

שלפיה התנהגויות שאינ� מסכנות אובייקטיבית לא תיחשבנה ,  צליחבלתיהמקובל להגנה של ניסיו� 
 ,Arnold N. Enker ראו( למרות תפיסותיו של הפועל כי ה� עלולות לגרו	 למצב דברי	 לא חוקי ניסיו�

Impossibility in Criminal Attempts – Legality and the Legal Process, 53 MINN. L. REV 665 
(1969); Peter Westen, Impossibility Attempts: A Speculative Thesis, 5 OHIO ST. J. CRIM. L. 

523, 537–542 (2008).( 
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 תפיסותיו את מזהה זאת חל� את מרכיב הסיכו� האובייקטיבי ותפיסה זו זונחת

 הפללת לההצדקה. הסובייקטיביות של הפועל כרלוונטיות לכינונה של אחריות בגי� ניסיו�

אמנ� .  מהכוונה שניסה העבריי� להוציא לפועלשאובה לדוגמה גרסת הקוד פי עלהניסיו� 

, )Substantial step(" צעד מהותי" כדי הקוד דורש במסגרת היסוד העובדתי התנהגות העולה

א� הקוד מבהיר כי אמת המידה להיותו של הצעד מהותי היא מצב הדברי� כפי שדימה 

 בספרות נטע� כי דרישה זו אינה חותרת להשגת אמת מידה למדידת הסיכו� 125.אותו המנסה

 לשהאובייקטיבי אלא מתפקדת ככלי שממנו נית� ללמוד ראייתית על היסוד הנפשי 

 של המשפט צליח הלא לגמרי את הגנת הניסיו� נטש לדוגמההקוד ,  יתרה מזאת126.הפועל

 הפועל מאמי� שפעולה כזו א�תקיעת יתדות בבובת וודו תיחשב ניסיו� לרצח , כ�. המקובל

 יובאהיעדר קיצוני של סיכו� אובייקטיבי .  למותו של האד� שהבובה מייצגתתגרו�

 פעולה"הוא בבחינת ,  נטע�כ�,  ניסיו� כזה127.נישהרק בשלב הע, כללא� ב, בחשבו�

  Mental Action(.128(טהורה " מנטלית

באנלוגיה מדוקטרינת הניסיו� .  זו מעוררת שאלה מעניינת הרלוונטית לענייננונקודה

 נשאלת השאלה א� וכיצד מתיישב רציונל ההזדהות ע� האמריקני לדוגמהבקוד הפלילי 

 עד 129.טוי לתרומת� של שותפי� במישור העובדתידרישת המעשה במשפט הפלילי כבי

כמה ראוי גילוי ההזדהות ע� ביצוע העברה בפ� המנטלי לשמש בסיס להרשעת שות� כאשר 

שאלה זו מקבלת משנה תוק� ? העברהאי� בהתנהגותו אפילו תרומה פוטנציאלית לביצוע 

התנהגות�  בהיות בהתחשב.  סובייקטיביתאשמה פועלי� שותפי� נושאי שבה�במקרי� 

 יכולההתשתית לביסוס אחריות� הפלילית , נטולת ער� פוטנציאלי של סיוע או של שידול

בצירו� התנהגות נטולת פוטנציאל של ( בה� המתקיי� הנפשי היסוד על רק להישע�

 סבור כי צורות )John Gardner(ו� גרדנר 'ג 130.המלמד על הזדהות ע� ביצועה, )תרומה

 
 .11ש "לעיל ה,  הפלילי לדוגמה האמריקניקוד ל)1(5.01' ס  125
 .316בעמ , 13ש "לעיל ה, MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ראו למשל  126
 .11ש "לעיל ה,  הפלילי לדוגמה האמריקניקוד ל)2(5.05' ס  127
 MICHAEL S. MOORE, ACT AND CRIME: THE THEORY OF ACTION AND ITS IMPLICATIONS ראו  128

FOR CRIMINAL LAW 95–108 (1993). 
מרבית הפילוסופי	 של המשפט מאמיני	 כי הטלת אחריות פלילית מותנית בקיומו של רכיב התנהגותי   129

 Douglas Husak, Does Criminal Liability Require an Act?, in PHILOSOPHY AND THE ראו(

CRIMINLAL LAW: PRINCIPLE AND CRITIQUE 60 (Antony Duff ed., 1998) .( 	חלוקי 	תאורטיקני
בדבר טבעו ואופיו האונטולוגי של מעשה ובדבר השאלה מהי הכוונה באמירה כי אחריות פלילית 

א� רוב	 , )JONATHAN BENNETT, THE ACT ITSELF 130–131 (1995) למשל ראו( דורשת מעשה
אחריות פלילית מצריכה קיומו , )Action(ניגוד לאחריות מוסרית שאינה מחייבת פעולה מסכימי	 כי ב

יוסאק מסביר כי לדרישת הפעולה תפקיד מרכזי בניסיונות לחתור תחת יזמה ליצור . של רכיב זה
המתנגדי	 . אינטגרציה בי� תאוריות של המשפט הפלילי לתאוריות מתחו	 הפילוסופיה של המוסר

משי	 לרוב בדרישת הפעולה כדי להצביע דווקא על ההבדלי	 שבי� אחריות מוסרית לבי� ליזמה זו משת
 .אחריות פלילית

 דוקטרינת ההחזקה הקונסטרוקטיבית במשפט ודלרציונל שביס, שלא במסגרת דיני השותפות, השוו  130
תו כי המאפשרת לייחס לאד	 אחריות פלילית בגי� החזקת דבר אסור על בסיס הסכמ, הפלילי בישראל

' בס" החזקה"ראו הגדרת . יחזיק את הדבר החזקה ממשית, "בני חבורה"שעמו יחד הוא חלק מ, אחר
על פי דוקטרינה ). 1986 (813) 1(ד מ"פ, מדינת ישראל'  נהוכשטט 250/84פ "ע; כד לחוק העונשי�34
החזקה "א� מיוחסת לו , "החזקה"הנאש	 אינו מבצע את היסוד העובדתי הממשי של , זו
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אינ� באמת , בלא תרומה במישור העובדתי, ה סובייקטיביתהשותפות המבוססות על אשמ

הדי� האמריקני המזהה שחקני� כאלה כשותפי� ,  לדעתו131.צורות של שותפות לעברה

  .לעברה הוא מוטעה ומשק� מתיחה של קטגוריית השותפות לממדי� מלאכותיי�

אחריות פלילית המבוססת בעיקרה על פעולה מנטלית מזכירה את השימוש בעברת 

עברה זו נשלמת ברגע שבו ).  דיבור–הג� שבעברת הקשר מתבצעת ג� פעולה ממש (הקשר 

א� שטר� נעשה דבר שיש בו כדי , נוצרת ההסכמה ההדדית לבצע את המטרה הלא כשרה

עברת הקשר הפלילי היא במהותה הפללה של מעשי . לקד� את הגשמתה של אותה מטרה

המעשה הפלילי מגול� . סיו� לעבור עברהלהבדיל מני, אשר ככלל אינ� ענישי�, הכנה

עברת . בעצ� ההתקשרות בי� שניי� או יותר כאשר מטרת ההתקשרות היא ביצוע עברה

עברה זו משכה אליה . הקשר מושלמת ג� כאשר ביצוע העברה מושא הקשר לא התממש

בי� היתר בטענה כי היא סותרת את הכלל שלפיו אי� , חצי ביקורת שהטילו ספק בהצדקתה

טוע� כי הכרה בתאוריה המצדיקה הטלת ) Weisberg( וייסברג 132.ענישי� על כוונה בלבדמ

אחריות על שותפות על סמ� פעולה מנטלית טהורה שאינה מלווה בהתנהגות בעלת 

פוטנציאל תרומה עלולה לקרב יתר על המידה את טיבה של אחריות השותפי� לאחריות 

שלפיו לרציונלי� השלכה , וצע במאמר זהעל פי כיוו� המחשבה המ,  ואול�133.הקושרי�

טשטוש בי� הדוקטרינות עלול להיווצר א� ה� נשענות על אותו , על טיב� של דוקטרינות

בהנחה כי דוקטרינת הקשר מבוססת על רציונל של הגברת הסיכו� לביצועה של . הרציונל

א�  טשטוש כאמור נראה לא רלוונטי 134,העברה בשל המחויבות ההדדית של הקושרי�

  .אחריות השותפי� אכ� נשענת על רציונל ההזדהות

 לצד קבוצת השותפי� נושאי האשמה הסובייקטיבית נית� לזהות קבוצת שותפי� אחרת 

מדובר בשותפי� . שאחריות� יכולה להישע� על רציונל ההזדהות ע� ביצוע העברה

הקשר בי� במקרי� טיפוסיי� . שהתקיימו ביניה� הידברות והסכמה עובר לביצוע העברה

השותפי� לפעול להגשמתה של העברה יכול ללמד על הזדהותו של השות� העקי� ע� 

אמנ� . המזימה ועל נכונותו לקשור את עצמו ע� הפגיעה בער� המוג� שבבסיס העברה

 אינו זהה למושג – המתייחס כא� להסכמה מוקדמת בי� שותפי� –" הסכמה"המושג 

 כאמור לעיל בדיו� בשותפי� נושאי אשמה .וא� אינו חופ� חפיפה מלאה" הזדהות"

ייתכ� שות� המזדהה ע� ביצוע העברה ומסייע למבצעה העיקרי בלא שקיימת , סובייקטיבית

ע� זאת בחלק מ� המקרי� שבה� קיימת הסכמה . בפועל הסכמה מוקדמת בי� השניי�

מוקדמת בי� השותפי� ההסכמה יכולה ללמד ג� על הזדהות של השות� ע� המזימה 

דוקטרינת המטרה "שסווגו בספרות האנגלית תחת , מקרי� כאלה. לילית המתוכננתהפ

 
 פעולה המבטאת הסכמה מצדו –הנשענת על פעולת הידברות או שותפות אינטרסי	 " ונסטרוקטיביתק

 .  של ממשהחזקה שחברו יחזיק את הדבר
131  John Gardner, Moore on Complicity and Causality, 156 U. PA. L. REV. PENNUMBRA 432, 

שור העובדתי אלא דורש תרומה מעשית גרדנר א� אינו מסתפק בתרומה פוטנציאלית במי. (2008) 443
 ).23ש "לעיל ה, Gardner, Complicity and Causality(לכינונה של אחריות השותפי	 

 .424–423' בעמ, 11ש "לעיל ה, ORMERODראו למשל   132
133  Weisberg ,231' בעמ, 17 ש"לעיל ה. 
 'בעמ ,8 ש"ה לעיל ,ASHWORTH & HORDERלביסוס דוקטרינת הקשר על רציונל הגברת הסיכו� ראו   134

467–468. 
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מובחני� מ� המקרי� שבה� שות� , )Joint enterprise או Common purpose" (המשותפת

 135.יכול לסייע למבצע בלא הסכמה ביניה� וא� בלא ידיעתו של המבצע על תרומת המסייע

 על רציונל של הזדהות מנביעה מסקנה כי אי� תפיסת אחריות השותפי� כנשענת, לכאורה

ג� א� הראשו� צפה , לייחס אחריות לשות� בגי� פעולות שביצע שותפו בחריגה מ� המוסכ�

 אול� המשפט האנגלי הכיר בהסכמה מוקדמת 136.הסכמה למחו�שהרי ה� , פעולות אלה

� לעברה  כבסיס להטלת אחריות לא רק לעברה המוסכמת אלא ג137בי� קושרי� או שותפי�

 משפט בתי, כ�.  לעתי� בי� הסכמה לצפייהירבה עאנגליתהפסיקה ה. נגררת שנצפתה בפועל

 אחריות נגררת על שות� לעברה מתוכננת שצפה את אפשרות הסטייה הטילו באנגליה

מהתכנית המוסכמת על בסיס ההנחה כי הסכמתו הברורה לעברה המתוכננת בצירו� צפייתו 

 של העברה להתממשותה בנוגע משקללי� מעי� הסכמה ג� את הסיכו� הנובע מביצועה

 מדגישי� את חשיבות ההסכמה לביצוע )Sullivan( וסאליב� )Simester( סימסטר 138.הנגררת

 ג� – רחב יותר של אחריות להיק�העברה המתוכננת כרכיב החוש� את הצד המסכי� 

לה מהו האלמנט  השא139. נצפות נוספות שבוצעו אגב העברה המתוכננתעברות בכשמדובר

לטענת� של .  משותפת היא אפוא בעלת משמעותמטרה בסיס על הסכמה לשכלולהנדרש 

,  לפי ההסבר שה� מציעי�140. הדוקטרינה נותר מעורפלשביסוד הרציונל, סימסטר וסאליב�

הצד המסכי� משנה את הפוזיציה ,  מתו� הסכמה להרפתקה משותפתהצטרפות באמצעות

הוא הופ� לחלק מפעילות קבוצתית ,  הסכמתו החופשיתבאמצעות. הנורמטיבית שלו

הוא קושר עצמו ע� התנהגות� של : למעמדו החדש נלווית משמעות מוסרית. עבריינית

 
היא עשויה לחול ג	 במקרי	 של שותפות ,  שהדוקטרינה חלה במקרי	 טיפוסיי	 על מבצעי	 בצוותאא�  135

 ויכוח בספרות האנגלית קיי	. הסכמה המוקדמת נרקמת בי� מבצע לבי� שות� עקי�כאשר ה, סימטרית�א
או שמא היא מקרה , בעלת כללי	 עצמאיי	,  היא דוקטרינה מובחנתמשותפתא	 דוקטרינת המטרה ה

על פי דוקטרינת המטרה ,  נעו� בהיעדר דרישההמחלוקת מקור. ”aiding and abetting“פרטי של 
די בהסכמתו הראשונית לביצוע העברה ; צע מעשה נפרד התור	 לביצוע העברהשהשות� יב, המשותפת

. כשות�, המתוכננת בליווי הצפייה בפועל של העברה הנגררת כדי לייחס לו אחריות לעברה הנגררת
שה שלפיה לגי. 8–7פרקי	 , 1ש "לעיל ה, SMITH סיוע ראו ל שלפיה מדובר במקרה פרטי שלגישה

 .235–234' בעמ, 93 ש"לעיל ה, .SIMESTER ET AL מדובר בדוקטרינה המובחנת מדיני הסיוע ראו
136  SMITH ,119–118 'בעמ, 1ש " הלעיל. 
לעיל , .SIMESTER ET AL למשל ראו(יש המרחיבי	 את תחולתה של הדוקטרינה כדי שתחול על קושרי	   137

ש "לעיל ה, SMITH למשל ראו(יש המגבילי	 תחולתה על שותפי	 בלבד , לעומת	). 315' בעמ, 93ש "ה
 ).8–7פרקי	 , 1

 Chan Wing-Siu v. The Queen, [1985] A.C. 168 (PC) (Appealפסק הדי� שהתווה הלכה זו הוא   138
taken from H.K.) .	חדבמהל� השוד רצח א.  עברה של שוד מזוי�לבצע בפרשה זו סיכמו שני שותפי 

אשר צפה את אפשרות , פסק הדי� עסק בשאלת אחריותו למות הקרב� של השות� השני. מה	 את הקרב�
 D can be convicted of an offence committed as an incident“ :לפי ההלכה שנקבעה. גרימת המוות

of a joint criminal venture if D foresaw that: (a) P might commit the conduct element of the 
offence; and (b) should P do so, P might do so with the state of mind required to be convicted 

of the offence” .אלא דורשת כי , ות ביצוע העברה הנגררת בלבדהלכה זו אינה מסתפקת בצפיית אפשר
צפיית האפשרות תלווה בצפייה כי המבצע העיקרי יבצע את העברה הנגררת בליווי היסוד הנפשי הקבוע 

 . בליווי כוונה–דהיינו כשמדובר בעברה נגררת של רצח , בה
139  SIMESTER ET AL. ,243–242' בעמ, 93ש "לעיל ה. 
 .242' בעמ, ש	  140
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א� נותר דמות עצמאית שאינה ,  לעומת מי שסייע או שידלששאר חברי הקבוצה חזק וממ

  141.חלק מקבוצה הפועלת מתו� מטרה משותפת

בלא ,  על יסוד הסכמה מוקדמת בי� הצדדי�שותפות �גי של ייחוס אחריות במודל

 בספרות 142.נשע� על אונטולוגיה קולקטיביסטית, תרומה במישור העובדתי לביצוע העברה

, )Vicarious Liability(הוצע להתבונ� על אחריות השותפי� כעל צורה של אחריות שילוחית 

 על התבוננות', לדעת סמית. י� קווי דמיו� ע� האחריות מכוח דיני השליחות האזרחילהשיש 

 דיני השליחות מזכירה במובני� מסוימי� את התפיסה של באספקלריהאחריות השותפי� 

 להשתרע יכולהה� בשליחות וה� בשותפות האחריות .  ההזדהות וההסכמהרציונל שביסוד

 שההסכמה לה� היא פעולות על ג� מפורשת רשאה שלה� ניתנה הפעולות על מלבד

קרי , "סוכניו" נתפס אפוא כמי שנושא באחריות לפעולות של השות� 143.יתקונסטרוקטיב

 הנהוגות דוקטרינות בכמה של שותפות משתק� זה במחלוקת שנויבסיס תאורטי . המבצעי�

  144.הבריתבמדינות שונות בארצות 

 
�עמדה דומה מובעת ג	 בדוח שפרסמה ה  141Law Commission62–57' בעמ, 18ש "לעיל ה,  באנגליה .

סימסטר ועמיתיו מסכימי	 כי הדי� בוודאי הושפע ג	 משיקולי מדיניות שבבסיס	 רצו� להרתיע קבוצות 
ההסבר האחרו� מדגיש את . יכו� המוגבר הטמו� בביצוע כזהמשו	 הס, עברייניות מלפעול בהסכמה

מי שהסכי	 להסתכ� בביצוע עברה : טיבה הפיקטיבי של ההסכמה או ההזדהות ע	 העברה הנגררת
ובוודאי לא קיבל על עצמו להיות אחד ,  עברה תבוצעותהצפויה ולא מוסכמת לא בהכרח הסכי	 שא

 ).244–242' בעמ, 93ש "לעיל ה, .SIMESTER ET AL(ממבצעיה 
 במקרי	 שבה	 קולקטיבית קיומה של אחריות מוסרית בשאלת הפילוסופיה של המוסר עוסקת ספרות  142

להגדרה ולדיו� במושג האחריות המוסרית הקולקטיבית ראו למשל . פעולתה של קבוצה מסבה נזק
David T. Risser, Collective Moral Responsibility, Internet Encyclopedia of Philosophy, 
http://www.iep.utm.edu/collecti; Margaret Gilbert, Who’s to Blame? Collective Moral 
Responsibility and its Implications for Group Members, 30 MIDWEST STUD. IN PHIL. 94 

(2006). 
143  SMITH ,74' בעמ, 1ש "לעיל ה.  
 דוגמה מובהקת להרחבת משמש Pinkerton v. United States, 328 U.S. 640 (1946) בעניי� �פסק הדי  144

בפרשה זו הורשעו שני אחי	 בקשירת קשר לביצוע עברות של . האחריות על בסיס אחריות שילוחית
ת ביניה	 לשת� פעולה למימוש על בסיס ההסכמה ההדדי, הפצה ומכירה של אלכוהול מוברח, החזקה

הפצה ומכירת אלכוהול מוברח שביצע , כ� הורשעו בביצוע עברות מושלמות של החזקה. מטרה זו
דעת הרוב בפסק הדי� סברה כי ההסכמה לשת� . שעה שהאח השני שהה בכלא, בפועל אחד האחי	

א� . רחית עסקיתבדומה ליחסי	 משפטיי	 של שותפות אז, פעולה יצרה יחסי שליחות בי� האחי	
יש הסבורי	 כי היה נית� לבסס את ,  נדונה בספרות בעיקר בקונטקסט של דיני הקשרPinkertonשפרשת 

האחריות במסגרתו על תאוריה של שותפות כיוו� שלאח הפסיבי היה חלק בתכנו� העברות המהותיות 
 WAYNE R. LAFAVE & AUSTIN W. SCOTT, JR., SUBSTANSIVE CRIMINAL LAW 158 1 ראו(

בית המשפט הדגיש כי הרציונל , כ� או כ�)). 1993 (146 עבירת הקשר – עונשי� דיניאסתר וייס ; (1986)
 ההסכמה –שבבסיס הרחבת אחריות הקושרי	 הוא אותו רציונל שבבסיס הרחבת אחריות השותפי	 

 ראו Pinkerton הרציונל שבבסיס הרחבת האחריות על פי הלכת לניתוח .לביצוע המעשה הלא חוקי
Jennifer Walwyn, Targeting Gang Crime, 50 UCLA L. REV. 685, 690 (2002); Kimberly R. 
Bird, The Natural and Probable Consequences Doctrine: “Your Acts Are My Acts!”, 34 W. 

ST. U. L. REV. 43, 44–45 (2006) .על בסיס שי 	לוחי ראו לביקורת על השתתת אחריות השותפי
MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY ,319' בעמ, 13ש "לעיל ה ;Dressler, Reassessing the 

Theoretical Underpinnings of Accomplice Liability ,דחייתה של . 111–109' בעמ, 62ש "לעיל ה
 הפלילי לדוגמה האמריקני יכולה לשק� כפירה בתפיסת אחריות השותפי	 בקוד Pinkertonדוקטרינת 
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 השליחות האזרחיי� אינה דיניאונטולוגיה קולקטיביסטית הנדמית טבעית לסביבה של 

 בי� 145.שאחד ממושכלותיו הוא עקרו� האחריות האישית, תחו� העונשימובנת מאליה ב

דיני השליחות האזרחיי� לבי� דיני השותפות הפליליי� קיימי� הבדלי� המושפעי� מטיב� 

 שיקולי� עסקיי� ידי דיני השליחות מעוצבי� ומכווני� על 146.השונה של שני התחומי�

באמצעות הצבת חסמי� ותמריצי�  ההגינות המסחרית את להשיאשתכלית� , וכלכליי�

 הג�,  לעומת זאת בדיני העונשי�147. לנקוטיבחרו בשוק שחקני�שישפיעו על מהלכי� ש

 של עקרו� האשמה ושל שיקולי� תפקיד�, שאינ� נעדרי� לחלוטי� שיקולי� כלכליי�

התשתית התומכת בשיקולי� חלוקתיי� וכלכליי� של רווח והפסד . דאונטולוגיי� הוא מכונ�

 על נוס� 148.ה עומדת בהכרח כאשר מדובר בהטלת ענישה פלילית וסטיגמה חברתיתאינ

במוב� זה שהשולח מסכי� , מושג ההסכמה הוא המושג המרכזי בדוקטרינת השליחות, כ�

 לעומת זאת שותפי� 149.והשלוח מסכי� להיות סוכנו של השולח, למעשיו של השלוח

 
 ,.MODEL PENAL CODE & CMTS. § 2.06(3) at cmt. 6(a) (AM. LAW INST ראו(כאחריות שילוחית 

Official Draft and Revised Comments 1985) ;DRESSLER, UNDERSTANDING CRIMINAL LAW ,
כדוגמת מדינת , Pinkertonיש מדינות שלא אימצו מעול	 את דוקטרינת ). 490–489' בעמ, 17ש "לעיל ה

כדוגמת צפו� , א� זו נדחתה בבית המשפט,  מדינות שאימצו את הדוקטרינה בחוקיש; וסטס'מסצ
 State v. Small, 272 S.E.2d 128 (N.C. 1980); People v. McGee, 399 ראו(קרוליינה וניו יורק 

N.E.2d 1177 (N.Y. 1979) .(הדוקטרינ � סקירה אצל ראו( בחקיקה היש מדינות שדחו הצעות לאימו
SANFORD H. KADISH, STEPHEN J. SCHULHOFER & CAROL S. STEIKER, CRIMINAL LAW AND 

ITS PROCESSES: CASES AND MATERIALS 693 (8th ed. 2007); Matthew A. Pauley, The 
Pinkerton Doctrine and Murder, 4 PIERCE L. REV. 1 (2005) .( ראוי לסייג ולומר כי ניתוח הדי�

משו	 שהדי� עשוי להיות מבוסס , הנוהג אינו מאפשר לבודד בשלמותו את הדיו� ברציונל הדאונטולוגי
 .כגו� שיקולי הרתעה, ג	 על שיקולי	 אחרי	

מטיבה של אחריות הקושרי	 , 144ש " הלעיל, Pinkerton בפרשת Rutledgeראו הסתייגותו של השופט   145
מחמת פגיעתה בייחודיותה של האחריות הפלילית כאחריות אישית הראויה להיות מושתתת בגי� מעשיו 

מטעי	 כי ביקורת זו , 223' בעמ, 10ש "לעיל ה, KUTZ, COMPLICITY. ושלו בלבד, הפסולי	 של הנאש	
אמריקני מייחסת �כיוו� שדוקטרינת השותפות במשפט האנגלו. נכונה ג	 לעניי� אחריות השותפי	

היא פוגעת בטיבה של האחריות ,  בגי� עברה שביצע אחר ולא אחריות למעשיו שלוותלשות� עקי� אחרי
שראל עמדה א� היא על חריגות� של דוקטרינות הנשענות על הפסיקה בי. הפלילית כאחריות אישית

נוער  (1035/08פ " תראו(אונטולוגיה קולקטיביסטית במשפט הפלילי לעומת נפוצות� במשפט האזרחי 
 )).25.5.2010, פורס	 בנבו( לפסק הדי� 33–32' פס, פלוני'  ישראל נמדינת) 	�י

146  SMITH ,76–75' בעמ, 1ש "לעיל ה ;KUTZ, COMPLICITY ,223–222'  בעמ,10ש "לעיל ה. 
147  SMITH ,76' בעמ, 1ש "לעיל ה. 
 Because general commercial coherence“ :ש	, להמחשת טענה זו' ראו הדוגמה שמציע סמית  148

demands that P should be held liable to pay for the hotel expenses of A (his appointed agent), 
there is no obvious moral or social corollary supporting the case that P be held responsible for 

complicity in murder because he encouraged A to do it” . 
מבחינה לוגית אי . הסכמה להצדקת ייחוס אחריות מעורר הסתייגויותג	 בהקשר האזרחי השימוש ב  149

אפשר לגזור מ� הטענה שלפיה שולח הסכי	 להשתת� בפעילות שהוא ידע שצופנת בחובה סיכוני	 
סקנה מ). 224' בעמ, 10ש "לעיל ה, KUTZ, COMPLICITY ראו(מסקנה הכרחית כי הוא הסכי	 לסיכו� זה 

ודית 'ג. כזו תלויה בטיב הסיכוני	 ובסט ההזדמנויות שהיה פרוס בפני הבוחר לפני שהסכי	 להשתת�
רק העובדות שביסודה ; )Epiphenomenal( כי מבחינה מוסרית הסכמה היא תופעת לוואי וענתתומסו� ט

ויק את הרקע לכ� כוחה הנורמטיבי של הסכמה הוא מוגבל א	 אי� בודקי	 במד. ה� שעושות את ההבדל
קשה ). JUDITH JARVIS THOMSON, THE REALM OF RIGHTS 188 (1990) ראו(לה ואת פרטיה 
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 בה� ישות בלבד לאפשרות שפעולותיה�  יסוד נפשי של מודעיווי בללפעול יכולי� לעברה

ככל ששיטת , אי לכ�. וזאת בלא הסכמתו של המבצע העיקרי וא� בלא ידיעתו, לסייעכדי 

וככל ,  העיקרית תתרחששהעברה העקי� השות�המשפט דורשת כוונה מפורשת מצד 

 להיות יכולהכ� ההקבלה לדיני השליחות , שקיימת הסכמה מוקדמת בינו לבי� המבצע

זאת משו� שפעולת השות� מתו� כוונה מלמדת על הזדהותו ע� תכנית . יותרעת משכנ

 של השולח ע� מעשיו של להזדהותובאנלוגיה ,  ועל הסכמתו להיות קשור עמההמבצע

   150. נלמדת הסכמתו המשתמעת לפעולותיו של האחרו�שממנה הזדהות –השלוח 

מבוסס אפוא על יסוד נפשי  ההזדהות כבסיס להטלת אחריות על שותפי� עקיפי� רציונל

 �הגישה הרווחת בשיטת המשפט .  בער� המוג�לפגיעה בנוגעחפצי חיובי שיש לשות

אמריקנית אינה מסתפקת בקיומה של מודעות לאפשרות ביצועה של העברה �האנגלו

,  דרישה זו151.תבוצעהעיקרית אלא דורשת כוונה מצדו של השות� העקי� כי העברה 

ויש לה תפקיד , יונקת מ� האופי של הפעולה האנושית, ותפותהייחודית לדוקטרינת הש

חשוב ביכולת להצדיק ייחוס אחריות לשות� העקי� בגי� מעשי� אוטונומיי� שביצע 

 
להצדיק אפוא השתת אחריות על שותפי	 עקיפי	 שהתכוונו לקד	 את פעולת המבצע על בסיס הקבלה 

ר אלא משו	 שג	 בהקש, לא רק משו	 טיב	 השונה של התחומי	, להסכמה בדיני השליחות האזרחיי	
 .האזרחי תפקידה הנורמטיבי של ההסכמה מוטל בספק

' בעמ, 16ש "לעיל ה, Kadish, Complicity, Cause and Blame; 74' בעמ, 1ש "לעיל ה, SMITH ראו  150
406. 

 לכינונה של שותפות עקיפה יצר רשהיעדר עיקרו� מנחה בפסיקה באשר לשאלת היסוד הנפשי הנד  151
 Baruch Weiss, What Were They Thinking?: The Mental States ראו( ברורה בלתימציאות משפטית 

of the Aider and Abettor and the Causer Under Federal Law, 70 FORDHAM L. REV. 
ולותיו ייטו לסייע לביצוע לוויכוח בשאלה א	 די במודעות השות� לכ� שפע). (2002) 1344, 1341

העברה או לעודדה או שמא יש לדרוש יחס נפשי תכליתי מצדו כלפי ביצועה או לפחות כלפי התנהגותו 
 ,A.P. Simester, The Mental Element in Complicity, 122 L.Q.R. 578ראו , המסייעת או המעודדת

600 (2006) ;Weisberg ,247–236' בעמ, 17 ש"לעיל ה ;Kutz, Causeless Complicity ,28 ש"לעיל ה ,
ולפיה , ביקורת נמתחה על כל אחת מ� הגישות הללו. 13–8' בעמ, 15 ש"לעיל ה, Yaffe; 294–293' בעמ

ות ביצוע העברה מציבה את ר� ההפללה נמו� מדי הסתפקות בכוונה לסייע ובמודעות בלבד לאפשר
ואילו דרישה להוכחת כוונה כי העברה תתבצע מציבה את ר� ההפללה גבוה מדי , במקרי	 מסוימי	
המגמישות את דרישת היסוד , בפסיקה הוצעו אפוא גישות ביניי	). 11' בעמ,  ש	ראו(במקרי	 אחרי	 

כ� למשל הוצע כי . ו טיב הסיוע שסיפק השות�הנפשי לפי פרמטרי	 אחרי	 כמו חומרת העברה א
ומודעות , תידרש מהשות� כוונה לביצוע העברה במקרי	 של הפללה בעברות הנחשבות חמורות פחות

 .United States v ראו(לאפשרות ביצוע העברה תספיק להרשעה בעברות חמורות כמו רצח או אונס 
Fountain, 768 F.2d 790 (7th Cir. 1985) .(רעיו� 	אחר מציע להסתפק בהוכחת מודעות במקרי 

שהנאש	 סיפק במישור העובדתי סיוע רב וחשוב ולדרוש הוכחת כוונה במקרי	 של מעשי סיוע קלי ער� 
בספרות הוצעו גישות ). United States v. Miller, 552 F.Supp. 827 (N.D.Ill. 1982) ראו(בחשיבות	 

דרוש מהשות� יסוד נפשי של כוונה המקימה מחויבות  ראו למשל הצעתו של יפה ל.ביניי	 נוספות
גירגיס קורא ; )19' בעמ, ש	, Yaffe(שקילה מחדש של מעשיו בשל אפשרות התרחשות העברה �לאי

דהיינו את יחסו הנפשי של , לבחו� את היחס הנפשי של השות� כלפי היחס הנפשי של המבצע העיקרי
 Sherif Girgis, The Mens Rea of ראו(ו כלפי ביצועה  כלפי התכנית לביצוע העברה ולא את יחסת�השו

Accomplice Liability: Suppsorting Intentions, 123 YALE L.J. 460 (2013) .( מבי� הגישות נדמה כי
 . הרווחת היא זו הדורשת להוכיח כוונה של השות� כי העברה העיקרית תבוצעישההג
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 היא היא מרחיבה את חופש הפעולה האוטונומי של השות� העקי� במוב� זה ש152.אחר

מקרי� .  ההפללה לטווח�מחו, א� בלא כוונה, י� מקרי� שבה� הוא פעל ביודעמותירה

או ;  לעבריי�– במהל� הרגיל של עסקיו –כאלה כוללי� למשל סוחר המוכר סכי� ביודעי� 

ג�  .סוכ� השכרת רכב המשכיר רכב למי שהוא יודע שעלול להשתמש בו לביצוע עברה

וג� כשפעולותיו תורמות לביצועה , כשהמסייע יודע כי פעולותיו יסייעו לביצוע עברה

נית� להצביע על שוני מהותי בי� יחסו של , � הוא אינו מתכוו� לכ�א, תרומה של ממש

המסייע אינו מזדהה בהכרח ע� הפגיעה בער� . המסייע לער� המוג� לבי� יחסו של המבצע

לעומתו המבצע קושר עצמו לביצוע . ולפיכ� אינו קושר את עצמו לביצוע העברה, המוג�

את העברה לשלו באותו מוב� שהעברה המסייע אינו הופ� . העברה מעצ� ביצועה המודע

טענה זו יכולה לתמו� בקיומה של הבחנה קטגוריאלית בי� מבצע לבי� . היא של המבצע

מסייע שאינה מסתכמת רק במידה אלא בטיב או בסוג המשקפי� יחס מובח� של כל אחד 

� מסייע לAלעומת זאת כאשר . מה� לפגיעה בער� המוג�Pיע  בביצוע עברה מתו� כוונה לסי

 טיעו� זה אינו נסמ� על התפיסה 153".שלו" הופ� את ביצוע העברה לעניי� A, לו בביצועה

האמירה שלפיה ביצוע . הליברטריאנית הנשענת על אופייה הייחודי של הפעולה האנושית

כי א� , "בלתי ניתנת לגרימה" אי� פירושה לצייר אותו כישות Pהעברה הוא עניינו של 

  .ה של האחריותלשק� הקצאה מוסרית ראוי

להיות מעורב בתהלי� נית� להעלות הסתייגות מההנחה כי מי שמסכי� , ואול�

שתוצאותיו ה� ביצוע עברה והוא חפ� בביצועה ראוי לשאת באחריות לה על בסיס רציונל 

מקיומ� של תנאי� אלה עדיי� אי אפשר להסיק כי אותו אד� היה מוכ� לבצע . ההזדהות

 כי השות� העקי� לא היה מוכ� יתכ� בהיעדר המבצע י154.לנזקבעצמו את הפעולות שגרמו 

ספק א� נית� לייחס לו הזדהות מלאה ע� הרע , וא� כ�,  עליו את ביצוע העברהלקבל

הרווחת בספרות , "הידיי� המלוכלכות"טענה זו עולה בקנה אחד ע� דוקטרינת . המוסרי

 של הנתו� לבחינה מוסרית  ידיוניקיו� זו מזהה את דוקטרינה 155.הפילוסופיה של המוסר

 מסוגלות�אימטאפורת הידיי� הנקיות מסמלת . כשיקול בעל השפעה על הערכת מוסריותו

אלדר מטעי� כי המונח ידיי� מלוכלכות . או היעדר נכונות לעבור על כלל מוסרי דאונטולוגי

 על א� שיקול ניקיו� הידיי� הוא נפשי בעיקרו ומבוסס,  הפיזילפ�מתקשר אינטואיטיבית 

 מוסרי בי� מי הבדל הדוקטרינה מניחה קיומו של 156.ריחוק סובייקטיבי מהביצוע הישיר

 
152  Kadish, Complicity, Cause and Blame ,355' בעמ, 16ש "עיל הל 	מדגיש את רעיו� ההזדהות המגול 

 Only if I chose to identify with his action may I incur the liability that action“: בדרישת הכוונה
creates” )הוספהההדגשה .( 

153  Duff, Is Accomplice Liability Superfluous? ,451' בעמ, 13ש "לעיל ה. 
154  KUTZ, COMPLICITY ,הבדל זה משלי�. 231' בעמ, 10ש "לעיל ה ,�על מידת האש	 , לדעתו של קו

 .המוסרי שעלול להיות לשות� עקי� לעומת מבצע
 ,CHARLES FRIED  למשלראו .שרי	 שוני	בהק" לכלו� הידיי	" ספרות ענפה הדנה בדוקטרינת קיימת  155

RIGHT AND WRONG 2 (1978); SAMUEL SCHEFFLER, THE REJECTION OF CONSEQUENTIALISM 
89 (1982); 2 F.M. KAMM, MORALITY, MORALITY: RIGHTS, DUTIES, AND STATUS 239 (1996); 

 .143–130' מבע, 26ש "לעיל ה,  אד�כליאלדר 
עבודת גמר לתואר  (54חומרת העבירה והייחוד שבשימוש באד� ,  אחרבאמצעות ביצוע אלדר שחר  156

 ).1999,  הפקולטה למשפטי	–האוניברסיטה העברית בירושלי	 , "מוסמ� במשפטי	"
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 אינולבי� מי שמוכ� שהעברה תתבצע א� , "מזה� את נפשו"ובכ� , שמבצע בידיו את העברה

 מי שתומ� בהחלטה לבצע את הרע שבה� מקרי� יש, אכ� 157.ידיו מו לבצעה במוכ�

אינו מבצע את המעשה בעצמו לא משו� חוסר מסוגלותו המוסרי או מי שמורה על ביצועו 

כלולי� בה רק . בדוקטרינה כאלה אינ� חוסי� מקרי� א�. תועלתניי�, אלא מטעמי� אחרי�

עות מביצוע ישיר נעו� בקושי לשאת בעול המוסרי הכרו�  הטע� להימנשבה�אות� מקרי� 

המלווי� בכוונה מצד , ה נית� למשל להעלות על הדעת מקרי� של סיוע לעבר.בביצוע כזה

אשר בה� לולא המבצע לא היה המסייע נכו� לבצע , המסייע כי העברה העיקרית תבוצע

 נית� אפוא לטעו� כי במקרי� מסוימי� עלול להיות פער במידת האש� .בעצמו את העברה

 �לבי� מי שביצע את ) א� במקרי� שבה� התכוו� כי העברה תבוצע(המוסרי בי� שות� עקי

פער זה אינו מצדיק את ייחוס העברה לשות� העקי� על בסיס רציונל . עצמוהעברה ב

אצל שות� שעה שאינו משתת�  הטיעו� נשע� על הקושי להסיק הזדהות 158.ההזדהות

  .בביצוע עצמו

אל מול תפיסה זו יש המניחי� כי נית� להסיק את הזדהותו של שות� ע� המיז� העברייני 

 עוסק ביחס הנפשי הנדרש (Yaffe)גדעו� יפה . ת ביצועהא� כאשר השות� אינו מקבל עליו א

 שאלה המושפעת משאלת המחויבות הנדרשת מאד� כלפי –לכינונה של שותפות עקיפה 

 יפה אמנ� 159.המיז� העברייני על מנת שתיוחס לו עברה שהוא לא השתת� בביצועה

ויבות נדרשת ג� מח; א� אי� די בתרומה, מדגיש כי בלא תרומה לא תיכו� שותפות

)Commitment(למיז� העברייני �מחויבות זו צריכה להיות גבוהה .  מצדו של השות� העקי

 מבי� השורות נדמה כי דרישת 160.דייה כדי שמי שתור� לביצוע העברה ייחשב שות� לה

עולה בקנה אחד ע� רציונל , לתרג� לרכיב של יסוד נפשי שאותה יפה מנסה, המחויבות

 בטיב ההזדהות בי� מי שמסייע לאחר או מי שמשדל אחר לבי� ההזדהות ג� א� קיי� שוני

  .מי שמבצע בעצמו

 
 Trolley(ה	 דילמת הקרונית " ניקיו� הידיי	" הקשרי	 בולטי	 שבה	 נדונה ויושמה דוקטרינת שני  157

Problem( הפוליטי וסוגיית המוסר )Problem of Political Morality( . נטע� כי 	בשני ההקשרי
) א� שמאפשר לאחר למות או א� שמורה לאחר להמית(של מי שאינו ממית בעצמו " שלמותו המוסרית"

לדיו� ביישומה . אשר נפגמת במידה רבה יותר,  שממית בעצמוינשמרת יחסית לשלמות המוסרית של מ
 Eric: ראו כאסופה מדגמית מתו� שלל הכתיבה בנושא, של דוקטרינת ניקיו� הידיי	 על דילמת הקרונית

Rakowski, Taking and Saving Lives, 93 COLUM. L. REV. 1063 (1993); Judith Jarvis Thomson, 
The Trolley Problem, 94 YALE L.J. 1395, 1409 (1985); PHILIPPA FOOT, VIRTUES AND VICES 

AND OTHER ESSAYS IN MORAL PHILOSOPHY 19–32 (1978); Michael J. Costa, The Trolley 
Problem Revisited, 24 S. J. PHIL. 437 (1986); Michael J. Costa, Another Trip on the Trolley, 

25 S. J. PHIL. 461 (1987) . בהקשר 	של המוסר הפוליטי לדיו� ביישומה של דוקטרינת ניקיו� הידיי
 .Michael Walzer, Political Action: The Problem of Dirty Hands, 2 PHIL. PUB. AFFראו למשל 

160 (1973); Martin Hollis, Dirty Hands, 12 BRIT. J. POL. SCI. 385 (1982); STEVE BUCKLER, 
DIRTY HANDS: THE PROBLEM OF POLITICAL MORALITY (1993). 

קיי	 הבדל בי� הזדהות ע	 הרע המוסרי לבי� נכונות לעשות הכול למע� , טענת נגד אפשריתלפי   158
 .התממשותו

159  Yaffe ,15ש "לעיל ה. 
 . 25–13' בעמ, ש	  160
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 רציונלי�� מבוססתתאוריה הנורמטיבית של התרומה. ב

כל אחד מהרציונלי� שנדונו בחלק הקוד� מציע בסיס גמולי שונה להפללת� של שותפי� 

 של אחריות הדיו� בטיבה. קשיי� ובעיות, כל אחד מהרציונלי� מעורר שאלות. עקיפי�

השותפי� העקיפי� מאספקלריית ניתוח הרציונלי� מספק כלי להעמקת השיח ולפיתוח 

בחלק זה . החשיבה על אודות האדני� התאורטיי� שבבסיס סוגיית יסוד זו של דיני העונשי�

של המאמר אבקש לתוו� בי� התאוריה לבי� הדוקטרינה באמצעות חשיפת פוטנציאל 

קת הרציונלי� לניתוח ולהערכה ביקורתית של דיני השותפות התרומה הנורמטיבי של בדי

חשיפת הפוטנציאל תיעשה באמצעות הדגמה קצרה ובלתי . הנוהגי� בשיטת משפט נתונה

  .ממצה של השימוש בניתוח הרציונלי� ככלי בעל ער� מהותי

  כללי. 1

ה לבחינת אחריות השותפי� העקיפי� באמצעות משקפי הרציונלי� יכולה להיות תרומ

תרומה נורמטיבית מסוג אחד היא לחשיבה על אודות עיצוב� הראוי של . נורמטיבית כפולה

מהו הרציונל שראוי לבסס עליו את הפללת המסייע ואת הפללת . דיני השותפות העקיפה

הא� ראוי להשעי� את הפללת המשדל ואת הפללת המסייע על אותו הרציונל או ? המשדל

ה לשאלות אלה מושפעת מטיב הזיקה של כל אחת תשוב? שמא על רציונלי� שוני�

מקטגוריות השותפות הללו לפגיעה בער� המוג� ומתפיסת אופיי� ותפקידיה� של המשדל 

שיבדילו בי� סוגי� שוני� , רזולוציה�נית� לפתח הבחנות נורמטיביות רגישות. ושל המסייע

יתוח כאמור יצרי� פ. של שותפי� עקיפי� לפי ההצדקות הדאונטולוגיות שביסוד הפללת�

לעמוד על נקודות הדמיו� והשוני הקיימות בי� משדלי� למסייעי� ובינ� לבי� מבצעי� 

מסקנה . ולחל� את טע� ההפללה המשכנע ביותר שביסוד כל אחת מ� הקטגוריות הללו

התומכת בהשענתה של הפללת השידול והסיוע על רציונלי� שוני� עשויה להנביע צור� 

בשונה מהדי� הנוהג בשיטה , ני� לכל אחת מקטגוריות השותפותלקבוע הסדרי� מובח

המאפשר לייחס לשותפי� העקיפי� אחריות בגי� העברה העיקרית , אמריקנית�האנגלו

לאיתור הרציונל הראוי , בנוס�. כאילו היו מבצעיה בלא דיפרנציאציה בתיוג ובענישה

� נלוות השלכות על לביסוס אחריות� הפלילית של מסייעי� מחד ושל משדלי� מאיד

רציונלי� שוני� עשויי� להנביע . המבנה הדוקטרינרי של כל אחת מצורות שותפות אלה

, טלו למשל אב היודע כי בנו. כללי� אחרי� שישפיעו על גבולות ההפללה של סיוע ושידול

. האב מנסה להניא את בנו מלהגשי� את תכניתו. עומד לבצע רצח, החבר בכנופיית עברייני�

שימנע פגיעה קטלנית , הוא מצייד את הב� באפוד מג�, משרואה כי אי� לכ� סיכוי, לובצר 

הא� ראוי להפליל . מגשי� את זממו ורוצח את הקרב�, הב� נוטל את האפוד. מירי אפשרי

אמריקני ייחשב לרוצח לכל �אשר כזכור במשפט האנגלו(את האב כמסייע לעברת הרצח 

א� ההצדקה , כ�.  זו תלויה ברציונל להפללת מסייעי�תשובה לשאלה? )ממש כמו בנו, דבר

חיי אד� (להפללת מסייעי� נעוצה בהזדהות� ע� הפגיעה בער� המוג� שבבסיס העברה 

האב סיפק את האפוד לבנו כדי להציל . נדמה כי התשובה תהיה שלילית, )בדוגמה שלפנינו

לעומת . הרצח לא יבוצעהוא קיווה ש, להפ�. א� בוודאי לא רצה שהקרב� יירצח, את חייו

, זאת א� ההצדקה להפללה נעוצה בתרומתו של האב להגדלת הסיכוי כי העברה תתבצע
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מת� האפוד יצר תנאי� נוחי� יותר לב� להגשי� את ביצוע . נדמה כי התשובה תהיה חיובית

שאלת הרציונלי� היא אפוא שאלה . ובכ� הגדיל את הסיכו� לפגיעה בער� המוג�, הרצח

במקרה שלפנינו דוגמה (שר מהתשובות לה ראויי� להיגזר כללי הדי� המהותי א, מקדמית

 הא� –לכלל מהותי היא טיב היחס המנטלי שיידרש להוכיח כדי להפליל את האב כמסייע 

  ). ?כוונה שהעברה העיקרית תבוצע או שמא רק מודעות לאפשרות ביצועה

פללת סיוע אל מול שידול  לההראויותבמחקר נורמטיבי שתכליתו לברר מה� ההצדקות 

. בי� צורת האחריות הנגזרת של ניסיו�צורות אלה לחשוב יהיה לעמוד ג� על היחס שבי� 

נית� לטעו� למשל כי הזיקה בי� שידול לבי� ניסיו� היא חזקה ומצדיקה להבחי� בי� שתי 

ואילו , טענה זו מניחה כי רק סיוע מבוסס על רציונל הגברת הסיכו�. צורות אלה לבי� סיוע

ה� בשידול ה� בניסיו� הנאש� אינו מבצע את היסוד . שידול וניסיו� נשעני� על רציונל אחר

חומרת השידול וחומרת הניסיו� נובעות מ� הכוונה כי . העובדתי של העברה העיקרית

. מקור סכנה עצמאי להתממשותה של העברה שכ� הכוונה היא, העברה העיקרית תבוצע

ת המנסה כי העברה תושל� הופכת את הסיכו� החברתי כוונ, במקרי� של ניסיו�

הוא צפוי , משו� שג� א� המנסה נכשל בניסיו� הראשו�, להתממשותה של העברה לגבוה

, א� מטרת המשדל, במקרי� של שידול ,בדומה לכ� .להשלי� את העברה לשוב ולנסות

קיי� , הלא תושג באמצעות הנעתו של אד� אחר לבצע את העבר ,החפ� בביצוע העברה

סיכוי גבוה כי המשדל יפנה לאד� שני או שלישי עד שיימצא מי שהשידול ישפיע עליו 

שבו מקור הסכנה הוא במעשה , בכ� שוני� הניסיו� והשידול מ� הסיוע. ויבצע את העברה

וכ� סיוע בלבד , טענה מסוג זה יכולה לתמו� בפיצול דוקטרינת השותפות העקיפה. שנעשה

.  ייוותר מותנה בביצוע עיקרי–מותנית בהחלטת המבצע לפעול  שבו הסכנה לחברה –

ייתכ� כי , כוונת הנאש� היא מקור סכנה עצמאי ,בדומה לניסיו� ,לעומת זאת הואיל ובשידול

ראוי לנתק לגמרי צורת אחריות זו מדוקטרינת השותפות העקיפה ולעגנה א� ורק כעברת 

שאלות אלה ואחרות ראויות כאמור לפיתוח . Inchoate liabilityבמתכונת של , היזק עצמאי

  .ולדיו� נפרד

לבחינת אחריות השותפי� העקיפי� באמצעות משקפי הרציונלי� יכולה להיות ג� 

בהינת� רציונלי� מסוימי� הקיימי� בבסיס הסיוע והשידול . תרומה נורמטיבית מסוג שני

ה של מידת יש בחשיפת� כדי לספק כלי לבחינת, בדי� הנוהג בשיטת משפט נתונה

 161.הקוהרנטיות של הסדרי� שוני� החלי� על סוגי השותפי� העקיפי� באותה שיטה

הספרות הפילוסופית מכירה בחשיבותה של קוהרנטיות כאמת מידה לקביעת תוקפ� 

ת של המשפט רואות �תאוריות קוהרנטי. עקרונות או החלטות, המשפטי של כללי�

ולפיכ� מתנות את תוקפ� המשפטי של בקוהרנטיות תכונה רצויה של מערכת המשפט 

כללי� או עקרונות על פי המידה שבה אות� כללי� או עקרונות תואמי� מרכיבי� אחרי� 

קוהרנטיות היא תכונה רצויה משו� שנורמות של רציונליות . של המערכת המשפטית

כ� היא , ככל שהמערכת המשפטית קוהרנטית יותר, קובעות כי בהיעדר הבדלי� אחרי�

 
משו	 , )(Consistencyמצד אחד היא יחס חזק מעקיבות . קוהרנטיות מוגדרת כיחס שבי� ישויות שונות  161

שכ� , היא יחס חלש מגזירה לוגית, מצד אחר. לקוהרנטיות, א� לא מספיק, בות היא תנאי הכרחישעקי
 אלו� הראל ראו(מערכת כללי	 עשויה להיות קוהרנטית א� שמרכיביה אינ	 נובעי	 לוגית זה מזה 

 )).1994 (389–388, 387 יח  משפטעיוני"  של המשפט�תתיאוריות קוהרנטי"
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 נימוק נוס� הוא כי קוהרנטיות היא תכונה רצויה משו� שנורמות של 162.נלית יותררציו

כ� , ככל שהמערכת המשפטית קוהרנטית יותר, מוסר קובעות כי בהיעדר הבדלי� אחרי�

 תאורטיקני� הדוגלי� בחשיבותה של קוהרנטיות מנמקי� את הצור� 163.היא מוסרית יותר

, ונות משפטיי� באמצעות שיקולי רציונליותלשמור על הלוגיקה של כללי� או של עקר

 קוהרנטיות נתפסת אפוא כער� מהותי בעל קיו� משל 164.הגינות והיעדר משוא פני�, שוויו�

 בהקשר הפלילי נדמה כי 165.שיש בו כדי להבטיח הגנה על רציונליות ומוסר, עצמו

רט המשפט הפלילי מטיבו מטיל על הפ. חשיבותה של קוהרנטיות מתחדדת ביתר שאת

היעדר , האזהרה ההוגנת, עקרו� החוקיות. הגבלות העשויות לפגוע בזכויות יסוד

 נועדו כול� להיות תריסי הגנה –כמו ג� כללי פרשנות הנוהגי� בפלילי� , השרירותיות

יכולתו של המשפט הפלילי להכווי� התנהגות . לפרט מפני שימוש לא הוג� במשפט הפלילי

קוהרנטיות היא ער� שנועד להבטיח .  את המותר והאסורמותנית ביכולתו של הפרט להבי�

בעקיבות , המעוצבי� ברציונליות, דיני� קוהרנטיי�. אזהרה הוגנת והיעדר שרירותיות

מגבירי� את יכולתו של ציבור ההדיוטות להבי� את שה� , ובקיומה של חוקיות ברורה

 קשות בלא שהייתה בכ� ה� ג� מבטיחי� שלא תוטלנה בגי� הפרת� סנקציות. מורי� לו

 . לציבור יכולת סבירה להבינ�
דיני השותפות העקיפה עשויי� לכלול בשיטות משפט שונות מגוו� של הסדרי� החלי� 

ההסדר הפוטר שות� מאחריות ; כאלה ה� דיני הענישה. על קטגוריות השותפות השונות

ונה או נוספת הסדר האחריות החל על שות� עקי� לעברה ש; פלילית מחמת חרטה או נסיגה

טלו למשל שיטה המבחינה בי� רציונלי� הקיימי� בבסיס הפללת . שביצע המבצע העיקרי

החלה אחידה של , בשיטה כזו. השידול לעומת רציונלי� הקיימי� בבסיס הפללת הסיוע

בד בבד ע� החלה בלתי אחידה של הסדר אחר על כל , הסדר מסוי� על מסייעי� ומשדלי�

 מעוררת שאלה בדבר הקוהרנטיות שנוקטת השיטה בעיצוב ,אחת משתי הקטגוריות

אמנ� החלטה להחיל על כל אחת . ההסדרי� השוני� החלי� על השותפי� העקיפי�

מקטגוריות השותפות העקיפה הסדר זהה בהקשר אחד והסדר שונה בהקשר אחר אינה 

 ,החלטה כאמור יכולה להיות מושפעת מתוכ� ההסדר הספציפי עצמו. פסולה בהכרח

כדוגמת שיקולי� , מתכליותיו ומשיקולי� נוספי� שאינ� גמוליי� שבה� הדי� מתחשב

שיקו� ומניעה ה� , הרתעה אישית,  כ� למשל הרתעה כללית166.תוצאתניי� או מוסדיי�

 
162  Coons ,12ש "לעיל ה. 
 Robert Alexy & Aleksander Peczenik, The Concept of Coherence and Its ראו למשל  163

Significance for Discursive Rationality, 3 RATIO JURIS 130 (1990); Barbara B. Levenbook, 
The Role of Coherence in Legal Reasoning, 3 L. & PHIL. 355 (1984) . 

  .12ש "לעיל ה, Coonsראו למשל   164
וכי ערכה הוא אסתטי או מתודולוגי בלבד , לטענה כי קוהרנטיות כשלעצמה היא אינה תכונה רצויה  165

 Joseph Raz, The Relevance of של המשפט ראו �תנגד בנוגע לתאוריות קוהרנטי�ולדיו� בטענות
Coherence, 72 BOS. U. L. REV. 273 (1992) ;395' בעמ, 161 ש"לעיל ה, הראל. 

היא יכולה להתנגש ע	 ערכי	 אחרי	 של , טענה אפשרית גורסת כי ג	 א	 קוהרנטיות היא תכונה רצויה  166
חלטות לא עד שיצדיקו כללי	 או ה, ערכי	 אלה יכולי	 להיות חשובי	 במיוחד.  המשפטרכתמע

 הטענ).  ש	ראו(א� א	 קוהרנטיות כשלעצמה היא תכונה רצויה של מערכות משפט , קוהרנטיות
אפשרית אחרת גורסת כי במקרי	 שבה	 קיימת הצדקה לסטות בהקשר מסוי	 מ� ההיגיו� שבכללי	 
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יעדי� שמעצב המדיניות מבקש להשיג ומדדי� ברורי� להצלחה או לכישלו� השימוש 

ת עקרו� הגמול משק� תורת מוסר לעומת זא. בענישה ככלי לקידו� יעדי� אלה

שאינה בוחנת מדיניות ענישה על פי תוצאותיה אלא אל מול עקרונות מוסר , דאונטולוגית

, ג� א� מעצב המדיניות מעוניי� לאמ� את עקרו� ההלימה כעיקרו� מנחה בענישה. חיצוניי�

ולאופי הוא עדיי� יכול להבחי� בי� קבוצות שונות של עברות תו� התייחסות לתכלית� 

אשר בגינ� יהיה ראוי להחריג את עקרו� הגמול מהסדרי חקיקה פלילית , הפעילות שבבסיס�

תו� התעלמות מ� , עיצוב הדי� רק על פי הרציונלי� הגמוליי�, במילי� אחרות. מסוימי�

. עלול להביא לידי מסקנות הסותרות את הדי� הראוי, המטרות התוצאתניות שביסוד הענישה

לול הדיני� תו� התעלמות מ� הרציונלי� הדאונטולוגיי� יכולה א� היא אול� יצירת מכ

במקרי� שבה� מתעל� המחוקק מההבדלי� בי� הרציונלי� . להביא להסדרי� שאינ� ראויי�

הצדקה . בהקשר אחד ומביא� בחשבו� בהקשר אחר נדרשת אפוא הצדקה ברורה לבחירתו

שיהיה בכוח� להסביר , יי� או ראייתיי�מוסד, זו יכולה להיות נעוצה בשיקולי� תוצאתניי�

, מדוע במקרה מסוי� נסוגי� שיקולי הגמול מפני שיקולי� אחרי� בעיצובה של הדוקטרינה

הסבר משכנע אינו יכול אפוא להתעל� מהתייחסות לסוגיית . ואילו במקרי� אחרי� לא

ה כי בהנח, בעיצוב הדיני� השוני�) א� כי לא מוחלט(הרציונלי� כשיקול בעל ער� 

 .וביתר שאת של המשפט הפלילי, קוהרנטיות היא אכ� תכונה רצויה של מערכת המשפט

 יישו� ראשוני של התאוריה המוצעת על דיני השותפות בישראל . 2

, על מנת להמחיש את הדברי� ולחשו� את הער� הפוזיטיבי שיש לניתוח הרציונלי� אתייחס

 מבלי להתיימר להקי� את פוטנציאל ,לדיני השותפות העקיפה בישראל, על קצה המזלג

התובנות שנית� להפיק מניתוח מלא ומקי� של הדי� בישראל מ� האספקלריה המוצעת 

  .לפיתוח כאמור יידרשו מחקרי המש�. במאמר

דיני השותפות בישראל מבחיני� בי� השותפי� העקיפי� השוני� ובינ� לבי� המבצע 

מטילה במקרי� רבי� על כל שות� ה, אמריקני�שלא כגישת המשפט האנגלו. העיקרי

 לחוק העונשי� לייחס אחריות 39בחר המחוקק בתיקו� , אחריות לעברה כאילו היה מבצעה

המסייע נושא באחריות נגזרת של : לכל אחד מהשותפי� העקיפי� לפי תרומתו הייחודית

 168. והמשדל נושא באחריות נגזרת של שידול לעברה העיקרית167,סיוע לעברה העיקרית

חנה הפונקציונלית שבי� סוגי השותפות העקיפה השתרשה וקיבלה ביטוי בהוראות ההב

 התיקו� נטלה אפיוני� ה� מגישת המשפט  גישת169.הגרמניהתיקו� בהשראת המשפט 

אחריות השות� נגזרת : המקובל וה� מגישת המשפט הגרמני ויצרה מעי� גישת כלאיי�

 
 הסטייה אינה שוברת את הקוהרנטיות אלא דווקא משמרת, האחרי	 מחמת שיקולי	 או ערכי	 חשובי	

 . בהיותה מוצדקת ומנומקת, אותה
 . לחוק העונשי�31' ס  167
 . לחוק העונשי�30' ס  168
 STRAFGESETZBUCH [STGB] [PENAL CODE], §§ 25–31, translation at https://www.gesetze השוו  169

-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0142 הוראות סימ� ב 	לחוק ' לפרק ה' ע
 .�העונשי
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של אחריות אישית של כל אחד מסוגי מאחריותו של המבצע העיקרי א� מכירה ג� ברעיו� 

  .השותפי� לפי תרומתו כצד לעברה

התבוננות על דיני השותפות העקיפה בישראל מעוררת שאלה בדבר הרציונלי� להפללת 

במצב אידאלי המבנה הדוקטרינרי של כל אחת מצורות השותפות העקיפות היה . השותפי�

כיאה לעמדה בשאלת משנה , שביסוד�אמור להיגזר מתו� שיח מקדי� על אודות הרציונלי� 

א� מאחר ששיח מהסוג המוצע במאמר זה לא קד� . הראויה להיגזר מהעמדה בשאלת יסוד

 אבצע מהל� מתודולוגי הפו� ואנסה ללמוד על הרציונלי� 170,לעיצוב ההסדרי� הקיימי�

  .מתו� האופ� שבו עוצבה הדוקטרינה בדי� הנוהג

לחל� תובנות באשר לרציונלי� שקיבלו ביטוי בטר� אפנה לנתח את הדי� הנוהג כדי 

החושפת את מגבלות היכולת , בעיצוב� של הדוקטרינות אבקש להוסי� הערה מסייגת

שיקולי� . להתחקות על הרציונלי� הדאונטולוגיי� הטהורי� מתו� ניתוח הדי� הפוזיטיבי

 הסדרי יכולי� כאמור להשפיע על עיצוב, לרבות שיקולי� ראייתיי�, מוסדיי� שוני�

שיקולי� אלו מטבע הדברי� מעוותי� במידת מה את טוהר הדוקטרינה . השותפות העקיפה

קשה לבודד מ� ההסדרי� , א� אכ� כ� הדבר". מגיע מוסרי"המבוססת רק על שיקולי 

משו� שההסדרי� , הדוקטרינריי� את הרציונלי� הדאונטולוגיי� במופע� הטהור

שכפי שיודג� (בערבוביה ה� בהשפעת הרציונלי� הדוקטרינריי� עשויי� להיות מעוצבי� 

וה� בהשפעת שיקולי� ) בהמש� אפשר שתהיה לה� עצמ� השלכה ג� על שיקולי תועלת

ככל שהמטרה , לאור האמור. כדוגמת שיקולי� פרגמטיי� וראייתיי�, לרציונלי�" חיצוניי�"

 להיות ער� רב בשקלול ברי כי יכול, קוהרנטי וברור, בניתוח הרציונלי� היא יצירת די� ראוי

תחת הבהרה מסייגת זו . שיקולי� תוצאתניי� ואחרי� שאינ� במוקדו של הדיו� במאמר זה

נפנה לבחו� כיצד באי� לידי ביטוי הרציונלי� השוני� בהסדרי� הדוקטרינריי� הנוהגי� תו� 

 נוכח השפעת�, והוא אינו מתיימר להיות מוחלט, "סטרילי"הכרה בהיותו של הניתוח לא 

הדגמה לניתוח שמביא בחשבו� ג� שיקולי� . כאמור" חיצוניי�"האפשרית של שיקולי� 

  171.תועלתניי� תובא בהמש�

לפני עשיית , מי אשר: " לחוק העונשי�31המוגדר בסעי� , המסייעאפתח באפיונו של 

להקל עליו או לאבטח , עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, העבירה או בשעת עשייתה

או כדי לתרו� בדר� אחרת , גילוי העבירה או שללה, וע את תפיסת המבצעאו למנ, אותו

על מה ועל שו� מה נענש המסייע בדי� ". הוא מסייע, ליצירת תנאי� לש� עשיית העבירה

טיבו של הסיוע הוא בהיותו תרומה לביצוע עיקרי על ידי "קרמניצר סבור כי ? הישראלי

אלא על ,  בבידודההתנהגותו, לעצמההמסייע נענש לכ� לא על התנהגותו כש. אחר

 במילי� 172".על התרומה שתר� לביצוע העבירה, השתלבות התנהגותו במעשהו של אחר

 בפועל לסייעעל המעשה ; אי� די לדעתו במעשה שיש בו רק פוטנציאל לסייע, אחרות

,  חיונית לביצועתרומה יהיה זאת אי� צור� שהמעשה ע�. לביצוע העברה העיקרית

 
ח "ה, 1992–ב"התשנ, )חלק מקדמי וחלק כללי( חוק העונשי� הצעת (39ראו למשל דברי ההסבר לתיקו�   170

 אינ	 כוללי	 התייחסות לרציונלי	 שביסוד הסדרי אשר) 39הצעת החוק לתיקו� : להל�) (133–129, 115
 .כפי שמוצעי	 במאמר זה, השותפות

 . 213–194ש "סט ליד הבטק, ראו להל� הדיו� בהסדר הפטור עקב חרטה  171
 .ש	, 21ש "לעיל ה, "39עשור לתיקו�  "קרמניצר  172
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 הסיבתי רציונל קרמניצר שולל אפוא ה� את ה173.אי� העברה יכולה להתבצע יעדרהשבה

 של רציונל את אחריות המסייע על להשיתותחת זאת מציע ,  הגברת הסיכו�רציונל אתוה� 

 המסייע אינה מותנית אחריות כי נקבע מנחה העוסקת בסיוע בפסיקה אול�. תרומה ממשית

מעצ� מהותה של עבירת : "התרחשות העברהבקיומה של סיבתיות או של תרומה ממשית ל

מתבקשת המסקנה כי , הסיוע כתורמת באופ� עקי� ומשני להגשמתה של העבירה העיקרית

ע� זאת אי� . לסייע להגשמתה של העבירה העיקרית' מסוגל'מעשה הסיוע צרי� להיות 

ייתה נדרש כי ההתנהגות המסייעת תהיה אפקטיבית או כי הסיוע יהיה תנאי בלעדיו לא ה

ית המשפט העליו� קבע כי הבסיס להשתת אחריות על מסייע נשע� ב 174".מתגבשת העבירה

על פי , ובמילי� אחרות, אפוא על פוטנציאל התרומה הגלו� בהתנהגות המסייעת

   175.על רציונל הגברת הסיכו�, הטרמינולוגיה המוצעת במאמר זה

 המסייע צרי� לפעול מלמדת כי" כדי"מבחינת היסוד הנפשי קבעה הפסיקה שהתיבה 

 הובעה העמדה שלפיה המסייע צרי� להתכוו� 39בפסיקה שניתנה טר� תיקו� . מתו� כוונה

הפסיקה ,  ואכ�177. על גישה זו נמתחה ביקורת חריפה176.שהמבצע העיקרי יגשי� את זממו

די בכ� שהמסייע ש� " שינתה את ההלכה שקדמה לתיקו� זה וקבעה כי 39שלאחר תיקו� 

הטעמי� המונחי� ביסוד רצונו של אד� . את המטרה לסייע לעבריי� העיקרילנגד עיניו 

 נוגעי� למניעיו של – א� הוא רצה בכ� שהעבריי� העיקרי יגשי� את זממו א� לאו –לסייע 

 
 . 422–420' בעמ, 21ש "לעיל ה, קרמניצר ואלשי�  173
 4317/97פ "ע, בי� היתר, ראו ג	. רק לפסק דינו של השופט ב15' פס, 7 ש"לעיל ה, פלוניתפרשת   174

 7580/02פ "ע; 7ש "לעיל ה,  יוסופובפרשת; )1999 (307, 289) 1(ד נג"פ, מדינת ישראל'  נפוליאקוב
,  נקרזהבי עניי�; )22.9.2005, פורס	 בנבו( לפסק דינו של השופט גרוניס 7'  פס,מדינת ישראל' אבר נ'ג

ש "לעיל ה, 39 החוק לתיקו� הצעת ל31' סעיו� ב.  לפסק דינו של השופט גרוניס23'  פס,7ש "לעיל ה
 לאפשר את כדי בו היה מעשה שעשה"[...]  :מלמד כי הופיעו בהגדרת הסיוע המילי	 המודגשות, 170

. נוסח זה יכול להתפרש כדורשת תרומה ממשית או כמסתפק בפוטנציאל של תרומה בלבד]". ...[הביצוע 
 ה מעשדהיינו –  אובייקטיביבאורח הסיוע את לאפיי� מוצע": נכתב, 131' בעמ, בדברי ההסבר לסעי� זה

 בניגוד, זאת .עניש יהיה ולא סיוע בגדר  יבואלא העבירה לביצוע בפועל תרומה משו	 בו היה שלא
 עצמו המילי	 בתיקו�  אול	".הסיוע מעשה של מפורש אובייקטיבי איפיו� בה שאי�  הקיי	החוק ללשו�

נוצר פתח , כ�". עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע: "הללו הושמטו והנוסח שהתקבל הוא זה
 אלא די במעשה כלשהו, לפרשנות מילולית רחבה עוד יותר שבגדרה אי� נדרש אפילו פוטנציאל של סיוע

 . בית המשפט העליו� בחר אפוא בפרשנות ביניי	 שמסתפקת בפוטנציאל של תרומה. שנעשה כדי לסייע
מבקרי	 את ההלכה שקבע בית המשפט העליו� בטענה כי , 421' בעמ, 21ש "לעיל ה, קרמניצר ואלשי�  175

. ר להיות סיוע א� נותר עקר לגמרי ייתפסו בגדר הסיוע הענישלא סביר שמקרי	 ברורי	 של מה שהתיימ
א� מוסיפי	 כי מבחינה הגיונית משמעותו הלשונית הפשוטה והברורה , ה	 מטעימי	" הנייר סובל הכל"

השוני בי� , לטענת	. אד	�ועל דיני העונשי� לדבר בלשו� בני, היא תרומה בפועל" סיוע"של הביטוי 
חוק , פרי טעות מצערת שנפלה בדיוני וועדת חוקה"נוסח הצעת החוק הוא נוסח החוק שהתקבל לבי� 

 ".ומשפט
מדינת '  נאליאס 7/69נ "ד; )1958 (2071, 2017ד יב "פ, גרינוולד'  המשפטי נהיוע� 232/55פ "ראו ע  176

). 1969 (386, 377) 1(ד כג"פ, מדינת ישראל'  נאילוז 552/68פ "ע; )1969 (564, 561) 1(ד כג"פ, ישראל
 50–49' בעמ, 13ד ג "פ, היוע� המשפטי לממשלת ישראל'  נהאדי 20/49פ "לגישה שונה ראו למשל ע

)1950.( 
לעיל , פלר; )א"התשל (97 ג משפטי�" ? כוונת המבצע–כוונת המסייע "ראו למשל מרדכי קרמניצר   177

 .264' בעמ, 76ש "ה
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 הפסיקה אימצה את עמדתו של פלר כי המושג 178".המסייע ולא למצב הנפשי הנדרש ממנו

ות הסיוע הזדהות נפשית של המסייע ע� הרקע עצמו מייתר כדרישה חיונית להתהו" סיוע"

 בית המשפט קבע כי גישתו של חוק 179.הנפשי לביצוע העברה בידי מבצעה העיקרי

מחזקת את התפיסה , המטילה על המסייע מחצית העונש שנקבע למבצע העיקרי, העונשי�

ריי� כי אי� לדרוש לש� שכלול אחריותו של המסייע כי הוא יתכוו� להגשמת זממו של העב

מ� . דרישה כזו הייתה מקרבת במידה לא ראויה את המסייע למבצע בצוותא. העיקרי

משתמע אפוא כי אי� נדרשת הזדהות של המסייע ע� ביצוע העברה  הפרשנות הנוהגת

  . העיקרית

המביא אחר " לחוק העונשי� קובע כי 30סעי� . המשדלכעת נפנה לבחינת דמותו של 

בהפצרה או בכל דר� שיש בה משו� הפעלת , בדרישה, עידודב, לידי עשיית עבירה בשכנוע

ובכ� הוא , "הגור� לאחר"החוק אינו משתמש בצירו� ". הוא משדל לדבר עבירה, לח�

פותח פתח לפרשנות שלפיה אמנ� נדרשת זיקה של השפעה בי� השידול לבי� החלטת 

י היא רק טע� אלא אול(א� זו אינה נמדדת בהכרח באמצעות מבחני� סיבתיי� , המשודל

 הסיבתי רציונל להתנגדות הביעפלר ). ברוח ההבחנה שהציעו הארט והונורה, לפעולה

 לעומת 180.לרבות המשדל,  סוגי השותפי� לעברהלכבסיס רעיוני להטלת אחריות על כל

בפסק הדי� המנחה .  אחריות המשדל על מושג הגרימהאת ביסס העליו� המשפט ביתזאת 

לרבות , שידול עמד בית המשפט על אופיו של מעשה השידולבעניי� פרשנות יסודות ה

או למצער להתחיל (היותו מותנה בהשפעה על החלטת המשודל לבצע את העברה 

המשדל ייחל לכ� : חברתיות הגלומה בעבירת השידול היא משולשת�האנטי): "בביצועה

יי� והבאתו וא� גר� לכ� באמצעות הפיכת אד� נוס� לעבר, שהעבירה נושא השידול תבוצע

 את המשדל כמי שגר� להחלטת המשודל לבצע תיאר המשפט בית 181". העבירהביצועלידי 

 183. רכיב סיבתי בביצוע העברההיא המשדל של העובדתי פעולתו במישור 182.את העברה

 
 . של הנשיא ברקדינו לפסק 24' פס, 7ש "לעיל ה, פלוניתפרשת   178
 .ש	  179
 כי היחס הפנימי בי� התרומות השונות של השותפי	 י	 מטע193–191' בעמ, 76ש "לעיל ה, פלר  180

כאילו " חתהשתלבות התרומות במסכת התנהגותית ונפשית א"להיווצרותה של העברה הוא יחס של 
. ולא יחס של סיבתיות בי� כל תרומה לבי� ביצוע העברה בכללותה, מדובר בפעולה של מבצע יחיד

א� אי� מדובר בסיבתיות במובנה , המשדל אמנ	 צרי� להביא את המשודל לידי עשיית העברה, לדעתו
לא לגשת שיכול ג	 ש, שכ� בי� השידול לבי� הביצוע חוצצת החלטתו החופשית של המבצע, הרגיל

הדורשת , נדרשת אלא נסיבה עובדתית" תוצאה"לפיכ� פלר אינו רואה בביצוע העיקרי . לביצוע העברה
היינו יתרו	 לגיבוש החלטת המשודל לבצע את העברה ,  העיקריביצועב" באורח יעיל"שהשידול ישתלב 

 ). 234–233' בעמ, ש	(
השופטת ביניש . ביניש) כתוארה אז( דינה של השופטת לפסק 79–78' בעמ ,6ש "לעיל ה, אסקי� שתפר  181

תמצית השידול הפלילי היא בהבאת אחר לידי ביצוע : "10' בפס, משתמשת בלשו� סיבתית ברורה
 הוא כי העיקר[...]. קרי בתרומת המשדל ליצירת ההחלטה או לגיבושה לבצע את העבירה , העבירה

העשויה להשפיע על המשודל לבצע את ' אפקטיביות פוטנציאלית'לת  המשדל תהיה בעהתנהגות
 ...]"[כ� שמתקיי	 קשר סיבתי בי� ההתנהגות המשדלת לתחילת ביצוע העבירה , העבירה נושא השידול

א גר	 ליצירת היסוד הנפשי תרומתו של המשדל היא בכ� שהו: "5ש "לעיל ה, פלוני� פרשת ראו למשל  182
 זה שנטע בלב העבריי� הוא [...]'  של העבירהניהאב הרוח'הוא "; )406' בעמ, ש	" (של המבצעי	

 זה שהביא לידי הוא[...]. ' המבצע האינטלקטואלי'הוא . העיקרי את המחשבה הפלילית לביצוע עבירה
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 כי העברה – מטרה – את המשדל כמי שפעל תו� שאיפה הפסיקה אפיינה פשי הנבמישור

 לא המשפט בית,  במילי� אחרות184.המשודל בידידותיה  תבוצע על כל יסוהשידול מושא

 לטיב ההתנהגות המשדלת ולקיומו של אחר הזקוק להנעה מודע המשדל בהיות הסתפק

היסוד הנפשי של המשדל " כי קבעאלא , מנטלית על מנת לבצע את העברה נושא השידול

משודל לידי  להביא את ה– יימתמחשבה פלילית מיוחדת במטרה מסו "–כולל פ� ייחודי 

.ביצוע העבירה יעד השידול  המשדל לשאיפת כי הדרישה הבהיר המשפט בית 185"

 �,  לחוק העונשי�30להתקיימות העברה נושא השידול אמנ� אינה מתחייבת מלשונו של סעי

 יתא�מ"המחייב קיומו של , מאופיו התכליתי של השידול, לדידו, אול� מסקנה זו מתחייבת

 בית 186".לבי� התכלית לגרו� לביצוע עבירה) ות המשדלתההתנהג(בי� מעשה ההנעה 

 השוואה על טיבו של היסוד הנפשי הנדרש בשידול נית� ללמוד ג� מתו� כי הוסי� המשפט

 ה� הקיימי� בדינו של המשדל ביחס למסייע נובעת מההבדלי� החומרה. לדינו של המסייע

 תרומתו כי הדגיש המשפט תבי. ביסוד העובדתי של שני השותפי� וה� ביסוד הנפשי שלה�

 מתרומתו תר היסוד העובדתי יומבחינת נכבדהשל המשדל לביצוע העברה העיקרית היא 

קרי פעולתו היא , שכ� המשדל הוא התור� להחלטת המשודל לבצע את העברה, של המסייע

שהרי , תרומת המסייע היא משנית ואינה הכרחית, לעומתו.  בביצוע העברהסיבתירכיב 

החומרה היתרה שבשידול נעוצה .  את העברה א� ללא תרומת הסיועלבצע יכולה המבצע הי

 להבדיל מ� –ראיית המשדל . ג� במישור היסוד הנפשי השונה בי� שני שותפי� עקיפי� אלה

 של וכפי שהיא משתקפת בעונש,  לעברה נושא השידולראשי� כשות� עקי�–המסייע 

 ברמת החמרה המשפטיקה לדעת בית מצד, הזהה לעונשו של המבצע העיקרי, המשדל

 187.יעד השידול,  שאיפה מצדו כי תבוצע העברההוכחת לודרישההיסוד הנפשי של המשדל 

 
וא	 , נטע בו את הרעיו� מראש א	 בכ� שהוא –כ� שאצל המבצע נתגבש הרעיו� לבצע את העבירה 

 ).404' בעמ, ש	" (ידי כ� שהטה את הכ� במקו	 בו המבצע היסס�לע
חומרה יתרה נודעת : " דינו של השופט מזוזלפסק 13' פס, 174ש "לעיל ה, וידבסקיראו למשל פרשת   183

'  נקיס 11331/03פ "כ� ראו ע". ול	שכ� אלמלא המשדל לא היתה באה העבירה לע, למעשה השידול
 קיומו של קשר סיבתי בי� המשדל ובי� היסוד נדרש): "[...] 2004 (472, 453) 3(ד נט"פ, מדינת ישראל

שלפיה אי� מדובר בסיבתיות במובנה , אול	 לפסיקה שציטטה את גישתו של פלר". הנפשי של המשודל
אבר 'ג 7894/03פ "ראו ע, ו החופשית של המבצעשכ� בי� השידול לבי� הביצוע חוצצת החלטת, הרגיל

 ).18.2.2008, פורס	 בנבו (שי� לפסק דינו של השופט ח25' פס, מדינת ישראל' נ
מסוכנותו של המשדל לחברה : " דינה של השופטת בינישלפסק 82' בעמ ,6ש "לעיל ה, אסקי�פרשת   184

ק מכ� שהוא אשר הביא את המשודל לגבש את ההחלטה לבצע את העבירה נושא השידול נובעת לא ר
שאיפה זו היא אשר ).  עצמודיי�לא� א	 לא ע(אלא ג	 מכ� שהמשדל עצמו שא� לביצוע העבירה , [...]

 ". דחפה את המשדל לפעול לש	 קידו	 העניי� באמצעות שידול האחר לבצע את העבירה נושא השידול
, 6ש " הלעיל ,אסקי� ראו פרשת �כ.  לפסק דינו של השופט חשי�29' פס, 183ש "לעיל ה, אבר'גפרשת   185

 .81' בעמ
 .82' בעמ, ש	  186
בפסיקות מ� . ותאשאלה מעניינת המתעוררת בפסיקה נוגעת לסרטוט קו הגבול שבי� שידול לביצוע בצו  187

בית .  בצוותא על חשבו� השידולביצועהשני	 האחרונות הרחיב בית המשפט את תחו	 התפרסותו של ה
 את הנאש	 יז	כמו במקרי	 שבה	 , המשפט העליו� פסק כי מקרי	 העולי	 כדי שידול יסווגו כביצוע

 המעשי	 מגלמי	 א� כי, במקרי	 כאלה. המעשי	 הפליליי	 והוא הנהנה העיקרי מביצוע העברות
 ,אוחנה עניי�  למשלראו(אי� להסתפק בכ� ויש לסווג את הנאש	 כמבצע בצוותא , בחוב	 שידול לעברה

' פס, מדינת ישראל'  נשיטרית 4428/13פ "ע; רובינשטיי� לפסק דינו של השופט 124'  פס,4ש "לעיל ה
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אופיו .  שמוקנה לרכיב המנטלי של המשדל בכינו� אשמתוהיתרמסקנה זו מלמדת על משקל 

 של המשודל מרמז על הזדהות המשדל ע� במוחו העבריינישל המשדל כנוטע הרעיו� 

  .יעה בער� המוג� החוסה בבסיס העברההפג

 דמות� של השותפי� העקיפי� בדי� הנוהג בישראל מסתמ� כי דמותו ניתוחמ,  כי כ�הנה

 של המשדל נשענת על שילוב בי� דמותו ואילו,  הסיכו�הגברת רציונלשל המסייע נשענת על 

 הסוג מ�בית  זה לא אדו� בשאלה הנורמטיבמאמר.  ההזדהותרציונל הסיבתי לבי� רציונלה

 זו מצריכה שאלה.  ראויות כשלעצמ�ה� הנוהג בדי� שאומצו ויות הפרשנא�קרי , הראשו�

 בהינת� הדי� הנוהג – השוני� רציונלי� כיצד חשיפת הלהראות היא כא� מטרתי. מחקר נפרד

 מכלול ההסדרי� החלי� על להערכת חשובה נקודת מבט לספק בה כדי יש –כהנחת מוצא 

  .שלה� הקוהרנטיות של מידת הערכהלרבות , י�השותפי� העקיפ

 מובחני� יוצרת רציונלי� על בסיס המסייע ושל המשדל לעצב את דמות� של הבחירה

מצוא בחוק העונשי� הסדרי� שוני� ונפרדי� שמתייחסי� למשדל ל, מבחינה גמולית, ציפייה

אלה א� ההסדרי� ציפייה זו מעוררת ש. בהקשרי� הנוגעי� למצבי דברי� מיוחדי�, ולמסייע

ואילו חלק אחר מוחל ,  אשר חלק� מוחל על שני סוגי השותפי� החלה זהה–הקיימי� 

דיני הענישה יוצרי� , למשל.  ה� הסדרי� ראויי�–החלה שונה על כל אחד מה� 

לבי� עונשו של , שהוא מחצית מעונשו של המבצע, דיפרנציאציה בי� עונשו של המסייע

ואילו הניסיו� לשדל , הניסיו� לסייע אינו עניש, בנוס�. בצעהזהה לעונשו של המ, המשדל

סיוע לעבירה "המסייע נושא באחריות בגי� :  הבדל קיי� ג� בתיוג השותפי�188.הוא עניש

X" , שידול לעבירה "ואילו המשדל בגי�X ."דיני 189,לעומת זאת דיני הפטור עקב חרטה 

אשר לשותפות בגי� עברה שהיא  ודיני הפטור ב190הטלת האחריות לעברה שונה או נוספת

 אינ� מבחיני� בי� המסייע למשדל ומכפיפי� את שניה� שווה בשווה תחת קורת גג 191חטא

  .השונה מזו החלה על המבצע, נורמטיבית אחת

. למצב דברי� זה, ולא כל שכ� הסבר משכנע, מעיו� בחוק ובפסיקה קשה לאתר הסבר

ואילו לעניי� תחולת הפטור , מסייע למשדלמדוע לעניי� העונש בחר המחוקק להבחי� בי� ה

בחינת ההסדרי� החלי� על צורות ? עקב חרטה בחר להתייחס אליה� כמקשה אחת

השותפות העקיפה מקבלת ממד נוס� על רקע ההסדרי� הקיימי� בדבר צורות השותפות 

, בהקשרי� מסוימי� המשדל חולק אותו הדי� ע� המסייע, כאמור, מצד אחד. הישירה

 
הפסיקה ). 4ש " הלעיל ,משול�פרשת ; )30.4.2014, רס	 בנבופו ( לפסק דינו של השופט שה	39–38

ולאחר מכ� ,  אד	 אחר לבצע עבירהמשדל" מובח� מ� המבצע בצוותא בכ� שהוא המשדלהבהירה כי 
'  נח�   2950/11פ "ע" (שעה שהמבצע בצוותא ממשי� להיות מעורב בעבירה עצמה, מתנתק מביצועה

כ� . ))8.5.2014, פורס	 בנבו(נאור ) כתוארה אז( לנשיא ָנה לפסק דינה של המש140' פס, ת ישראלמדינ
, פורס	 בנבו(  לפסק דינו של השופט שה	184' פס, מדינת ישראל'  נרו� 5706/11פ "עראו לעניי� זה 

', נטו'ו שידול  השידול הינמעשה "[...]מקרי	 שבכל זאת יסווגו כשידול ה	 מקרי	 שבה	 ). 11.12.2014
' פס, כה�'  ישראל נמדינת 4720/98פ "ע" (מעשה עצמאי ונפרד מ� המאמ� הכולל של הביצוע: לאמור

 .))6.7.1999, פורס	 בנבו(לפסק דינו של השופט קדמי ) ו(4
 . לחוק העונשי�33' ס  188
 . לחוק העונשי�34' ס  189
 .א לחוק העונשי�34' ס  190
 .ג לחוק העונשי�34' ס  191
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בהקשרי� ,  מצד אחר192.דוגמה להקשר כזה הוא דיני הפטור עקב חרטה. מהמבצעבמובח� 

דוגמה להקשר כזה הוא . במובח� מהמסייע, אחרי� המשדל חולק את אותו הדי� ע� המבצע

עקיבה ,  הא� מאחורי בחירות אלה עומדת תשתית תאורטית משכנעת193.דיני הענישה

על מנת ? ל אחת מצורות השותפותהתואמת את הרציונלי� השוני� שביסוד כ, וברורה

ניתוח יסודי של כלל ההסדרי� החלי� על משדל ועל , כאמור, להשיב לשאלה זו יש לערו�

מסייע במשפט הישראלי ולבחו� את מידת התאימות ביניה� לבי� הרציונלי� שביסוד 

 על מנת, ובכל זאת. ניתוח יסודי שכזה חורג מגבולות המאמר. קטגוריות השותפות השונות

 –להמחיש לקוראת את סוג הדיו� המתבקש אערו� הדגמה קצרה של ניתוח הסדר אחד 

  . פטור עקב חרטה

בלא דיו� בצור� ליצור , הכפפה גורפת של המסייע ושל המשדל תחת די� נורמטיבי אחד

מופיעה , הבחנות רגישות שתתאמנה את הדי� לטיבה המיוחד של כל צורת אחריות עקיפה

סעי� (ה� למנסה , בתנאי� שוני�, דיני� אלה מסדירי� פטור. עקב חרטהבנוגע לדיני הפטור 

).  לחוק העונשי�34סעי� (למסייע ולמנסה לשדל ,  וה� למשדל194) לחוק העונשי�28

התנאי� הקבועי� בכל אחד מסעיפי הפטור מובחני� זה מזה ה� בתרומה הנדרשת מ� 

  . טתוהמתחרט במישור העובדתי וה� ביחס הנפשי המאפיי� את חר

המקימה , הדגש בסעי� הפטור החל על מנסה הוא על חרטתו הכנה והרצונית, ככלל

. הצדקה לפטור אותו מאחריות לעברת ניסיו� במקרי� שבה� הוא חדל מהשלמת העברה

 �כי , האחד: כדי לזכות בפטור על הנאש� להוכיח שלושה תנאי� מצטברי�, 28לפי סעי

ממש למניעת התוצאות שבה� מותנית השלמת חדל מהשלמת המעשה או תר� תרומה של 

מנסחי החוק הסבירו כי הנוסח שהתקבל בסופו של דבר מבהיר כי אי� צור� . העברה

או , אלא די בכ� שהוא תר� למניעת התוצאות, שהעושה יצליח למנוע את התוצאות בגפו

כי עשה זאת ,  השני195.די בכ� שחדל מהשלמת המעשה, א� מדובר בעברה התנהגותית

החזרה מהשלמת העברה צריכה להיות מיזמתו של העושה וללא , קרי. פ� נפשו בלבדמח

 
א	 הוכיח שמחפ� נפשו בלבד ",  פטור עקב חרטה למי שניסה לעבור עברההמקנה, וק העונשי� לח28' ס  192

חדל מהשלמת המעשה או תר	 תרומה של ממש למניעת התוצאות שבה� מותנית השלמת , ומתו� חרטה
למסייע או למנסה ,  לחוק העונשי� מקנה פטור מאחריות פלילית למשדל34' לעומת זאת ס". העבירה

או א	 הודיע בעוד מועד לרשויות על העבירה , 	 מנע את עשיית העבירה או את השלמתהא", לשדל
 ".לש	 מניעת עשייתה או השלמתה ועשה למטרה זו כמיטב יכולתו בדר� אחרת

כל די� החל על , מלבד א	 נאמר בחיקוק או משתמש ממנו אחרת" כי הקובע, ד לחוק העונשי�34' ס  193
". לאותה עבירה, נסיו� לשידול או סיוע, שידול, שלמת חל ג	 על נסיו�הביצוע העיקרי של העבירה המו

' לעומת זאת ס. עונשו זהה אפוא לעונשו של המבצע, בהיעדר הוראה מיוחדת באשר לעונשו של המשדל
 לחוק העונשי� קובע כי העונש על סיוע לעברה הוא ככלל מחצית העונש שנקבע בחיקוק בשל 32

 . ביצועה העיקרי
 הוכיח 	א, לא יישא באחריות פלילית לנסיו�, מי שניסה לעבור עבירה: " לחוק העונשי� קובע28' ס  194

חדל מהשלמת המעשה או תר	 תרומה של ממש למניעת התוצאות , שמחפ� נפשו בלבד ומתו� חרטה
אי� באמור כדי לגרוע מאחריותו הפלילית בשל עבירה מושלמת , ואול	; שבה� מותנית השלמת העבירה

הפטור עשוי לחול ג	 על מבצע בצוותא , משתתפי	� כי בהקשר של עברה רבתצוי�י". במעשהאחרת ש
 .המקיי	 את תנאיו

 שינויי	 מוצעי	 – וחלק כללי לחוק עונשי� חדש דמיהצעת חלק מק"ז פלר ומרדכי קרמניצר "ראו ש  195
 ).1987 (397, 392 יז משפטי�" ידי המחברי	�על
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משמעותו של מושג זה ". מתו� חרטה"כי חזר בו ,  והשלישי196.השפעה של גור� חיצוני

מעי� , "תמוסרי�רגשית"ההלכה הנוהגת קובעת כי על החרטה להיות . עוצבה בפסיקה

ההנחה היא כי מי שחוזר בו . של העושה הנובעת ממניעי� אתיי� וערכיי�" חזרה בתשובה"

 197.מהכוונה להשלי� את העברה רק מחמת שיקולי כדאיות אינו ראוי לקבלת הפטור

הטע� הגמולי מבוסס על ההנחה . הרציונל למת� הפטור נעו� בטע� גמולי ובטע� תועלתני

המדובר בבעל תשובה בעיצומו של המעשה "שכ� ,  מצדיק הפללהאינו" המגיע המוסרי"כי 

ואי� כל טע� לייסר אותו , חזקה על אד� כזה שלא ישוב עוד לסורו"ו" וטר� השלמתו

 החרטה עשויה א� ללמד כי מלכתחילה לא היה הנאש� של� ע� 198".בייסורי� נוספי�

הפטור מבקש , יתראש:  הטע� התועלתני משלב כמה היבטי�199.הגשמת המזימה הפלילית

,  שנית200;לספק מוטיבציה למי שכבר היה בעיצומו של הביצוע להתחרט אפילו בשלב הזה

, מת� הפטור מניח היעדר סכנה חברתית ממי שהתחרט עקב מפנה פנימי בעמדתו הנפשית

חרטה א� עשויה ,  שלישית201;אד� כזה אינו עוד נתפס מסוכ�. שכ� לא ישוב לפשוע בעתיד

 
 לחוק 39' עת שהביא בפני הכנסת את הצעת חוק תיקו� מס,  ד� מרידור)דאז(ראו דבריו של חבר הכנסת   196

א	 הוא ראה מכונית משטרה מתקרבת , כדי להדגי	 אומר: "חוק ומשפט, העונשי� בש	 ועדת החוקה
לכ� הוא יצטר� להוכיח שזה מחפ� . זה לא מחפ� נפשו אלא מפני שהוא ראה את המשטרה, וחזר בו

מדינת '  נסעיד 297/11פ "ראו עוד ע)). ד"התשנ (2297, 124כ "ד...]" ([נפשו ולא מתו� פחד או חשש 
מדינת '  נפלוני 5767/14פ "ע; )22.7.2013, פורס	 בנבו( לפסק דינו של השופט מלצר 50' פס, ישראל
 ). 16.6.2015, פורס	 בנבו(וברא� ' לפסק דינו של השופט ג54–51' פס, ישראל

הסעי� ): "1999 (573, 561) 3(ד נג"פ, מדינת ישראל'  נמצארווה 401/99פ "ראו דברי השופט איל� בע  197
כפי שנובע מדברי הכנסת ומדברי ההסבר להצעות , ולא במי ששוקל שיקולי כדאיות' בעל תשובה'ד� ב

 5268/04פ " למשל עראו( אומצה ג	 בפסיקה מאוחרת יותר מצארווההלכת ". החוק שאוזכרו לעיל
 10110/03פ "ע; )7.11.2005, פורס	 בנבו( דינו של הנשיא ברק לפסק 12 'פס ,מדינת ישראל'  נמיני�

פ "ע; )11.12.2006, פורס	 בנבו( דינה של הנשיאה ביניש לפסק 18' פס, מדינת ישראל'  נגמליאל
)). 31.3.2008, פורס	 בנבו( דינו של השופט לוי לפסק 5' פס, מדינת ישראל'  טראבי� נאל 4172/06

 מעמיק בדבר נכונותה של ו� מלצר לצור� בדיהשופט התייחס 52' פס, 196ש " הלעיל, סעיד בפרשת
הנעוצה בשינוי ערכי של , קבעה הפסיקה כי אי� צור� בחרטה מוסרית מצארווהעובר להלכת . ההלכה
ברה ג	 א	 מדובר בשיקולי כדאיות ודי בכ� שמדובר בחזרה מכוונתו של העושה לבצע את הע, העושה

מדינת ' מ נ" תעשיות מעליות בענחושת� 7399/95פ "ע למשל ראו(חברתיי	 או אישיי	 , כלכליי	
בפסק די� מהעת האחרונה )). 1998( דינו של השופט קדמי לפסק 130–128' פס, 105) 2(ד נב"פ, ישראל

 על מנת נחושת�הגישה שהוצעה בעניי� כי יש להעדי� את , כאמרת אוביטר, קבע בית המשפט העליו�
בית המשפט הביע חשש שמא . להשיג את תכלית הפטור לתמר� את העושה לחזור בו מהשלמת העברה

פ "ע(ההלכה הנוהגת כיו	 מכבידה מדי על מת� הפטור ובכ� עלולה לסכל את הממד התמריצי הגלו	 בו 
כיוו� שמדובר באמרה , ואול	. )וברא�'ג השופט של דינו לפסק 58' פס, 196ש "לעיל ה, פלוני 5767/14

 . מצארווההלכת , כאמור, ההלכה הנוהגת כיו	 היא, שאינה חלק מטע	 הפסק
 .129' בעמ, 170ש "לעיל ה, 39 לתיקו� החוקהצעת   198
 ).1996 (306, 297 ג המשפט"  לחוק העונשי�39ערות לעבירת הניסיו� לאור תיקו� ה"ד� ביי�   199
מונח , כפי שאמרתי, ביסוד הסעי�): "דאז(חוק ומשפט , ר ועדת החוקה"יו, ראו את דבריו של דוד צוקר  200

)). ד"התשנ (2297, 124כ "ד" (אפילו א	 זה בעיצומו של ביצוע העבירה, הרצו� לעודד חזרה מהעבירה
, 9 כד משפטי�" 1992–ב"התשנ, )חלק מקדמי וחלק כללי(הצעת חוק העונשי� "אריה �� ראו מרי	 גורכ

 ").הצעת חוק העונשי�"אריה �גור: להל�) (1994 (41
 ).2003 (149, 145 ג  משפטעלי" פטור עקב חרטה"דפנה נתניהו   201
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ולכ� אי� צור� בהרתעה נוספת , מערכת הפלילית להרתיע את הנאש�ללמד על הצלחת ה

   202.בדמות הטלת אחריות ועונש

הרציונל למת� פטור , לעומת טעמי� משולבי� של גמול ושל תועלת בפטור למנסה

". מגיע מוסרי"למשדל ולמסייע מבוסס בעיקרו על טעמי� תועלתניי� המתעלמי� משיקולי 

ית המניעתית הבלעדית שעניינה להניע שותפי� עקיפי� תנאי הפטור מרמזי� על התכל

לעומת לאלה , באמצעות קביעת כללי� מקלי� לקבלת הפטור, לפעול למניעת העברה

 די במניעתו של השות� העקי� את עשיית העברה או את השלמתה או 203.החלי� על מנסה

עשייתו בהודעתו מבעוד מועד לרשויות על העברה לש� מניעת עשייתה או השלמתה וב

יהיו הסיבות שהביאו אותו לחזור בו מתכניתו אשר , למטרה זו כמיטב יכולתו בדר� אחרת

הוא א� אינו דורש כי חזרה מ� . סעי� הפטור אינו דורש חרטה כנה ממניעי� מוסריי�. יהיו

   204.התכנית המקורית תהא מיזמתו של השות� וממניעי� פנימיי�

 באחריות פלילית לעברה שלה הוא שידל א�  לא נשא המשדל39מעניי� כי טר� תיקו� 

א� א� בסופו של דבר העברה , "בטר� נעברה העבירה חזר בו ושידל או יע� שלא לבצעה"

ולמסייע לא הועמד פטור , בי� שידול לבי� סיוע, לעניי� זה,  החוק הבחי�205.אכ� נעברה

הכפי� ,  מעברהכדי לעודד חזרה, 39תיקו� . בנסיבות שבה� הוא חזר בו מהשותפות לעברה

את השותפי� העקיפי� לאותו הדי� מבלי לספק הסברי� הנוגעי� לטיב� השונה של השידול 

: נכתב בלקוניות) 39תיקו� ( להצעת חוק העונשי� 34בדברי ההסבר לסעי� . ושל הסיוע

מגמה כאמור קיימת א� בחוק הקיי� בכל . ביסוד הסעי� המגמה לעודד חזרה מעבירה"

נראה כי אי� סיבה . א� אינה קיימת לגבי המסייע] 39ק עובר לתיקו� בחו[הנוגע למשדל 

אי� סיבה להפלות לעני� זה בי� "המסקנה כי ". להפלות לעני� זה בי� משדל לבי� מסייע

אול� מסקנה זו אינה מלווה . מעוררת ציפייה למצוא דיו� מקדי�" משדל לבי� מסייע

או למצער ,  להפללת השותפי� העקיפי�בהסברי� המביאי� בחשבו� את הרציונלי� השוני�

בנימוק מדוע בהקשר זה דווקא הוחלט להעדי� העדפה גורפת שיקולי תועלת ולאיי� 

התמיהה בדבר היעדר דיו� מתחזקת . לחלוטי� שיקולי גמול המבחיני� בי� המסייע למשדל

בלא , ג� לנוכח העובדה כי דינ� של המשדל והמסייע נקבע במובח� מדינו של המנסה

התייחסות השוואתית לשיקולי� מובחני� של גמול ושל תועלת המתעוררי� בנוגע לכל אחת 

משדל , ומנסה לשדל,  מבצע בצוותא מחד גיסא–מצורות השותפות החוסות בהסדרי� הללו 

  .ומסייע מאיד� גיסא

ברצוני להדגי� ניתוח השוואתי המביא בחשבו� שיקולי תועלת וגמול באשר לצורות 

הניתוח . בכל הנוגע לעיצוב� הראוי של הסדרי הפטור עקב חרטה, ותהשותפות השונ

, יתייחס לתכליתו של הפטור אל מול מאפייני� הייחודיי� לכל אחת מצורות השותפות

 
 .307' בעמ, 199ש "לעיל ה, ביי�  202
,  עלולה להטעות34� ו28'  מזהירה כי כותרת השוליי	 הזהה של ס,150' בעמ, 201ש "לעיל ה, נתניהו  203

 . שאינה מסגירה את ההבדלי	 בתוכנ	 של הסעיפי	ו	מש
 .55' בעמ, 200 ש"לעיל ה, "הצעת חוק העונשי�"ה ארי�גור; 314' בעמ, 199ש "לעיל ה, ראו ביי�  204
ולכ� ג	 א	 בסופו של דבר , הסדר זה הניח כי השידול הנגדי מאיי� את תרומתו הראשונית של המשדל  205

 ). 54' בעמ, ש	(ביצועה לא נגר	 מהשידול , העברה נעברה
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משליכי� ה� על , כפי שיוסבר,  רציונלי� אלה206.בשי� לב לרציונלי� השוני� שביסוד�

. י הפטור מחייב להידרש אליה�ולכ� עיצוב תנא, שיקולי תועלת וה� על שיקולי גמול

ובהיעדר , "מגיע המוסרי"הרציונלי� נותני� ביטוי ייחודי לשיקולי ה, במילי� אחרות

א� ה� יכולי� ג� , שכלול� בעיצוב הדוקטרינה לא יקבלו שיקולי הגמול משקל ראוי

וכ� התעלמות מה� עלולה לפגו� בס� השיקולי� הראויי� , להשלי� על שיקולי תועלת

  .ותלהתחשב

ביסוד הפטור . בהתחשב באופיו התמריצי של הפטור נפתח בשיקולי� תוצאתניי�

קיימי� שיקול המניעה המכוו� לנטרול הסכנה החברתית והשיקול הפרגמטי של עידוד 

השתתפות� בביצוע �המשות� לשותפי� העקיפי� הוא אי, מצד אחד. נאשמי� לחזור בה�

ה� מסייע וה� משדל נעדרי שליטה בנעשה , יחסית. לעומת המבצע הישיר, העברה גופא

. לעומת המבצע עצמו הפועל לביצועה ושולט על התפתחות ההתרחשויות, בזירת העברה

נית� להצדיק הקלה בתנאי הפטור החלי� על המסייע ועל המשדל לעומת אלה החלי� על 

משו� היעדר שליטת� בהתפתחות הדברי� בשעת ביצוע העברה לעומת שליטתו של , מנסה

דפנה . מנסה הפועל בעצמו לביצוע העברה ויכול לחזור בו בשלביו השוני� של הביצוע

נתניהו מצדיקה את בחירתו של המחוקק להפריד בי� הפטור שנית� לשותפי� ישירי� לבי� 

על חלק� ] של השותפי� העקיפי�[חרטת� "הפטור שנית� לשותפי� עקיפי� בנימוק שלפיו 

היא נטולת כל אפקטיביות לגבי הפסקתו של מהל� , כשהיא לעצמה, בעשיית העבירה

וכש� שאי� ה� , תרומת� לביצוע היא חיצונית; היות שה� חסרי שליטה בו, הביצוע

לש� גיבוש עילת הפטור המוענק , משו� כ�. אי� לה� שליטה על הפסקתו, שולטי� במהלכו

ור שבו מיש, הועברה הדרישה מה� למישור סיכול השלמת העבירה, לצדדי� העקיפי�

,  מנגד207".שדווקא בו ה� מחויבי� לפעול בכל האפקטיביות, עליה� לרכז את מאמציה�

הצדקת ההחמרה ביחס לשותפי� ישירי� מ� הטע� המניח הבדלי שליטה בינ� לבי� 

בנסיבות . השותפי� העקיפי� עלולה להיות בעייתית במקרי� מסוימי� של ביצוע בצוותא

למבצע בצוותא , והשני ממשי� בביצוע העברהשבה� אחד המבצעי� בצוותא מתחרט 

שהתחרט לא תמיד יש יכולת מעשית לפעול למניעת השלמת העברה ג� א� הוא עצמו חדל 

מצב דברי� זה נכו� ביתר שאת על פי הדי� . מהתנהגותו או א� פועל ככל יכולתו לסיכולה

ו נוכח בזירת שהרחיב את מושג הביצוע בצוותא והחילו ג� על מי שאינ, הישראלי הנוהג

 שליטתו של 208.כדוגמת מי שתרומתו באה לידי ביטוי בשלבי תכנו� העברה, העברה

המתכנ� שאינו נוכח בזירת העברה במהל� ביצועה עלולה להיות מוגבלת לא פחות 

 ובכל זאת תיקו� 209.וכ� ממילא יכולתו להשפיע על הפסקת הביצוע, משליטתו של משדל

 
 א� שדיו� עומק ברציונלי	 להפללת שותפי	 ישירי	 שיר היהניתוח שלהל� יתייחס השוואתית ג	 לשות�  206

 . חורג מגבולות מאמר זה ודורש עיו� ופיתוח נפרדי	
 .אינו מופיע בדברי ההסבר להצעת החוק, אגב, נימוק כזה. 150' בעמ, 201ש "לעיל ה, נתניהו  207
 מחקרי" על ההבחנה בי� המבצע בצוותא למסייע"עוד ראו אהר� אנקר . 5ש "לעיל ה, פלוני� פרשת  208

 ).2002 (339 יז משפט
 מדגימות יפה את השליטה המוגבלת שעלולה להיות למבצע, 5ש " הלעיל, פלוני�נסיבות פרשת   209

,  בשלב תכנו� העברההשהורשע בביצוע בצוותא בגי� תרומתו המכריע, טל. בצוותא על מהל� הביצוע
שאר המבצעי	 בצוותא החליטו לפעול בלעדיו וביצעו את . החליט בהגיע יו	 הביצוע לפרוש מ� התכנית

ברגע מנסיבות הפרשה עולה כי מעשית איבד טל שליטה על הביצוע ועל מהלכו . העברות המתוכננות
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שמטיל תנאי� מחמירי� , 28ת הדי� הקבוע בסעי�  בחר להחיל על מבצע בצוותא א39

   .לתחולת הפטור ביחס לדי� החל על שותפי� עקיפי�

החרטה של הצדדי� העקיפי� אינה מתחייבת מ� הסעי� "נתניהו מטעימה כי , זאת ועוד

אלא משו� שלא יכול היה להורות , לא משו� שכ� רצה המחוקק, ואינה כלולה בו

.אחרת נטולת כל ] ... [על חלק�] של השותפי� העקיפי�[חרטת� " ההנחה כי 210"

על , מוחלת באותה נשימה על המסייע" אפקטיביות לגבי הפסקתו של מהל� הביצוע

המשדל ועל המנסה לשדל מבלי להתייחס לטיב� השונה של צורות השותפות העקיפות ועל 

� ג� עבריי� התבוננות על המשדל כעל מי שאינו יוצר רק עברה כי א. הרציונלי� להפללת�

ושימת הדגש על שינוי התודעה שהוא יוצר אצל המשודל כאלמנט , )אלמנט ההחטאה(

.  יוצרת הבחנה בינו לבי� מסייע– כמי שמזדהה ע� הפגיעה בער� המוג� –המייחד אותו 

במעשי הכנה או בסידורי� מוקדמי� לקראת , ככלל, עיקר תרומתו של המסייע משתקפת

קרי בהגברת הסיכו� לביצועה של , )למעט סיוע רוחני(דתי ביצוע העברה במישור העוב

במקרי� שבה� השות� , או של המנסה לשדל(הא� יכולת השפעתו של המשדל . העברה

על השות� העיקרי זהה ליכולת השפעתו של ) העיקרי בסופו של דבר לא החל בביצוע

ות� העקי� על ליכולת השפעתו של הש? המסייע עד כי נכו� להתייחס אליה� כמקשה אחת

נית� . השות� העיקרי אפשר שתהיה השלכה על סיכויי המניעה ועל נטרול הסכנה החברתית

לטעו� כי לאופי תרומתו של המשדל אפשר שתהיה השלכה ג� על היק� השפעתו ועצמתה 

המשדל הוא שנוטע . בייחוד במקרי� שבה� טר� החל האחרו� בביצועה, על השות� העיקרי

או למצער זה שמטה את כפות המאזניי� , מוחו של השות� העיקריאת רעיו� הביצוע ב

כמי שאחריותו נשענת ג� על הרציונל . ומביא את המבצע להחלטה בדבר ביצוע העברה

על כ� מתקבל על הדעת כי דווקא .  לא הייתה מתבצעת העברה–לולא השפעתו , הסיבתי

 שעה שהמשדל –ו� ההפו� ג� בכיו, למשדל תהא יכולת השפעה מוגברת על השות� העיקרי

אמנ� יכולת ההשפעה של המשדל .  לעומת יכולת ההשפעה של המסייע–חוזר בו ומתחרט 

משו� שלאחר שהשות� העיקרי החל בביצוע קשה יותר , ביחס למנסה לשדל היא מוגבלת

ג� באשר למבצע בצוותא שאינו , כאמור, א� מצב דברי� זה נכו�, להשיב את הגלגל אחורה

לגביו החוק מחיל תנאי� מחמירי� . ת העברה שעה ששותפו כבר החל בביצוענוכח בזיר

שג� ה� אינ� נוכחי� בזירת , לתחולת הפטור מאלה החלי� על המשדל ועל המנסה לשדל

   211.העברה

 
מקרה זה מחדד את השאלה א	 אמנ	 נכו� לומר כי מבצע בצוותא . שבחר להתנתק ממימוש התכנית

 . אשר מטיבו מתנתק מ� הביצוע, נהנה תמיד משליטה מוגברת במהל� הביצוע לעומת זאת של משדל
 .150' בעמ, 201ש "לעיל ה, נתניהו  210
 מבי� הצדדי	 לעברה –במקרי	 שבה	 דברי השידול נקלטו אצל המשודל , � לטעו� כי המנסה לשדלנית  211

את המשדל ואת המבצע בצוותא שאינו נוכח בזירת העברה בעת ששותפו החל ,  את המסייעלי	הכול
 הוא בעל יכולת ההשפעה הפוטנציאלית הגבוהה ביותר על השות� העיקרי להימנע מביצוע –בביצוע 

פרק הזמ� שבו נבחנת השפעת	 של שלושת השותפי	 האחרוני	 הוא מרגע שהחל השות� . עברה
לעומת פרק הזמ� שבו נבחנת השפעתו , )שכ� רק אז צורת השותפות המוזכרת מתגבשת(העיקרי בביצוע 

בשלבי	 מוקדמי	 אלה .  בשלבי	 מוקדמי	 שבה	 טר	 החל השות� העיקרי בביצוע–של המנסה לשדל 
 .ניאו מלפעול גבוהי	 מבשלבי	 שבה	 הוא כבר החל בביצועהסיכויי	 לה
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שיקולי מסוכנות יכולי� לתמו� בהכפפת המשדל לדרישה להוכחת חרטה , יתרה מזאת

ובשונה מ� התנאי , מה לתנאי שחל על מנסהבדו, כנה עקב מפנה פנימי בעמדתו הנפשית

כיוו� שאחד הרציונלי� להפללתו של המשדל במשפט הישראלי . שראוי לחול על מסייע

הרי שחזרה בו רק מחמת טעמי� חיצוניי� או , הוא ההזדהות ע� הפגיעה בער� המוג�

ל במקרי� שבה� לא חל במשד. משיקולי כדאיות מותירה על כנה את מסוכנותו העתידית

קיי� סיכוי ממשי כי , בדומה לזה שנדרש לש� תחולת הפטור על המנסה, מפנה פנימי

את הפגיעה , בנסיבות הנוחות יותר למשדל, שיגשי�, המשדל ישוב ויאתר בעתיד אד� אחר

נית� לטעו� כי רציונל ההזדהות של המשדל ע� הפגיעה בער� המוג� מקרב . בער� המוג�

, כזכור, המסייע. דית אל המבצע יותר מאשר אל המסייעאותו מ� ההיבט של מסוכנות עתי

ראוי . ואי� נדרשת מצדו הזדהות ע� הפגיעה בער� המוג�, נענש על תרומתו להגברת הסיכו�

החפצי של המשדל כלפי הפגיעה בער� המוג� א� יכול להיות מחמיר �לזכור כי יחסו הנפשי

העלול , תו של המשדל מקרי� אלה מחדדי� את מסוכנו212.מיחסו הנפשי של המבצע

בעל יסוד נפשי המלמד על מידת ההזדהות הגבוהה ביותר ע� , מבי� כלל השותפי�, להיות

  . הפגיעה בער� המוג�

נית� אפוא לטעו� כי הזדהות זו של המשדל בשילוב ע� תרומתו הסיבתית לביצוע 

ת� אל המבצע בצוותא ומצדיקה הכבדה במ, ג� מ� ההיבט הגמולי, העברה מקרבת אותו

, חברתיות המוגברת של המשדל�אול� האנטי. הפטור לעומת ההכבדה בעניינו של המסייע

אינה מוזכרת ואינה מובאת בחשבו� , שבאה לידי ביטוי בהשוואת הענישה בינו לבי� המבצע

המחוקק בחר אפוא . במסגרת השיקולי� בעיצוב הסדר הפטור שנית� לשותפי� העקיפי�

בה בעת שנת� לו משקל בעיצוב , עיצוב הפטור שנית� למשדללהתעל� מ� הרציונל הגמולי ב

ואילו בהקשר של , מבלי להסביר מדוע בהקשר זה יש מקו� להבחנה, הפטור שנית� למנסה

הבחירה בעמדה אחידה שמבקשת לתמר� עשייה . משטר הענישה אי� מקו� להבחנה דומה

רציונלי� שביסוד בהתעל� מהבדלי ה, לסיכול השלמת העברה באשר לשותפי� העקיפי�

ויובהר כי אי� פירוש הדבר . אלא נעשתה כמובנת מאליו, לא לוותה בדיו� מנומק, הפללת�

 א� בהתחשב בחשיבותה הייחודית של קוהרנטיות 213.כי בחירה כזו אינה לגיטימית

, רציונליות והיעדר שרירותיות, לעיצובו של די� פלילי המקיי� עקרונות של אזהרה הוגנת

" חיצוניי�"ההנמקה יכול שתיעשה באמצעות שיקולי� .  להיות מנומקתעל בחירה זו

או באמצעות שיקולי� מוסדיי� המתעוררי� דווקא , כגו� שיקולי� ראייתיי�, לרציונלי�

.  והכול בשי� לב להבדלי הרציונלי� ולמשקל� כשיקול המחייב התייחסות214,בהקשר זה

חוסי� בדוקטרינת השותפות בלא הסבר הותרת חוסר הקוהרנטיות בי� ההסדרי� הפנימיי� ה

 
הדיו� כא� מניח . כ� למשל במקרי	 שבה	 העברה העיקרית מסתפקת ביסוד נפשי שהוא פחות מכוונה  212

 . שותפות לעברת מחשבה פלילית
סביר להחיל עליה� הסדרי	 , היקש מדיני העברות מלמד כי א� שקיימי	 הבדלי	 בי� עברות שונות  213

 .בתנאי	 דומי	, כדוגמת סייגי	 לאחריות פלילית, וימי	מס
פרקטי היא השיקול שלא לערו� במקרי	 מסוימי	 הבחנות רגישות מדי בעיצוב �דוגמה לשיקול מוסדי  214

ברוח שיקול זה נית� לטעו� כי אכ� יש הבדלי	 . עמוס ומכביד, כדי לא ליצור די� מסורבל, הדוקטרינה
 כיוו� שמדובר א�, בחי� בי� סיוע לשידול בעיצוב הפטור עקב חרטההמצדיקי	 מבחינה עניינית לה

העדי� , )קרי ביצוע(ממילא בצורות אחריות פריפריאליות שמתרחקות מהגרעי� הקשה המצדיק הפללה 
  .א� א	 מדויק פחות,  פחותבל גבוהה מדי ולהסתפק בדי� כוללני ומסורברזולוציה לנקוטהמחוקק שלא 
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, דווקא דוקטרינות קצה. או הנמקה ברורי� גוררת די� פלילי הנחזה להיות שרירותי ולא הוג�

מחייבות זהירות והקפדה יתרה בסרטוט גבולותיה� , כמו דוקטרינת השותפות העקיפה

 למרחב בהיות� מצויות על קו התפר שבי� המרחב הפלילי, ובביסוס ההצדקות להפללת�

דוקטרינות אלה מרחיבות את תחומי התפרסותו של המשפט הפלילי אל עבר . הלא פלילי

בשל טיב� הייחודי של . המצדיק הפללה" הגרעי� הקשה"שאינ� מצויי� ב, מקרי הפריפריה

בדבר " בדיקה כפולה"דוקטרינות אלה מחייבות , וברוח עקרו� השיוריות, נורמות עונשיות

  . מות המידה שהנחו את המחוקק בסרטוט גבולותיה�ההצדקות לה� ובדבר א

ברי כי הבחירה לעצב את מכלול דיני , בהיעדר דיו� בישראל על אודות הרציונלי�

בחינת ההסדרי� הקיימי� באספקלריית . השותפי� נעשתה בלא הידרשות לשאלה זו

בה הרציונלי� שביסוד השידול והסיוע מספקת אפוא נקודת מבט חדשה שראוי להתחשב 

נקודת מבט זו אינה מבטלת את לגיטימיות ההתחשבות ג� בשיקולי . בהערכת ההסדרי�

אול� . אפשר שתהיה לרציונלי� השלכה ג� עליה�, אשר כפי שתואר, הרתעה ותועלת

אי אפשר " המגיע המוסרי"בהתחשב בתפקיד המיוחד שדיני העונשי� מייחדי� לשיקולי 

 את מכלול הדיני� ואת מידת הקוהרנטיות שלה� לוותר על פרספקטיבה זו כשבאי� להערי�

  .בינ� לבי� עצמ�

  שהוא קריאה להתחלהסיו�. ג

מאמר זה חוש� פרספקטיבה חדשה וחשובה להתבוננות על מהות אחריות� של שותפי� 

המאירה את הנו� הנשק� , פרספקטיבה זו דימיתי לתמונת קליידוסקופ. עקיפי� לעברה

אשר דרכ� אפשר להשקי� ,  את קיומ� של זוויות נוספותמזווית אחת מסוימת מבלי לבטל

הניסיו� להתחקות על הרציונלי� שבבסיס הטלת האחריות על שותפי� עקיפי� הוא . עליו

אמצעי חשוב לחשו� ולהערי� את ההצדקות שביסוד ייחוס אחריות פלילית לאד� בעקבות 

אמר מתבטאת אפוא תרומה מרכזית אחת של הניתוח המוצע במ. מעשי� שביצע אד� אחר

המאמר מציג . בהעשרת השיח התאורטי על אודות טיבה של אחריות השותפי� העקיפי�

אלה מול אלה את הגישות השונות שהוצעו בספרות העולמית , הצגה מקפת, לראשונה

הדיו� ברציונלי� האפשריי� והעימות ביניה� . באשר לרציונלי� של הפללת שותפי� עקיפי�

עד כמה ראוי במקרי� של שותפות עקיפה לחרוג ממודל האחריות מסייעי� לבחו� א� ו

  .האינדיווידואלית הנוהג במשפט הפלילי ולאמ� גישה המרחיבה את גבולות האחריות

, מלבד הער� התאורטי הגלו� בניתוח המוצע לעצ� הבנת טיבה של השותפות העקיפה

נייה היא חשיפת תרומתו המרכזית הש. המאמר מבקש לתוו� בי� התאוריה לדוקטרינה

הפוטנציאל הנורמטיבי של ניתוח הרציונלי� כמתודולוגיית חשיבה שממנה צרי� להיגזר 

ניתוח הרציונלי� יכול להשלי� על . המבנה הדוקטרינרי של קטגוריות השותפות העקיפות

ההתבוננות על . שאלות משנה רבות הנוגעות להסדרה ראויה של אחריות השותפי� העקיפי�

יפה באספקלריית הרציונלי� יש בה כדי לסייע בשימור הקוהרנטיות בי� השותפות העק

בכ� צורת התבוננות . הדוקטרינה לבי� הרציונל שביסוד מי מבי� צורות השותפות העקיפות

זו מספקת כלי חשוב לניתוח ולהערכה ביקורתיי� של דיני השותפות הנוהגי� בשיטת משפט 

השני של המאמר מניח כי המשפט הפלילי אינו הניתוח הנורמטיבי המובא בחלקו . נתונה
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במוב� זה , ייתכ� פלורליז� של רציונלי�. חייב לדבוק ברציונל אחד כדי להצדיק את הדי�

א� מרגע . ואילו רציונלי� אחרי� יכולי� להצדיק שידול, שרציונל אחד יכול להצדיק סיוע

 צריכה להישמר ,שנבחר הרציונל הקיי� ביסוד מי מבי� צורות השותפות העקיפות

 יהא –קוהרנטיות בי� הדוקטרינה המסדירה את צורת השותפות המסוימת לבי� אותו רציונל 

 –התאוריה המוצעת במאמר היא פלורליסטית רק במוב� אחד , במילי� אחרות. אשר יהא

אול� . של ריבוי הרציונלי� היכולי� להצדיק הפללה של מי מצורות השותפות העקיפות

הדוקטרינה מ� הרציונל הנבחר יש לשמור על קוהרנטיות בי� כלליה בשלב של הנבעת 

בכפו� לסטיות שנית� להצדיק , והסדריה השוני� של דוקטרינה נתונה לבי� אותו רציונל

  . מחמת שיקולי� תוצאתניי� ומוסדיי� אחרי�

את המתודולוגיה המוצעת נית� להרחיב ולייש� בעתיד ג� בשאלת אחריות� של צדדי� 

המבצע באמצעות אחר , כגו� המבצעי� בצוותא, לעברה שלא נדונו במאמר זהנוספי� 

בתו� כ� מתעוררת שאלה בדבר היחס בי� הרציונלי� שיכולי� להצדיק . והמנסי� לשדל

שותפי� (הפללת מבצעי� בצוותא , )שותפי� משניי� עקיפי�(הפללת מסייעי� ומשדלי� 

לבי� מכלול , )ותפי� ראשיי� עקיפי�ש(והפללת מבצעי� באמצעות אחר ) ראשיי� ישירי�

  . העקיפה והישירה ג� יחד, ההסדרי� הנוהגי� היו� בדיני השותפות

הדרישה לקוהרנטיות בי� הרציונלי� לבי� הדוקטרינה בדיני השותפות , יתרה מזאת

העקיפה מעוררת שאלה בדבר חשיבות הדרישה לקוהרנטיות ג� מעבר לגבולות דיני 

הא� בדיני העונשי� נית� . ר למבצע ישיר הפועל ביחידותכמו למשל באש, השותפות

בי� הסדר הענישה החל על , למשל, להצביע על עברות המאופיינות בחוסר קוהרנטיות

מהו הקשר שבי� ,  ובכלל215?המבצע הישיר לבי� רציונל ההפללה שביסוד העברה

ברי , � או כ�כ? הרציונלי� החלי� על המבצע הישיר לבי� אלו החלי� על שותפי� עקיפי�

כי ג� א� דיני האחריות הישירה לוקי� לעתי� בחוסר קוהרנטיות בי� הרציונל להפללת 

הפתרו� הראוי אינו נעו� בוויתור על , הביצוע במקרי� שוני� לבי� מבנה ההסדרי� עצמ�

נדרש תיקו� וניסוח , נהפו� הוא. דרישת הקוהרנטיות בניסוח דוקטרינות השותפות העקיפה

ל דוקטרינות הנוגעות לביצוע ישיר באופ� שיעלה בקנה אחד ע� הרציונלי� מחודש ג� ש

א� קיי� חוסר קוהרנטיות בי� הסדרי הביצוע הישיר לבי� ג� , יתרה מזאת. להפללתו

 אנומליה לדרוש מ� המחוקק לעמוד אי� זו, הרציונל התאורטי להפללת הביצוע הישיר

. הנגזרות לעומת עבירות הביצוע הישירבדרישות מחמירות יותר בניסוח צורות האחריות 

 מבניסוח – ואולי יותר –עיוותי� בניסוח דיני העברות הנגזרות ה� חמורי� לא פחות , בעיניי

 
הסעיפי	 חוסי	 תחת סעי� �שני תתי). 5)(א(329' לחוק העונשי� לבי� ס) 1)(א(329 'בי� ס, למשל, השוו  215

פוצע אד	 "עוסק במי ש) 1)(א(329' ס. גג אחד וחושפי	 את העושה לעונש מאסר מרבי של עשרי	 שני	
חומר , בכל מקו	 שהוא, מניח"עוסק במי ש) 5)(א(329' ס. בכוונה" או גור	 לו חבלה חמורה שלא כדי�

בשני . בכוונה להטיל באד	 נכות או מו	 או לגרו	 לו חבלה חמורה"  או נפי� או נוזל משת�מרסק
א� לעומת , והוא חשו� לאותו עונש מרבי,  פועל אפוא מתו� כוונה לגרו	 חבלהאש	המקרי	 הנ

 יצירת סיכו� –הסעי� השני עניינו �תת, שעניינו גרימת נזק בפועל המלווה בהזדהות, הסעי� הראשו��תת
נית� לטעו� כי קיי	 חוסר קוהרנטיות בי� הסדרי הענישה הזהי	 לבי� שילוב . המלווה בהזדהות

, לדיו� ברציונלי	 להפללת צורות שונות של ביצוע. הרציונלי	 השונה כבסיס להפללה בשני המקרי	
המבצע בדיני "מרדכי קרמניצר ; 26ש "לעיל ה, "צורות ביצוע"אריה �ראו למשל גור, לרבות ביצוע ישיר

  .208 ש"לעיל ה, אנקר; )1990 (65 א פלילי�"  קווי	 לדמותו–עונשי� 
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הפללת הצורות הנגזרות מתרחקת ממילא מליבת המקרי� שבה� . עברות הביצוע הישיר

 הנגזרות שהרי צורות האחריות, קמה הצדקה מובהקת להטיל אחריות פלילית וסנקצייה

הגבולות האמתיי� של המשפט הפלילי אינ� , למעשה. מרחיבות את המעגל הפלילי

הגבולות האמתיי� מסורטטי� דווקא על ידי . מסורטטי� באמצעות הביצוע הישיר

 ולכ� ה� מחייבות זהירות – לרבות צורות האחריות הנגזרת למיניה� –דוקטרינות הקצה 

  .  הלא פליליבהיות� נושקות למרחב, והקפדה יתרה

בהיותו , המאמר מציע. סיומו של מאמר זה הוא ראשית� של מחקרי המש� מתבקשי�

לפתוח שיח על אודות טיבה של אחריות השותפי� העקיפי� בישראל , מחקר פרלימינרי

מאמרי ההמש� ידונו בהשלכות . מנקודת מבט� של הרציונלי� להטלת האחריות

 בניתוח ובהערכה של מכלול דיני השותפות הפוטנציאליות הנלוות לשימוש בכלי זה

   .בישראל




