
 ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״:1
2  על פרשת דיניץ

 מאת

* ף י י ט ש ר ל ו ־ ס י י ה נ ת מ י מ ו ל ש צד* ו י י קרמנ ב ד ר  מ

 במרכזו של המאמר עומד פסק הדין בעניינו של שמחה דיניץ שניתן במחצית

 השניה של שנות התשעים. נגד שמחה דיניץ הוגש כתב אישום שכלל שני

 אישומים שונים שבכל אחד מהם הואשם דיניץ בעבירות של קבלת דבר

 במרמה ומרמה והפרת אמונים. בית המשפט המחוזי זיכה את דיניץ מן

 האישום הראשון והרשיעו באישום השני. בערעורים שהוגשו לבית המשפט

 העליון זוכה דיניץ גם מן האישום השני. פסק הדין של בית המשפט העליון

 מהווה, לדעת הכותבים, דוגמא מובהקת למגמה כללית יותר של בית המשפט

 המעניק יחס שונה, ועדיף, לנאשמים רמי מעלה.

 המאמר מחולק לשני חלקים עיקריים. בחלקו הראשון של המאמר (בפרקים

 1-5) נבחן, באורח ביקורתי, פסק דינו של בית המשפט העליון. בניתוח פסק

 הדין מתבססים הכותבים על העובדות כפי שנקבעו בבית המשפט המחוזי ועל

 הדרך המקובלת(בפסיקה רבת שנים) להוכחת אשמו של הנאשם. הטענה כנגד

 פסק הדין כפולה: ראשית, נטען כי בית המשפט נמנע - ללא הצדקה -

 מהחלת חזקת המודעות. שנית, בית המשפט התערב בממצאי אי האמון

 בגרסת הנאשם שנקבעו בערכאה הראשונה, וזאת, בניגוד לעובדות, למרות

 סתירות ותהיות שונות, ותוך שהוא מפריד ללא הסבר המניח את הדעת בין

 חלקי עדותו של דיניץ. בחלק השני של המאמר (פרקים 6-7) נדונה הביקורת

 הכללית יותר על הכרעות בתי המשפט בעבירות של עובדי ציבור בכירים.

 * פרופסור מן המניין, הקתדרה למשפט פלילי ע״ש ראנד, הפקולטה למשפטים,
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 ** עורכת דין, סטודנטית לתואר דוקטור באוניברסיטת אוקספורד, אנגליה.
 1 ויקרא יט, טו.

 2 ע״פ 4336/96 מדינת ישראל נ׳ דיניץ, פ״ד נא(5) 97. אנו מבקשים להודות לליאת לבנון
 על תרומתה הרבה ועזרתה המסורה לכתיבת מאמר זה.
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 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים-ולרשטיין משפטים לג(£1 תשס״ג

 הביקורת המרכזית היא כי בתי המשפט מסרבים להרשיע בכירים בעבירות

 הקשורות לשירות הציבורי תוך שימוש בטכניקות שונות של הנמקה. הבסיס

 לרבים מן הזיכויים מצוי כהנחות היסוד המקילות השגויות, שמניחים בתי

 המשפט ביחס להתנהגותם של בכירים. בה בעת יוצר בית המשפט רף ציפיות

 גבוה מן המצוי(ולעיתים בלתי מציאותי) מן הכפופים ביחסיהם עם הממונים

 עליהם. לבסוף עומד המאמר על תוצאות הלוואי של פסק הדין בעניין דיניץ

 ודומיו: הכוונה לקויה של התנהגות בכירים, פגיעה בשוויון ובתחושת השוויון

 של הציבור הרחב ופגיעה במוטיבציה של עובדים להתריע על אי־םדרים

 ושחיתות.

 מבוא. א. הצגת האישומים והעובדות: פסק הדין של בית המשפט המחוזי. ב.

 ניתוח העבירות שבהן הואשם דינק. ג. כיצד נלמדת מחשבה פלילית? ד.

 קביעת ממצאים עובדתיים והסקת מסקנות. ה. פסק דין דיניץ כערכאת

 הערעור: ביקורת על ממצאי האמון, משמעותם וקיומה של מחשבה פלילית.

 1.כללי; 2. האישום הראשון: השימוש בכרטיס אמריקן אקספרס; 3. האישום

 השני - השימוש בכרטיס סימס: ו. פרשת דיניץ כביטוי אחד מרבים לקיומן

 של הנחות שגויות ביחס לבכירים. 1. ההנחות בדבר התנהגותם של בכירים

 העומדות מאחורי הכרעת בית המשפט בפרשת דיניץ;2. ההנחות בעניין דיניץ

p בעניין - אירוע חד-פעמי או ביטוי למגמה: ז. תוצאת לוואי של פסק ה

 דיניץ ושל דומיו־. 1. הכותה לקויה של התנהגות בכירים: 2. השפעות פסק הרין

 על הציבור הרחב: ח. אחרית דבר.

 מביא

 רשימה זו באה לעולם בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין דיניץ. פסק

9 הוא אחד מתוך סדרה של פסקי דין שבהם 0 ־  הדין שניתן במחצית השנייה של שנות ה

 הועמדו בכירים בשירות הציבורי לדין פלילי וזוכו בבית המשפט. זיכויים אלה מעלים

 שאלות שונות באשר ליחסה של מערכת המשפט, על ענפיה השונים, כלפי בעלי

 תפקידים בכירים. מחד גיסא יש לבדוק שמא מזדרזת פרקליטות המדינה להעמיד לדין

 את אותם אנשים, ומאידך גיסא יש לבדוק שמא היחס שמעניק בית המשפט לאותם

 אנשים שונה מהיחס שהוא מעניק לנאשמים אחרים העומדים לדין פלילי. פסק דין דיניץ

 הוא דוגמא מובהקת, לדעתנו, למגמה כללית של בית המשפט, המעניק יחס שונה

 לנאשם בשל תפקידו ומעמדו הבכיר. תוצאות הלוואי של מגמה זו הן שליליות ומסוכנות

 לחברה.
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 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״

 שמחה דיניץ הואשם בשני אישומים בעבירות של קבלת דבר במרמה ובמרמה והפרת

 אמונים. בית המשפט המחוזי זיכה אותו מהאישום הראשון והרשיע אותו בשני. על פסק

 הדין הוגשו שני ערעורים: אחד על ידי המדינה, שערערה על זיכויו מהאישום הראשון,

, שערער על הרשעתו באישום השני. בפסק הדין של בית המשפט ק נ י  ואחר על ידי ד

 העליון נחלקו הדעות. השופט אור קבע שיש לזכות את דיניץ משני האישומים גם יחד,

 ולעמדתו זו הצטרף גם המשנה לנשיא השופט שלמה לוין. מן העבר האחר קבעה

 השופטת דורנר שיש להרשיע את דיניץ בשני האישומים גם יחד. ברשימה זו עומד

 לביקורת פסק דינם של שופטי הרוב. בפרק הראשון נביא את העובדות כפי שנפסקו על

 ידי בית המשפט המחוזי. בפרקים שאחריו נעמוד על רכיבי העבירה ועל הכללים

 שבאמצעותם מוכיחים את אשמו של הנאשם. על פי כללים אלה נבחן בפרק החמישי את

 פסק הדין, תוך שאנו מדגישים את הבעייתיות העולה מהכרעותיו וממסקנותיו של בית

 המשפט בכל אחד מהאישומים. בפרק השישי נצביע על הנחות היסוד (המוטעות)

 שבבסיס פסק הדין, המובילות להענקת יחס מועדף לבכירים, ונראה שהנחות יסוד אלה

 אינן חריגות בנוף הפסיקה הישראלית, אלא מאפיינות מגמה כללית של הקלה עם

 נאשמים שמעמדם בכיר. בפרק השביעי והאחרון נבחן את תוצאות הלוואי של הנחות

 היסוד שמניח בית המשפט ושל הזיכויים הבאים בעקבותיהם - הן בהיבט של הכוונת

 התנהגותם העתידית של בכירים בעקבות הנמכת רף הציפיות מהם והן מבחינת ההשפעה

 הצפויה על הכפופים להם ועל הציבור הרחב כתוצאה מהפרזה באמת המידה

 הנורמטיבית המצופה מזוטרים.

ק הדין של בית המשפט ס  א. הצגת האישומים והעובדות: פ
 המחוזי3

 מר שמחה דיניץ (להלן: ״דיניץ״) כיהן כיושב ראש הסוכנות היהודית בין השנים 1987

 ל-1994. בין השנים 1992-1988 הייתה משכורתו החודשית כ-$2,500 (נטו), ובמסגרת

 תפקידו הרבה לנסוע לתו״ל. במהלך נסיעותיו אלה רכש דיניץ רכישות פרטיות בסך של

 כ-$22,000 ושילם עבורן בשני כרטיסי אשראי - כרטיס אשראי ״אמריקן אקספרס״

 (להלן: ״כרטיס אמריקן אקספרס״) שניתן לו על ידי הסוכנות היהודית וכרטיס של רשת

: ״כרטיס םימס״). הסוכנות היהודית שילמה על רכישות אלה מבלי לדעת  ״סימס״(להלן

 שמדובר ברכישות פרטיות. בשל מעשים אלה הוגש נגד דיניץ כתב אישום שכלל שני

א פורסם, 1.4.1996). ל ) ק נ י  3 ת״פ(י-ם) 27/94 מדינת ישראל נ׳ ד
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 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים־ולרשטיין משפטים לג(1) תשס״ג

 אישומים, שבכל אחד מהם הואשם דיניץ בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות -

 עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין, תשל״ז-1977, ובמרמה והפרת אמונים - עבירה
4 . ן  לפי סעיף 284 לחוק העונשי

 האישום הראשון התמקד בשימוש פרטי שעשה דיניץ בכרטיס אמריקן אקספרס

 שניתן לו לתשלום הוצאות שהוציא במסגרת עבודתו בחוץ לארץ. על פי כתב האישום,

 במשך כארבע שנים רכש דיניץ רכישות פרטיות בסך כולל של יותר מ-$15,000. זאת,

 מבלי לדווח לסוכנות היהודית שמדובר ברכישות פרטיות, תוך שהוא מודע לכך

 שהחשבונות מועברים לסוכנות לתשלום ושאי הדיווח על אופי ההוצאות יוצר מצג כוזב

 ויביא לתשלום הוצאותיו הפרטיות על ידי הסוכנות היהודית. מן הראיות שהובאו בפני

 בית המשפט עלה כי השימוש בכספי הסוכנות על ידי חברי ההנהלה מוסדר בנהלים

 כתובים, שעל פיהם זכאי כל חבר הנהלה לקצובת אש״ל (שאת חלקה הוא זכאי לקבל

 כמקדמה) ולהחזר הוצאות בתפקיד על פי הצגת קבלות. כן ניתן לכל אחד מחברי

 ההנהלה כרטיס אמריקן אקספרס לצורך שימוש בתפקיד, אך הותר להם להשתמש בו גם

 לצורך הוצאות אישיות. באגף השליחים נוהל כרטיס התחשבנות לכל חבר הנהלה.

 בכרטיס זה היו רושמים את המקדמות שקיבל כל חבר הנהלה ואת האש״ל והחזרי

 ההוצאות המגיעים לו. על פי הנהלים נדרשו חברי ההנהלה להגיש כל חודש דו״ח אש״ל

 והוצאות, כדי לאפשר את ההתחשבנות עמם. במסגרת זו דיווחו חברי הנהלה אחרים

 שעשו שימוש פרטי בכרטיס אמריקן אקספרס על הוצאותיהם. דיניץ לא הגיש דוחות

 כאלה ולא יידע את הגזברות בדבר ההוצאות הפרטיות שביצע בכרטיס דה. עוד יצוין,

 שחשבון אמריקן אקספרס שנשלח על ידי חברת האשראי לאגף השליחים כלל רק את

 שם בית העסק ואת הסכום ששולם: זהות הפריטים שנרכשו לא הופיעה בחשבונות אלה.

 מר ברק, מנהל אגף השליחים האחראי על תשלום החשבונות (להלן: ״ברק״), שלח

 מכתב לדיניץ בשנת 1989 (להלן: ״מזכר ברק״), ובו הודיע לו כי לא דיווח על הוצאות

 האש״ל והשימוש הפרטי שעשה בכרטיס האשראי וכי הוא מתבקש להעביר דוחות אלה.

 מכתב זה תויק בתיקו האישי של דיניץ. יצוין, כי למרות שהמזכר תויק בתיקו האישי של

 דיניץ, בית המשפט קבע שלא הוכח שדיניץ אכן ראה אותו. בשנת 1991, במסגרת

ק לא נ י  ביקורת שערך מנהל החשבונות נדב שוקרון (להלן: ״שוקרון״), נמצא כי ד

 העביר דיווחים על הוצאותיו הפרטיות בכרטיס אמריקן אקספרס. שוקרון ערך רשימת

 הוצאות ובה ניסה לזהות איזה הוצאות היו פרטיות (הוא הצליח לזהות 13 מתוך 38

 4 סעיף 415 קובע: ״המקבל דבר במרמה, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה
 בנסיבות מחמירות, דינו...״. סעיף 284 קובע: ״עובד ציבור העושה במילוי הפקידו
 מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו

 נעשה כנגד היחיד, דינו...״.
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 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול׳

ק בצירוף בקשה לביצוע בירור משותף לגבי נ י  פריטים). הרשימה הועברה ללשכתו של ד

 נכונות הרישום. בעקבות זאת פנה דיניץ לאגף השליחים וביקש שיעבירו לו את הקבלות

ק בעצמו חשבון נ י  על רכישות שעשה בחו״ל. לאחר שהחשבונות הועברו אליו ערך ד

 של הוצאותיו הפרטיות. יצוין שהקבלות - והחשבון, בהתאם - התייחסו רק לתקופה של

 15 חודשים מתוך התקופה הכוללת (נובמבר 1989-אוקטובר 1991) שאליה התייחס

 הרישום. חשבון זה לא הועבר לידי הגזברות. במקומו שלחה מזכירתו של דיניץ - גב׳

 מוסק (להלן: ״מוסק״) מכתב, ובו פירוט הוצאותיו הפרטיות של דיניץ (להלן: ״חשבון

והוא אמנם שונה גם  מוסק״). מוסק עצמה הודתה כי החשבון לא נערך על סמך בדיקה(

 מהחשבון שערך דיניץ עצמו). על מכתב זה אמר בית המשפט המחוזי כי הוא

 ״פבריקציה מוחלטת״, וכי הסכום הכתוב בו לא נכתב על יסוד בדיקה. בהמשך הכין

: ״טבלת שוקרון״) המשקפת את נסיעותיהם והוצאותיהם של חברי  שוקרון טבלה(להלן

 הנהלת הסוכנות. בתחתית הטבלה צוין כי לא נערכה הפרדה בין הוצאותיו הפרטיות של

ץ ראה טבלה זו. נוסיף י נ י י י ח כ כ י  דיניץ לבין הוצאותיו במסגרת תפקידו. בבית המשפט ה

 ונציין, כי בראיון שנתן דיניץ לעיתון, ושפורסם ב-8 בדצמבר 1992, סיפר דיניץ לכתבת

 כי הוא מקפיד לציין את הוצאותיו הפרטיות על גבי החשבון ולשלם עבורן בעצמו.

 בבית המשפט המחוזי התמקדה המחלוקת בין התביעה להגנה בשתי נקודות:

 הראשונה, על מי הוטל הנטל להפריד את ההוצאות הפרטיות של דיניץ מסך ההוצאות

 שהוצאו בכרטיס אמריקן אקספרס. דיניץ העיד כי עם כניסתו לתפקיד נודע לו כי נהוג

 לעשות גם שימוש פרטי בכרטיס האשראי והגזברות מפרידה בין הוצאות פרטיות לבין

 הוצאות במסגרת תפקיד. מנגד הייתה עדותו הסותרת של ברק, מנהל אגף השליחים,

 שלפיה כחלק מן ההסדר נדרש בעל הכרטיס לדווח לאגף השליחים איזה מהוצאותיו הן

 פרטיות. כתמיכה לעדות ברק הובא המזכר ששלח ברק לדיניץ בשנת 5.1989 מבין שתי

 העדויות העדיף בית המשפט המחוזי את עדותו של דיניץ ״בשל התרשמותו השלילית

 מעדות ברק״, וזאת למרות ש״עדותו של דיניץ לא הותירה על השופט רושם חיובי״.

 בתשובה לשאלה כיצד מתייחסים להוצאות שלא נאמר לגביהן דבר הובאו שתי גרסאות:

 לפי אנשי אגף השליחים (האגף ששילם בפועל את החשבונות) נחשבו הוצאות אלה

 להוצאות מוסדיות. עמדה זו בוססה על שלושה נימוקים עיקריים: ראשית, הכרטיס הוא

 קודם כל כרטיס מוסדי; שנית, רוב ההוצאות הן הוצאות בתפקיד; ושלישית, חזקה על

 אדם במעמד בכיר שידווח על הוצאות אישיות כדי שהסוכנות היהודית לא תישא בנטל

6 ברקע הדברים יש לזכור שחשבון ההוצאות שהגיע מחברת אמריקן אקספרס ם.  התשלו

 5 כאמור לעיל, בית המשפט קבע כי לא הוכח שדיניץ ראה את המכתב, וזאת למרות
 שהמכתב תויק בתיקו האישי.

 6 ראו ת״פ דיניץ, הערה 3 לעיל, בפסקה 4(ג).
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 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים-ולרשטיין משפטים לג(1) תשס״ג

 אינו מפרט את הפריטים שנרכשו ועל כץ, בהיעדר הודעה מטעם דיניץ מהם הפריטים

7 לפי גרסת דיניץ, . ה ל  שנרכשו באופן אישי, אין לאגף השליחים כלים לזהות הוצאות א

 בהעדר ריווח רואים את ההוצאה כהוצאה פרטית. אשר לדרך ההשבה של הכספים

 (שהיה על דיניץ להשיב לסוכנות היהודית, ששילמה עבור הוצאותיו הפרטיות), הציע

 דיניץ שלוש גרסאות שונות: רישום בכרטיס וקיזוז מול זכויות אחרות, הורדה

 מהמשכורת, וקיזוז מהאש׳׳ל המגיע לו. בית המשפט המחוזי דחה את גרסת דיניץ וקבע

 כי עדותו רצופה סימני שקר פנימיים - הכוללים בלבול, החלפת גרסאות, שכחה של

 פרטים ועדות מן הכתב - וסימני שקר חיצוניים, באשר עדותו בדבר אופי החיוב ודרך

 השבת הכספים לסוכנות (על גרסאותיה השונות) עוררה קשיים ביחס ליתר הראיות

 שהובאו בדין. למרות קביעה זו סרב בית המשפט המחוזי לראות בכך הוכחה שדיניץ ידע

 כי בהעדר דיווח יראו את כל הוצאותיו כהוצאות מוסדיות, ושהתקיים היסוד הנפשי

 הנדרש בעבירה.

 המחלוקת השנייה נסבה סביב השאלה האם ייתכן שדיניץ לא היה מודע לכך

 שבמהלך ארבע השנים לא חויב חשבונו האישי בסכום הוצאותיו הפרטיות. בית המשפט

 קבע כי גרסתו של דיניץ - שלפיה מעולם לא בחן את תלוש המשכורת (ולפיכך לא

 התקיימה הכוונה הפלילית) - תואמת את אופיו. בהתייחסו לראיות התביעה קבע בית

 המשפט, כי הגם שמזכר ברק תויק בתיקו האישי של דיניץ, לא הוכח שדיניץ אכן קרא

 את תוכן המזכר. כן נקבע, כי גם הפתקה שהועברה על ידי גב׳ מוסק לגזברות - ושלגביה

 קבע בית המשפט כי היא ״פבריקציה מוחלטת״ - אינה מלמדת כי דיניץ היה מעורב

 בכתיבתה. באשר לטבלת שוקרון קבע בית המשפט המחוזי כי על אף שהוכח כי ריניץ

 קרא את הטבלה אין בכך כדי לבסס מחשבה פלילית. זאת, משום שטבלה זו כללה

 נתונים שגויים שהעלו את חמתו של דיניץ. אשר על כן התקבלה גרסתו כי לא נתן דעתו

 להערה בדבר אי ההפרדה בין הוצאותיו השונות.

 בית המשפט אף סרב לקבל כהוכחה מספקת לקיומה של כוונת המרמה הנדרשת את

 הראיון שנתן דיניץ לעיתון, שבו אמר כי נהג לסמן בעצמו את הוצאותיו הפרטיות שנעשו

ת הכחשתו של דיניץ בבית המשפט . זאת, למרות שבית המשפט דחה א  בכרטיס האשראי

8 וקבע כי דיניץ אכן אמר את שיוחס לו באותו ראיון. לטובתו של ם,  כי אמר את הדברי

 דיניץ זקף בית המשפט את העובדה כי באחד מביקוריו בחו״ל הפנה דיניץ את תשומת

 7 וראו בעניין זה את ניסיונו הכושל של שוקרון לזהות את כל ההוצאות הפרטיות (הוא
 הצליח לזהות רק 13 מתוך 38 פריטים).

 8 בבית המשפט טען דיניץ כי מעולם לא אמר בראיון שהוא מפריד בין הוצאותיו השונות.
 עדותו זו הוכחה כשקרית לאחר שהעיתונאית הציגה בפני בית המשפט את תרשומת

 הראיון שערכה עם דיניץ.
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 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״

 לב האחראים כי רכישה מסוימת נעשתה לצרכיו האישיים ואת העובדה כי מימן בעצמו

 את אחת מהנסיעות של אשתו, שהתלוותה אליו בביקורו בארצות-הברית. אל נוכח

 קביעות אלו קבע בית המשפט כי לא הוכח היסוד הנפשי במידת הוודאות הנדרשת

 בפלילים וזיכה את דיניץ מאישום וה.

 האישום השני הוא בשל ההוצאות ששילמה הסוכנות בגין שימוש שעשה דיניץ

 בכרטיס סימם פרטי שהחזיק ברשותו. בשנת 1988 פג תוקף ההיתר שקיבל דיניץ

 להחזקת חשבון בנק בחו״ל. כדי לאפשר את המשך השימוש בכרטיס סימס שברשותו

 נתן דיניץ לרשת סימם את כתובתה של הסוכנות היהודית בניו־יורק. בפני בית המשפט

: ״נתיב״), יו״ר המשלחת ונציג הגזברות  הוצג מכתב שכתב דיניץ עצמו למר נתיב(להלן

 בניו-יורק, ובו ביקש כי הסוכנות תפרע חשבון ספציפי שחלקו אף היה בתפקיד. בעקבות

 מכתב זה התקיימה שיחה בין דיניץ לנתיב. בהתחשב בתוכנו של המכתב ולאחר שמיעת

 עדותו של נתיב קבע בית המשפט כי בשיחה לא נקבע הסדר שלפיו יועברו חשבונותיו

 של דיניץ למשרדי הסוכנות בניו-יורק כדי שייפרעו בעוד שהחיוב יועבר לחשבונותיו של

 דיניץ בירושלים. כל שסוכם היה כי באופן חד-פעמי תשלם הסוכנות היהודית בניו-יורק

 את החשבון של דיניץ והחיוב יועבר לירושלים לשם התחשבנות. בכך הועדפה גרסתו

 של מר נתיב על פני גרסתו של דיניץ, שטען לקיומו של הסדר קבוע. בפועל המשיכו

 חשבונותיו של דיניץ להגיע למשרדי הסוכנות בניו-יורק ומשם נשלחו ישירות ללשכתו

 של דיניץ בירושלים, מבלי שנפרעו תחילה בניו-יורק. חשבונות אלה תויקו בלשכה מבלי

 שנפרעו על ידי דיניץ. גם תזכורות לגבי חשבונות אלה, שנשלחו אף הם ללשכה

 בירושלים - לא נפרעו, וחזרו ונתגלגלו למשרדי הסוכנות בניו-יורק, שם נפרעו על ידי

 הגב׳ קרופ, חשבת המשלחת. מכאן ואילך היו החשבונות נפרעים בניו-יורק על דרך

 השגרה. בהתייחסו לשאלה מדוע שולמו חשבונות אלה על ידי הסוכנות נותר בית

 המשפט המחוזי ללא מענה - וזאת לאחר שנדחתה גרסתה של גב׳ קרופ כי ראשי

9 בית המשפט קבע כי גרסתו של דיניץ, שלפיה לא ראה . ן  המשלחת הורו לה לעשות כ

 את החשבונות שהגיעו למשרדו ומעולם לא ניסה לברר אם חשבונו האישי חויב

 בסכומים אלה, אינה מסייעת לו לאחר שהוכח כי ידע שאין הסדר מוסדי. אמנם התקבלה

 טענתו כי הרכישות שנעשו בכרטיס סימס נעשו בגלוי, אך לא היה בכך כדי להועיל לו

 לעניין קיומו של היסוד הנפשי ״שכן [דיניץ] היה מודע, ולו רק מעצם העובדה שלא פנו

 אליו מעולם בדרישה לכסות מכיסו את חשבונות סימס - לפחות בעצימת עיניים - לכך

1 זאת ועוד: במהלך ביקורת שערכה מבקרת 0 . ד״  שקניותיו נתפסות כרכישות בתפקי

 9 עדותה של גב׳ קרופ נדחתה על ידי בית המשפט בשל חוסר מהימנות.
 10 ת״פ דינק, הערה 3 לעיל, בפסקה 6(ב)(5). יודגש, כי בית המשפט המחוזי ראה בקניות

 הגלויות נקודת זכות שיש בה כדי להועיל לדיניץ לעניין קיומן של ״נסיבות מחמירות״.
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 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים-ולרשטיץ משפטים לג(1) תשס״ג

 הפנים של הסוכנות לגבי כרטיס האשראי נמנע דיניץ מלדווח לה אודות כרטיס סימם

 שברשותו. בבית המשפט העיד דיניץ כי עשה זאת מתוך מחשבה שההסדר פועל

 לאשורו. בית המשפט דחה את הסברו, וקבע כי לא ייתכן שבמשך כל אותה תקופה לא

 עלה חשד כלשהו בלבו של דיניץ שמא אינו מחויב אישית בתשלום ההוצאות. זאת, על

 רקע ידיעתו שאין בל הסדר תשלומים קבוע בדבר אופן חיובו בכרטיס זה.

 על מחשבתו הפלילית של דיניץ למד בית המשפט מריבוי הגרסאות שמסר דיניץ

 למבקרת הפנים של הסוכנות לאחר שנודע לה על כרטיס סימם; מההסתמכות שהסתמך

 על אישורים כוזבים (שנכתבו בדיעבד על ידי נציגות הסוכנות בניו-יורק, בלחץ לשכתו

 של דיניץ); מהעלאת הגרסה ברבר קיומו של ההסדר רק בשלב מאח־ מאוחר - באוגוסט

, שלפיה הניח כי קיים הסדר עקב קיומו של הסדר ק נ י  1993 ; ומדחיית גרסה קודמת של ד

 דומה שהתקיים בעת שעבד באוניברסיטה העברית. על פי אותו הסכם, טען דיניץ, היו

 חשבונות רכישותיו הפרטיות בכרטיס םימס מועברים למשרד אגודת הידידות של

 האוניברסיטה בניו-יורק, שהייתה משלמת ומחייבת את חשבונו. בבית המשפט הוכח כי

 עובדתית לא התקיים הסדר מעין זה באוניברסיטה העברית.

 הסוכנות שילמה בטעות את חשבונותיו של דיניץ בכרטיס סימס. דיניץ ידע על כך

 ונמנע מבירור כיצד מוחזרות הוצאות אלו לקופת הסוכנות. עצימת עיניים דו, קבע בית

 המשפט, עולה כדי מחשבה פלילית הנדרשת לקיומה של העבירה הפלילית.

 ב. ניתוח העבירות שבהו הואשם דיניץ

 בשתי עבירות הואשם דיניץ: קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק העונשין, ומרמה

 והפרת אמונים לפי סעיף 284 לחוק העונשץ. העבירה של קבלת דבר במרמה קובעת כי

 ״המקבל דבר במרמה דינו - מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות,

 דינו מאסר חמש שנים״. ״מרמה״ מוגדר בסעיף 414 כ״טענת עובדה בעניין שבעבר,

 בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה

 אמת או שאינו מאמין שהיא אמת״. כלומר: העלאת הטענה היא הרכיב ההתנהגותי,

 ו״קבלת הדבר״ הוא הרכיב התוצאתי, שלפי סעיף 438 לחוק העונשין מפורש

1 שמקבל העושה הם הרכיבים 2 " טיבה השקרי של הטענה ו״הדבר״  בהרחבה.

 11 סעיף 438 מגדיר ״קבלת דבר - בין שעברה הבעלות בדבר אל המקבל ובין שלא עברה,
 בין שהדבר נתקבל בשביל עושה המעשה ובין בשביל אחר, בין בידי עושה המעשה ובין
 בידי אחר;.״״. לכאורה ניתן לפרש רכיב זה כדרישה התנהגותית נוספת, אולם פירוש מעץ

 זה עלול להיתקל בקשיים נוכח הוראת החוק כי הקבלה יכולה להיות גם ״על-ידי אחר״.
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 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״

 הנסיבתיים. כן צריך להתקיים קשר סיבתי בין המרמה לבין קבלת הדבר. היסוד הנפשי

 הנדרש, בהעדר דרישות מיוחדות, הוא מודעות לרכיבים ההתנהגותיים, הנסיבתיים

 והתוצאתיים. בהעדר דרישה מיוחדת בסעיף, יש לראות בו איסור של מחשבה פלילית,

דעת בנטילת סיכון בלתי-סביר לאפשרות גרימת התוצאה,  על כל סוגיה, לרבות קלות־

 מתוך תקווה להצליח למנעה. בפסק הדין בעניינו של דיניץ - כמו גם בפסקי דין קודמים

ו: ״כוונה להניע את נ י - התייחס בית המשפט העליון לצורך בהוכחת ״כוונה לרמות״(הי

) כעמדה נפשית כלפי התוצאה. אולם, השימוש 1 3 פי הטענה״  המרומה ליתן דבר על־

 בביטוי ״כוונה״ בהקשר זה מטעה, שכן ההלכה היא שכוונה זו באה על סיפוקה בהוכחת

1 לפיכך ברור שהשימוש בביטוי ״כוונה״, בהקשר זה, 4  אי-אכפתיות או קלות-דעת.

 משמעו - מחשבה פלילית. בפועל, משמעות הדבר היא שדי בהוכחת היחס ההכרתי

1 במלים אחרות: יש להוכיח מודעות להעלאת 5 .  (המודעות) כלפי הרכיב התוצאתי

ן אם הוא יודע כי היא שקרית ובין אם הוא מאמין או חושד י ב ) י ר ק ש  הטענה, לטיבה ה
1 6 ת.  שהיא שקרית) ולתוצאה האפשרית של קבלת הדבר בהסתמך על אותה טענה שקרי

 ודוק: בכל מקום שנדרשת מחשבה פלילית ביחס להתנהגות ולנסיבות ניתן להסתפק
1 7 . ן  בהוכחת עצימת עיניים כתחליף לה - כהוראת סעיף 20(ג) לחוק העונשי

 העבירה השנייה שבה הואשם דיניץ היא מרמה והפרת אמונים. עבירה זו כוללת שתי
1 8  אלטרנטיבות לרכיבים התנהגותיים: מעשה מרמה - שהן נטייתנו והן נטיית הפסיקה

 היא לפרשו בהסתפקות בדרישה ל״מרמה״ כטענת שווא (להבדיל מדרישה ל״מרמה

1 מעשה המרמה יכול שיהא 9 . ן  אפקטיבית״), בדומה להגדרת סעיף 414 לחוק העונשי

 12 סעיף 414 לחוק העונשין מגדיר את המונח ״דבר״ באופן הרחב ביותר: ״מקרקעין,
 מיטלטלין, זכות וטובת הנאה״.

 13 ע״פ דיניץ, הערה 2 לעיל, בעמי 118 . ראו גם ת״פ דיניץ, הערה 3 לעיל, בפסקה 6(ב).
ל נ׳ מדינת ישראל, ת  14 ראו יעקב קדמי על בפלילים א 418 (תשנ״ה): ע״פ 752/90 ב
 פ״ד מו(2)565-564,539 : ע״פ 839/78 מדינת ישראל נ׳ אבני, פ״ד לג(3) 833,823. יצוין,

 כי לפי סעיף 20(א)(2) לחוק העונשין פזיזות כוללת אדישות וקלות-דעת.
 15 חוסר הצורך בפועל להוכיח יחם חפצי נובע מכך שאם הוכח כי העושה היה מודע
 לאפשרות של גרימת התוצאה בעת ביצוע ההתנהגות, ולמרות זאת פעל כפי שפעל, הרי
 שלכל הפחות יחסו החפצי היה יחס מינימלי של קלות-דעת (שהרי אין יחס חפצי קל

 מקלות-דעת).
 16 לניתוח מפורט של העבירה ראו גם קדמי, הערה 14 לעיל, בעמ׳ 423-400.

 17 עמדה על כך בהרחבה השופטת דורנר בע״פ דיניץ, הערה 2 לעיל, בעמי 146.
 18 ראו ע״פ 742/78 טל נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לג(3) 477,458,449, שאימץ פרשנות זו.

 19 להרחבה על אודות ההנמקות להעדפת פרשנות זו ראו מרדכי קרמניצר, ״על העבירה של
 מרמה והפרת אמונים״, משפטים יג 277,275 (תשמ״ד).
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 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים-ולרשטיין משפטים לג(1) תשס״ג

2 או מעשה של 0 ;  במעשה (ביצירת מצג כוזב פוזיטיבי) או במחדל (בהעלמת עובדות)

2 לאלה מצטרף רכיב של ״פגיעה 1 . ה ר ו ש  הפרת אמונים, היינו: מעשה של סטייה מן ה

2 גם לדעתנו זה הפירוש 2 .  בציבור״, שבאחרונה נוטה בית המשפט לפרשו כרכיב נסיבתי

מוחשי לאובייקט העבירה ־  הראוי. ככלל, רכיב התוצאה מאופיין בקיומו של נזק ממשי

2 לעומת זאת, הפירוש המרחיב שנתן בית המשפט לרכיב של 3 . ד י ת ע  המצוי בחיק ה

 ״פגיעה בציבור״ כולל גם נזק שאינו מוחשי-פיסי, ושמבחינה כרונולוגית מתרחש בזמן

2 אשר ליסוד הנפשי, בהעדר הוראה 4 ת. ו  ההתנהגות; היינו: מתאר את טיבה של ההתנהג

2 קבע בית המשפט כי  מפורשת הדרישה היא של מחשבה פלילית רגילה. בפרשת ניימן5

ת) גם קיום יחס חפצי של דעו (מו 2 יש להוכיח בצד קיום יחס הכרתי 6 ה א צ ו ת  לעניין ה

 20 יודגש כי פרשנות זו נובעת מתיקון 39 לחוק העונשין, סעיף 18, ששינה מן העמדה
 שהובעה על ידי מרדכי קרמניצר במאמרו, הערה 19 לעיל, בהערה 8, ולפיה ״מעשה

 מרמה הוא רק במעשה אקטיבי״.
 21 ד״נ 3/82 גרוסמן נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לוץ1) 771, 774. לדוגמאות נוספות למעשים

 המהווים הפרת אמונים ראו קדמי, הערה 14 לעיל, בעמ׳ 951-946.
 22 יצוין, כי בפרשת דיניץ עדיין פירש בית המשפט את ״הפגיעה בציבור״ כרכיב תוצאתי.

 23 אובייקט העבירה הוא למעשה האובייקט שעליו באה העבירה להגן. כך, למשל, בעבירה
 של הריגה(לפי סעיף 298 לחוק העונשין) אובייקט העבירה הוא האדם, והרכיב התוצאתי
- המוות - הוא הנזק הצפוי לאותו אדם. מבחינה עובדתית-פיזיקלית, התוצאה (הנזק)
 באה לאחר ביצוע ההתנהגות המהווה את הגורם לתוצאה. המשמעות היא שבעת ביצוע
 ההתנהגות העושה רואה את התוצאה כדבר הטמון בחיק העתיד, שמלבד המודעות לכך

 שהיא יכולה להתרחש נבחן גם יחסו החפצי של העדשה כלפיה.
 24 ראו את ע״פ 4148/96 מדינת ישראל נ׳ גנות, פ״ד נ(5) 367, 386; וע״פ 7318/95 ציוני נ׳
 מדעת ישראל, פ״ד נ(3) 793 בפסק דינו של השופט קדמי. בפסקי דין אלה סטה בית
 המשפט מההלכה הקודמת שנקבעה בד״נ גתסמן, הערה 21 לעיל, שלפיה סווג רכיב זה
 כרכיב תוצאתי. לתמיכה נוספת בפירוש הרואה ברכיב זה רכיב נסיבתי ראה ש״ז פלר,
 יסודות בדיני עונשין א, 422-421 (תשמ״ד). הנפקות של טיב הסיווג הוא בשניים: ראשית,
 במישור הנפשי דורשים מהעושה יחס חפצי רק כלפי התוצאה. שנית, רק בעבירות תוצאה
 יש צורך להוכיח קשר סיבתי בין ההתנהגות לתוצאה. דרישות אלה יכולות להשפיע על
 התוצאה שאליה יגיע בית המשפט (התביעה תידרש להוכיח גם רכיבים אלה ״מעל לכל
 ספק סביר״). עמדה אחרת גורסת שהשאלה כולה חסרת משמעות מעשית, שכן הפרשנות
 הרחבה שניתנה למונח ״פגיעה בציבור״ ייתרה למעשה את הביטוי ומנעה את האפשרות

 לצמצם את היקף העבירה רק למקרים שהפגיעה הציבורית בהם קשה.
 25 ע״פ 20/53 ניימן נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד ט(2) 845, 853.

 26 בפסיקה קודמת (כדוגמת פסק הדין בד״נ גרוסמן, הערה 21 לעיל) פורש הרכיב של
 ״פגיעה בציבור״ כרכיב תוצאתי. ההתייתסות המובאת ליסוד הנפשי הנדרש לגבי התוצאה
 רלוונטית לאותם פסקי דין בהם פורש הרכיב של ״פגיעה בציבור״ באופן זה. אם תתקבל
 דעתנו - לפיה יש לראות ברכיב זה רכיב נסיבתי - הרי שכל הדיון המובא לעניין טיב
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 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״

 כוונה, תוך השארת השאלה האם ניתן להסתפק ביחס חפצי של אדישות ללא הכרעה.

 בפרשת גרוםמן הביא השופט ברק את הלכת ניימן בהסכמה, תוך קביעה שעל פי הלכה

 זו ניתן להסתפק ביחס חפצי של אדישות (כלומר: יחס נפשי של שוויון נפש לאפשרות

2 לטעמנו, אפילו אם נקבל את הקביעה כי ״פגיעה בציבור״ היא יסוד 7 .  גרימת התוצאה)

 תוצאתי, בהעדר דרישה ליסוד נפשי מיוחד יחול הכלל הקבוע בסעיף 20(א)(2)(ב) לחוק

דעת - ודרישתו של בית  העונשין, שלפיו ניתן להסתפק גם ביחס חפצי של קלות־

 המשפט להוכיח יחס חפצי של אדישות (ואי הסתפקות בקלות-דעת) יש בה משום

 הוספת תנאי שאינו נמנה בתנאי העבירה. המשמעות של הסתפקות בקיום יחס חפצי של

ת) כלפי הרכיב התוצאתי, (המודעו  קלותידעת היא שבפועל די בהוכחת היחס ההכרתי

 ואין כל צורך להתייחס להיבט החפצי. אכן, בפרשת דיניץ הסתפק בית המשפט בדרישת

 מודעות גם כלפי הרכיב התדצאתי; היסוד הנפשי הנדרש כלפי ההתנהגות והנסיבות הוא

 מודעות בפועל. המשמעות היא מודעות לטיב הפיזי של ההתנהגות ולקיום הנסיבות;

 בית המשפט הוסיף ודרש להוכיח את מודעות הנאשם לכך שהתנהגותו ״מהווה הפרת

2 דרישה זו מעלה סוגייה קשה וסבוכה, אולם היא חורגת ממסגרתה של 8 . ים״ נ  אמו

ק הדין נשוא רשימה זו עוסק ביסוד החלופי של מרמה) ולפיכך לא נעסוק ס פ ) ו  רשימה ז

־ 9 . ו  בה במסגרת ז

 עבירה זו חשובה לענייננו משום שיש בה כדי להשיב על קושי אפשרי בהוכחת

 העבירה של קבלת דבר במרמה. בעבירה אחרונה זו יש להוכיח כי בעת יצירת המצג

 הכוזב הנאשם היה מודע הן ליצירת המצג והן לאפשרות קבלת דבר כתוצאה מהמצג

 הכוזב. העבירה של מרמה והפרת אמונים פוטרת אותנו מהצורך להוכיח את התקיימות

 היסוד הנפשי לגבי שני הרכיבים בו-זמנית.

 ג. כיצד נלמדת מחשבה פלילית:

 על פי כללי המשפט הפלילי, כדי להרשיע אדם בעבירה מסוימת יש להוכיח את

 היסוד הנפשי הנדרש ביחס לתוצאה מתייתר.
 27 ע״פ 884/80 מדינת ישראל נ׳ גרוםמן, פ״ד לו(1) 420,405.

 28 ראו, לדוגמא, הוספת הדרישה בפרשת גרוםמן; בבג׳׳צ 2534/97 יהב נ׳ פרקליטה
 המדינה, פ״ד נא(3) 17,1.

 29 ראו גם מרים גור-אריה, ״הפרת אמונים מצד עובדי הציבור ונבחריו - האם עבירה
 פלילית?״, פלילים ח 253 (תשנ״ט); יובל קרניאל, ״מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור

- הלכה למעשה״, פלילים ח 273, בעיקר בעמ׳ 277 (תש״ס).

23 



 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים-ולרשטיין משפטים לג(1) תשס״ג

3 היסוד הנפשי הרגיל 0 רה.  התקיימות היסודות העובדתיים והיסודות הנפשיים של העבי

 הוא המחשבה הפלילית. באחת משתי דרכים יכול בית המשפט ללכת בבואו לבחון האם

 התקיים היסוד הנפשי בנאשם: דרך המלך, הקלה והנוחה, היא הוכחה ישירה - כאשר

 הנאשם בעדותו במשפט או בחקירתו במשטרה מודה בקיומו של היסוד הנפשי. אולם,

 דרכם של אנשים שאין הם נוטים להפליל את עצמם. משכך הוא המצב, יידרש השופט

 לפנות אל הדרך השנייה, שגם היא הייתה ברבות הימים לדרך סלולה, ולהסיק את קיומו
3 1 ר: רנ  של יסוד נפשי מתוך מכלול הראיות הנסיבתיות. אומרת על כך השופטת דו

 מחשבה פלילית היא עניין שבלב. באין ראיה ישירה לגביה פונים

 לחזקת המודעות שעל-פיה בני-אדם מודעים למעשיהם (מבחינה

 פיזית), לקיומן של הנסיבות החיצוניות הרלוואנטיות, וכאשר מדובר

 בעבירות תוצאתיות - אף לתוצאות העלולות לצמוח ממעשיהם. חזקה

 זו משקפת את ההנחה, המבוססת על ניסיון החיים, ולפיה בני-אדם

 מודעים לרכיבים העובדתיים של מעשיהם. עמד על-כך פרופ׳ פלר

 בציינו: ״יוצאים מן ההנחה [שהאדם] מודע לכל אלה, מעצם כך שיש

 לו הפוטנציאל המנטלי-ההכרתי להיות מודע להם. מניחים זאת, משום

 שכל אדם בר-דעת רוכש ניסיון מינימאלי בחיי יום-יום, המלמד אותו

 להיות ער לפרטי התנהגותו מבחינת טיבה, נסיבותיה ותוצאותיה. [ש״ז
3 ך 5 4 / תשמ״ד), 3  פלר, יסודות בדיני עונשין(כרך א

 זאת ועוד: גם את ההבנה והקבלה של אמות המידה המוסריות הבסיסיות המקובלות

 על כלל הציבור ניתן לייחס לנאשם. ודוק: חזקת המודעות היא חזקה עובדתית

 המשמשת כבלי עזר להוכחת מחשבתו של אדם, וכוחה הראייתי זהה לזה של ראיה

 נסיבתית. לאחר שקמה חזקה עובדתית יכול הנאשם להיחלץ מאחיזתה על ידי יצירת

3 הנאשם יכול לסתור את החזקה הפועלת נגדו על בסיס 3 . ה ח ו כ  ספק בעובדה המוכחת מ

) הסובייקטיבי. ובלבד שבית המשפט יאמץ לו. עוד יודגש כי חזקה זו ומודעותו )  מצבו

 30 לעניין הדרישה להתקיימות היסוד הנפשי ראו סעיף 19 לחוק העונשץ.
 31 בע״פ 807/99 מדינת ישראל נ׳ עזיזיאן, פ״ד נג(5) 767,747.

 32 לטעמנו ראוי לסייג את דבריו של פרופסור פלר ולהדגיש כי ההנחה שאדם מודע למעשיו
 נכתה רק לגבי התנהגותו האקטיבית (ובמקרים מסוימים בלבד, כשתלה עליו חובה, גם
 התנהגותו הפסיבית), לגבי הנסיבות הגלויות לעץ (להבדיל מנסיבות סמויות כגון היותו

 של חפץ, שנקנה במקום המיועד לכך, גנוב) ולגבי התוצאות הטבעיות של מעשיו.
 33 דנ׳׳פ 1294/96 משולם נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נב(5) 85,1: ע״פ 5640/97 רייך נ׳ מדינת
 ישראל, פ״ד נג(2) 465-464,433; ע״פ 5206/98 עבודנ׳ מדינת ישראל, פ״ד נב(4) 185,

 188 ; פלר, הערה 24 לעיל, בעמי 543 ואילך.
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 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״

 היא חזקה שבעובדה שאינה משפיעה על נטל ההוכחה.

 כאשר נדרש בית המשפט ללמוד על אשמו של הנאשם באמצעות ראיות נסיבתיות
3 5  עליו לפעול באופן המתואר על ידי השופט גולדברג:

 כוחן הראייתי של ראיות נסיבתיות אינו נופל מכוחן הראייתי של ראיות

 ישירות, ועל אלה כאלה ניתן להשתית הרשעה בפלילים. עם זאת, הליך

 הסקת המסקנה המפלילה מראיות נסיבתיות מורכב יותר. המסקנה

 המרשיעה מושתתת אז על שלושה שלבים: ראשית, קביעה שכל ראיה

 בפני עצמה הוכחה, וניתן להשתית עליה ממצא עובדתי. בשלב השני

 מגיע בית המשפט להיסק לוגי, על פיו קמה הנחה כי מסכת הראיות

 מסבכת את הנאשם בביצוע העבירה המיוחסת לו. בשלב השלישי

 מועבר הנטל אל הנאשם להביא ראיה או לספק הסבר ״תמים״ השוללים

 את ההנחה. הצליח בכך הרי הוא מזוכה, ולא - הוא מורשע.

3 6 : י  במקרים אלה, כאשר בפני בית המשפט מוצגות רק ראיות נסיבתיות, מדגישים כ

 בחינת הראיות נעשית כמכלול בהתאם לניסיון החיים והשכל הישר,

 שכן תמיד תיתכן ראיה אשר היא כשלעצמה אין בה מאומה, אך כאשר

 היא מצטרפת לפסיפס הראיות הכולל עולה תמונת האירוע ומצטיירת

 באופן אשר אינו משאיר מקום לספקות סבירים.

 ד. קביעת ממצאים עובדתיים ותסקת מסקנות

 כאמור, השלב הראשון שאליו נדרש בית המשפט הוא קביעת ממצאים עובדתיים, ורק

 34 ע״פ 3841/94 מדינת ישראל ב׳ צלנקו(לא פורסם, 21.8.1994): פלר, הערה 24 לעיל,
 בעמי 543 ואילך. יודגש, כי להבדיל מנטל ההוכחה,יצירת חזקה עובדתית משפיעה על
 נטל הראיה המועבר (בעקבות יצירתה) אל הנאשם. ״נטל ההוכחה״ מתייחם למידת
 ההוכחה הנדרשת ולצד הנדרש להוכיח טענותיו, היינו: גם לאחר יצירת החזקה העובדתית
 התביעה היא הנדרשת להוכיח את טענותיה ״מעל לכל ספק סביר״. לעומת זאת, ״נטל
 הראיה״ מתייחס לשאלה מי נדרש להביא את הראיות להוכתת טענתו. בעקבות יצירת
 חזקת המודעות עובר נטל זה לכתפי הנאשם, שנדרש להביא ראיות המפריכות את החזקה.

 35 בבגי׳ץ יהב, הערה 28 לעיל, בעמי 15 .
 36 שם, בעמי 16; ע״פ 497/92 נחום נ׳ מדינת ישראל (לא פורסם, 24.10.1995)¡ ע״פ

 3974/92 אזולאי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מז(2) 565.
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 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים־ולרשטיין משפטים לג(1) תשס״ג

 לאחר מכן ניתן להחיל על העובדות את הנורמה המשפטית הרלבנטית. החשיבות הרבה

 בקביעת העובדות מקורה בכך שאם העובדות שנקבעו אינן תואמות את המציאות, הרי

 אפילו אם יחילו עליה את הנורמה המשפטית הנכונה לא יהיה בכך כדי לתקן את

 המעוות. דווקא בתחום זה של קביעת עובדות עלולה טעותו של בית המשפט להיות

3 כחלק מתהליך קביעת 7 . ת ח  ניכרת לעין, שהרי במציאות הפיזית קיימת רק אמת א

 העובדות נדרש בית המשפט לקבוע את מהימנותם של העדים השונים כדי להכריע איזו

 גרסה של תיאור המציאות היא הנכונה. מהעובדות שנקבעו לומד בית המשפט את תמונת

 האירוע תוך שימוש בשכל הישר ובניסיון החיים, לרבות מצבו הנפשי של הנאשם.

 במקרים שבהם העובדות שנקבעו מבססות ומצדיקות מסקנה מסוימת באשר לאופן

 התרחשות האירועים רשאי בית המשפט ליצור חזקה עובדתית, הניתנת לסתירה על ידי

 הנאשם - אם יצליח לתת לעובדות שהוכחו הסבר סביר אחד. עם זאת, אין בקיומו של

 הסבר סביר באופן אובייקטיבי כדי להביא ליצירת ספק ולזיכוי הנאשם אם אין מאמינים

 לו. במלים אחרות: תנאי מקדמי לקבלת הסברו של הנאשם הוא הקביעה כי עדותו של

 אותו נאשם היא מהימנה. בכל מקרה, לא ניתן לקבוע ממצאי אמון בסתירה לעובדות

 שהוכחו בדרכים אחרות ושמהן ניתן ללמוד על מודעותם של רוב בני האדם בהינתן

3 כך, 8 : ך כ  נתונים דומים, אלא אם תימצא סיבה לחשוב שבמקרה של הנאשם יש לסטות מ

 למשל, בית המשפט אינו יכול לקבוע - בהיעדר הסבר המאפשר זאת - כי הוא מאמין

) כי יירטב בגשם אם הוכח שכחצי ן כו  לטענתו של אדם שלא היה מודע לאפשרות(לסי

 שעה לפני שיצא מהבית שמע בחדשות כי צפוי לרדת גשם ובצאתו מן הבית לקח מעיל.

 בדומה, בהיעדר הסבר המאפשר לקבל טענת נאשם, בית המשפט אינו יכול לקבוע כי

 הוא מאמין לטענת נאשם שבעת שלחץ על ההדק לא שם לב למעשיו, אם הוכח שבעת

 הלחיצה על הדק האקדח, שכוון מטווח קצר לפלג גופו העליון של הקורבן אמר הנאשם

 לקורבן: ״אני אהרוג אותך עכשיו״. כך גם להפך. העובדה שבאופן אובייקטיבי ניתן לתת

 הסבר סביר אחר אינה מחייבת את בית המשפט לקבוע באופן אוטומטי שעדותו של

 הנאשם מהימנה - שהרי כמעט תמיד ניתן להעלות הסבר סביר אחר, וכמעט כל נאשם

 יוכל להמציא הסבר כלשהו, כגון שדעתו הוסחה על ידי דבר אחר מפאת עייפות, רוגז

 וכיו״ב, והתוצאה המשפטית תהיה - אם תתקבל גישה זו - פונקציה של כושר ההמצאה

 של הנאשם. על מהותם של דברים אלו כבר עמד בית המשפט העליון בע״פ 493/82 חמו

 37 על החשיבות הרבה שבקביעת עובדות ועל הקריטריונים לקביעת העובדות ראו מרדכי
 קרמניצר, ״קריטריונים לקביעת ממצאים עובדתיים והתערבות ערכאת ערעור בממצאים

 המתייחסים למהימנות של עדים״, הפרקליט לה 407 (תשמ״ג-תשמ״ד).
 38 ההנחה היא כי מה שנכון לגבי מודעותם של רוב בני האדם בנתונים דומים נכון גם לגבי

 הנאשם הספציפי העומד בפני בית המשפט, אלא אם תימצא סיבה לחשוב שאין זה כך.
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 משפטים לג(1) תשס׳יג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדולי׳

 נ׳ מדינת ישראל באומרו. לאחר פירוט עובדות אותו מקרה:

 כפי שאמרתי למעלה, יוצרת מסכת זאת של עובדות ראיה לכאורה, כי

 המערער הוא שעשה את המעשה, כמסקנה סבירה לפי פשוטם של

 דברים. ראיה לכאורה זאת מטילה על כתפיו את החובה להביא ראיה או

 להמציא הסבר מתקבל על הדעת, שיש בהם כדי לבטל את כוחה

 המרשיע או שיש בהם, למצער, כדי להתיש את כוחה על-ידי הטלת

 ספק סביר. וכידוע, בהעדר אמון בהסברו של הנאשם או בהעדר הגיון

 בתיזה התיאורטית שהוא מעלה, נשמט הבסיס הדרוש ליצירתו של ספק
 כזה (ראה, בין היתר: ע״פ 15/78 משה ביבם נ׳ מדינת ישראל, פ׳יד לב
 (3) 64, בעמי 80; ע״פ 435,384/80 מדינת ישראל נ׳ לוי דוד בן-ברוך

 ואח/ פ״ד לד.(1) 589, בעמ׳ 592 : ע״פ 611/80 מיהראן מטוסיאן ואח׳
 נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לה(4) 85, בעמ׳ 101 ; ע״פ 861/79 אהרק יוסף

 מירישוילי נ׳ מדינתישראל, פ״ד לה(4) 163, בעמי 167).39

 כפי שנראה בהמשך, בפרשת דיניץ לא פעל בית המשפט בדרך זו. בית המשפט קבע

 כי ״כשבראיות נסיבתיות עסקינן, על מכלול הראיות להצביע בבירור על המסקנה
4 0 . ״ ת ר ח  המרשיעה, בלי להותיר קצוות פרומים המבססים כלשעצמם, היפותיזה סבירה א

ת דיניץ בשל קיומו של הסבר סביר אחר, אף שנקבע כי עדותו של  בית המשפט זיכה א

 דיניץ אינה אמינה. ביחס לאישום הראשון קיבל בית המשפט את טענתו של דיניץ כי לא

 היה מודע לכך שהוצאותיו הפרטיות אינן מוסדרות, למרות שבית המשפט קבע באופן

 חד-משמעי כי עדותו של דיניץ אינה אמינה בעיניו ודחה את הסבריו בדבר האופן שבו

 חשב שנערך הניכוי, ולמרות ראיות אובייקטיביות המלמדות את ההפך. כך גם ביחס

 לאישום השני: בית המשפט קיבל את טענתו של דיניץ שלפיה חשב כי העניין מוסדר וכי

 רכישותיו הפרטיות משולמות על ידי נציגי הסוכנות בניו-יורק ואחר כך מנוכות

 ממשכורתו. זאת, למרות שבית המשפט קבע שעדותו של דיניץ אינה אמינה ושקיימות

 ראיות אובייקטיביות המוכיחות כי ידע שלא התקיים הסדר כאמור.

 39 ע״פ 493/82 חמו נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מ(1)645, 651. ההדגשות הוספו.
 40 ע״פ דיניץ, הערה 2 לעיל, בעמי 119.
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 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים-ולרשטיין משפטים לג(1) תשס״ג

ץ בערכאה הערעור: י נ י ק דיו ד ס  ה. פ

 ביקורת על ממצאי האמון, משמעותם וקיומה של מחשבה

 פלילית

 1. כללי

 אין מחלוקת כי היסוד העובדתי של העבירה הראשונה שבה עסקינן - קבלת דבר במרמה

- התקיים בנסיבות המקרה: בפועל, דיניץ לא ערך הפרדה בין ההוצאות המוסדיות

 להוצאותיו הפרטיות, ובהתנהגותו זו יצר מצג שווא כאילו כל ההוצאות הן הוצאות

 בתפקיד. התוצאה הייתה שדיניץ קיבל טובת הנאה בשווי הוצאותיו הפרטיות, שכן

 הסוכנות שילמה גם עבור הוצאותיו האישיות שנעשו הן בכרטיס אמריקן אקספרס והן

ק חויב בהחזר תשלומים אלה. כן התקיים נ י  בכרטיס סימם. זאת, מבלי שחשבונו של ד

 הקשר הסיבתי הנדרש: הסוכנות שילמה את כל החשבונות מבלי לחייב את דיניץ, משום

 שבהיעדר הפרדה בין ההוצאות השונות הניחה כי ההוצאות כולן הן הוצאות בתפקיד.

 כפי שעולה גם מפסק הדין של בית המשפט המחוזי, נסבה המחלוקת בין הצדדים סביב

 השאלה האם התקיים היסוד הנפשי הנדרש המפורט בפרקים הקודמים. היסוד הנפשי

 הנדרש בעבירה של קבלת דבר במרמה כולל מודעות למרמה: היינו: מודעות לכך

 (לרבות מודעות לאפשרות כזו) שהעובדה שהוא טוען אינה נכונה, וצפיית האפשרות כי

 יתקבל ״דבר״ כתוצאה מהסתמכותו של הנותן על אותה עובדה שקרית.

 את נקודות המחלוקת ניתן למקד בשתיים: הראשונה היא ידיעתו של דיניץ כי הוא

 עתיד לקבל דבר - במסגרת זו נדונה השאלה האם ידע בפועל כי אין מנכים את רכישותיו

 ממשכורתו; והשנייה היא מודעותו למרמה - במסגרת זו נדונה השאלה האם ידע כי בכך

 שהוא אינו עורך הפרדה הוא יוצר מצג שקרי כאילו כל הוצאותיו הן הוצאות בתפקיד.

 נבחן את התייחסותו של בית המשפט העליון לכל אחת משתי השאלות, בכל אחד משני
4 1 ם. מי  האישו

 41 בשולי הדברים מוצאים אנו לנכון להתייחס גם לעבירה של מרמה והפרת אמונים.
 מקובלת עלינו הגישה שכאשר נאשם(שהוא עובד ציבור) מורשע בעבירה של קבלת דבר
 במרמה הנעברת בזיקה למילוי תפקידו, מתקיימת גם עבירה של מרמה והפרת אמונים.
 זאת, משום שיסוד המרמה - שהוא היסוד העיקרי בעבירות הפרת האמונים - הוכח הן
 במישור העובדתי והן במישור הנפשי, והזיקה של העבירה לתפקיד תקיים את הרכיב של
 ״פגיעה בציבור״. הערך המוסף של עבירה זו בא למעשה לידי ביטוי אך באותם מקרים
 שבהם לא הוכחה העבירה הפרטנית, שאז עבירת המרמה והפרת האמונים היא המפרידה
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 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״

 מסכימים אנו עם נקודת המוצא של בית המשפט העליון, שלפיה ״הניסיון ליצור

 הפרדה חדה וברורה, בין מצבו הנפשי של דיניץ באישום הראשון לבין מצבו המשפטי

 באישום השני, הינו בעייתי, וקשה לקבלו. ״תיתכן אמנם אפשרות שהלוך רוחו של דיניץ

 לא היה עקבי, ובעוד שמחשבה פלילית התגבשה בעניין אחד, לא התגבשה אצלו

 מחשבה דהה בעניין האחר. אך המדובר בהסדר דומה באופיו, באותו פרק זמן, ביחס

, וסביר להניח שביחס לכל התשלומים של הוצאות פרטיות  לשני כרטיסי האשראי

4 אמנם רשאי בית 2 . ״ ה מ ו  באמצעות כרטיסים אלה התקיים אצל דיניץ הלוך רוח ד

 המשפט לקבל כאמינה רק חלק מעדותו של אדם ולקבוע כי יתרתה אינה אמינה כאשר

 העדות אינה מקשה אחת; אולם, נסיבותיהם של שני האישומים וממצאי אי-האמון

 החמורים שקבע בית המשפט המחוזי בכל אחת משתי הפרשות, סביר שישפיעו על

 קביעת מהימנותו של דיניץ גם בפרשה האחרת.

 מנקודת מוצא משותפת זו מתפצלת דרכנו מזו שהלכו בה רוב שופטי בית המשפט

 העליון, וממשיכים אנו עם שופטת המיעוט - השופטת דורנר. בהמשך הרשימה ננסה

 להראות מדוע, לטעמנו, צדקה שופטת המיעוט משופטי הרוב, ומדוע שגו שופטי הרוב

 בזכותם את דיניץ משתי העבירות. דווקא לגבי דיניץ - איש שכושר ההבנה שלו גבוה

. ר ת  מהממוצע - לא ניתן היה לקבוע בשונה מהשופטת מ

ס ר פ ס ק ן א ק י ר מ ס א י ט ר כ ש ב ו מ י ש : מ ן ם הראשו ו ש י א  2. ה

 ביקורתנו מתייחסת הן לשלב הראשון של קביעת העובדות וממצאי האמון על ידי

 ערכאת הערעור והן לשלב השני של התייחסות הנורמה המשפטית והחלתה על עובדות

 המקרה. במסגרת קביעת העובדות קיבל בית המשפט המחוזי את עמדתו של דיניץ וקבע

ץ מנכים את סכום רכישותיו הפרטיות ממשכורתו. א  כי ייתכן שלא היה מודע לכך ש

 ערכאת הערעור, בדעת רוב, אימצה קביעה זו. לטעמנו, קביעה זו אינה עולה בקנה אחד

 עם השכל הישר בהתאם לעובדות שהוצגו בפסק הדין.

 עוד בטרם נפנה לבחינת העובדות ראוי להדגיש שבעת יצירת המצג הכוזב נדרשות

 בו-זמנית מודעות למצג הכוזב ומודעות לאפשרות של קבלת הדבר. ודוק: לא נדרשת

 מודעות לקבלת הדבר אלא כאפשרות בלבד. כפי שצוין לעיל, גם אם אי-אפשר להוכיח

 בין זיכויו המוחלט של הנאשם לבין הרשעתו בפלילים. לפיכך נתמקד ברשימה זו בעבירה
 של קבלת דבר במרמה, ולפי שלדעתנו שגה בית המשפט העליון, וניתן ואף צריך היה
 להרשיע את דיניץ בעבירה זו, ניתן היה להרשיעו גם בעבירה של מרמה והפרת אמונים,

 ואץ צורך להתייחם לעבירה זו בנפרד.
 42 ע״פ דיניץ, הערה 2 לעיל, בעמ׳ 120-119 : ראו גם את דבריה של השופטת דורנר בעמ׳

.143-142 
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 את הבו-זמניות של המודעות (היינו: לא ניתן להוכיח מודעות לאפשרות קבלת הדבר

 בעת הגשת החשבונות), ניתן לפנות לעבירה של מרמה והפרת אמונים שאינה כוללת

ץ ספק שהמודעות  דרישה זו. יתר על כן: מכיוון שמדובר בהתנהגות מתמשכת, א

 לאפשרות קבלת התוצאה התגבשה במהלך הזמן והתקיימה ברכישות פרטיות מאוחרות

 יותר. נקודת המוצא היא הוצאותיו הגדולות של דיניץ בסך כולל של יותר מ-$15,000

 במשך תקופה של כארבע שנים, כשמשכורתו החודשית עמדה על סך של $2,500 (היינו:

 ממוצע של כ-$4,000 עבור הוצאות פרטיות בשנה, שהן בשביעית ממשכורתו השנתית

 שהיא בסך $30,000). בין יתר רכישותיו הפרטיות ניתן למצוא רכישות חד-פעמיות

 שהיקפן גדול, לדוגמא: שתי ספות שרכש בסכום של $2,498 (סכום השווה למשכורת

 חודשית אחת). כן יש לזכור, כי חשבונות אמריקן אקספרס בוללים רק את שם בית העסק

 ואת הסכום שהוצא, ולפיכך אין בידי הגזברות כלים לעריכת ההפרדה בין ההוצאות

 השונות.

 (א) על הצורן ליצור חזקת מחיעומ

 על פי כללי ההיגיון והמוסר הבסיסיים והמקובלים, אדם המביא לכך שאחר (לענייננו:

 הסוכנות) ישלם עבור הוצאותיו הפרטיות חייב לדאוג להשיב לאותו אחר את כספו.

 החובה מוטלת על האדם הנהנה - עליו, ולא על אף אדם אחר. בדומה, ברור לכל שעל

 מי שיוצר סיכון לאי-תקינות (המוסד יינזק כספית, והאדם עצמו יזכה במה שאינו מגיע

 לו) מוטלת החובה לפעול לנטרול הסיכון. חובה זו חלה ביתר שאת כאשר יוצר הסיכון

 הוא היחיד היכול לנטרל את הסיכון. אמות מידה מוסריות בסיסיות אלה נכון לייחס לכל

 אדם, ובייחוד לאיש ציבור - ואם ירצה עליו לבוא ולטעון כי אין להחיל עליו כללים

4 מכיוון שבכללי התנהגות מקובלים עסקינן, ראוי היה להקים חזקת מודעות 3 . ה ל  א

 שלפיה היה דיניץ מודע לכך שמוטל עליו באופן אישי נטל הדיווח על הוצאותיו, ומשלא

ץ אחר שיעשה זאת במקומו. ראוי גם לציין, כי יתר בעלי התפקידים  דיווח כראוי - א

 הבכירים שקיבלו לשימושם כרטיסי אשראי היו מודעים לחובתם לדווח (ואף דיווחו

 בפועל) על הוצאותיהם האישיות בכרטיסים אלה. כללים אלה היו ידועים ומקובלים אף

 על דיניץ, כפי שעולה מהראיון שנתן בעיתון.

 אפילו אם נקבל את טענתו של דיניץ, שלפיה חשב שהסוכנות אחראית על הפרדת

 ההוצאות, ניתן למצוא תמיכה נוספת לחזקת המודעות - שהרי בהיעדר סיוע מצידו

 43 אמות מוסר באות לידי ביטוי בנימוק השלישי שניתן(על ידי הגזברות) להתייחסות לכל
 ההוצאות שהוצאו בכרטיס כהוצאות מוסדיות: החזקה כי אדם במעמד בכיר ידווח על

 הוצאות אישיות כדי שהסוכנות היהודית לא תישא בנטל התשלום.
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 תיתכן טעות לטובתו בעת עריכת ההפרדה. כל אדם היה מביא בחשבון את קיומה של

 אפשרות לטעות במצב דברים כזה, והרי די בכך שדיניץ מביא בחשבון כאפשרות קבלת

 דבר שאינו מגיע לו כדי להרשיעו. מעבר לכך, קשה לקבל שגם מי שאינו מגלה עניין

 מיוחד במשכורותיו אינו נותן את דעתו על פני תקופה כה ארוכה (ארבע שנים) לכך

 ששכרו עולה על המגיע לו (משום שאין מנכים את מה שצריך לנכות) בסכומים

 משמעותיים למדי - בשביעית משכרו. קשה עוד יותר להעלות על הדעת שאדם המוציא

 הוצאה כספית ששווייה הכספי עולה על מחצית משכורתו החודשית או יותר אינו מבחין

 בכך שהסכום לא נוכה ממשכורתו.

 על רקע עובדות והנחות אלה יש לבחון את עדותו של דיניץ, שטען כי לתפיסתו
4 5 ת. די  האחריות לערוך את ההפרדה הייתה מוטלת על הסוכנות היהו

 (ג) האם תצליח דיניץ לסתור את חזקת המודעות!

 בבית המשפט טען דיניץ כי האחריות לערוך את ההפרדה מוטלת על הגוברות, הציג

 שלוש גרסאות שונות לגבי הדרך שבה חשב שמנכים את הוצאותיו, וטען כי באופיו הוא

 אינו אדם המתעניין בפרטי תלוש המשכורת. בית המשפט סרב להאמין לגרסאותיו

 בעניין דרך הניכוי בשל ריבוי הגרסאות והתרשמותו השלילית מדיניץ, אך בה בעת מוכן

לב לתלוש המשכורת. בחינת קביעותיו של בית  היה לקבל כי אופיו מאפשר אי-שימת־

 המשפט בעניין זה מעלה כמה קשיים:

 ההפרדה (הלא-מוצז־קת) בין חלקי ערותו של דיניץ

 בית המשפט סרב להאמין לגרסאות השונות, והמשתנות מעת לעת, שמסר דיניץ לגבי

 הדרך שבה חשב שנערכה ההפרדה. בכך התקבלה קביעתו של בית המשפט המחוזי,

 שדחה את גרסת דיניץ בקובעו כי עדותו של דיניץ רצופה סימני שקר פנימיים (בלבול,

 44 בעת עריכת ההפרדה ייתכנו שלוש אופציות: הראשונה - כי לא תיעשה כל טעות, אולם
 בהיעדר סיוע מצד דיניץ קשה להאמין כי לא תיפול אף טעות: השנייה, לרעת דיניץ - כי
 ההוצאות בתפקיד ייחשבו כהוצאות פרטיות: והאופציה השלישית, לטובת דיניץ - כי
 הוצאות פרטיות ייחשבו הוצאות בתפקיד ועל כן הסוכנות היהודית תישא בנטל התשלום

 על הוצאותיו הפרטיות.
 45 בשולי הדברים ראוי להתייחס לעצם העדפת עדותו של דיניץ, שלא הותירה על השופט
 ״רושם חיוכי״, על פני עדותו של ברק, שהותיר על בית המשפט ״רושם שלילי״. ככלל,
 כאשר יש מחלוקת בין עדים העושים על בית המשפט רושם שלילי, ויש תימוכין
 אובייקטיבים לגרסת אחד מהם, על בית המשפט לאמץ את הגרסה הנתמכת. לענייננו:
 גרסתו של ברק נתמכה במכתב שכתב לדיניץ, ועל כן, נוכח התרשמותו השלילית של בית

 המשפט משני העדים היה עליו להעדיף את גרסתו של ברק על פני גרסתו של ריניץ.
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 החלפת גרסאות, שכחה של פרטים ועדות מן הכתב) וחיצוניים(הקשיים שעוררה העדות

 עם יתר הראיות). עם זאת, בדומה לבית המשפט המחוזי, קיבל בית המשפט העליון את

 אותו חלק בעדות שבו גרם דיניץ כי לא היה מודע לכך שבפועל אין מנכים את שווי

 רכישותיו משכרו. כפי שציין בית המשפט בראשית פסק הדין, הכלל הוא שיש לראות כל

 עדות כמקשה אחת, אלא אם כן מובא הסבר מספק ליצירת הפרדה בין חלקי העדות על

 ידי הצד המבקש הפרדה מעין זו. בהיעדר הסבר אחר, המשמעות הטבעית של דחיית

ק לא נ י ד  הסבריו של דיניץ לגבי דרך הניכוי - במיוחד לאור הפניות והאזהרות - היא ש

 סבר כי מנכים את ההוצאות ממשכורתו. היינו: דיניץ ידע כי אין מנכים ממשכורתו, או

 לכל הפחות חשד בכך ונמנע מלברר. דיניץ לא סיפק כל הסבר מספק לביסוס אפשרות

ץ שני חלקים אלה של עדותו, ואף בית המשפט נמנע מהסביר מדוע מצא  של ניתוק ב

 לנכון להפריד בין שני חלקיה.

 אי-סבירות גרסתו של דיניץ

 גם לגופה של טענה אין גרסתו של דיניץ בדבר חוסר מודעותו לכך שאין מנכים את

 הוצאותיו האישיות משכרו מתקבלת על הדעת. לבד מסימני השקר הפנימיים אין גרסתו

ק מתיישבת עם יתר הראיות שהוצגו בפני בית המשפט, ושמהן ניתן ללמוד על נ י  של ד

 מודעותו. מחומר הראיות עולה כי דיניץ קיבל שלוש פניות ואזהרות בעניין אי-הפרדת

 חשבונותיו: מזכר ברק שנמצא מתויק בתיקו האישי של דיניץ: רשימת ההוצאות שערך

 שוקרון בניסיון לזהות את הוצאותיו הפרטיות - רשימה שבעקבותיה פנה דיניץ לדותן

ת אמריקן אקספרס, וסופה במכתב ו ת ב ש  בבקשה (שכובדה) כי ישלחו לו את ה

 ״המפוברק״ שכתבה מוסק; וטבלת שוקרון לעניין הוצאותיהם של חברי הנהלת

 הסוכנות, שבתחתיתה צוין כי לא נערכה הפרדה בין ההוצאות השונות של דיניץ. כן ניתן

ק מדברים שאמר במהלך ראיון עיתונאי, כפי שיפורט להלן. נ י  ללמוד על מודעותו של ד

 (1) המזכר ששלח ברק: בהתייחסו למזכר ששלח ברק קבע בית המשפט המחוזי כי
ק אכן קרא את המכתב. נ י  על אף שתויק בתיקו האישי לא הוכח בראיה ישירה כי ד

 האמנם ניתן לטעון, כטענה סבירה, שהמכתב לא עבר תחת ידיו של דיניץ ? האם לא ניתן

 להניח, שככל מכתב אחר הממוען לאדם - אפילו הוא מנהל - ונוגע לענייניו הפרטיים,

 ראה הנמען את המכתב? האם היו מאמינים לאדם פשוט שהיה טוען טענה דומה בפני

 בית המשפט י

י פנה שוקרון אל דיניץ וביקש כי נ ו י ־  (2) הרשימה שערך שוקרץ: בחודשים מאי
 יפריד בין הוצאותיו השונות, תוך שהוא מציין בפניו שהוא - שוקרון - לא הצליח

 לערוך הפרדה זו בעצמו. בעקבות זאת פנה דיניץ לדותן לקבל את חשבונות אמריקן

ו של יום לא נשלח לגזברות). בכל אלה יש כדי פ ו ס ב ש ) ן ו ב ש  אקספרס, וערך בעצמו ח

 ללמד כי דיניץ ידע שישנה בעיה בזיהוי הוצאותיו הפרטיות. זאת ועוד: סופה של פנייה
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 זו של שוקרון בחשבון מוסק. על חשבון מוסק אמרה השופטת דורנר כלהלן:

, היה בלשון ן ו  כאמור, חשבון מוסק שהוכן בעקבות שאלתו של שיקי

 בית המשפט המחוזי ״פבריקציה״. ואולם, לענייננו חשובה העובדה

 שנכתב בו כי הסכומים הנקובים בו משקפים את חובו של דיניץ

 מתחילת השימוש באמריקן אקספרס - ינואר 1988 - ועד לאוקטובר

 1991. מכך עולה כי החל מתחילת כהונתו של דיניץ ועד למועד שבו

 נבדקו חשבונות אמריקן אקספרס לא נוכו רכישותיו האישיות בכרטיס

 אמריקן אקספרס. כיוון שדיניץ המשיך לא לדווח על רכישותיו

 הפרטיות, ואף לא סימן את שוברי רכישותיו הפרטיות, הרי שמאז

 עריכת חשבון מוסק החשד שאין מנכים משכרו ללא דיווח או סימון
4 6 . ה ל י מ  הפך לידיעה במלוא מובן ה

 דברים כדורבנות, שאין לראות כיצד ניתן להימלט מההיגיון המחויב שבהם. יתר על

 כן: היעדר שינוי בהתנהגותו של דיניץ לאחר פנייתו של שוקרון והכנת חשבון מוסק יש

 בהם כדי ללמד על הלך רוחו של דיניץ מכאן ואילך וגם קודם לפנייה זו. ״מכאן ואילך״

- שהרי ברי כי מרגע הפנייה של שוקרון היה דיניץ ער לכך שאין באפשרותם של

 הכפופים לו לנכות את הוצאותיו משכרו ללא סיוע מצידו. המשך ההימנעות משיתוף

 פעולה הייתה מלווה, אם כן, לפחות בחשד שההוצאות נרשמות כהוצאות בתפקיד.

 ״קודם לפניה״ - שהרי אילו באמת לא היה מודע לפני כן, הדבר הטבעי ביותר לעשות

 בעקבות הגילוי הוא לפנות אל אנשי אגף השליחים או לגזברות ולהסדיר את העניין.

 משלא עשה כן, יש בכך כדי לתמוך במסקנה שלפיה היה מודע גם קודם לכך. לכאורה

 ניתן לטעון שלא ניתן להסיק מסקנה זו - בשל קביעתו של בית המשפט המחוזי

 (שהתקבלה גם על ידי בית המשפט העליון) כי לא הוכח שדיניץ ידע על ״חשבון מוסק״;

 ״לכאורה״ - משום שגם קביעה זו בעייתית בעניינו. כלום אפשר לראות כאפשרות

 סבירה שמוםק, מזכירתו של דיניץ, יכולה הייתה לערוך את ההפרדה שגזברות הסוכנות

 לא הצליחה לעשות עצמאית, מבלי להיוועץ בדיניץ ולקבל ממנו את המידע ? שהרי בית

 המשפט עצמו קבע כי דיניץ לא סימן את הוצאותיו הפרטיות. כן קשה למצוא מניע

 שיסביר מדוע לה, לגברת מוסק, ״לפברק״ חשבון באורח עצמאי, מבלי ליידע את דיניץ

 על פרטי החשבון ולקבל את אישורו עליהם - מבלי שיש לה אינטרס אישי בדבר. זאת,

 לעומת המניע הברור שיש לדיניץ בעריכת החשבון כמי שנהנה ממנו באופן ישיר

 ובלעדי. כלום היה בית המשפט מקבל טענה זו לו נשמעה מפי נאשם שאיננו בתפקיד

 בכיר? בנסיבות אלה ניתן להעלות שתי אפשרויות נוספות, שלטעמנו הן סבירות אף יותר

 46 ע״פ דיניץ, הערה 2 לעיל, בעמ׳ 148.
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 מקביעתו של בית המשפט: הראשונה היא שדיניץ במכוון לא שיתף פעולה ולכן נוצר

 מכתב מוסק כפי שנוצר. האפשרות השנייה היא שחשבון מוסק היה פרי שיתוף פעולה

 מתוכנן של דיניץ ומוסק.

 (3) טבלת שוקרון: באופן דומה הוכח שדיניץ קרא את טבלת שוקרון, ואף כעם על
 אי-דיוקים שמצא בה. האם סביר להניח כי בו בזמן שקרא את פרטי הטבלה השונים -

 ואף התייחס אליהם - לא שם לב לפרט הנוסף לעניין חוסר יכולתה של הגזברות להפריד

 בין הוצאותיו השונות? האם סבירה הטענה כי בשל כעסו על אי-דיוקים אחרים, שעליהם

 אף השיב אחד לאחד ודרש את תיקונם, לא שם לב להערתו של שוקרון? האם הייתה

 מתקבלת טענה זו מפי נאשם ״רגיל״? בית המשפט נמנע מהתייחסות לקביעתו שלו כי

 דיניץ אכן ראה את הטבלה ואף הגיב על פרטים שונים המופיעים בה - דבר המלמד כי

 בחן אותה בעיון. לכל הפחות היה בטבלה כדי ליצור אצל דיניץ עצימת עיניים, שלפי

ניץ(בתגובתו 4 כפי שביקש די 7 . ל ע ו פ  סעיף 20 לחוק העונשין משמשת תחליף למודעות ב

 לטבלה) לבחון פרטים שונים בטבלה בשל אי-דיוקים, כך היה עליו לבחון גם את נכונות

 השקפתו בדבר הפרדה (בין הוצאות מוסדיות להוצאות פרטיות) הנעשית כראוי על ידי

־בחינת הנושא. בית המשפט נימק זאת בכך  אחרים. דיניץ לא סיפק הסבר של ממש לאי

 ש״לפי תודעתו [של דיניץ] היו לסוכנות הכלים ליצור את ההבחנה״ - אך מה הם אותם

 כלים? במציאות, בהתחשב בעובדה שחשבונות אמריקן אקספרס - ככל חשבונות

 כרטיסי האשראי - אינם כוללים פירוט של הפריטים שנרכשו אלא רק את שם בית העסק

 ואת השווי הכולל של הרכישה, אין אפשרות להפריד באופן מלא בין הרכישות השונות.

 על סמך מה יכול היה בית המשפט לבסס את אמונו בטענת דיניץ שלסוכנות היו כלים

 ליצור הבחנה זו?

 אם בכל אלה אין די, יש להוסיף שבבית המשפט המחוזי הוכח כי בראיון עיתונאי

 שנערך עמו סיפר דיניץ שהוא עצמו ערך את ההפרדה בין הוצאותיו הפרטיות להוצאותיו

 המוסדיות. לאחר שדחה את טענתו הראשונית של דיניץ, שהכחיש את עצם אמירת

 הדברים לעיתונאית, קיבל בית המשפט את טענתו (המאוחרת) של דיניץ כי סיפר

 לעיתונאית את שסיפר כדי ליפות את עצמו בעיני הציבור. אפילו אם נקבל את קביעתו

 של בית המשפט המחוזי לגבי מהימנות ההסבר שניתן על ידי דיניץ בבית המשפט -

 קביעה שבעינינו היא תמוהה במקצת, נובח דחיית עדותו הראשונית של דיניץ המכחישה

 את עצם אמירת הדברים לעיתונות - הרי שיש בכך כדי ללמד שדיניץ ידע שיש פגם בכך

 שלא הפריד בעצמו בין הוצאותיו השונות. אם אכן חשב דיניץ שקיימת שיטת הפרדה

 חלופית להבחנה בין הוצאותיו על ידי אחרים, כפי שטען, מדוע ראה צורך ״ליפות את

 עצמו״? מה גם שב״ייפוי עצמי״ זה יש משום נטילת סיכון, שכן הוא עלול להיות

 47 שם, בעמי 148-147.
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 מוכחש על ידי מי שיודעים את האמת. מכאן, שגם דיניץ עצמו הבין היטב מה שכל בר

 דעת מבין, לאמור: לא קיימת שיטת הפרדה חלופית. התוצאה היא שקביעת ממצאי

 האמון החיובי בעניין חוסר תשומת לבו של דיניץ לתלוש המשכורת אינה עולה בקנה

 אחד עם העובדות - כפי שנקבעו על ידי בית המשפט לעניין תוכן הדברים שנאמרו

 בראיון והמניע לאמירתם - ועם השכל הישר.

ים לגרסמו של ריניץ ם מימופץ אפשרי ימי  (ג) האם קי

 בית המשפט קבע שקיים ספק סביר לעניין קיומה של כוונה או אדישות לכך שחשבונו

ות(ולפיכך לא מתקיים היסוד הנפשי הנדרש למרמה, ובהתאם  לא יחויב בהוצאות האישי

- גם ל״אפשרות קבלת הדבר״), במוצאו תימוכין לגרסתו של דיניץ, כמבואר להלן:

 המדובר בהוצאות שלא הועלמו מעיני נושאי תפקידים בסוכנות

 ובגזברות, והיתה עליהם דוקומונטציה בכתב. ההנחה שדיניץ התכוון,

 או סבר, שכל החוליות בשרשרת אשר היו אמורות לטפל בחשבונות

 אמריקן אקספרס נמנעות, או יימנעו, מעשיית הנדרש מהן לצורך חיוב

 חשבונו, קשה בעינינו, ואם בית המשפט המחוזי לא היה מוכן להשתית

 את פסק דינו על הנחה זו, אין עילה שנתערב בכך, על אף כל טענותיו

 המפורטות של בא כוח המדינה. משכך, צדק בית המשפט במסקנתו
4 8 . ק פ ס  בדבר זיכויו של דיניץ מחמת ה

 קביעה זו שגויה בעינינו בשל התעלמות מעובדות רלבנטיות ובשל טעות בהנחות

 היסוד שבבסיסה - טעות שתבואר בהרחבה בהמשך המאמר (פרק שישי). העובדות

 שבבסיס קביעה זו אינן נכונות. ההוצאות שהוציא דיניץ אמנם לא נעשו במחתרת, אולם

 לבעלי התפקידים השונים בסוכנות לא הייתה יכולת לדעת מה טיבה של כל הוצאה

 והוצאה - איזה הוצאות הוצאו כהוצאות מוסדיות ואיזה הוצאות הוצאו כהוצאות

 פרטיות. עמדה על כך השופטת דורנר, שבדעת מיעוט הייתה היחידה שהזכירה כי

 חשבונות כרטיסי האשראי שהגיעו לידי הסוכנות ציינו אך את שם בית העסק שבו נרכש

4 לפיכך, לא הייתה לעובדי הסוכנות כל דרך לדעת באופן עצמאי 9 . ו י ו  הפריט ואת שו

 איזה פריטים נרכשו באופן פרטי - לפחות לגבי חלק מהפריטים. עוד ראוי להזכיר את

 שהבהירה השופטת דורנר בפסק דינה, כי האישום אינו מייחם לדיניץ מרמה של אנשים

 פרטיים בסוכנות אלא מרמה של הסוכנות כגוף שבאופן מוסדי לא היה מודע לטיב

 48 שם, בעמ׳ 122.

 49 שם, בעמי 131.
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5 מה עוד, שאנשי 0 ץ. י נ  ההוצאות ושילם מקופתו גם את הוצאותיו האישיות של די

 הסוכנות שבנוכחותם קנה דיניץ את הפריטים האישיים לא יכלו לדעת מי ישלם, בסופו

5 בנסיבות אלה אין לייחס כל משמעות לעובדה שהקניות לא נעשו 1 . ן ו ב ש ח  של יום, את ה

ע לרכישותיו בכרטיס ג ו נ ה ) י נ ש  במחשכים. לבסוף ראוי לציין כי בהתייחסו לאישום ה

 םימס) קבע בית המשפט שאין בעובדה שהרכישות נעשו בגלוי כדי לסייע לדיניץ ״שכן

 [דיניץ] היה מודע, ולו רק מעצם העובדה שלא פנו אליו מעולם בדרישה לכסות מכיסו

 את חשבונות ״סימם״ - לפחות בעצימת עיניים - לכך שקניותיו נתפסות כרכישות

5 דומה שניתוח זה מתאים אף לכרטיס אמריקן אקספרס. 2 . ד״  בתפקי

 הווה אומר, בהתייחס לשתי נקודות המחלוקת, שמהעובדות המפורטות לעיל ניתן

ת כעבור זמן, ברמה של עצימת עיניים - אם לא למעלה דע(לפחו  להסיק כי דיניץ היה מו

 מזה) לכך שבאי-דיווח על הוצאותיו הפרטיות הוא יוצר מצג שווא כאילו כל הוצאותיו

ק היה מודע כי כתוצאה מכך רכישותיו אינן מנוכות נ י ד  היו בתפקיד. כן ניתן להסיק ש

 ממשכורתו, היינו: שיש אפשרות שיקבל טובת הנאה בהתבסס על מצג השווא.

 בשולי הדברים יש להתייחס לאותם אירועים שבית המשפט זקף לזכותו של דיניץ.

 בית המשפט התייחס לשני מקרים שבהם נהג דיניץ כראוי: האחד, שבו הפנה דיניץ את

 תשומת לב האחראים לכך שרכישה מסממת היא פרטית, והאחר מתייחס לעובדה

 שבאחת מנסיעותיו מימן בעצמו את הוצאות הנסיעה של אשתו. לטעמנו, אין במקרים

 אלה כדי לסייע לדיניץ. אין בשני אירועים נקודתיים אלה כדי ללמד על קו התנהגות כללי

 או על התייחסות כללית. בפני בית המשפט אין תמונה מלאה של כל מעשי הנאשם

 (החיוביים והשליליים), ועל כן אין זה נכון להתייחס למקרים ספציפיים (למעט כמובן

 אותם מקרים שבגינם הוגש כתב האישום ושלגביהם מוצגת בפני בית המשפט תמונה

 מלאה). חשוב מכך: העובדה שאדם מתנהג ביושר במקרה אחד אין בה כדי ללמד על כך

 שאותו אדם אינו יכול לרמות במקרה אחר. בני-האדם הם יצורים מורכבים ומתנהגים
5 3 ם. י נ  בדרכים שונות במקרים שו

ס מ י ס ם י ם ר ב ש ג ו מ י ש י - ה נ ש ם ה ו ש י א  3. ה

י כנגד דיניץ עניינו השימוש שעשה בכרטיס םימס. בית המשפט המחוזי  האישום השנ

 הרשיע את דיניץ באישום זה. ייתכן שדווקא נוכח הרשעה זו היה מקום לפתוח ולדון

 באישום זה ורק אחר כך להמשיך ולדון באישום הנוגע לכרטיס אמריקן אקספרס. זאת,

 50 שם, בעמ׳ 146-145.
 51 לפירוט נוסף ראו בהמשך.

 52 ת״פ דיניץ, הערה 3 לעיל, בפסקה 6(ב)(5).
 53 וראו גם קרמניצר, הערה 19 לעיל, בעמי 292,288 בהתייחסו לפסק הדין בעניין טל.
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 משום שאם נצליח לשכנע כי אכן צדק בית המשפט בקובעו כי בעניין כרטיס סימס עבר

 דיניץ עבירה של קבלת דבר במרמה, הרי שבהתחשב בקשר ההדוק בין שני האישומים

 (שעליו עמד גם בית המשפט העליון) יהיה בכך כדי לחזק את טענתנו שהיה צריך

 להרשיע את דיניץ גם באישום הראשון, הנוגע לכרטיס אמריקן אקספרס. אולם, בתי

 המשפט המחוזי והעליון בחרו לפתוח בעניין כרטיס אמריקן אקספרס ולסיים בעניין

 כרטיס סימס, ואנו צועדים בעקבותיהם. מכל מקום, נשוב ונזכיר את ההשפעה ההדדית

 של הקביעות לגבי כל אחד מן האישומים. לפיכך, אם צודקים אנו בטענותינו כי היה

 מקום להרשיע את דיניץ באישום הראשון, יש בכך כדי לחזק את טענותינו לגבי הצורך

 להרשיע באישום השני - ולהפך.

 בראשית הדברים נשוב ונזכיר כי בית המשפט קבע כעניין שבעובדה שתוצאותיו של

 דיניץ בכרטיס סימס שולמו על ידי משלחת הסוכנות היהודית בניו-יורק והועברו

 לגזברות בישראל כהוצאות מוסדיות. עוד נקבע, כי בפועל לא סוכם בין ברק או נתיב

ק על הסדר קבוע (להלן: ״ההסדר״) שלפיו תפרע הסוכנות את חשבונות סימם נ י  לבין ד

 ואחר כך תקזז הוצאות אלה ממשכורתו. בכך, אגב, נבדל נושא זה מהנושא הקודם.

 למרות זאת העיר השופט אור בסיום פסק דינו, כבדרך אגב, כי לדעתו ״לא הוכח מצג

5 אמירה זו, שנזרקה בסיום הדברים ללא פירוט והרחבה, יש בה 4 . ץ״ י נ  כוזב על-ידי די

 משום התעלמות מקביעותיו העובדתיות החד-משמעיות של בית המשפט המחוזי, ואף

 כי דבריו של השופט אור נאמרו רק כ״אוביטר״, נראה לנו ראוי להעמיד את הדברים על

 דיוקם. נראה, כי לעת הזאת די בציון מקוצר של העובדות היוצרות את המצג כלפי

 הסוכנות היהודית בתל-אביב, המובאות בפירוט ובהרחבה בראשית פסק דינה של

5 בהסתמך על עדויותיהם של דותן ושל נרקיס, שהחליף את דותן 5 . ר רנ  השופטת דו

 בתפקיד מנהל המשלחת בניו־יורק, נפרעו חשבונות םימס על ידי המשלחת על דרך

 השגרה, מבלי שניתנה הדעת לשאלה אם אלה הוצאות בתפקיד או הוצאות פרטיות,

 והועברו בצירוף שוברי הקבלה למחלקת הכספים בירושלים כאסמכתה להוצאה בתפקיד

 של דיניץ. עוד יצוין, כי דותן, בעדותה שנתקבלה כמהימנה על ידי בית המשפט המחוזי,

 ציינה כי תחילה חשבה שתוצאותיו הפרטיות של דיניץ הן הטבה מותרת לבכירי הסוכנות

 במסגרת ההוצאה על בגדי ייצוג, ובשלב מאוחר יותר הבינה כי אלה הוצאות פרטיות אך

 הבינה כי דיניץ ידווח על רכישותיו בכרטיס סימם, ולכן אישרה את המשך תשלום

 החשבונות על ידי המשלחת בניו-יורק. כלומר: לא הייתה לדיניץ שום סיבה לחשוב

 שלא יתייחסו אל החשבונות כאל חשבונות שהסוכנות חייבת לשלמם, אף כי לא זה היה

 המצב. מטרתו של הסידור שעשה במסירת כתובתה של הסוכנות - שמשמעותו הזרמת

 54 ע״פ דיניץ, הערה 2 לעיל, בעמ׳ 127.
 55 שם, בעמ׳ 131 ואילך.
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 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים-ולרשטיץ משפטים לג(1) תשס״ג

 החשבונות בצנרת הסוכנות - הייתה לגרום לכך שהגורמים המטפלים השונים יתייחסו

 לחשבונות כאל חשבונות שהסוכנות חייבת לשלמם, בניגוד לאמת. על בסיס העובדות

 המתוארות נדרשים אנו לשאלת היסוד הנפשי.

ניץ. בדעת י  בבית המשפט העליון נחלקו הדעות לעניין הלך הרוח שבו היה מצוי י

ולפיכך  רוב נתקבלה גרסתו של דיניץ, שלפיה סבר כי קיים הסדר לפירעון הוצאות סימס(

 לא הייתה מודעות ליצירת מצג השווא, ובהתאם - ל״קבלת הדבר״). לדעתנו מתבססת

 מסקנה זו על שתי טעויות: הראשונה היא קביעת ממצאי אמון בניגוד לעובדות

 אובייקטיביות, והשנייה היא התערבות ללא הצדקה בממצאי אמון שקבעה הערכאה

 הראשונה.

 (א) קביעת ממצאי אמון בניגוד לעובדות

 בית המשפט העליון קבע כי בהיעדר עדות שדיניץ אמר כי ההוצאות הן בתפקיד ניתן

 ללמוד כי לא היה מודע ליצירת המצג הכוזב. קביעה זו אינה תואמת את המציאות.

 כאמור, בפועל, בהיעדר דיווח כלשהו מצד דיניץ, הבינו בירושלים כי מדובר בהוצאות

 בתפקיד. התנהגות זו היא גם ההתנהגות הצפויה נוכח העובדה שדיניץ אינו מפנה את

 תשומת לבה של הגזברות לכך שהסוכנות משלמת את חשבונות םימס אך אינה מחייבת

 את חשבונו. דיניץ ידע (ועל כך אין חולק) כי הסוכנות היהודית היא המשלמת; כדי

 שהיא תשלם, הנחת העבודה של הסוכנות הייתה חייבת להיות שמדובר בהוצאה

 מוסדית, כאשר לאמיתו של דבר דובר בהוצאות פרטיות ולא מוסדיות. בנסיבות אלה יש

 בקביעת ממצאי האמון - שלפיהם דיניץ לא היה מודע למרמה - סתירה לעובדות כפי

 שהוכחו.

 (ב) התערבות בממצאי אמון ללא הצדקה: ריבוי גירסאות סותרות ותמיהות נוספות

 כאמור, הטעות השנייה היא התערבותו של בית המשפט בממצאי האמון שנקבעו על ידי

 הערכאה הראשונה. בית המשפט העליון קיבל את גרסתו של דיניץ, שלפיה הוא האמין

 שקיים הסדר בפועל ועל כן לא היה מודע לכך שתוצאותיו הפרטיות שולמו על ידי

 הסוכנות היהודית כהוצאות מוסדיות. אולם, את דבריו אלה של דיניץ לא ניתן לנתק

 מיתר הדברים שאמר. דיניץ עצמו ביסס את היעדר מודעותו בפרשת הרכישות הפרטיות

 בכרטיס סימס על כמה נימוקים עובדתיים סותרים, תוך שהוא משנה את גרסתו מעת

 לעת. כפי שמציינת השופטת דורנר בפסק דינה:

 בפרשת כרטיס ״סימס״ נתן דיניץ הסברים עובדתיים סותרים. ההסבר

, אותו העלה לראשתה בפני המבקרת במכתבו מפברואר 1993 , ק ש א ר  ה

 היה, כאמור, כי הורה למשרדו במשלחת לחייב את חשבונו שם

 בסכומים הנקובים בחשבונות סימס וכי חשבונות אלה נפרעו בשל

38 



 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״

 טעות המשלחת. הסברו השני היה, כי הורה לסימם להעביר חשבונותיו

 למשלחת לא לשם פירעון אלא ככתובת למשלות מכתבים, כי כוונתו

 היתה שהמשלחת לא תפרע את החשבונות אלא תשלח אותם ללשכתו

 בירושלים, וכי אף הורה לאנשי לשכתו להעביר לו חשבונות פרטיים

 המגיעים ללשכה כדי שיוכל לפרוע אותם. מכל מקום, משפרעה

 המשלחת את החשבונות על אף הוראתו, היה עליה לחייב את חשבונו

 הפרטי. דיניץ הוסיף כי ציפה לשירות זה כיוון שקיבל שירות דומה

 כאשר שימש בתפקיד נשיא האוניברסיטה העברית. לאחר שנסגר

 חשבון הבנק שלו בניו-יורק סילקה האוניברסיטה את חשבונותיו בסימס

 וחייבה את משכורתו. הסברו השלישי, שהועלה בהודעה מאוחרת יותר

 במשטרה, הסבר שעליו חזר בעדותו בבית המשפט, היה כי הגיע להסדר

 עם נתיב, שעל פיו תפרע המשלחת את חשבונות סימם ותעבירם

 לירושלים תוך ציון שמדובר ברכישות פרטיות. דיניץ תמך הסבר זה

 במכתבי ההתנצלות. ברם, משהחוקרת הביאה לידיעתו את גרסתו

 המכחישה של נתיב, חזר בו דיניץ מטענת ההסכמה המפורשת, ואמר כי

 על נתיב היה להבין מדבריו כי מסר את כתובת המשלתת ככתובת

 למשלוח חשבונות סימס, וכי לא מדובר בחשבון בודד. לחלופין, טען

 דיניץ כי גם אם נתיב לא הסכים להסדר, הרי סבר הוא (דיניץ) מתוך

לב כי נתיב נתן את הסכמתו. בעניין זה הסתמך סניגורו על  טעות בתום־

 דברי נתיב בחקירה הנגדית, שהסכים להנחה שהציע הסניגור כי דיניץ
5 6 . ע ו ב  יכול היה להבין כי מדובר בהסדר ק

 ההסבר הראשון שנתן דיניץ, כמובא לעיל, נמצא לא נכון עוד בשלבים המוקדמים

 של החקירה. בשלב מאוחר יותר נתן דיניץ את ההסבר שלפיו בעת שכיהן כסגן נשיא

 האוניברסיטה העברית התקיים לגביו הסדר דומה. גם הסבר זה נדחה לאחר שהתביעה

 הביאה אל דוכן העדים עד הזמה מהאוניברסיטה העברית, והוכיחה כי דיניץ שיקר וכי

 לא התקיים באוניברסיטה נוהג דומה. לאחר שגרסה זו הוכחה בבית המשפט כשקרית

 הציע דיניץ גרסה נוספת, שלישית במספר, שנתמכה במכתבי ההתנצלות שכתבו ראשי

 המשלחת בניו-יורק. גם גרסה זו נדחתה, תוך שבית המשפט קובע כי מכתבי ההתנצלות

 נכתבו לאחר שעל כותביהם הופעל לחץ מצד דיניץ. רק אז הגיע דיניץ לגרסתו האחרונה

 בדבר קיומו של הסדר - אולם גם גרסה זו מקורה בשקר, שלפיו הגיע לסיכום עם נתיב

 על ההסדר. רק לאחר שעומת עם גרסתו הסותרת של נתיב, שהכחיש את קיומו של הסדר

 56 שם, בעמ׳ 139.
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 (עדות שבית המשפט המחוזי מצא כמהימנה), הגיע דיניץ לגרסה האחרונה של ההסבר.

 בית המשפט העליון, בהחלטתו, קיבל גרסה זו.

 שופטי הרוב בבית המשפט העליון נמנעו מהתייחס לפסק דינה של שופטת המיעוט,

 השופטת דורנר, בעניין הבעייתיות שבריבוי הגרסאות. בפסק דינו של השופט אור לא

 ניתן למצוא התמודדות עם ריבוי הגירםאות שהציג דיניץ: עם היעדר הסבר כלשהו

 לשאלה מדוע הועלו כל הגרסאות: עם העובדה שהגרסאות השונות שהעלה הוכחו

 בשקריות: עם העובדה שהבסיס לגרסתו האחרונה של דיניץ סותר את המכתב שהוא

 עצמו כתב בעניין זה לנתיב לאחר קבלת חשבון סימם הראשון - מכתב שבו ביקש

 שהסוכנות תשלם באופן חד-פעמי את החשבון משום שחלק מאותו חשבון היה בשל

 הוצאות בתפקיד: או עם השאלה מדוע ניתן לחלק את עדותו של דיניץ ולקבל את גרסתו

 האחרונה כאמינה, בעוד שגרסאותיו הראשונות נדחו לאחר שהוכחו בשקריות.

 לכך ניתן להוסיף את התמיהות העולות בעקבות הניסיונות האקטיביים שעשה דיניץ

 ליצור חיזוק לגרסתו באמצעות מכתבי ההתנצלות שכתבו שליחי הסוכנות בניו-יורק.

 קשה לקבל את ההסבר הפשטני שנתן השופט אור ללחץ שהפעיל דיניץ על נציגי

 הסוכנות בדברו על ״להיטותו [של דיניץ] להיחלץ מן המיצר ולהביא לדעיכת השערוריה

 הציבורית המתעוררת מוקדם ככל שניתן״. יש לתמוה: מהו היסוד למוכנות של בית

 המשפט לראות כמובנת וטבעית התנהגות של ראש מוסד ציבורי חשוב, שכדי להביא

 לדעיכת שערוריה ציבורית הוא לוחץ על הכפופים לו ליטול על עצמם אחריות למה

ן מוסר דבר שקר לעיתון)? מה סביר יותר - שהתנהגות כזו באה כ ו ) ו  שאינם אחראים ל

 על רקע התנהגות קודמת תמת-לב - או שמא הגיוני הרבה יותר להסיק שאדם נזקק

 לכגון דא כדי להיחלץ מהסתבכות ממשית ואמיתית, כלומר: מהסתבכות במרמה? אילו

 היה ממש בגרסתו האחרונה של דיניץ, סביר להניח שהיה מעלה אותה באופן מיידי, וכך

 היה מרגיע את השערוריה הציבורית שהתעוררה. משהעדיף דיניץ להעלות מסכת

 מתגלגלת של שקרים שונים, יש בסיס חזק לחשוב שגם בגרסה אחרונה זו אין ממש.

 נראה שבית המשפט המחוזי צדק עת דחה גם את גרסתו האחרונה של דיניץ. התחושה

 הקשה המתקבלת נוכח דברים אלה היא שאילו ניצב בפני בית המשפט אדם אחר, מן

 השורה, לא היה בית המשפט מוכן לקבל גרסה אחת, בעייתית כשלעצמה, לאחר

 שהנאשם הציג מספר רב של גרסאות סותרות ושקריות ללא הסבר מניח את הדעת

5 עוד יש לזכור את ההלכה הידועה שלפיה ערכאת ערעור אינה 7 ם. י  לסתירות ולשקר

 57 ראו לדוגמא ע״פ 326/88 אדרי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מג>1) 1, 4, שם נאמר ״.. כאשר
 האימרה של שותף לעבירה לוקה במגרעות של שינוי גרסאות, כפי שמניתי, אין זה בטוח
 לחלק בצורה כזאת את האמרה הכוללת את גרסתו האחרונה ולהתייחס באמון לאותו חלק
 בלבד התומך בעד המדינה, בעוד שכל הגרסה של השותף הזה אינה אמינה על השופט,
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 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״

 נוהגת להתערב בממצאים עובדתיים ובממצאי אמרן של בית משפט קמא אלא אם נפלה

 טעות חמורה הגלויה לעין. בית המשפט העליון, כערכאת ערעור, לא שמע את העדים

 עצמם, ועל כן היה עליו לנקוט משנה זהירות בטרם יתערב בקביעת ממצאי האמון של

 בית המשפט המחוזי.

 זאת ועוד: לדעתנו שגה בית המשפט בהסתמכו על עדותו של נתיב, שלפיה ייתכן כי

 דיניץ הבין (שלא כשורה) שקיים הסדר. ראשית, יכולתו של נתיב להתחקות אחר

 מחשבתו של דיניץ ולקבוע מה יכול היה דיניץ להבין מן השיחה היא מועטה ביותר;

 שנית, הסיכוי שאדם הגון יטען במשפט פלילי שאין כל אפשרות או סיכוי שהמאזין

 (הנאשם) הבין משהו אחר מהדברים שנאמרו לו אינו רב.

 (ג) וזאמ יש תימוכיס לגרסתו של דיניץז

 את החיזוק לגרסתו של דיניץ מצא בית המשפט העליון בעובדה שהרכישות נעשו

 בפרהסיה ובעצם העברת כתובת החשבון לסוכנות היהודית, המתיישבת אף היא עם

 טענה של היעדר מחשבה פלילית. הדברים שנאמרו ביחס לכרטיס אמריקן אקספרס יפים

 גם לכרטיס סימם. העובדה שדיניץ קנה ברשת סימס בפרהסיה בנוכחות עוזריו אין לה

 ולא כלום עם יצירת מצג השווא. מדוע יחשוד מי מעוזריו שכאשר דיניץ משתמש

יורק? גס העברת הכתובת ־ ו  בכרטיס םימס מופנה החשבון אל נציגות הסוכנות בני

יורק מתיישבת עם קיומה של מחשבה פלילית באותה מידה שהיא  לנציגות הסוכנות בניו־

 מתיישבת עם היעדר מחשבה פלילית, ואף יותר מזה: בגרסה שלפיה מדובר היה בפעולה

 של קבלת דבר במרמה, והו צעד הכרחי לביצוע העבירה. בכל מקרה, אין למצוא

 בהעברת הכתובת חיזוק כלשהו להיעדר מחשבה פלילית.

 על רקע העובדות כפי שהוכחו בבית המשפט המחוזי שגתה ערכאת הערעור עת

 התערבה בממצאי האמון בכל הנוגע לאמון שיש לתת להסברו של דיניץ. המשמעות של

 דחיית ההסבר היא שדיניץ היה מודע לכך שלא קיים הסדר ושלא קיימים בסוכנות נהלים

 בדבר הסדרת תשלום חשבונות פרטיים. לכן, לכל הפחות קיימת עצימת עיניים לכך

 שבמשך כארבע שנים הוא לא החזיר לסוכנות היהודית את הכסף שהוציאה גזברות ניו-

 והוא מונה את הסיבות לכך״. והדברים נכונים בשינויים המתאימים גם לענייננו. כך גם על
 פי הכללים: כאשר יש סתירות היורדות לשורש העדות ואץ להן הסבר סביר לא ניתן לקבל
 את העדות או אפילו את חלקה כמהימנה(כפי שאירע במקרה שלפנינו, עת נתן דיניץ כמה
 הסברים שונים לחלוטין זה מזה, ולא נתן הסבר סביר להבדלים ביניהם). להרחבה בעניין
 זה ראו יעקב קדמי, על הראיות ג(תשנ״ט) בפרק המתחיל בעמ׳ 134 והפסיקה הרבה
 המובאת שם. כן ראו, לדוגמא, את ע״פ 360/82 משריקי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד

 לז(2) 136,124 וגם 137, שם נדחתה טענת המערער בהנמקה של ריבוי גרסאות.
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ק נ י  יורק לסילוק החשבונות הללו. באופן זה ניתן גם להסביר בפשטות מדוע ניסה ד

 להסתיר ממבקרת הפנים את חשבון כרטיס סימם.

 ו. פרשת דעיץ כביטוי אחד מרבים לקיומן של הנחות

 שגויות ביחס לבכירים

 בפרק זה נבקש להשתמש בפסק הדין בעניין דיניץ כנקודת מוצא לביקורת כללית יותר

 על הכרעות בתי המשפט בישראל בעבירות של עובדי ציבור בכירים. נפתח בהצגת

 הנחות היסוד השגויות ביחס להתנהגותם של בכירים, העומדות, להערכתנו, בבסיס פסק

 הדין בעניין דיניץ. נמשיך בכך שנראה שהנחות יסוד אלה מצאו ביטוי בפסקי דין רבים

 נוספים - בסירוב מתמיד ועקבי של בתי המשפט להרשיע בכירים בעבירות הנוגעות

 לשירות הציבור. כדי להצדיק סירוב זה ניתלו השופטים בטכניקות שונות של הנמקה,

 אולם נראה שבסופו של דיון, כל טכניקות ההנמקה אינן אלא כשמן - טכניקות. רבים

 מהזיכויים של אישי ציבור ניתן להבין רק אם נניח את קיומן של אותן הנחות יסוד

 שגויות, שעמדו גם בבסיס פסק הדין בעניין דיניץ. לבסוף נראה, כי במקביל להנחות

 היסוד המקלות שבית המשפט מניח ביחסו לבכירים, הוא מניח גם את קיומו של רף

 גבוה מהמצוי ביחס ליחסי ממונהיכפופים, ומציב כלפי הכפופים דרישות שאפילו אם הן

 ראויות ספק אם הן בנות מימוש במציאות היומיומית. אכן, הצבת רף התנהגות גבוה

 בפני הכפופים, כשלעצמו, אין בו כדי להשפיע על הכרעת הדין בעניינו של דיניץ; אולם,

 כפי שנראה, בפרשת דיניץ השתמש בית המשפט ברף זה כדי להמעיט בחלקו של הבכיר

- שלא כדין.

ת י ת ב ע ר כ רי ה מ העומדות מאחו י ר י כ ם של ב ת ו ג ה נ ת ת בדבר ה ו ח נ ה  1. ה

ת דיניץ ש ר פ ט כ פ ש מ  ה

 מבין השיטין של פסק הדין עולות כמה הנחות מוצא שהיו, כנראה, בבסיס קביעותיו

5 הנחה ראשונה עניינה בתפיסה שלפיה אנשים בעלי 8 . ן  העובדתיות ובבסיס ממצאי האמו

 58 כך, למשל, ניתן למצוא אמירות כגון זו שציין בית המשפט המחוזי בקבלו את טענת דיניץ
 כי אינו מסתכל בתלושי המשכורת: ״נוהגו זה [של דיניץ] אינו בלתי מציאותי, בשים לב
 לאישיותו כפי שנתגלתה במשפט.״״ ת״פ דיניץ, הערה 3 לעיל, בפסקה 4(ד)(ההדגשות
 הוספו). יצוין, כי אם אכן פעל בית המשפט כפי שעולה מדבריו הרי זו טעות. ככל שבית
 המשפט יתיימר פחות לרדת לחקר האישיות ולחקרי-לב כך ייטב. ההליך הפלילי איננו
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 מעמד, המצויים בתפקידי מפתח בכירים, אינם נותנים דעתם לפרטים הקטנים. עמד על

 כך ד״ר קרניאל, כאשר צייץ ששופטי הרוב בעניין דיניץ קיבלו את העמדה שלפיה

 המשיב היה עסוק מדי ״משיוכל לגבש מחשבה פלילית פשוטה של מודעות למעשים

 של הפרת אמונים... כלומר, עסוק בעניינים חשובים של ניהול העם היהודי, נסיעות

 ופגישות חשובות, ולכן חסר זמן ותשומת לב להתעסק בניהול חשבונותיו האישיים,

5 הנחה זו אינה נכונה. אופיו של אדם נקבע עוד לפני שעלה 9 . ״ ם ת ו ע מ ש  ולהבין את מ

 לגדולה. היחס לכסף ולפרטים הקטנים הוא עניין אינדיבידואלי מובהק שאינו סובל

 קטגוריזציה והבחנות בין גדולים לקטנים, חשובים ופחות חשובים. יתר על כן: דווקא

 מאנשים המצליחים להגיע לתפקידים בכירים יש לצפות - יותר מאשר מאחרים -

 להבנה מהירה, לתפיסה חדה וליכולת התמודדות עם פרטים ברמה גבוהה, במהירות

 וביעילות. ניתן לצפות שנורמות פשוטות וברורות יהיו ברורות להם - להם - יותר מאשר

 לאחרים.

 כמו כן, בית המשפט מניח כי אדם בתפקיד ובמעמד בכיר כיו״ר הסוכנות לא יסכן

 את מעמדו ככלל, ובוודאי שלא יעשה זאת בעבור סכום כסף שאיננו גדול במיוחד.

 כדברי ד״ר קרניאל, מפסק הדין עולה שדיניץ היה חשוב מדי - ״כלומר, בעל מוניטין של

 אדם חשוב וישר, שלא היה עולה על דעתו לסכן את מעמדו החשוב ואת שמו הטוב

 בביצוע עבירה פלילית כה טריוויאלית, שעניינה ׳גניבה׳ של אלפי דולרים מהסוכנות

6 גם הנחה זו בטעות יסודה. תאוות בצע ויחס לסיכון הם מאפיינים 0 . ים״ נ  והפרת אמו

 אישיים, ואין כל מתאם בין רום המעלה לבין תאוות בצע חלשה ושנאת סיכון דווקא.

ו סיכון של ממש. ק - אין במעשי נ י  זאת ועוד: מבחינתו של הבכיר - ולעניינינו ד

 התנהגותו נובעת מביטחון עצום: ביטחון שהכפופים לו ינהגו בכפופים ולא יקפידו

 אחריו במחיר עימות עמו, וביטחון בקיומה של אפשרות לתקן בשקט את המעוות, אם

 זה יתגלה.

י למגמה י או ביטו מ ע פ ־ ד ע ח דו ץ - אי י נ י ן ד י י ת בענ ו ח נ ה  2. ה

ץ זו אינה חריגה בנוף הפסיקה הישראלית. ההנחה שבכירים אינם ע  לצערנו, פסיקה מ

 יכולים להיות עבריינים מצאה ביטוי בפסקי דין רבים, שבהם עשו השופטים שימוש

 בטכניקות הנמקה שונות ומשונות כדי לזכות את מי שהצורך בהרשעתו ברור. למשל:

 מקום שבו ניתן לרדת לעומק חקר האישיות ואץ זה תפקידו של בית המשפט. בית
 המשפט בדרש אך לקביעה כיצד נהג אדם בפועל ומה היה יתסו הנפשי למעשיו - הא ותו

 לא.
 59 קרניאל, הערה 29 לעיל, בעמי 287.

 60 שם. ראו גם את דברי השופטת דורנר בע״פ דיניץ, הערה 2 לעיל, בעמי 149.
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א התקיים יסוד נפשי; עשיית ל ש  קביעה - שאינה מובנת על רקע התשתית הראייתית -

 מאמצים לאתר הגנות באופן מלאכותי; הנמכת סטנדרט ההתנהגות הנדרש מעובדי

 ציבור בכירים; ואף פירוט פועלו הציבורי של הבכיר, כאילו יש לו חשיבות בקביעת

 אחריותו הפלילית. להלן נציג כמה דוגמאות לטכניקות הנמקה כאלה, המובילות

 לזיכויים בלתי־מוצדקים.

ק אמ קיומו של יסוד נפשי  (א) סירוב להסי

 בכמה מקרים עשה בית המשפט כל שביכולתו כדי להימנע מקביעה כי בכירים האוחזים

 בתפקידים ציבוריים גיבשו את היסוד הנפשי הדרוש לשם עבירות פליליות. בעניין

6 דובר על העברת כספים ממועצת בית שמש, שבראשה עמד שלום פדידה, לחבר 1 ה ד י ד  פ

 סיעת ש״ס, אשר רואני, שהיה מחוסר עבודה באותה עת - בתמורה להצטרפות סיעת

 ש״ס לקואליציה בראשות ראש המועצה, ותוך רישומים כוזבים במסמכי המועצה. ברי כי

 תשתית עובדתית זו משמעותה כי הנאשמים עברו עבירות של מתן שוחד וקבלתו, כפי

6 אולם, כדי להימנע מהרשעה פיתח בית המשפט הלכה משונה 2 . ט פ ש מ  שציין גם בית ה

 ביחס ליסוד הנפשי, שלפיה עבירת השוחד טעונה הוכחת מניע, וקבע כי הנאשם לא

 גיבש מניע זה:

 באשר ליסוד הנפשי, אף אם עצם [פדידה] את עיניו כאמור בקשר

 להסדר לנדואני], נותר בלבי ספק של ממש, אם לא היה החלק

 הדומיננטי בדברים, הרצון לסייע למשפחת [דואני], והוא מאפיל על

 נושא האינטרס: ׳האפלה׳ זו חוששני שגרמה בתודעתו לענין זה מעין

 ׳ליקוי מאורות׳, בחינת ׳האהבה מקלקלת את השורה׳. ידי רועדת

 בבואה לקבוע, נוכח המכלול שהוכח ודרכי ההתנהגות של [פדידה], כי

 מרכיב של מתן שוחד, קרי, הגמול בעד התמיכה הפוליטית, היה מרכיב

 כה מהותי בתודעתו, בנסיבות שבהן היתה מחויבות, יהא טיבה הבסיסי

 כזה או אחר, לאב למשפחה גדולה שהקדיש זמנו לציבור על יסוד הנחה

 כי תימצא לו פרנסה, ונמצא נטול פרנסה. מרכיב האינטרס הפוליטי
6 3 . ה ידי מרכיב אחרון ז  יתכן מאוד כי ׳הואפל׳ כאמור על־

ו היו דואני אב ל י א כ ) ו ת ח פ ש מ  כלומר: חמלתו של ראש המועצה לאותו אשר דואני ו

 משפחה יחיד שהיה מחוסר עבודה) היא שהניעה אותו למעול באמון הציבור ולהעביר

 61 ת״פ(י-ם) 32/94 מדינת ישראל נ׳ פדידה(לא פורסם, 30.5.1996).
 62 שם, בפסקה ח6(ו) לפסק הדין.

 63 שם, בפסקה ח6(ד)(1) לפסק הדין(ההדגשה הוספה).
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 אליו מכספי הציבור - היא ולא תמיכת סיעת ש״ס בקואליציה, שהותנתה בהעברת

 הכספים. קביעה זו היא קביעה משונה כשלעצמה, אך כאמור בעיקר היא אינה רלבנטית

 בהינתן הקביעה שלצידה, שלפיה תמיכת סיעת ש״ם הותנתה בהעברת הכספים. נציין כי

p נ ע  דרישת המניע בעבירת השוחד בוטלה לפני כשנתיים על ידי בית המשפט העליון ב

בהקשר של קבלת שוחד: ״השוחד פוגע בטובת הציבור אף כאשר עובד
 בן-עטר,64 

 הציבור הלוקח שוחד חוזר בו, לאחר זמן, מן הכוונה להיטיב עם נותן השוחד, ואפילו

 כאשר מלכתחילה הוא אינו מתכוון כלל להיטיב עם נותן השוחד... אין בכך הבדל מהותי
 אם עובד הציבור שלקח שוחד התכוון או לא התכוון, בינו לבין עצמו, לסטות מן השורה

^ כי השוחד ח  ולהיטיב עם נותן השוחד. אפילו החליט עובד הציבור לעצמו, באופן נ

6 מכאן 5 . ״ ד ח ו ש  לא יעוור את עיניו וכי לא יסטה מן השורה, הנזק נגרם כבר עם לקיחת ה

- שגם לנותן השוחד לא צריך כלל להיות רצון כי מקבל השוחד ייטיב עימו בתמורה

 למתת. היווצרותה של דרישת המניע מעידה על היצירתיות שנוהגים בתי המשפט לשם

 צמצום האיסור כשמדובר בעובדי ציבור בכלל ובעובדי ציבור רמי מעלה בפרט, וטוב

 עשה בית המשפט העליון ששם לה קץ.

קיבל בית המשפט את טענותיו של הנאשם וזיכה אותו מעבירות של
 6 6  בפרשת טל

 קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים. הנאשם כיהן כמנהל המועצה הלאומית

 למחקר ולפיתוח. במסגרת תפקידו היה יוצא מעת לעת לחוץ-לארץ. הוצאות נסיעותיו

 במסגרת תפקידו היו משולמות מתקציב המדינה. במקרה נשוא כתב האישום נסע

 הנאשם לחו״ל במסגרת תפקידו. בנסיעתו זו התארח המערער בבית פרטי במשך שלושה

 לילות, ולמרות זאת מסר כי לן בבית מלון (דבר המזכה אותו בהחזר הוצאות), אך

 הקבלות אבדו לו. בהתאם לדיווחו הוחזרו לו הוצאותיו ובכללן ההוצאות עבור שלושת

 הלילות שלן במלון האמור. בית המשפט קבע שכאשר מדובר באדם במעמד כה בכיר,

 אין להניח כי במוסרו דיווח כוזב של ההוצאות שהוציא במהלך נסיעותיו לחו״ל התכוון

 לרמות את המדינה וכי הדבר נעשה בתום לב:

 ידוע לנו שהןנאשם] מדען בעל מעמד חשוב ומוכר בחברה המדעית

 בישראל ומחוצה לה, ועל אלה יש להוסיף את עברו המפואר, מלא

 הקרבה עצמית, לענייני העם והמדינה,... לדעתי קשה לייחס לאדם

 64 ע״פ 1877/99 מדינת ישראל נ׳ בן עטר, פ״ד נג(4) 695.
 65 שם, בפסקה 13 לפסק הדין של השופט זמיר.

 66 ע״פטל,הערה18 לעיל.
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 מסוגו, אדם השולט על הקצבות של מליונים רבים. מחשבה לרמות את
 אוצר המדינה בדבר הוצאות של מה בכך עבור לינה של 3 לילות.67

 שוב - כמו בעניין דיניץ - מבצבצת ההנחה כי בכירים אינם עוסקים ב״קטנות״ כמו
6 8 . ל ״ ש  הוצאות א

זיכה בית המשפט את אהוד אולמרט, ששימש באותה עת כגזבר
 בפרשת אולמרט69 

 הליכוד, מעבירות שנגעו למסירת דו״חות כוזבים (שאולמרט היה חתום עליהם) על

 מצבה הכלכלי של תנועת הליכוד. בית המשפט קיבל את טענתו של אולמרט כי לא שם

 לב לפרטי הדו״חות שעל עריכתם היה מופקד:

 עתה, משאני משווה לנגד עיני את הפעילות התובענית, חסרת סייגי זמן

 ונעדרת שיטה ומשטר שאולמרט נאלץ לקיים... בתחומי ההסברה,

 פעילות בחו״ל, התקשרויות עם ספקי ענק ופעולות אחרות מעת לעת -

. נעלמה ממנו . . . י  אני מגיע למסקנה - ... שלא מן הנמנע שפעילות ב.מ.
7 0 . ט ל ח ו  באופן מ

 שוב בולטת כאן ההנחה - המשמשת להימלטות בית המשפט מהקביעה המתבקשת

 ביחס להתקיימותו של יסוד נפשי - כי בכירים חיים בספרה אחרת, גבוהה יותר, והם

 אינם שתים לבם לפרטים קטנים וטפלים כמו - רחמנא ליצלן - כסף. הנחה זו מוזרה אף

 יותר כאשר מדובר במי שהיה גזבר הליכוד - כלומר: מי שתפקידו במהותו הוא פיקוח

 על עניינים כספיים. וכי מה עשה אהוד אולמרט כשהגיע למשרדו - משרד הגזבר - אם

 לא עסק במצבה הכספי של תנועת הליכוד? או שמא מי שהגיע למעמד רם אינו מצופה

 עוד לעסוק בעבודתו בעצמו, אלא להותירה לכפופים לו, תוך שהוא עוסק בעניינים

 שברומו של עולם י

7 בפרשה זו הואשם נאמן, בין יתר 1 . ן מ א  טכניקת הנמקה זו מצויה גם בפרשת נ

 האישומים, בהגשת תצהיר כוזב לבית המשפט העליון. דובר בתצהיר שהוגש בתגובה

 לעתירה לבטל את מינויו של נאמן לשר המשפטים בעקבות טענות שהעלה כלפיו אחד

 העדים במשפט דרעי - מרטין בדאון - ומהן עולה כי ניסה להדיח את בדאון לעדות

 שקר. לפי טענת התביעה, במסגרת תצהיר התשובה לבג״ץ ניסה נאמן לטשטש את

 67 שם, בעמי 459 (ההדגשות הוספו).
 68 לניתוח מורחב של פרשת טל ראו קרמניצר, העדה 19 לעיל.

 69 ת״פ(ת״א) 329/96 מדינת ישראל נ׳ אולמרט, פ״מ תשנ״ז(1) 21.
 70 שם, בעמ׳ 42-41.

 71 ת״פ(ת״א) 7771/96 מדינת ישראל נ׳ נאמן, פ״מ תשנ״ו(4) 485. ראו את התייחסות בית
 המשפט למעמדו של הנאשם בעמ׳ 499.

46 



 משפטים לג(1) תשס״ג ״לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול״

 קיומם של קשרים בינו לבין חבר הכנסת דרעי. לשם כך הוא נמנע מלציין כי למד על

 הטענות של בדאון כלפיו מפי עורך-דינו של דרעי, דן אבי-יצחק, בשיחה שהתקיימה

 ביניהם ביום 29.2.96. במקום זאת ציין נאמן בתצהיר כי נודע לו על הטענות של מרטין

 בראון כלפיו רק ביום 18.9.96 - יום הגשת העתירה לבג״ץ - מפי התקשורת. על כך

 שהתצהיר כוזב לא הייתה כלל מחלוקת. בית המשפט ציין כי ״אין מדובר בעניין של מה

 בכך. עסקינן בתצהיר לבית המשפט הגבוה לצדק. תצהיר המוגש מטעם שר המשפטים.

7 למרות זאת קיבל 2 ן״.  כל תו, מלה ומשפט צריכים להישקל ולהיבחן במאזני ועיר-אנפי

 בית המשפט את טענתו של נאמן כי לא שם לב לפרטי התצהיר שהגיש, שנכתב על ידי

 אחד מעובדיו ורק נחתם על ידו, בקובעו כי ״אין לשלול את האפשרות שמדובר בניסוח

 פגום, בלתי ראוי, אבל לא בהצהרת שקר. יש להבחין בין אי־דיוק שניתן לייחסו

7 האמנם ניתן להאמין שעורך- 3 . דה״  לרשלנות, לבין טעות מכוונת שמחשבה פלילית בצי

 דין ותיק כנאמן - הבקיא היטב בחשיבות שבהגשת תצהירי אמת לבית המשפט ובחובה

 לעבור בקפידה וביסודיות על הכתוב בטרם חתימה על תצהיר הניתן מטעמו לבג״ץ,

 ה״ניזון״ מתצהירים כאלה ללא חקירה נגדית - לא עשה כן. בייחוד קשה להאמין בכך

 כאשר הפרט השגוי בתצהיר הוא פרט כה מהותי. האם היה בית המשפט מקבל טענה

 דומה מפי עורך-דין זוטר או אזרח מן השורה שהיה טרוד אותו יום בטרדות קיומיות?

7 קיבל בית המשפט גרסה מופרכת ודחוקה של הנאשמים 4 ת ו נ  זאת ועוד: בעניין ג

 בשוחד. פסק הדין עסק במערכת היחסים שהתפתחה בין גנות לבין םובחי טאנוס במשך

 תקופה של עשר שנים. באותה תקופה שימש גנות כסגן מפקד המחוז הצפוני של

 המשטרה, ומאוחר יותר אף מונה למפקד המחוז הצפוני. םובחי טאנוס היה קבלן עשיר

 ומראשי העדה הנוצרית בנצרת. בית המשפט העליון התמקד בשלושה אירועים. לצורך

 טיעונינו כאן נתמקד במקרה הראשון. במקרה זה דאג סובחי טאנום, שמשפחתו היתה

 מעורבת בפרשיות שהיו בטיפול המשטרה, שבמסגרת שיפוצים שנערכו בביתו של גנות

 יותקן במטבח הבית שיש חינם אין כסף. גנות טען להגנתו כי לא ירע מי התקין את

 השיש בביתו. טאנוס טען כי יש להניח שמדובר ביוזמה של עובד שלו, שנשלח להשלים

 עבודה בביתו של גנוה, וראה שהשיש לא הורכב. אותו עובד לא זכר כלל את המאורע.

 בית המשפט ציין: ״אכן, התאוריה אותה העלו הנאשמים מצויה על הגבול הדק שבין

 סביר ללא סביר. כדי לקבלה יש צורך במתיחה עד למקסימום האפשרי של מבחני

7 האם בית המשפט היה מתאמץ כל כך לקבל גרסה מופרכת של 5 ן״. ו גי  הסבירות וההי

 72 שם, בעמי 501.
 שם.

 ת״פ(נצרת) 129/94 מדינת ישראל נ׳ גנות(לא פורסם, 20.5.1996).
 שם, בפסקה 61 לפסק הדין.

73 
74 
75 
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 מרדכי קרמניצר ושלומית מנהיים־ולרשטיין משפטים לג(1) תשס״ג

 עבריין סמים, או אפילו של פקיד זוטר שהנזקקים לשירותיו שיפצו את מטבח ביתו

 בנוסח ״סנטה קלאום״ - ללא תשלום ראוי ומבלי ליידעו על כך, כפי שקרה בעניין גנות?

7 אך בחר להימנע מהמסקנה 6 , ה ס ר ג  גם בית המשפט העליון היה ער למופרכות ה

 המתבקשת - כי זוהי דוגמה מובהקת למצב שבו תתערב ערכאת הערעור בממצאי

 הערכאה הריונית, וזאת בייחוד על רקע העובדה שלא בניתוח של מהימנות עדים עסקינן

 אלא בניתוח הגיונה של גרסה.

 לכך יש להוסיף את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, שבה נקבע כי אין

 להעמיד לדין את ראש הממשלה דאז בנימץ נתניהו בקשר למעורבותו בפרשה הידועה

 בכינוי ״פרשת בדאון״. בטרם ניכנס בעובי הקורה נעיר כי אין מדובר כאן במבחן קיומו

 של ספק סביר הנדרש להכרעה בפלילים אלא בהתקיימות רף נמוך יותר, המצדיק את

 עצם ההעמדה לדין. חוות הדעת מתארת פגישה של עו״ד דן אבי-יצחק עם ראש

 הממשלה:

 על פי גירסת אבי יצחק, כל הפגישה נועדה לצורך הזהרת ראש

 הממשלה ולכן מיד בתחילת הפגישה הוא הזהיר את ראש הממשלה

 שלא למנות את בדאון, ואמר לו שבעצם ׳מלבישים עליו תיק, וכי

 בעתיד הכל יתפוצץ בפניו כשכולם יברחו מאחריות למינוי/ אבי-יצחק

 הוסיף וסיפר לראש הממשלה, כי דרעי אמר לו שיפיל הממשלה אם לא

 יעשו כרצונו או לפחות רמז על כך. העובדה החשובה לענייננו הינה, כי

 אבי יצחק טוען שהוא אמר לראש הממשלה ׳שדרעי טוען כי יש לו

 הבטחה מתועדת מעו״ד בדאון/״ הוא אמר לראש הממשלה, ש׳אם נכון

 מה שנאמר לו, הרי זה עובר כל גבול ואני מאמין כי הוא (קרי: ראש
7 7 ת. ו י תו  הממשלה) נבחר מתוך רצון לתקן שחי

 למען השלמת התמונה נוסיף שכאשר נשאל בהמשך האם התרשם שראש הממשלה

יצחק כי ״ההתרשמות הכללית שלי... היתה שראש הממשלה ־  קלט את דבריו, טען אבי

 כנראה אינו חושב שדבר כזה יכול להיות״. כן ציין כי ראש הממשלה הגיב לאזהרתו

 באומרו ״בנוסף לכל, זה דבר כל כך לא חכם״, וכי אינו יכול לדעת האם ראה ראש

 הממשלה בדברים שמועה. למרות הממצאים החמורים, המלמדים כי ראש הממשלה

 הוזהר על ידי עורך דין מיומן שמינויו של עו״ד בראון לכהונת היועץ המשפטי לממשלה

 יהא מעשה שלא ייעשה, המסקנה בחוות הדעת היא כדלקמן:

 76 ע״פ גנות, הערה 24 לעיל, בעמי 384, פסקה 20 לפסק דינו של השופט גולדברג.
 77 חקירת פרשת מינויו של עו״ד דתי בראץ לכהונת היועץ המשפטי לממשלה - ממצאים

 ומסקנות(ירושלים, יג בניסן תשנ״ז), פסקה 59 לחוות הדעת.
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 לפיכך נראה לנו, כי גם כאשר מקבלים את גירםת אבי יצחק כלשונה,

 עדיין יש בדבריו כדי לנגוס בבהירות המידע ובבהירות המסר שאותו

 ביקש להעביר לראש הממשלה בבואו לביתו. ממילא, יש בכך כדי

 לעורר ספק לגבי מידת והיקף מודעותו של ראש הממשלה באשר

 לטענה בדבר קשר מושחת בין דרעי לבראון, שעליה סופר לו... לפיכך,

 מכיוון שעלו מגידסת אבי יצחק עצמו נקודות המכרסמות בעוצמת

 המסר שהעביר וממילא באפשרות שראש הממשלה אכן קלט את מלוא

 חומרת הדברים, לא ניתן יהיה להוכיח, לדעתנו, על סמך גירםה זו כי

 ראש הממשלה הבין את חומרת המידע שנמסר לו וקלט את מלוא

 התמונה.

 על כך יש לומר כי מוזרה היא ההתייחסות לראש הממשלה כאל מי שיכולת ההבנה

 שלו מוגבלת כל כך, עד שאינו מבין מסר ברור ופשוט שמעביר לו עורך דין בעל ניסיון

יצחק. ־  עשיר בייעוץ משפטי ללקוחות. נראה כי יש להבחין בין שני חלקי עדותו של אבי

ק עניינו תוכן האזהרה. בדברים אלה אין מקום לכל פקפוק והיסוס: מדובר ש א ר  החלק ה

p משפטי ובכללו מתן אזהרות והסברים. זאת ועוד: ע י י  בעו״ד מיומן, הבקיא ורגיל ב

 אבי-יצחק מעיד כי מטרת השיחה שהתקיימה בינו לבין ראש הממשלה הייתה הזהרה:

 היינו: אין מדובר בדברים שנאמרו כלאחר יד. החלק השני של העדות עניינה התרשמותו

 של אבי-יצחק מקליטת המסר על ידי ראש הממשלה. דברים אלה נאמרו בהתרשמות

 בלבד וכדבר שאינו ודאי. לבסוף, יש לזכור כי ייתכן שאבי-יצחק אינו מעוניין לסבך את

 ראש הממשלה ועל כן נמנע ממתן תשובות ברורות לגבי מידת ההבנה של ראש

7 זאת ועוד: אפילו נקבל את הטענה כי ראש הממשלה קלט רק את דבר 8 . ה ל ש מ מ  ה

 קיומה של ״שמועה״ ביחס למעורבותו של דרעי במינוי בדאון, האם המסקנה הנובעת

 מכך היא שלא ניתן להעמיד לדין את ראש הממשלה? כפי שמציין גם בית המשפט

 העליון, בדונו בנושא במסגרת עתירה כנגד ההחלטה שלא להעמיד את ראש הממשלה

 לדין: ״די היה במודעות(או עצימת עיניים) של ראש הממשלה לציפייתו של חבר הכנסת

7 האם לא די בהבנה על קיומו של 9 . ״ גדו  דרעי שהמינוי יסייע בהליך הפלילי המתנהל נ

 קשר כלשהו בין דרעי לבראון כדי לאפשר לראש הממשלה להבין מהי משמעות המינוי?

 אפילו לא קלט ראש הממשלה את ״מלוא חומרת הדברים״, אפילו אם קלט במעומעם רק

ץ בכך כדי להקים בסיס להגשת כתב  מקצת מחומרתס, שהם חמורים כל כך - האם א

 אישום? מה שכל אדם אחר היה מבין, הבין גם ראש ממשלה, אדם בעל כושר ניתוח

 78 יודגש כי אין אנו מנסים לרמוז או לייחס לאבי-יצחק אמירת דבר שקר.
 79 בג״ץ יהב, הערה 28 לעיל, בעמ׳ 21.
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 והבנה המצוי בחיים הפוליטיים. הצגתו כמי שאינו יכול להסיק דבר מתוך דבר, כמו גם

 הצגתו כמי שאינו שם לבו לפרטים גם כשמדובר באחד המינויים החשובים ביותר

 במדינה דמוקרטית, מעוררת תמיהות. על כך כבר נכתב:

 ראש הממשלה ידע שדרעי מעוניין במינויו של בר-און למשרת היועץ

 המשפטי לממשלה ופועל לשם כך [את זאת לא הכחיש גם ראש

ן או  הממשלה]. הוא לא יכול היה שלא לדעת שהפור נפל על בר־

 מטעמים שאינם ענייניים ושאין להם דבר עם התאמה לתפקיד או עם

 קירבה רוחנית לש״ם. ראש הממשלה הפך את דרעי, כזכור נאשם

 בפלילים, לבעל השפעה עיקרית על בחירת היועץ, ובכך הפך את היועץ

 לחייבו של דרעי. אם מינוי יועץ משפטי בידיעה שאינו מתאים לתפקיד

 ובידיעה כי המינוי נגוע בשיקולים מושחתים אינו בבחינת הפרת
8 0 . י ה  אמונים פלילית, איני יודע הפרת אמונים מ

 (ב) יצירמ חמות יש מאין

 טכניקה אחרת של בית המשפט באה לידי ביטוי במגמה של בתי המשפט להפוך כל אבן
8 1 ת, ו נ  כדי לאתר הגנות שיכולות להושיע בכירים מהרשעה. בפסק הדין המחוזי בעניין ג

 שכבר הוזכר, קיבל בית המשפט המחוזי את ההערכה שלפיה עלות הרכבת השיש

 שנעשתה בביתו של גנות ללא תשלום עמדה על כ-300 שקל. בהתייחס לכך ציין בית

, אני סבור שיש מקום לטענה שמתחת לרמה מסוימת לא ניתן  המשפט: ״כשלעצמי

 לראות בטובת הנאה שוחד. היינו, שניתן לראות בטענת De Minimis טענת הגנה

ן(שהוסף בתשנ״ד) השולל נשי  לגיטימית בעבירה מסוג זה, השווה סעיף 34יז לחוק העו

8 נציין, שבית המשפט לא נסמך על עמדה זו לצורך 2 . ״  אחריות פלילית למעשה ׳קל ערך׳

 הכרעתו מאחר שהיא טרם נדונה בפסיקה.

8 וגם שם לא נסמך 3 , ן מ א  דוגמא נוספת ל״איתור הגנות״ נמצאת בפסק הדין בעניין נ

 בית המשפט על ההגנה שאותרה לצורך הכרעת הדין. באישום נוסף (על האישום

רה שהתקיימה לאחר הדיון  שהוזכר לעיל) טענה התביעה כי בעת חקירתו במשטרה(חקי

 שהתקיים בעניינו בבית המשפט העליון, שבמהלכו הוגש התצהיר ה״שגוי״) הסתיר

 הנאשם פרטים על שיחת טלפון בינו לבין עורך-דינו של אריה דרעי, ועל מסמכים

 80 מרדכי קרמניצר ״לא חירש, לא שוטה, ולא קטן״ מוסף הארץ, 2.5.97.
 81 ת״פ גנות, הערה 74 לעיל.

 82 שם, בפסקה 55 לפסק הדין.
 83 ת״פ נאמן, הערה 71 לעיל.
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 שנשלחו אליו על ידי עורך-הדין בעקבות אותה שיחה. ימים ספורים לאחר החקירה יצר

 הנאשם קשר עם החוקרים, מיוזמתו, והוסיף את כל הפרטים החסרים. בית המשפט קבע

 כי ״במקרה שלפנינו אין מדובר בנאשם ששיקר, התחרט וחזר בו... אלא בנאשם שלפני

 שהועמד על טעותו או על מה שהחסיר, פונה מיוזמתו לחוקרים ומוסר מידע אמת...

 משהשלים הנאשם פרטים ונתונים - גם אם במועד מאוחר יותר - לא ניתן לגרום כי

8 אולם הוא מוסיף ומקיים (או 4 . ״ י ט פ ש  היתה לו כוונה מיוחדת להביא להכשלת הליך מ

 ליתר דיוק: מקדים ומקיים) דיון מפורט בהגנה פסיקתית אפשרית של מחילה. לאחר

 הצגת עמדת המיעוט של השופט חיים כהן, שלפיה תיקון של הודעה שקרית בהודעת

8 התקיים דיון מפורט בעמדה שהובעה בדעת רוב 5 , ר ק  אמת פוטר מעבירה של עדות ש

 בפסיקה קודמת. על פי דעה זו אמנם אין להעניק מחילה גורפת כגון זו המוצעת על ידי

8 עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו, ובעיקר - האם החזרה מן ההודעה 6 ; ן ה  השופט כ

8 הלכה פסיקתית זו מכוננת, למעשה, הגנת חרטה 7 . ה ט ר  השקרית נבעה ממניעים של ח

 מיוחדת לעבירה של עדות שקר, תוך הגבלת תחולתה לפי ״נסיבות העניין״. לעניין זה יש

 לציין שניתן להבין את השיקולים שביסוד הגנה מוגבלת כזו, המתגמלת על פעולה שיש

 בה - מעבר להשבת המצב לקדמותו - גם קידום של הליכי המשפט, אם כי ספק אם בית

 המשפט רשאי ליצור הגנות חדשות מעין אלה.

 מהלכים אלה של בית המשפט מעוררים כמה קשיים: ראשית - באשר לקביעתו כי

 השלמת המידע במועד מאוחר יותר מהווה ראיה פוזיטיבית שאין מדובר בנאשם ששיקר

 והתחרט מאוחר יותר. לטעמנו, השלמת פרטים מאוחרת יותר אינה יכולה ללמד

 פוזיטיבית חד-משמעית על היחס הנפשי בעת מסירת ההודעה הראשונה, ויכולה
 להתיישב גם עם שקר מכוון וחרטה מאוחרת יותר. שנית, וחשוב מכך לענייננו, נשאלת

 השאלה מדוע נדרש בית המשפט להקדים ולדון בפירוט כה רב בדבר קיומה של הגנה

 מיוחדת במקרים של חזרה מהודעה שקרית אם היא אינה רלבנטית לענייננו? הצורך

 בדיון מיותר זה יוצר תחושה לא נוחה כי גם בית המשפט אינו משוכנע בהיעדרה של

 מחשבה פלילית כזו, ולכן טורח ומציץ כי גם אילו הייתה מחשבה פלילית, ניתן היה

 למצוא הגנה שתאפשר לשקול זיכוי מהעבירה.

 84 שם,בעמ׳510.
 85 שם, בעמ׳ 509 : ע״פ 335/75 סביר נ׳ מדינת ישראל, פ״ד ל(2) 57.

 86 שם, בעמ׳ 60. ראו בפסק דין נאמן, הערה 71 לעיל, בעמ׳ 509.
 87 עמדת הנשיא שמגר בע״פ 441/78 גושציני נ׳ מדינת ישראל, פ״ר לב(3) 711,704 ; עמדת
 השופט לוין בע״פ 905/81 מדינת ישראל נ׳ בך יאיר, פ״ד לז(1) 201, 203; וכן עמדת
 השופט יי כהן בע״פ 813/80 אביסן נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לר>1) 197, 202. ראו ת״פ

 נאמן, הערה 71 לעיל, בעמי 510-509.
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ריס 0 אנשי ציכוד גכי  (ג) הנמכת סטנדרט ההתנהגומ כאשר הנאשמים ה

 בית המשפט מגלה שוב ושוב נכונות להנמיך את סטנדרט ההתנהגות המצופה מאנשי

שהוא אחד מפסקי הדין
ץ התנועה למען איכות השלטון בישראל,88   ציבור. בפסק ד

 שניתנו בעקבות פרשת בדאון, הציג השופט זמיר את העובדות כפי שסוכמו במסגרת

 חוות דעת של פרקליטת המדינה. בין היתר נאמר: ״שר המשפטים שמע מפיו של הנשיא

 ברק דברים שיש בהם לפסול את מועמדותו של בדאון לתפקיד, או לפחות מחייבים את

 שקילתם. הוא לא הביא את הדברים במלוא חריפותם לראש הממשלה, ודיווח לממשלה

 כי הנשיא ברק יודע על המינוי. אופן זה יכול היה להביא את השומע מן הצד למסקנה, כי

 לנשיא ברק לא היה כלל מה לומר על המינוי, ואולי הוא אף על דעתו, על אף שהאמת,

8 תיאור עובדות שכזה חייב היה להביא למסקנה ששר המשפטים עבר 9 . ״ ת ר ח  כידוע, א

 עבירה של מרמה והפרת אמונים. חובת האמונים של השר כלפי הממשלה וכלפי הציבור

 מחייבת אותו להביא לידיעת הממשלה פרטים הידועים לו ומטילים צל כבד על כשירותו

 של מועמד לכהן במשרה רמה ורבת-השפעה כמשרת היועץ המשפטי לממשלה. ואת,

 אף אם (ואולי במיוחד אם) מטעמים כלשהם - ציבוריים ובוודאי פרטיים - השר מעוניין

 מאוד במינוי מועמד זה דווקא. אולם, בית המשפט הגיע למסקנה כי ״אין המדובר

9 יש לתהות מהי 0 . ות״ נ  בעבירה פלילית, אף אם יש בכך חריגה מנורמות התנהגות תקי

 התנהגות המכוננת עבירה של הפרת אמונים, אם הסתרת מידע כה חשוב מהממשלה

 הממנה יועץ משפטי אינה מכוננת עבירה זו.

 כך גם בפרשת גנות(קבלת שוחד על ידי מי שהיה מפקד מחוז צפון של המשטרה).

 אחד מאירועי השוחד שנדונו בבית המשפט היה מסיבה שקיים טאנום בביתו לרגל מינויו

 של גנות למפקד מחוז צפון של המשטרה. בדונו באפשרות להרשיע את גנות בעבירה של

 מרמה והפרת אמונים קבע בית המשפט העליון, בדעת רוב:

 לא ניתן להתעלם מדרגתו ומתפקידו של גנות, ומצד שני מן הנסיבות

 הקשורות לםובחי. סובחי אינו רק ידידו של גנות. הוא קבלן עשיר

 האוהב להתנאות בקשריו עם ראשי השלטון; הוא גם מעורב במחלוקת

 קשה המפלגת את עדתו. עריכת מסיבה שהיא גם לכבודו של גנות, אינה

 דבר של מה בכך, לא מבחינתו של סובחי ולא מבחינתה של העדה אליה

 הוא משתייך. יש בה כדי ליצור את הרושם בציבור זה כי גנות אינו

 ניטראלי במחלוקת העדתית. ולא זו בלבד, אלא שחברתו של סובחי

 88 בג״ץ 2533/97 התנועה למען איכות השלטץ בישראל נ׳ ממשלת ישראל, פ׳׳ד נא(3) 46.
 89 שם, בעמי 51.
 90 שם, בעמי 52.
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 נזקקה בעבר לשירותיה של המשטרה, וקיימת אפשרות סבירה כי סובחי

 ייזקק גם בעתיד לשירותיה של המשטרה, אם בקשר למחלוקת העדתית

ת טובת ההנאה מכך שהמסיבה נערכה גם  ואם בקשר לחברתו. בקבלו א

 לכבודו, לא נהג גנות כמתחייב מקצין משטרה בדרגתו ובתפקידו, אשר

 משרת כגורם מרכזי במערכת אכיפת החוק. ולא זו אף זו, שלכאורה יש
9 1 . ת י ת ע מ ש  בנסיבות אלה כדי להכניסן לגדר עבירה מ

 במלים אחרות: בית המשפט הכיר בפגיעה הקיימת באמון הציבור במשטרה

 ובאובייקטיביות ובניטראליות של ראש המחוז הצפוני. למרות חומרה זאת קבע בית

 המשפט כי ״מידת הפגיעה באמון הציבור, גם אם אין להקל בה ראש, אינה מגיעה

 למידה המצדיקה את הפעלתו של המנגנון הפלילי והכתמתו של גנות כעבריין פלילי״.

 האמנם ניתן לומר כי הפגיעה אינה משמעותית, בייחוד כאשר עוסקים אנו באחד מראשי

ת ופנים דתית-עדתית? האם לא  העדה הנוצרית בנצרת - עיר המצויה במתיחות בץ-דתי

 ניתן לצפות דווקא ממי שעומד באחד מקודקודיה של מערכת אכיפת החוק, המעורה

ם הבא ח י ) ת ו ד ע  במתיחויות הקיימות בעיר, להבנה שהענקת יחס מועדף לאחד מראשי ה

 לידי ביטוי גם בהתערבות לטובתו של טאנוס בעת סכסוכים קודמים, שהובאו אף הם

 במסגרת פסק הדין) פוגעת באמון הציבור באובייקטיביות של המשטרה, ולחומרה הרבה

 הטמונה בכך? דווקא ממי שעומד בראש המשטרה יש לצפות לרגישות גבוהה יותר

ו לבל יפורשו כפגיעה בניטראליות שלו ושל אנשיו. לא  ולשימת-לב רבה יותר למעשי

 נותר אלא להביא מדבריו של השופט קדמי, שכתב בדעת מיעוט:

 הענקת מעמד מיוחס ומועדף לסובחי במישור הרגיש של אכיפת החוק

 והבטחת הסדר הציבורי, על רקע של ״מתן״ שירותי אירוח יקרים,

 נקלטת בהכרת הציבור כראשיתה של שחיתות; ואין צורך להכביר מלים

 הרבה על-מנת להציג מה השלכות יש לתחושה כזאת על אמון הציבור

 ב״שוויון האזרחים״ בפני הרשות אוכפת החוק... גנות התעלם ועצם

 עיניו מפני משמעותה הציבורית של עריכת המסיבה על-ידי סובחי -
9 2 . ו נ  במתכונת ובאופי שהתקיימה בפועל - ובכך נעוץ כשלו

 לכך ניתן להוסיף את ההםכנה של בית המשפט עם סטנדרט ההתנהגות של אישי

 ציבור הנמנעים מדיווח מלא ומדויק על הוצאותיהם ועל מקורות המימק שלהן, תוך

9 נדונה שאלת 3 ב  הפרה בוטה של חובת הנאמנות שהם חבים לציבור. כך, בעניין ל

 91 ע״פ גנות, הערה 24 לעיל, בעמ׳ 387.
 92 שם, בעמי 395.

 93 ע״פ 3954/94 מדינת ישראל נ׳ לב, פ״ד נא(2) 529.
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תקוה לעבירה של מרמה והפרת אמונים. העילה לאישום  אחריותו של ראש עיריית פתח־

 הייתה נעוצה בהימנעותו של ראש העיריה מגילוי האמת בדבר מימון כרטיס טיסה של

 אשתו למסע גיוס כספים בארצות־הברית. ראש העיריה טען, באמצעות הודעה של דובר

 העיריה, כי רעייתו טסה לאירוע על חשבונה הפרטי. לאמיתם של דברים מומנה טיסתה

 של אשת ראש העיריה, בסופו של דבר, על ידי תורמת אמריקנית. זאת, לאחר שדינוביץ,

 קבלן ואישיות ציבורית מוכרת בעיר, שחברה שבבעלותו השתתפה אותה עת במכרז

 לביצוע עבודות בכיכר מרכזית בעיר, טרח וסיפר לאותה תורמת כי אשת ראש העיריה לא

 תגיע לאירוע מטעמים כלכליים. למותר לציין כי חובת האמונים של ראש העיריה כלפי

 הציבור מחייבת אותו לכל הפחות לגלות פרט זה, העלול ליצור מראית-עין של הענקת

 טובה לראש העיריה על ידי מועמד במכרז של העיריה.

9 דובר במימון נסיעה ליפן של אשת ראש עיריית אילת על ידי חברה 4 ן מ כ ו  בעניין ה

 יפנית שפעלה באילת, והייתה זקוקה לקבלת אישור מהעיריה לבניית שבע בריכות בעיר

 על ידי מפעל האצות שבבעלותה. באישום הרלבנטי לענייננו טען ראש העיריה בפני

 מועצת העיריה כי הוא יממן את נסיעת אשתו, ולאחר שהוסדר מימון נסיעתה על חשבון

9 בית המשפט המחוזי קבע: 5 . ה צ ע ו מ ה  החברה היפנית הוא הסתיר עובדה זו מ

 הנאשם לא נהג כדרוש על פי סדרי מינהל תקינים... אין לדחות כבלתי-

 סבירה את טענת הנאשם כי משעה שהסתבר שנסיעתו שלו על חשבון

 החברה היפנית הינה כשורה, הרי שגם נסיעת אישתו, ביחד עימו, אף

 היא מותרת ואין בה פגם. מה עוד שכל מוזמני הכנס, הוזמנו עם

 נשותיהם. אני סבור, שגם אם יש לראות טעם לפגם בכך שהנאשם

 העלים את נסיעת אישתו על חשבון היפנים ולא דאג לקבלת אישור

 מיוחד גם על כך, הרי אין מקום לומר שנוצרה אצל הנאשם כוונה
9 6 . ן י  פלילית, כנדרש, לצורך אישומו באחד הסעיפים עליהם הובא לד

 94 ת״פ >ב״ש) 246/92 מדינת ישראל נ׳ הוכמן, פ״מ תשנ״ד(1) 112.
 95 בית המשפט האמין להוכמן כי בעת הדיון במועצה סבר שהוא יממן את נסיעת אשתו:
 אולם אין בכך כדי להועיל לו, שהרי לאחר השינוי בתכניות הוא נמנע מלספר עליו

 במועצה.
 96 ת״פ הוכמן, הערה 94 לעיל, בפסקה 16. בהערת אגב יצוין כי בית המשפט המחוזי אף
 הגדיל לעשות ונתן פירוש מצמצם ליסודות העובדתיים של העבירות שבהן הואשם הוכמן
 (עד כדי הפיכת העבירות לאות מתה). אולם, פרשנות זו נדחתה על ידי בית המשפט

 העליון.
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9 לנו אין אלא להצטרף למסקנתו של 7 . ת ו ע  בית המשפט העליון קיבל עמדה זו ברוב ד

 שופט המיעוט, השופט גולדברג: ״בעצם העלאת הטענה על ידי המשיב כי הוא שמממן

 את נסיעת אשתו והסתרת האמת, יש כדי להעיד כי גם הוא היה בדעה כי במימון נסיעת
9 8 . ר״ בו  אשתו על ידי היפנים הוא יימצא בניגוד עניינים, וכך יפגע בצי

 (ד) התחשבות - או לפחות מראית עין של התחשבות - בפועלם הציבורי של
 הבכירים

 פעם אחר פעם טורחים בתי המשפט הדנים בענייניהם של בכירים להזכיר בתרועות

ל הנאשמים הבכירים, שאין להם מקום במסגרת הכרעת דין  רמות את מעמדם ופועלם ש

 פלילית. נציג כמה דוגמאות.

 בעניין נאמן ציין בית המשפט כי ״הנאשם גלגל בשעותיו הגדולות בענייני המדינה.

 כמעט בלא שינה עשה בעין סערת הרכבת הממשלה. המיועד לראשות הממשלה נמלך

9 לא ברורה 9 . ״ ד ע ו מ  בו, והוא פישר, גישר העמיק עצה, כדי להביא להרכבת הממשלה ב

ל עיסוקיו - הנכבדים והחשובים כשלעצמם - של נאמן לצורך הכרעה  הנפקות ש

 בשאלה האם ידע כי התצהיר המוגש על ידו אינו מדויק. אם כוונת בית המשפט הייתה

 להראות שהנאשם היה טרוד מכדי שישים לב לפרטים, נשוב ונתמה מה ייחוד יש

 לטרדות אלה על פני טרדות יום-יום שעשויות לתפוס בנפשו של אדם מקום שאינו נופל

 ממקומן של טרדות לאומיות. הרושם המתקבל הוא כי להערה זו הייתה משמעות

 מרחיקת-לכת יותר - היא משקפת את הסתכלותו המיוחדת של בית המשפט על מי

 שהוא מכובד וחשוב ומורם מעם.

 דוגמא אחרת משמשים דבריו של השופט אשר בעניין טל, שביקש להבין אם

, ( 1 0 0 ״ ש י א ו הידועות של ה  למערער הייתה מחשבה פלילית באמצעות אישיותו(״תכונותי

 ולשם כך פירט נתונים שאין זה ברור כיצד הם מאירים את אישיותו, ככל שזו רלבנטית:

 במקרהו של המערער ידוע לנו שהוא מדען בעל מעמד חשוב ומוכר

 בחברה המדעית בישראל ומחוצה לה, ועל אלה יש להוסיף את עברו

 המפואר, המלא הקרבה עצמית, לענייני המדינה והעם... די להזכיר

 שנשיא המדינה לשעבר, פרופ׳ קציר, תיאר את המערער כאיש סגולה

 97 ע״פ 5046/93 מדינת ישראל נ׳ הוכמן, פ״ד נ(1) 2.
 98 ראו חוות דעתו של השופט גולדברג, שם, בעמי 18-17.

 99 ת״פ נאמן, הערה 71 לעיל, בעמי 499.
 100 ע״פ טל, הערה 18 לעיל, בעמ׳ 459.
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 רב פעלים, וכי הוצע למערער תפקיד של סגן נשיא במכון
1 0 1 . צמן י  ו

1 0 2 ם. י נ ו  מה לכל אלה ולהכרעת הדין בשוחד - לשופט אשר הפתר

 לכך יש להוסיף אמירה מתמיהה, הממצה חלק ניכר מכפי שביקשנו לטעון במאמר

 זה, מפי בית המשפט המחוזי שדן בעניינו של ראש עיריית ירושלים, אהוד אולמרט:

 הנאשם שמשפטו מתברר לפניי, משמש כבר שנים ארוכות כפרנס על

 הציבור. הוא מכהן כעת כראש עיריית ירושלים ושמו נודע בכל רחבי

 המדינה ובתפוצות העם היהודי. על-פי תפקידו הוא מוכר ומתהלך בין

 שועים ומנהיגים, ברחבי תבל רבה. ציר כתב האישום הוא עבירות

 מרמה הסובבות פרק קצר של הפעילות הציבורית-מפלגתית של

 הנאשם. ייחום עבירות מרמה לראש עיריית ירושלים - ירושלים זו

 שעיר האמת, קורא לה (זכריה, ח ד [א]) - הוא כשלהבת הניצתת

. בשל כך, שורת הצדק, במשפט דנן, תובעת חובה כפולה. יש ם י ת א  ב

 להעמיד את עניינו של הנאשם במבחן דל העם והמורם מעם גם יחד.

 מחד גיסא, דין אחד לנאשם ולאחרון באלפי ישראל. אין לו זכויות

ן בוזגלו״). מאידך גיסא לא ח ב מ ״ ) ו ד מ ע  לפנים משורת הדין מכוח מ

 יהדר איש על-פניו. אין ליקוב בו לבר משורת הדין, בשם מבחן שוויון

 מלאכותי... אמרתי, אתגבר כארי לדון ב״חומר״ שלפניי במנותק מן
1 0 3 . י ר ש פ .. אך הדבר אינו א  הדמות שמאחור.

 ומה נותר עוד לומר, אם בית המשפט מכריז קבל עם כי אין משפטו של מי אשר

 ״שמו נודע בכל רחבי המדינה ובתפוצות העם היהודי״ אינו כמשפטו של אחד האדם?

 ולמרבה הזעזוע, אף רואה בכך הכרח בל יגונה?

 לא ברור על שום מה ולמה מוצאות התבטאויות כאלה את דרכן לפסקי הדין. הרושם

 המתקבל הוא שבתי המשפט מבקשים לומר: דיני העונשין הם דיני האנשים הרעים,

^ נסיכים א  ואילו במקרים האמורים אנו עוסקים באנשים משכמם ומעלה, מלח ה

 בעמם.

 אנו נבקש לשוב ולהזכיר ולהדגיש: דעי העונשין הם דיני המעשים הרעים. ולא דיני

 האנשים הרעים. לא זו אף זו: אין כל בסיס להנחה שבכירות משמעה טוהר-מידות.
 בכירות אינה ההפך ממועדות, שגם לה אין מקום במסגרת הכרעת דין פלילית.

 101 שם.
 102 יצוין כי השופט אלון הסתייג מדברים אלה, שם, בעמי 479.

 103 ת״פ אולמרמ, הערה 69 לעיל, בעמי 25.
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: על ממונים וכפופים ומה י - התביעות הבלתי-הגיוניות מזוטרים(או  ומן העבר השנ

 שביניהם)

ניץ צייר בית המשפט את התמונה ביחס למצוי ולרצוי בעיניו י ד

ן  י י נ ע ו ב י ד ק ה ס פ  ב

 ביחסים שבין ממונה לכפופים. מתוך דבריו של בית המשפט עולה כי מצופה מאנשי

ץ בין הוצאותיו הפרטיות לבין ח ב מ  הסוכנות היהודית שיפעלו לקבלת הפירוט ה

 הוצאותיו המוסדיות אף מעבר לשליחת המכתבים והפניית תשומת לבו של דיניץ כפי
1 0 4 . ל ע ו פ  שנעשתה ב

 אמות המוסר והאחריות המינימליות דורשות שכל עוד לא הוכח הסדר שונה,

ו(לסוכנות) נופלת על האדם שקיבל את  האחריות הבסיסית לוודא שהכסף יוחזר לנותנ

 הכסף, בייחוד כאשר רק בידיו מצוי המידע הדרוש. דבר וה הוא בחזקת ״כל תינוק

 מבין׳/ ויו״ר הסוכנות הוא כבר תינוק שנגמל ומודע לדברים - כפי שעולה מהראיון

 שהעניק לעיתון.

 במקביל ל״הנחות״ שהניח בית המשפט בדרישותיו מן המנהל מצויות דרישותיו

 הגבוהות מן הכפופים. דרישותיו של בית המשפט מהעובדים הכפופים כי ייכנסו

 לעימותים עם הממונה, יבדקו ויפשפשו אחריו, ויקפידו איתו הקפדת יתר מעבר להפניית

 תשומת לבו לאי-תקינות פעולותיו - אף במחיר חיכוכים ופגיעה במערכת היחסים

 ביניהם - היא דרישה הנראית מוגזמת. האם באמת ניתן לצפות מעובד, הכפוף למנהלו,

 לנהוג עם המנהל בקפידה ולהסתכן בחיכוכים, באי-נעימויות ובחוםר־הערכה מצד

 המנהל ?

 קביעתו של בית המשפט מהווה דרישה כלפי הכפופים - ברק, ניצן, מוסק ואחרים -

 להקפיד עם ראש הסוכנות גם אם הדבר יביא לעימותים ביניהם. בכך התעלם בית

 המשפט לחלוטין ממצבם של הכפופים. בפועל, כפופים אינם מתלוננים על האחראי

 עליהם. הם נוטים דווקא לרצות אותו, והאחראי יכול בדרך כלל לסמוך על הכפופים לו

 שאכן כך ינהגו. למעשה, המציאות מלמדת שהתנהגותם של הכפופים הפוכה

 מההתנהגות שתיאר בית המשפט. יתר על כן. ובהתייחס לעניין דיניץ, ראוי להדגיש

 שבית המשפט עצמו קבע שהכפופים לא התעלמו לחלוטין מהתנהגותו של יו״ר הסוכנות

ל דיניץ לעניין ההוצאות. דווקא מתומר הראיות מצטיירת  ואף הפנו את תשומת-לבו ש

 ההתנהגות המקובלת של כפופים:

 שוקרון - כאשר גילה לראשונה כי דיניץ אינו מדווח על הוצאותיו הפרטיות הוא פנה
 לממונה עליו, מר נסים אלימלך. תשובתו של אלימלך - המאפיינת התנהגות של

 104 בע״פ דיניץ, הערה 2 לעיל, בעמ׳ 122 אומר השופט אור כלהלן: ״... ההנחה שדיניץ
 התכוון, או סבר, שכל ה״חוליות״ בשרשרת אשר אמורות לטפל בחשבונות ״אמריקן
 אקספרס״ נמנעות, או ימנעו, מעשיית הנדרש מהן לצורך חיוב חשבונו, קשה בעינינו...״.
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 כפופים - הייתה שבאין דיווח על שימוש פרטי יש להתייחם לכל הוצאותיו של דיניץ

 כהוצאות מוסדיות ולחייב את לשכתו. דווקא שוקרון היה זה שפעל מעבר למצופה

 בסרבו לקבל תשובה זו ובפנייתו החוזרת לאלימלך כי יאפשר לו לכסות ולברר עם דיניץ

 האם רכש רכישות פרטיות;

 ברק - אישר סכום של $2,500 כמענק ביגוד מיוחד לדיניץ;

 מוסק - מזכירתו של דיניץ, הכינה את המכתב (המפוברק) בעניין הוצאותיו

 הפרטיות;

 נהיב - הסבים לאשר באופן חד-פעמי את התשלום של חשבון סימם לאור פנייתו

 המפורטת של דיניץ במכתב. זאת, למרות שידע כי על פי הכללים הוא אינו מוסמך

 לפרוע חשבונות פרטיים;

יורק) ונרקיס (שהחליף את דותן  דותן (שהחליפה את נתיב כראש המשלחת בניו־

 בתפקיד) - נתנו אישור להמשך תשלום חשבונות כרטיס סימם, לאחר שדותן הפנתה את

ק כי לא נעשית הפרדה בין ההוצאות השונות וקיבלה את תשובתו נ י  תשומת ליבו של ד

 כי ״העניין מטופל״.

 דותן, נרקיס ומוסק כתבו מכתבי ההתנצלות(אחרי שהתגלה כרטיס סימס) עקב לחץ

, ובהם לקחו את האחריות על תשלום חשבונות סימס שהתגלו ק נ י  שהפעיל עליהם ד

 כפרטיים.

 התלתה של נורמה זו - המחייבת את העובדים להקפיד עם הממונה גם עם הדבר

ראויה ־  יביא לחיכוכים, ושלטענתנו אינה תואמת את המציאות - הביאה להמעטה בלתי

. אפילו פעלו הכפופים שלא כשורה אין בכך כדי להמעיט מאחריותו ^ נ י  באחריותו של ד

 האישית והתפקודית של דיניץ. אחריותו האישית - כמי שקיבל כספים שלא הגיעו לו,

 ואחריותו התפקודית - כיו״ר הסוכנות האחראי לתקינות כל פעולותיה ופעולות

 הכפופים לו. שנית, תוצאה זו משחירה את פניהם של העובדים הכפופים ומציגה אותם

 כמי שנהגו שלא כשורה בשעה שדיניץ עצמו יוצא ״נקי״ למרות העובדות האמורות,

 ומבלי שניתנה לעובדים הזדמנות ראויה להתגונן. במלים אחרות: ייתכן שעצם יצירת

 נורמה המחייבת עובד להקפיד עם הממונה עליו היא דבר ראוי, למרות שמציאות החיים

 מלמדת כי לא כך הם פני הדברים. אולם, דרישה זו צריך שתהא מכאן ולהבא, ואין היא

 חלה על העבר - בייחוד כשלא ניתנה לעובדים זכות להתגונן מפניה. בכל מקרה אין

 בדרישה זו כדי להמעיט או לגרוע מאחריותו הישירה של הממונה - הן כנהנה והן

 כממונה - לפעול למניעת הסיכון. על אחת כמה וכמה נכון הדבר כאשר הכלים לנטרול

ל כך. ההתבססות שהתבסס בית  הסיכון מצויים אך ורק בידי הממונה והוא יודע ע

 המשפט על מצב דברים שאינו קיים במציאות (ולפיו הכפופים נדרשים לעשות יותר

ק נ י  ממה שעשו) - כהוכחה לקיום ספק סביר לעניין קיומה של כוונה או אדישות מצד ד
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1 0 5 . ך ו מ ס ת  לכך שחשבונו לא יחויב בהוצאות האישיות - היא שגויה, ואץ לה על מה ש

ק הדיו בענייו דיניץ ושל דומיו ס  ז. תוצאת לוואי של פ

ם י ד י ב ת ב ו ג ה נ ת ה של ה י  1. הכוונה לקו

 תוצאת הלוואי של המגמה האמורה היא פגיעה קשה בהרתעת הרבים ובהכוונת

ץ היא אך תוצר ר ת כי ההכוונה החברתית העולה מפסקי ה  ההתנהגות של עובדי ציבור. ב

ן על בסים שיקולי הכוונה כלליים שהם חיצוניים ת ץ להשתית הרשעה ב א  לוואי, ו

ץ פלילי יכולה להיות מושתתת אך ורק על תשתית של אשמה ד  לעושה. הרשעה ב

ץ מקום לשקול שיקולי הרתעה כללית, שהם שיקולים  סובייקטיבית של העושה. א

 נורמטיביים, במסגרת הקביעה העובדתית המתייחסת ליסוד הנפשי של העושה. אולם,

 בהינתן מערער שלדידנו ראוי היה להימצא חייב בדין, לא ניתן להתעלם גם

ק עוסק בעבירה של קבלת נ י  מהמשמעויות החברתיות של זיכויו. פסק הדין בעניין ד

 $22,000 במרמה על פני תקופה של ארבע שנים. מדובר בסכום כםף משמעותי שאינו

 בגדר זוטות. לנטילתו יש חומרה יתרה, הנובעת הן מהעובדה שדיניץ נטל את הכספים

 עבור עצמו, הן מרום משרתו והן מאחריותו לתקינות פעילותו של המוסד שעליו הופקד.

 המסר העולה מפסק הדין - כמו גם מפסקי דין אחרים - הוא שהיעדר הבחנה בין כספים

 והוצאות פרטיים לבין כספים ציבוריים, והתנהגות שיטתית המגלגלת הוצאות פרטיות

 אל המוסד כאילו היו מוסדיות ומשמרת את מעמדן המוסדי, היא בגדר התנהגות

 לגיטימית שיש לצפות לה ממנהלים וראשי מערכות. זהו מסר פסול. הוא מתעלם כליל

 ממעמדו של המנהל כנאמן. כל אדם מחויב, ברמה האישית, להסדיר את ענייניו הכספיים

 ולהחזיר כסף שניתן לו ואינו שלו. כמנהל וכמי שעומד בראש מערכת יש לצפות דווקא

 להקפדת יתר ולהסדרת העניינים האישיים באופן שלא יטעה את המערכת שבראשה הוא

 עומד, ולא יגרום לה לשלם עבורו מה שאינו מגיע לו. דווקא ממנהל יש לדרוש כי יקפיד

 הקפדת יתר שלא לגלגל על הגוף הציבורי שבראשו הוא עומד הוצאות פרטיות שלו.

 המסר העולה מפסק הדין יעודד ראשי מערכות לפעול באופן דומה, שיאפשר להם להסיר

 בעתיד אחריות ממעשיהם שלהם וממעשי עובדיהם. הבכירים ילמדו שהם יכולים

 לעשות ככל העולה על רוחם, לספק גרסת בדים(״לוקשן״) לבית המשפט, ובית המשפט

 105 ראו את דברי בית המשפט המצוטטים בטקסט שליד הערה 48.
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1 כאשר מצרפים לכך את הסיכוי הנמוך של גילוי ושל תלונה 0 6 . ״ ל כ א י  ״יקנה״ או ״

 למשטרה, גדל מאוד הפיתוי לחטוא. מסר נוסף העולה מקבלת ההסבר לריבוי הגרסאות

 ברצון להביא לדעיכת שערוריה אפשרית הוא שנוכח שערוריה ציבורית אך טבעי הוא

 להרגיע אותה בשקרים וב״פברוקים״. גישה כזו אינה מולידה מנהל טוב וראוי. מסרים

 אלה הם פועל יוצא של צפיות והתייחסות נורמטיבית שגויה (כגון חוסר נכונות להכיר

 בחזקת מודעות) שבאו לידי ביטוי בקביעותיו העובדתיות של בית המשפט.

 כאן המקום להדגיש: המשפט הפלילי אינו מכשיר לחינוך ולפיתוח של תודעה

 מוסרית כאשר היא אינה מצויה. אולם, בתחום המעשים שבהם אנו דנים קיימת,

 להערכתנו, תודעה מוסרית אחידה. ברור לכל כי מדובר במעשים בלתי-ראויים, לפחות

 כשהם נבחנים מאחורי ׳מסך בערות׳ ולא ביחס לבכיר זה או אחר. אמנם אפשר לטעון

 שעבירות של עובדי ציבור הפכו להיות רעה תולה שהציבור נאות, בלית ברירה, להסכין

1 אך טענה זו אינה משנה את העובדה 0 7 ; ״ י ח ר כ  עמה, מתוך הנחה שהיא מעין ״רע ה

 הבסיסית ההופכת את ההתנהגויות האמורות לבנות הפללה - קיומה של תודעה מוסרית

 אחידה לפיה מדובר במעשים שליליים. בהינתן תודעה מוסרית כזו, יש ויש מקום

 למשפט הפלילי להפוך אותה מתודעה ״מסכינה״ לתודעה ״לוחמת״, כזו שנאבקת

 106 מספרים על סוחר שביקש להעביר משאית מלאה בצנצנות של קפה אל מעבר לגבול.
 בתשובה לשאלת המוכסים, שראו את צנצנות הקפה, טען הסוחר כי מדובר במזון
 לציפורים. ׳והציפורים יאכלו את זה?׳ שאלו המוכסים. ׳ירצו-יאכלו, לא ירצו-לא יאכלו׳

 השיב הסוחר...
 107 ראו דבריו של קרניאל, הערה 29 לעיל, בעמ׳ 279, הקובע כי ״בתחום של הפרת אמונים
 יש, לצערנו, מחלוקת חברתית עמוקה, ואין הסכמה רחבה באשר להתנהגות הראויה של
 נבחרים ואנשי ציבור. אולם לדעתי, כאשר מתבוננים מקרוב על המתלוקת, מתברר כי היא
 מתמקדת בהיבט הפרטי או הפוליטי הנוגע בנאשם זה או אחר. לעומת זאת, דומה שיש
 הסכמה רחבה הרבה יותר בנוגע לרעיונות ולעקרונות המופשטים לפיהם איש הציבור
 חייב בנאמנות מלאה לתפקידו ולציבור הרחב״. לקביעה זו אנו מסכימים, ולאורה הופכת
 טענתו ההפוכה של ד״ר קרניאל בהמשך (עמ׳ 280-279) לבלתי מובנת: ״דומה שיש
 חלקים לא קטנים בציבור הישראלי, לרבות בקרב עובדי הציבור ונבחריו, הסבורים כי
 תפקיד ציבורי בכיר דורש ואף מצדיק פעולות שונות שעיקרן קבלת טובות הנאה אישיות
 ופוליטיות, הנובעות משימוש בסמכויות שלא למטרות ציבוריות ראויות [כדוגמה מביא
 ד״ר קרניאל את פרשת דרעי]. גם אותם חלקים בציבור המגבים התנהגות זו, לרבות
 שופטים, אינם משוכנעים תמיד שחומרת הדברים מצדיקה אישום והרשעה בפלילים״. על
 כך ניתן להעיר, שכפי שציין ד״ר קרניאל מספר שורות קודם לכן, קשה לסבור שתומכיו
 של אריה דרעי היו מגיבים באותה מידת הבנה לקבלת טובות הנאה אישיות על ידי יריביו
 הפוליטיים. אשר לציבור המגבה תופעה זו, הרי מרגע שקיים גינוי - אף אם אין מדובר
 בגינוי עמוק ־ מתקהה מאד חריפות הבעיה של היעדר תודעה מוסרית ציבורית ביחס

 להתנהגות.
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 במלוא העוז בתופעה השלילית.

ב ח ר ן על הציבור ה ק הדי ס ת פ ו ע פ ש  2. ה

 נוסף על הכוונה חברתית פסולה יש לו לפסק דין זה תוצאות לוואי שליליות נוספות.

 תוצאת פסק הדין בעניין דיניץ פוגעת בשוויון ובתחושת השוויון, שהרי היא מעבירה

 מסר לפיו רף הציפיות מראשי המערכת נמוך מזה המוחל על הכפופים להם (או

 ״האנשים הפשוטים״). עצם ההקלה ביחסו של בית המשפט כלפי דיניץ בעל התפקיד

 הבכיר, כאשר במקביל דורש בית המשפט מאלה שאינם ״בני עליה״ - הכפופים לדיניץ

- הקפדה דקדקנית בפרטים עם הממונה עליהם, מהווה הוכחה לגישה של איפה ואיפה

1 הידוע. 0 8 ״ ו ל ג מ  הננקטת על ידי בית המשפט. היא אינה עולה בקנה אחד עם ״מבחן ב

 ספק אם אילולא דובר בבכיר היה בית המשפט מוכן לקבל גרסה אחת, בעייתית

 כשלעצמה, מתוך מכלול גרסאות שהוכחו בשקריות, גרסה המהווה חלק בלתי-נפרד

 מיתר העדות שלגביה קבע בית המשפט באורח חד־משמעי כי היא אינה אמינה בעיניו.

 בדומה נפגעת גם המוטיבציה של עובדים להתריע על אי־םדרים, שכן בסופו של יום

 המנהל יצא ״נקי״ ואילו העובד המתריע ייוותר רק עם הנזקים המתלווים להתרעות

ת המלשין וכיוצא ד ו  שכאלה (פגיעה ביחסי עובד-מעביד, תחושת ״פראייריות״, ת

 באלו). התוצאה היא התגברות תעוזתם של הבכירים, היכולים לסמוך על כך שהכפופים

 להם יחששו להתלונן, ואף אם יימצא מי שלא יחשוש הוא יתויג כחתרן - כמו ב״פרשת

1 ואף כמעליל עלילה. 1 0 ת, ברנס-נבו 1 כתמהוני - כפי שעולה מפרשת מרקוס־ 0 9 , ״ כ ״ ב ש  ה

ש הצפייה(הבלתי-סבירה) של בית המשפט מהכפוף להתלונן נגד מ ש  בד בבר עם אלה ת

 הממונה עליו ״אליבי״ לממונה(כביכול, לא היה מעז לחטוא מפחד מפני תלונה).

 108 ״מבחן בוזגלו״ הוא הכינוי שניתן לעיקרון השוויון בפני החוק של נאשם, שאפילו אם הוא
 מורם מעם דין אתר יהיה לו ולאחרון אלפי ישראל, ואץ לו זכויות לפנים משורת הדין

 מכוח מעמדו.
 109 בג״ץ 428/86 ברזילי נ׳ ממשלת ישראל, פ״ד מ(3) 505. לניתוח הפרשה ראו מרדכי
 קדמניצר, ״חנינת השב״כ - האם עמד בית המשפט הגבוה לצדק במבחן?״, עיוני משפט

 יב 595 (תשמ״ז).
 110 ע״פ 190/82 מרקום נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לז(1) 225. לניתוח הפרשה ראו מרדכי
 קרמניצר, ״קריטריונים לקביעת ממצאים עובדתיים והתערבות ערכאת ערעור בממצאים

ט לה 407 (תשמ״ד). י ל p פ  המתייחסים למהימנות של עדים״, ה
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 ח. אחרית דגר

ץ שניתן בעניינו של דיניץ. ניסינו להראות כי ד  ברשימה זו ניסינו לבחון את פסק ה

 פסק הדין אינו עומד במבחן הביקורת. פסק הדין שגוי בעינינו הן במישור של קביעת

 ממצאי אמון בניגוד לראיות, הן בקביעת נורמות ההתנהגות המצויות והרצויות, הן

ות והן בהחלת נורמות משפטיות אלה על עובדות האירוע.  בקביעת הנורמות המשפטי

 בראש ובראשונה, תוצאת פסק הדין אינה צודקת. מעבר לכך, יש כאן גלגול של כדור

 שלג או נפילה של דומינו: מערכת הציפיות של בית המשפט בבואו לבחון את הראיות

 משפיעה על קביעת הממצאים ביחס ליסוד הנפשי. ממצאים הנקבעים באופן כזה

 משפיעים מצידם השפעה נוספת על מערכת הציפיות הנורמטיביות, וזו הופכת ל״נבואה

 המגשימה את עצמה״, באשר היא משפיעה על התנהגות עתידית ומעודדת עבריינות.

 בפסק הדין בעניינו של דיניץ הניח בית המשפט רף נמוך מאוד של ציפיות בבואו לבחון

 את הראיות. בית המשפט התעלם מכך שהחובה לדאוג להחזר הכספים שהועברו לדיניץ

 שלא כדין מוטלת עליו - שהרי היכולת להבטיח החזר נכון, שלא יקפח את הסוכנות,

 מצויה בידיו בלבד. חובה זו של דיניץ היא ברורה ומובנת לכל - מי שהגיעו אליו כספים

 שלא כדין מחויב לדאוג להתדרם, ואין זה משנה באיזו דרך הגיעו אליו הכספים. שיעור

 הסכומים ורום תפקידו של דיניץ רק מחדדים את קיום החובה ואת המודעות לקיומה.

 ההרתעה של המשפט הפלילי תלויה בכך שדברים שהם ברורים ומובנים לכל יוכרו

ץ מקום לפקפק במחשבה הפלילית של שודד הנכנס א  ככאלה על ידי המשפט. כשם ש

ץ לפקפק במודעותו  לבנק ובאיומי אקדת דורש להעביר אליו את תכולת הכספת, כך א

 של דיניץ לחובתו להחזיר לסוכנות את מה שקיבל ממנה לצרכיו הפרטיים. כאשר

 המשפט הפלילי, כפי שהוא בפרקטיקה השיפוטית, אינו תואם את התודעה הרווחת, יש

 סכנה שאזרחים לא יחששו מעשיית מעשים המתויגים בתודעתם באסורים. חמורה לא

 פחות היא ההשפעה של פסק דין זה - ושל פסקי דין מזכים נוספים שניתנו באחרונה

 בעניינם של בעלי תפקידים בכירים - על עבודת הפרקליטות, עקב החשש פן יאבד

 אמונה של הפרקליטות בבית המשפט ביחס ליכולתו ולמוכנותו לדון דין צדק באישומים

 נגד בכירים: חמורה היא גם השפעתו על הציבור הרחב שייאבד את אמונו ביכולתה של

 מערכת המשפט לעשות צדק ובחובת היחיד לסייע בידה.
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