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  עברייני והחלפת אובייקט העבירה�ביצוע רב

  מאת

  * שחר אלדר

מתמודד , תברמאז כינונה של דוקטרינת המחשבה הפלילית המוע,  שנה לפחות440זה 

המשפט הפלילי ע� שאלת המשגתה של המחשבה הפלילית כמכוונת לאובייקט ספציפי 

). כל חפ�, ד�כל א(או לסוג אובייקט ) האד� או החפ� שאליו כיוו� העושה, למשל(

א� , שאלה זו היא אקוטית במקרי� שבה� השתנה אובייקט העבירה במהל� הביצוע

מחמת זיהוי מוטעה של אובייקט העבירה בפועל כאובייקט המיועד וא� מחמת החטאת 

במקרי� אלו המשגה . האובייקט המיועד ופגיעה תאונתית באובייקט העבירה בפועל

ואילו , עבירה כלפי האובייקט שנפגע בפועלאובייקט לא תאפשר הרשעה ב�מקובעת

המשגה המכוונת לסוג אובייקט והדוקטרינה המעבירה את מחשבתו של העושה 

התבוננות המאמר מבקש להראות כיצד . מאובייקט לאובייקט תאפשרנה הרשעה

בחינה אנליטית של . משתתפי� יכולה לשפו� אור על שאלה זו� עבירה רביבאירועי

עברייני והחלפה של אובייקט העבירה תראה �ערבי� ביצוע רבשמונה תרחישי� המ

אובייקט של המחשבה �משתתפי� תומכי� בהמשגה מקובעת�שתרחישי עבירה מרובי

וביחס שווה למקרי� ) בניגוד לדי� הנוהג בישראל ועל פי עמדת הדי� הגרמני(הפלילית 

  ).בניגוד לעמדת הדי� הגרמני(של החטאת הפעולה וטעות בזיהוי 

·Ó‡Â ‡. È�ÂÈÚ Ú˜¯. 1 .טיעוני� . 2; גישות תאורטיות להחלפת אובייקט העבירה

דיני השותפות לדבר . 4; טיעוני� לתמיכה בגישה עקיבה. 3; לתמיכה בעמדה הטהרנית

המשתת� העקי� הביא לשינוי . ÛÈ˜Ú‰ Û˙˙˘Ó‰Â Ë˜ÈÈ·Â‡ ˙ÙÏÁ‰  .1.· ;עבירה

‰ÚÂˆÈ·‰Â Ë˜ÈÈ·Â‡ ˙ÙÏÁ . ‚; המשתת� הישיר הביא לשינוי האובייקט. 2; האובייקט

Û˙Â˘Ó‰. 1. תובנות. 2; הסיטואציות;„  .¯·„ ˙È¯Á‡.  

  מבוא

משתתפי� יכולה לשפו� � עבירה רביהתבוננות באירועימאמר זה מבקש להראות כיצד 

אור על המחלוקות המורכבות שעוררה דוקטרינת המחשבה הפלילית המועברת מאז 

 
אלקנה לייסט ל, אני מודה לאהר� אנקר. הקריה האקדמית אונו, הפקולטה למשפטי�, מרצה בכיר  *

 בעת שהייתי כחוקר אורח בפקולטה חלקי� מהמחקר ביצעתי. יור� רבי� על הערותיה� המועילותלו

 .אנגליה', למשפטי� של אוניברסיטת קיימברידג
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. ור ג� על המשגת המחשבה הפלילית בכלל ומכא� לשפו� א1 שנה�440כינונה לפני כ

א� מחמת זיהוי , נתמקד במקרי� שבה� השתנה אובייקט העבירה במהל� ביצוע העבירה

מוטעה של אובייקט העבירה בפועל כאובייקט העבירה המיועד וא� מחמת החטאה של 

 במקרי� אלה דוקטרינת 2.האובייקט המיועד ופגיעה תאונתית באובייקט העבירה בפועל

את המחשבה הפלילית של העושה מהאובייקט המיועד " מעתיקה"מחשבה המועברת ה

א� נשתול . כאילו כיוו� העושה מלכתחילה נגד האובייקט שנפגע, לאובייקט בפועל

משתתפי� נוכל לדמיי� סיטואציות �מקרי� אלה של טעות והחטאה באירועי עבירה רבי

מבצע , משדל( משתת� עקי� בעבירה נניח מצב של, ראשית. מגוונות של אחריות פלילית

הגור� למבצע הישיר לטעות בזהות יעדו או להחטיא את יעדו המקורי ) באמצעות אחר

הא� די בשינוי אובייקט העבירה כדי לייחס למשתת� העקי� אחריות . ולפגוע באחר

נניח , שנית? א� כי כלפי אובייקט אחר, לעבירה שהמשתת� הישיר עמד לבצע ממילא

המשתת� הישיר פוגע באובייקט שונה מזה שאליו כיוו� המשתת� העקי� מצב שבו 

סטייה החטאת הפעולה או אולי א� , ששלח אותו לבצע את העבירה בשל טעות בזהות

כיצד ישפיע שינוי האובייקט בכל אחד מהמצבי� על אחריותו של המשתת� . מכוונת

�התכנית המשותפת א� נגד נניח מצב שבו צד לביצוע משות� פועל לפי , שלישית? העקי

החטאת הפעולה או סטייה ,  ג� הפע� בשל טעות בזהות–אובייקט שונה מהמתוכנ� 

התבוננות ? הא� יהיה נכו� לייחס את הפגיעה באובייקט השונה ג� לשותפיו. מכוונת

. במקרי� אלה ודאי תלמד אותנו משהו על אופייה של השותפות הפלילית ועל גבולותיה

 המסקנות שאליה� נגיע יסייעו לקד� את הדיו� בסוגיות שנויות –העיקר  וזה –מלבד זאת 

ובעקבות כ� ישפרו את הבנתנו את , במחלוקת בתחו� המחשבה הפלילית המועברת

  . המחשבה הפלילית

 
המאפיינות , לסקירה השוואתית מהעת האחרונה של גישות לסוגיית המחשבה הפלילית המועברת  1

 Michael Bohlander, Transferredראו , שיטות משפט ממשפחת המשפט המקובל ומהקונטיננט
Malice and Transferred Defenses: A Critique of the Traditional Doctrine and Arguments 

for a Change in Paradigm, 13 NEW. CRIM. L. REV. 555, 583–607 (2010) . לסקירה השוואתית
 Travis E. Robey, Recentשל הגישות לסוגיה באזורי שיפוט שוני� זה מזה בארצות הברית ראו

Decisions: The Court of Appeals of Maryland – Criminal Law, 64 MD. L. REV. 1098, 
כפי שיודג� , והגישות המשתקפות בה מגוונות, הכתיבה האקדמית בתחו� רבה. (2005) 1108–1106

 ,Douglas N. Husakדאגלס הוסאק ער� טקסונומיה של הגישות במאמרו . 1.להל� בפרק א
Transferred Intent, 10 NOTRE DAME J. L. ETHICS & PUB. POL'Y 65 (1996)שיוזכר בהמש�  .
א� לא התייחסתי (ג� אני הבעתי לאחרונה דעה באשר לכמה היבטי� של סוגיית המחשבה המועברת 

שהוא המוקד של המאמר , משתתפי��לשילוב שבי� המחשבה המועברת לבי� אירועי עבירה רבי
  . Shachar Eldar, The Limits of Transferred Malice, 32 O.J.L.S 633 (2012) ראו). הנוכחי

בעקבות חאלד ', החטאת הפעולה'ו' טעות בזהות'הקטגוריות של מקרי� אלה יכונו להל� בהתאמה   2
„ÔÈ " ? האמנ� מחשבה פלילית מועברת–טעות בזהות והחטאת הפעולה "גנאי� ומרדכי קרמניצר 

ÌÈ¯·„Â 2004 (65 א .(  
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 מדווחי� בפסיקה  ‡ÙÏÁ‰Â ‰ÙÈ˜Ú ˙ÂÙ˙˙˘‰˙‰¯È·Ú‰ Ë˜ÈÈ·Âמקרי� המשלבי� 

 Saunders בעניי� 1577האנגלי משנת פסק הדי� . עשרה ועד ימינו אלה�מאז המאה השש

and Archer3א הוא פסק הדי� הראשו� שעסק בשיטתיות בשינוי אובייקט העבירה והבי 

כדי ו� סונדרס תכנ� לרצוח את אשתו ' ג: את דוקטרינת המחשבה המועברתלעול�

וזה יע� , ר'הוא חש� את התכנית באוזני חברו אלכסנדר ארצ. להינשא לאהובתו החדשה

 יקהענ, סונדרס החדיר את הרעל לתפוח אפוי. רעיל את האישה וא� סיפק לו רעללו לה

את התפוח המורעל לאשתו וזו טעמה מ� התפוח ונתנה אותו לבת� בת השלוש של 

אמר בקול רפה שתפוחי� אינ� יפי� לבריאות� של , שאהב את הילדה, סונדרס. השניי�

ראה את בתו אוכלת את התפוח א� סונדרס . א� אשתו ביטלה את דבריו, ילדי� קטני�

בית המשפט האנגלי יצר . והילדה מתה, החריש שמא ייחשד בניסיו� להרעלת האישה

והרשיע , העומדת בתוקפה ג� היו�, בשביל סונדרס את דוקטרינת המחשבה המועברת

להחיל את  –וכיצד  –השופטי� התקשו להחליט א� , ע� זאת. אותו ברצח הילדה

� המשני הדוקטרינה על השות– �ר התעכבה 'ההחלטה בעניינו של ארצ. ר'ארצ היוע

   4.ובסופו של דבר הוכרז על זיכויו, חודשי� רבי�

 
3  R v. Saunders, (1577) 75 Eng. Rep. 706 (Q.B); 2 Pl. 474) עניי� :להל� Saunders and 

Archer .(יש מחברי� המצייני� דווקא את פסק הדי� בעניי� Matters of the Crown Happening at 
Salop (Salisbury Case), (1553) 75 Eng. Rep. 152 (Q.B) 158; 1 Pl. 97,100) עניי� :להל� 

Salisbury(ראו למשל. מחשבה המועברת כמקור הראשו� לדוקטרינת ה William L. Prosser, 
Transferred Intent, 45 TEX. L. REV. 650, 652 (1967); MICHAEL S. MOORE, CAUSATION 

AND RESPONSIBILITY 204 (2009) . בפסק די� זה הורשעו הנאשמי� בעבירת המתה לאחר שתכננו
ההנחיה שנת� בית המשפט . וה אליוא� המיתו לבסו� את המשרת שהתלו, ר אליס"להמית אחד ד

 When a“ :למושבעי� במקרה זה היא צרה וממוקדת מלהקי� את דוקטרינת המחשבה המועברת
man has malice against another, and intends to kill him, and endeavours to put his purpose 
in execution, and kills one that resists his purpose, it cannot be otherwise construed that by 
necessity of reason he has malice against all those who would defeat his design, and that he 
would offer violence to them that would defend the person against whom his malice is 
directed, rather than desist from his purpose, and therefore if he kills them to whom he had 
before-hand intended to offer such violence, this cannot be anything else than murder: and 
so the act declares his intent before, and the malice against the principal begets in himself 
another malice against those whom he presumes will resist his purpose, which malices are 

combined one to the other inseparably”. לעומת זאת פסק הדי� בעניי� Saunders and Archer 
מפרט מקרי� של החטאת הפעולה ושל טעות בזהות וקובע שבמקרי� אלה תועבר המחשבה 

  . ייקט בפועלמהאובייקט המיועד לאוב
שעמד בראש , )Lord James Dyer(דיווח כי הלורד דייר ) Edmund Plowden(אדמונד פלאוד�   4

גילה באוזניו שפרסו� ההחלטה המזכה עוכב על ידי השופטי� כדי , ההרכב שנת� את ההחלטה
ראו הערות ; ר לפנות בבקשת חנינה באופ� שימנע את הער� התקדימי של ההחלטה'לאפשר לארצ

ההשלכות של ההחלטה . 709' בעמ, ש�, Saunders and Archerדווח הנלוות לפסק הדי� בעניי� המ
  .2.המזכה מפורטות להל� בפרק ב
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È�ÂÏÙ  נת� בית המשפט העליו� בישראל את פסק דינו בעניי� 2012בחודש אפריל שנת 
� 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó,5  את אלה של מאוד שנסיבותיו מזכירותSaunders and Archer .

שלוש סוכריות שוקולד שי לשלוש בנותיו הקטינות המערער שלח  הקטי� באמצעות בנו

הסוכריות צופו על ידי המערער ברעל . גרושתו של המערער, שהתגוררו בבית אמ�

בטר� הגיעו הסוכריות ליעד� התעורר בא� חשד . עכברי� כדי לגרו� למות� של הבנות

ה את הכרתה וסבלה היא טעמה מאחת הסוכריות ובעקבות זאת איבד: בדבר טיב�

ההרשעה בעבירה של ניסיו� לרצוח את שלוש , בשונה מהמקרה האנגלי. מהרעלה חמורה

ולכ� בחר בית המשפט להותיר את המחשבה , הבנות חמורה מהרשעה בהרעלת הא�

  . מקרי� מעי� אלה יידונו להל� בפרק ב למאמר6.במקומה ולא להעבירה מהבנות לא�

 מעסיקי� את בתי ‡Â˘Ó ÚÂˆÈ·ÙÏÁ‰Â Û˙‰  Ï˘‰¯È·Ú‰ Ë˜ÈÈ·Âג� מקרי� המשלבי� 

 �Mansell and Herbert’s case7בהחל , עשרה ועד ימינו אלה�הששהמשפט מאז המאה 

 שנת� בית המשפט העליו� Gnango8בעניי�  במחלוקת הוותיק ועד לפסק הדי� השנוי

דדי� בעוד השו:  של שוד בחבורההמקרה הראשו� עסק באירוע. 2011באנגליה בדצמבר 

 9,זרק אחד מה� אב� על אחר שנכח במקו�, צובאי� על שערי הבית המיועד לשדידה

דעת הרוב קבעה כי מאחר שנראה . החטיא ופגע למוות באישה שיצאה מבית הנשדדי�

 10.לשוד אשמי� בהמתתה על ידי אחד מה�כלל השותפי� , כי האישה גוננה על הנשדד

 כמה א� כי(ה רגיל של ביצוע משות� אינו מייצג מקר Gnangoלעומת זאת עניי� 

היה מעורב בקרב יריות , קטי� בש� ארמל גננגו, המשיב). מהשופטי� סיווגו אותו ככזה

 Bandana" (איש הבנדנה"בדרו� לונדו� ע� צעיר נוס� שכונה בפסק הדי� בחניו� פתוח 

Man (אחד הקליעי� החטיא את .  שכיסתה את פניו במש� האירועבשל בנדנה אדומה

 
בית המשפט העליו� אינו מזכיר את ). 2.4.2012, פורס� בנבו (È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 295/10פ "ע  5

  .È�ÂÏÙ בפסק דינו בעניי� Suanders and Archerעניי� 
, הרשיע את המערער בניסיו� לרצוח את בנותיו, שעל החלטתו הוגש הערעור, המשפט המחוזיבית   6

א� בד בבד העביר את כוונתו הרעה של המערער לעבר הא� והרשיע אותו מכוח דוקטרינת המחשבה 
,  לחוק העונשי�336' ס(המועברת ג� בעבירה של שימוש ברעל מסוכ� בכוונה לפגוע 

בית המשפט העליו� ראה במהל� זה לא רק העברת הכוונה כי א� שכפול . כלפי הא�) 1977–ז"התשל
אי לכ� המיר בית . הכוונה מועברת כלפי הא� ונותרת כלפי הבנות בעת ובעונה אחת: או מחז�ר שלה

המסתפקת , ) לחוק העונשי�335' ס(המשפט העליו� את ההרשעה לעבירה של גרימת חבלה חמורה 
הסוגיה של שכפול המחשבה . ללא צור� בהעתקת הכוונה, י הא�ביסוד נפשי של פזיזות כלפ

  .הפלילית אינה מעניינו של מאמר זה
7  Mansell and Herbert’s Case, (1555) 73 Eng. Rep. 279 (Q.B.); 2Dy. 128b . א� בכל זאת

�מחפשי� מקור מוקד� מSaunders and Archerנראה שמקרה זה ,  לדוקטרינת המחשבה המועברת
א� שג� הוא אינו מספק הלכה ברורה כזו המופיעה , 3ש "לעיל ה, Sailsbury מהמקרה של מתאי�
  . Saunders and Archerבעניי�  

8  R v. Gnango, [2011] UKSC 59, [2012] 1 A.C. 827 (Appeal taken from Eng.).  
  . זו פסק הדי� לקוני בנקודה –ייתכ� שהיה זה אחד הנשדדי�   9
ואילו , דעת המיעוט זיכתה את המעורבי� מ� הטע� שהרשעה ברצח נסמכת על כוונת הנאש�  10

  . לשודדי� לא הייתה כוונה רעה כלפי האישה



  עברייני והחלפת אובייקט העבירה�ביצוע רב  ד"עתש מד משפטי�

233  

 שעברה במקו� בדרכה ממקו� עבודתה 26פגע בראשה של עובדת סיעודית בת , מטרתו

בדיקה מדעית שלאחר האירוע גילתה שהקליע הקטלני לא נורה מאקדחו . וגר� למותה

 את קבעהדעת הרוב בבית המשפט העליו� . של גננגו כי א� מאקדחו של איש הבנדנה

פסק הדי� המזכה של בית המשפט ובכ� הפכה את (הרשעתו של גננגו ברצח האישה 

  .  במקרי� מעי� אלה יתמקד פרק ג למאמר11).לערעורי�

משתתפי� תומכי� בהמשגה �הניתוח שלהל� יראה שתרחישי עבירה מרובי

בניגוד לדי� הנוהג בישראל ולפי עמדת הדי� (אובייקט של המחשבה הפלילית �מקובעת

בניגוד (ולה וטעות בזהות  כמו ג� ביחס שווה למקרי� של החטאת הפע12,)הגרמני

  .  נפתח בהצגת הגישות בסוגיית ההחלפה של אובייקט העבירה). לעמדת הדי� הגרמני

  רקע עיוני. א

  אובייקט העבירהת גישות תאורטיות להחלפ. 1

החטאת (החלפה לא מודעת של אובייקט העבירה עשויה להתרחש באופ� תאונתי 

 פגיעה –טעות בזיהוי ( או בטעות ) פגיעה באובייקט אחר מזה המיועד–הפעולה 

דוקטרינת המחשבה הפלילית ). באובייקט שהעושה מזהה בשגגה כאובייקט המיועד

 בי� היסוד הנפשי ליסוד 13המועברת נועדה לגשר על הפער שבשני סוגי המקרי�

. היינו בי� האובייקט שראה העושה לנגד עיניו לבי� האובייקט שנפגע בפועל, העובדתי

 ובעקבות 14,את מחשבתו של העושה מאובייקט אחד לאחר" להעתיק"היא מאפשרת 

מי , בדר� זו.  עבר עבירה מושלמת של פגיעה באובייקט בפועל15זאת לחייבו כאילו

 
בית המשפט הכיר בכ� שהמקרה משלב בי� סוגיית הביצוע בצוותא לסוגיית המחשבה הפלילית   11

  ).  לפסק הדי�2' פס, ש�(המועברת 
 . הדי� הגרמניאת עמדתבישראל שהציגו , 2ש "לעיל ה, רראו גנאי� וקרמניצ  12
מייעד אותה במפורש ה� , 3ש "לעיל ה, Saunders and Archer, פסק הדי� שיצר את הדוקטרינה  13

  .רי� של טעות בזהותלמקרי� של החטאת הפעולה וה� למק
האובייקט דווקא באופ� שהאובייקט המיועד " העתקת"דוגלת ב, מקובלת פחות, גישה אחרת לסוגיה  14

ראו ; ז פלר ודוד חשי�"דעה זו הציגו ש. כאילו הוא שנפגע, תופס את מקומו של האובייקט בפועל
ז פלר "ש; )ו"התשל (382, 378 ו ÌÈËÙ˘Ó" תורת הכוונה המועברת ברצח בכוונה תחילה"דוד חשי� 

ÔÈ˘�ÂÚ È�È„· ˙Â„ÂÒÈ פלר א: להל�) (1984 (588 כר� א'.(  
 GLANVILLE WILLIAMS, CRIMINAL LAW – THE על אופייה הפיקטיבי של הדוקטרינה ראו  15

GENERAL PART 126 (2nd ed. 1961): “His malice (i.e., his intention) is by a legal fiction 
transferred from the one object to the other. The defendant is then treated for legal 
purposes as though he had intended to hit the object that he did hit, though in fact he did 

not have the intent, nor even was reckless as to it” .ראו ג� WAYNE R. LAFAVE & AUSTIN 

W. SCOTT JR., SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW 399 (2nd ed. 1986); Anthony M. Dillof, 
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יורשע בהמתה מכוונת של ' וממית אגב כ� את אד� ב' שמנסה להמית בכוונה את אד� א

בדתי כלפי האובייקט היסוד הנפשי כלפי האובייקט האחד יצור� ליסוד העו: 'אד� ב

נהוג להתנות את העברת המחשבה הפלילית בי� . האחר לכדי יצירת עבירה מושלמת

 למשל צפיות –אובייקטי� ביחס כלשהו של העושה כלפי האובייקט בפועל 

 הדוקטרינה פועלת רק בי� אובייקטי� מאותו 16.אובייקטיבית לאפשרות הפגיעה בו

לא יורשע בעבירה ) או ההפ�(� פגע ברכושו וכ� מי שהתכוו� לפגוע באד� א, הסוג

אולי ע� עבירה מושלמת כלפי (מושלמת כי א� בניסיו� כלפי האובייקט המיועד 

דוקטרינת ).  לפי היסוד הנפשי שהחזיק כלפי אובייקט זה–האובייקט שנפגע בפועל 

 �לחוק ) 2)(ג(20המחשבה הפלילית המועברת נוהגת בדי� הישראלי מכוחו של סעי

מזה ,  מינה א� נעשה המעשה באד� אחר או בנכס אחרהאי� נפק"שלפיו , י�העונש

התייחסות רחבה לדוקטרינה הציגו חאלד גנאי� ". שלגביו אמור היה המעשה להיעשות

.טעות בזיהוי והחטאת הפעולה"ומרדכי קרמניצר במאמר� הקנוני  ,  לשיטת�17"

שי� ועמו דוקטרינת המחשבה לחוק העונ) 2)(ג(20סעי� , התואמת את עמדת הדי� הגרמני

במצבי� שבה� החטיא העושה את . הפלילית המועברת בכללותה אינ� משקפי� די� ראוי

אובייקט העבירה המיועד ופגע באובייקט אחר ה� מציעי� לא להעתיק את מחשבתו 

כי א� להרשיעו בניסיו� לבצע עבירה נגד האובייקט , הפלילית של העושה מהאחד לאחר

על פי היסוד , בתוספת עבירה מושלמת נגד האובייקט שנפגע בפועלאולי (המיועד 

במצבי� שבה� טעה ).  פזיזות או רשלנות–הנפשי שהתקיי� בעושה כלפי הפגיעה בו 

, העושה בזהות האובייקט והחלי� את האובייקט המיועד באובייקט שאליו כיוו� בפועל

 ישירות ובלא צור� –ע אפשר לדיד� להרשיעו בעבירה מושלמת כלפי האובייקט הנפג

  . את מחשבתו" להעתיק"

המתח שבי� דוקטרינת המחשבה הפלילית המועברת לבי� הדרישה המשפטית 

 הניב מגוו� 18המקובלת להלימה קפדנית בי� היסוד הנפשי ליסוד העובדתי בעבירה

:  אופני�את הגישות המסתייגות אפשר לסווג בכמה.  ומסתייגות19תומכות, גישות לסוגיה

 הראשוני� מבטלי� את ÌÈ�¯‰Ë‰.20 לבי� ‰ÌÈÏË·Óה עיונית אחת היא בי� חלוק

דוקטרינה המחשבה המועברת כמיותרת הואיל והאיסורי� הפליליי� ממילא מזהי� את 

 
Transferred Intent: An Inquiry into the Nature of Criminal Culpability, 1 BUFF. CRIM. L. 

REV. 501, 506 (1998).  
 .63ש "לעניי� זה ראו דיו� בה  16
  .2ש "לעיל ה, גנאי� וקרמניצר  17
 Barry Mitchell, In Defence of a Principle of ראו. ידוע ג� כעקרו� ההתאמה או ההלימה  18

Correspondence, 1999 CRIM. L. REV. 195.  
עה ש� בהצעות הקודיפיקציה באנגליה ובארצות הברית יש תמיכה רבה לדוקטרינה והיא מופי  19

 ,THE LAW COMMISSION, A CRIMINAL CODE FOR ENGLAND AND WALESראו . הפלילית
1988-9, H.C. 299, at 53 (§24) (U.K); MODEL PENAL CODE §2.03(2)(a) (1962).  

20  “Abolitionists”ו �“Purists”לפי הטקסונומיה של דאגלס הוסאק ; Husak ,בעמ, 1ש "לעיל ה '
69–75 .  
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עבירה טיפוסית , כ�. האובייקטי� שלה� בהפשטות שאינ� מתחשבות בקרב� מסוי�

או )  או הפגיעה ברכושלמשל בעבירות הגֵנבה(' חפ�'מגדירה יעדי� מופשטי� כגו� 

א� כיוו� העושה ליעד מהסוג ). למשל בעבירות נגד החיי� או נגד שלמות הגו�(' אד�'

תחול  –) אד�, חפ�(ופגע ביעד מהסוג המזוהה בעבירה ) אד�, חפ�(המזוהה בעבירה 

ואי� צור� בהעתקת , עליו העבירה ג� א� לא באובייקט המסוי� שאליו כיוו� הוא פגע

הטהרני� סוברי� שהשימוש בהגדרה מכלילה של ,  מנגד21.האובייקטי�המחשבה בי� 

, אובייקט העבירה אמנ� נועד להעניק לכל האובייקטי� מאותו סוג הגנה שווה של החוק

א� היסוד הנפשי של הנאש� במקרה היחידני עדיי� נבח� בזיקה לאובייקט הקונקרטי של 

� המחשבה במקורה אכ� כוונה כ� צריכי� להיות פני הדברי� במצבי� שבה. מחשבתו

בניגוד למצבי� שבה� הייתה למתכנ� מחשבה כללית לפגוע באד� , לאובייקט מסוי�

הטהרני� אינ� סוברי� ). כגו� מי שהטמי� פצצה ברכבת התחתית(שאינו מסוי� 

תחת העתקת .  לדיד� היא שגויה–שהדוקטרינה בדבר המחשבה המועברת מיותרת 

מאובייקט לאובייקט כדי ליצור עבירה מושלמת נגד המחשבה הפלילית של הנאש� 

, נוס�(יעדי� הטהר� הרשעה בניסיו� לפגוע באובייקט המיועד , האובייקט שנפגע בפועל

על העבירה השלמה נגד האובייקט הנפגע על פי היסוד הנפשי בפועל של הנאש� , אולי

   22). פזיזות או רשלנות–כלפיו 

 הגנו 23שבמאמר�, סוגיה זו גנאי� וקרמניצרבישראל הביעו דעה נחרצת ב, כאמור

בהמש� הדברי� ייוחד דיו� נרחב ליתרונותיה של עמדה . במר� על העמדה הטהרנית

 
 HYMAN GROSS, A THEORY OF CRIMINAL JUSTICE: עמדה זו מובעת בי� היתר במקורות אלה  21

102 (1979) ;Prosser ,653' בעמ, 3ש "לעיל ה; Kyron Huigens, The Nature, Structure, and 
Function of Heat of Passion/Provocation as a Criminal Defence: Introduction and 
Commentary: A Critical Introduction to the Symposium, 43 U. MICH. J. L. REFORM 1, 
10–11 (2009); A.P. SIMESTER, J.R. SPENCER, G.R. SULLIVAN & G.J. VIRGO, SIMESTER 

AND SULLIVAN’S CRIMINAL LAW – THEORY AND DOCTRINE 165 (4th ed. 2010); RICHARD 

CARD, CARD, CROSS & JONES CRIMINAL LAW 95 (19th ed. 2010) . העמדה המבטלת הובעה
 C.M.V. Clarkson, Complicity, Powell :משתתפי��ג� בהקשר הספציפי של אירועי עבירה רבי

and Manslaughter, 1998 CRIM. L. REV. 556, 559 (“The accessory is a party to a shared 
violent venture involving foresight of the death of a human being. All human life is of 
equal value. Why should the identity of the victim make any difference?”); K.J.M. SMITH, 
A MODERN TREATISE ON THE LAW OF COMPLICITY 207 (1991) (“[t]he issue should not be 
‘did A [the accessory] desire or consent to that murder?’ but ‘did A desire or consent to 

participation in an offence of murder?’”).  
 Andrew Ashworth, The Elasticity of Mens Rea, in CRIME, PROOF AND לעמדה זו ראו  22

PUNISHMENT – ESSAYS IN MEMORY OF SIR RUPERT CROSS 45, 57–58 (C.F.H. Tapper ed., 
 Ashworth, The Elasticity; Heidi M. Hurd & Michael S. Moore, Negligence): להל� ((1981

in the Air, 3 THEORETICAL INQUIRIES IN L. 333, 390 (2002)  .  
  .2ש "לעיל ה, וקרמנצירגנאי�   23
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 כעת מעניי� להדגיש לאו דווקא את עמדת� הקונקרטית אלא את הנחרצות שבה ה� 24.זו

 אחת הסיבות 25.כשלעצמי אינני סבור שהסוגיה נתונה להכרעה נחרצת: מחזיקי� בה

כ� היא ששתי העמדות נסבות על מחלוקת יסודית באשר לדר� המשגתה של המחשבה ל

כסמל של ער� ) 'אד�'( כלפי סוג האובייקט הנפגע ÈÏÏÎ ‰·˘ÁÓ26˙הא� כ: הפלילית

כגישת , )אד� מסוי�(‡Ú·Â˜Ó ‰·˘ÁÓ� Ë˜ÈÈ·Â˙או שמא כ, כגישת המבטלי�, חברתי

 
  .ג–ראו להל� פרקי� ב  24
אי� : כ� הביע הוסאק דעה צנועה באשר ליכולת ההכרעה בי� העמדה המבטלת לעמדה הטהרנית  25

�טיעוני מח� לכא� או לכא� ו“all that remains to be said is that reasonable minds may differ in 
their judgments” . ראוHusak ,ג� מי שמאמ� את העמדה , יתרה מכ�. 71' בעמ, 1ש "לעיל ה

, הטהרנית או המבטלת עשוי להכיר בנחיצותה של דוקטרינת המחשבה המועברת במקרי� מסוימי�
 במתכונת� התאורטית לבי� יישומ� במערכת עובדת בעיקר כדר� לגשר על פערי� שבי� גישות אלה

דוקטרינת המחשבה המועברת יכולה להשלי� את הטהרנות במקרי� שבה� , כ�. של משפט פלילי
,  למשל כאשר אחריותו של המנסה מותנית–הניסיו� הפלילי אינו זמי� כחלופה להרשעת העושה 

. ואילו העושה היה פזיז בלבד בעניינו, ביסוד נפשי של מטרה לפגוע באובייקט המיועד, כבישראל
יישומה של העמדה ', והוא פוגע מתו� רשלנות בב', א� העושה פזיז בעניי� אפשרות הפגיעה בא

', וזיכויו מפגיעה פזיזה בב', באשר העושה לא פגע בא', הטהרנית בישראל תוביל לזיכויו מפגיעה בא
הפתרו� שמציעה בדר� כלל . 'י בבאשר העושה לא היה בעל מחשבה פלילית של פזיזות כלפ

אינו זמי� כא� מכיוו� ', הוא הרשעתו של העושה בעבירה החמורה של ניסיו� לפגוע בא, הטהרנות
.  לחוק העונשי�25כנדרש בדוקטרינת הניסיו� כנוסחה בסעי� ', שהעושה נעדר את המטרה לפגוע בא

ולהרשיעו בפגיעה פזיזה ' בל' במקרה כזה הטהר� עשוי לבכר את העברת מחשבתו של העושה מא
, בדומה). או הרשעתו בעבירה הקלה של פציעה רשלנית(על פני החלופה של זיכויו של העושה ' בב

דוקטרינת המחשבה המועברת יכולה להשלי� את הגישה המבטלת במקרי� מסוימי� שבה� נוסח 
על כמשתייכי� העבירות שבחוק אינו מאפשר להתייחס לאובייקט המיועד ולאובייקט שנפגע בפו

לאחרונה הצעתי להשתמש בדוקטרינת המחשבה המועברת במקרי� שבה� ההבדל שבי� . לאותו סוג
בניגוד להבדל המבוסס על שוני , אש��האובייקטי� המנויי� בעבירות שונות שבחוק הוא מבוסס

 ההבדל שבי� העבירה של תקיפת שוטר לבי� העבירה של, לדוגמה. אובייקטיבי בי� האובייקטי�
שיכולתו כמשרת , תקיפת אזרח עשוי להיות מבוסס על הייחוד האובייקטיבי של פגיעה בשוטר

או על האש� הייחודי של מי שתוק� שוטר ובכ� מגלה לא רק זלזול , הציבור נפגמת בגלל התקיפה
' א� העושה התכוו� לפגוע בשוטר א, לפי האפשרות השנייה. בחברו אלא ג� חוסר כבוד למשטרה

יהיה ראוי להעביר את מחשבתו של העושה באופ� ',  או תאונה פגע למעשה באזרח בובשל טעות
לדיו� והדגמה של הקטגוריות שבה� עשויה . שיאפשר הרשעתו בעבירה שלמה של פגיעה בשוטר

דוקטרינת המחשבה המועברת לשרוד את ההתקפה הכפולה של הטהרנות והגישה המבטלת ראו 
Eldar ,649–640' בעמ, 1ש "לעיל ה.  

 Jeremy ראו בהתאמה; )Replicated" (מועתקת"או ) Impersonal" (אישית�בלתי"מכונה לעתי�   26
Horder, Transferred Malice and the Remoteness of Unexpected Outcomes from Intentions, 
2006 CRIM. L. REV. 383; Mitchell Keiter, With Malice Toward All: The Increased Lethality 
of Violence Reshapes Transferred Intent and Attempted Murder Law, 38 U.S.F. L. REV. 

אובייקט �אצל כותבי� מסוימי� הרעיו� שלפיו המחשבה היא כללית ולא מקובעת. (2004) 261
 Daniel J. Curry, Poe ראו למשל. ית המועתקתמשמש ג� להצדקה של דוקטרינת המחשבה הפליל

v. State: The Court of Appeals of Maryland Limits the Applicability of the Doctrine of 
Transferred Intent, 27 U. BALT. L. REV. 167, 169–170 (1997)  .  
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 של אובייקט המחשבה  במקרה זה– המחלוקת נוגעת ברמת ההפשטה 27.הטהרני�

 בחירה ברמת ההפשטה של 28. ושאלות מסוג זה אינ� נתונות להכרעה חדה–הפלילית 

המושגי� המשמשי� בדיו� המשפטי מתבססת על הסכמה אינטואיטיבית בי� המשתתפי� 

 לכ� טיעוני� 29.בובדיו� באשר להתאמה של רמת ההפשטה לטיפול במקרי� הנופלי� 

) כללית לעומת קונקרטית, מבטלת לעומת טהרנית(שונות בעד או נגד רמות ההפשטה ה

מטופלי� ה  אלה– 30צריכי� לכוו� לאינטואיציות שלנו באשר לטיפול במקרי� קונקרטיי�

 
 Kimberly Kessler ראולסקירה מ� העת האחרונה של הגישות לרמת ההפשטה של אובייקט הכוונה   27

Ferzan, Beyond Intention, 29 CARDOZO L. REV. 1147 (2008) .הטהר� לא יצמיד יודגש כי 
 "אד�":  למשל–אובייקט למי שבמקור התכוו� לפגוע בכל אובייקט מאותו סוג �מחשבה מקובעת

  .  ללא מיקוד באובייקט מסוי�–כלשהו 
 The ambiguity is in the scope of the existential“ :74' בעמ, 1ש "לעיל ה, Husakראו אצל   28

quantifier that symbolizes the indefinite article ‘a’ in the statute that proscribes the 
intentional killing of a human being. The intent may be to kill anyone, or to kill someone in 
particular. As far as I can see, there is no clear basis for resolving this ambiguity one way 

or the other” . הסוגיה בדבר המשגת המחשבה הפלילית היא סוגיה פילוסופית המעוררת שתי
לסקירת סוגיות . והיא לא היחידה –אינטואיציות נוגדות שאי אפשר להכריע ביניה� באמצעי� לוגיי� 

 Christopher Boorse & Roy A. Sorensen, Duckingשמגיעות למבוי סתו� מסוג דומה ראו 
Harm, 85 J. PHIL. 115, 133 (1988) . אי� זה מפתיע שהסוגיה בדבר המשגת המחשבה הפלילית

הסוגיה בדבר  – סתו� שכ� היא מבוססת על סוגיה ידועה אחרת המגיעה למבוי, נכללת בקבוצה זו
ההתייחסות ). Moral Luck, סוגיית המזל המוסרי(השפעת המזל על השיפוט המוסרי של הפעולה 

להחלפת האובייקט עקב החטאת הפעולה או עקב טעות בזיהוי נושקת לשאלה א� נכו� לתת נפקות 
עד : � אחרותובמילי, למזל הרע שגר� שהאובייקט המיועד לא נפגע ושבמקומו נפגע אובייקט אחר

על הקשר בי� דוקטרינת המחשבה . לתת נפקות למקריות שבהגשמת הפעולה, א� בכלל, כמה ראוי
 Kimberly D. Kessler, The Role of Luck in the Criminal המועברת לסוגיית המזל המוסרי ראו

Law, 142 U. PA. L. REV. 2183, 2207 (1994) .יעו� בעד קשר בי� הנושאי� וביסס ט' ג� אשוורת
יתרונה של העמדה הטהרנית נעו� , לדבריו. העמדה הטהרנית על התנגדות להשפעת המזל על המוסר

 ,Andrew J. Ashworth ראו; במניעתה את ההתייחסות למקריות שבפגיעה באובייקט בפועל
Transferred Malice and Punishment for Unforeseen Consequences, in RESHAPING THE 

CRIMINAL LAW – ESSAYS IN HONOUR OF GLENVILLE WILLIAMS 77, 89 (P.R. Glazebook 
ed., 1978)) להל� :Transferred Malice and Punishment.( הנמקה זו אינה משכנעת מאחר 

על כורחנו אנו נתקלי� . שהעמדה הטהרנית נותנת נפקות למקריות שבהחטאת האובייקט המיועד
הקושי , למעשה. רורה בי� רמות ההמשגה של המחשבה הפליליתבחוסר יכולת לגבש הכרעה ב

 ,WILLARD VAN ORMAN QUINEראו ; לבחור בי� רמות ההפשטה מתקיי� כבר ברמה הלשונית
WORD AND OBJECT 138–141 (1960).  

  .70–69, 67–66' בעמ, 1ש "לעיל ה, Husakלהצגת הבחירה בטהרנות כאינטואיטיבית בעיקרה ראו   29
: 91' בעמ, 28ש "לעיל ה, Transferred Malice and Punishment ',זו ג� עמדתו של אשוורת  30

“[n]either proposition [framing intentions in general or in respect to the object actually 
harmed] is deducible from the general principles of mens rea: it depends upon how one 
chooses to define those principles, and that choice will be influenced by one’s view about 

the solution of the particular problem presented by the transferred malice situation”.  
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 ולהדגי� עקיבות בדבר עקרונות –כיו� בדוקטרינת המחשבה הפלילית המועברת 

  .משפטיי� נוהגי�

  טיעוני� לתמיכה בעמדה הטהרנית. 2

 של סוג הטיעוני� המועלי� להגנת הטהרנות ישמשו אותנו הנימוקי� להדגמה ביקורתית

בהקשר זה ההתמקדות בעמדת� של גנאי� . שמביאי� גנאי� וקרמניצר לתמיכה בעמדת�

 בכל הספרות שסקרתי –וקרמניצר נובעת לא ממידת נחרצותה של עמדה זו אלא מטיבה 

 .י� גנאי� וקרמניצרלא מצאתי הגנה מקיפה יותר על העמדה הטהרנית מזו שמספק

בהגנ� על העמדה הטהרנית גנאי� וקרמניצר מספקי� טיעוני� נגד גישת המחשבה 

  : וכ� ה� פותחי� את הנמקת�. הכללית ונגד העתקת המחשבה בי� אובייקטי�

כאובייקט בעבירת הגניבה " דבר"כאובייקט עבירת התקיפה וה" אד�"ה

הוא מכה או דבר אלא אד� מסוי� ש, אינ� סת� אד� או דבר בעלמא

שכ� אחרת אי� כמעט משמעות לדרישת . מסוי� שהוא נושא ונוטל

כי כל אד� מודע כל העת שיש בעול� אנשי� , המודעות כלפי הנסיבות

   31.ודברי�

הוא , א� שהעושה מודע כל העת שקיימי� בעול� אנשי�, ראשית. נימוק זה אינו משכנע

למשל כשהוא משוכנע , יפגע ממעשיועשוי לה) כלשהו(לא תמיד מודע לאפשרות שאד� 

בהיעדר מודעות לאפשרות הפגיעה באד� כלשהו אי� . שהוא פועל בשטח שומ�

.  לא מחשבה כללית ולא מחשבה מועברת–מתקיימת כלפי רכיב זה מחשבה פלילית כלל 

 מחשבתו של העושה לעתי� מתייחסת 32,כפי שיסכימו ודאי ג� גנאי� וקרמניצר, שנית

כמו במקרה של מחשבה כללית אצל טרוריסט , עלמא או לחפ� בעלמאבכלליות לאד� ב

הגנה על . המטמי� פצצה ברכבת התחתית ואינו מכוו� לפגיעה באד� מסוי� דווקא

העמדה הטהרנית צריכה להתייחס למקרי� שבה� מחשבתו של העושה היא 

הא� על המשפט לכבד את . והוא מחטיא ופוגע באובייקט אחר, אובייקט�מקובעת

חשבתו של העושה לפגוע בפרט ספציפי או שמא המשפט מכליל ומתייחס למחשבה מ

גנאי� וקרמניצר מציעי� כמה טעמי� לדחות את הגישה ? לפגוע באובייקט כסוג

סוגיה זו אינה נתונה , כאמור. המכלילה במצבי� שבה� הייתה לעושה מחשבה ממוקדת

ילוסטרטיבי בהקשר זה בכ� מה א�ויש דבר, לטעמי� לוגיי� מכריעי� לכא� או לכא�

) משתנותבמילי� (שהטעמי� שגנאי� וקרמניצר יכולי� להציג מסתכמי� ברוב� בחזרה 

לחזרה יש ער� . האובייקט של העושה�על הגישה התומכת בכיבוד המחשבה מקובעת

 
  .96' בעמ, 2ש "לעיל ה, גנאי� וקרמניצר  31
  .107' בעמ, כעולה למשל מדבריה� ש�  32
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 טכניקה אחרת 33. עצמאיי�טע� או נימוק, שכנוע אינטואיטיבי א� אי� בה הסבר

היא פנייה לתרחישי� , אפקטיבית יותר מחזרה, יצרהמשמשת את גנאי� וקרמנ

  : אילוסטרטיביי�

, לאחר שקילה,  קיבל– הנוהג ברכב – טלו למשל מקרה שבו העושה 

 גר� לתאונת הוא, וללא קשר לכ�, באותה העת. החלטה להמית את יריבו

אילו הייתה המחשבה הפלילית כללית . שבה קופחו חייו של יריבו, דרכי�

)dolus in genere( ,נית� היה להטיל על העושה אחריות פלילית בגי� רצח ,

ולעושה , הואיל והיסוד העובדתי של העבירה התקיי�, כעבירה מושלמת

תוצאה זו אינה מקובלת . הייתה כוונה תחילה לגרו� למותו של היריב

חיוני שכוונת תחילה זו . שכ� אי� די בעצ� גיבושה של כוונה תחילה. כלל

, ללמדנו. ל ותתגש� בהתנהגותו הספציפית של העושהתוצא אל הפוע

שהמחשבה הפלילית של העושה חייבת להשתלב ברכיבי היסוד העובדתי 

על העושה להיות מודע בפועל לקיומ� . כפי שהתקיימו בפועל, ובאירוע

ובכלל� , של רכיבי היסוד העובדתי של העבירה שבוצעה בפועל

המחשבה הפלילית הנה . בפועלהאובייקט , לאובייקט העבירה הקונקרטי

   34].. [..אפוא מחשבה פלילית קונקרטית ולא מחשבה פלילית מופשטת

יש לשי� לב שהיא אינה דוגמה להחלפת , ראשית. דוגמה זו אינה מעידה על הנדו�

 ולכ� –שכ� האובייקט המיועד והאובייקט בפועל מגולמי� שניה� באותו אד� , אובייקט

 
יש לדחות , לדעתנו: "שימו לב כיצד ההנמקה היא למעשה הכרזה חוזרת ונשנית על העמדה הטהרנית  33

העושה נושא באחריות פלילית , ראשית: י� מספרמטעמ, את הדוקטרינה של מחשבה פלילית כללית
מיוחסת לו אחריות א� ורק . בגי� המעשה הספציפי שעשה ולא בגי� התנהגות מופשטת כלשהי

התנהגותו של העושה הופכת . כלומר לתוצאה הקונקרטית, לתוצאה שגרמה התנהגותו האמורה
מה שמיוחס לעושה איננו . חברתית רק בשל ההקשר הנסיבתי הספציפי שבו היא נעשתה�לאנטי

רק , לעושה יש מחשבה פלילית ביחס לאירוע העברייני. עבירה מופשטת אלא אירוע עברייני קונקרטי
נית� לייחס לעושה מבחינה . א� השתלבה מודעותו בפועל של העושה באירוע הקונקרטי

כפי , רועסובייקטיבית את האירוע שהתרחש רק א� הייתה לעושה מודעות בפועל להשתלשלות האי
כפי , המחשבה הפלילית היא המחשבה לקיי� את היסוד העובדתי. שהתרחש בעול� המעשה

המחשבה הפלילית של העושה אינה . ולא לקיי� יסוד עובדתי כלשהו של העבירה, שהתרחש
להבחי� ) ג�(נית� , שנית. [...] אלא לעשיית העבירה הספציפית, מופשטת, מתייחסת לעבירה בעלמא

באה , בעוד שברמה הכללית של האיסור. כללית של האיסור לבי� ייחוס העבירה לעושהבי� הרמה ה
אי� הדבר נכו� כאשר מדובר , התייחסות כללית ומופשטת ליסודות העבירה, וא� מתבקשת, בחשבו�

האחריות הפלילית המוטלת על העושה היא על עבירה . באישו� ובהרשעה על מעשה עבירה
העמדת העושה לדי� היא בשל מעשה .  ולא על עבירה מופשטתקונקרטית שנעשתה במציאות

המחשבה הפלילית של העושה צריכה להשתלב באירוע הקונקרטי שהתרחש , שלישית. קונקרטי
כלומר מחשבה פלילית , )dolus in genere(אי� להסתפק במחשבה פלילית כללית . בעול� המעשה

  .98–97' בעמ, ש�". יהעומדת בפני עצמה ושאינה מתייחסת לאירוע קונקרט
  .98' בעמ, ש�  34
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שנית . תיה של העמדה הטהרנית להמשגת המחשבה הפליליתאי� להסיק ממנה על סגולו

' בדוגמה זו הקושי אינו שהעושה אינו מודע לאפשרות הפגיעה באובייקט ב, ועיקר

 לאפשרות שבנסיעתו הוא יפגע Ú„ÂÓ Â�È‡ ÏÏÎאלא שהעושה ', במקו� באובייקט א

 למצוא אי�, כשהעושה אינו מודע לרכיב הנסיבתי של העבירה, בנסיבות אלה. באד�

של הנוסע , תרחיש זה, אכ�.  ג� לא כזו הניתנת להעברה–אצלו כל מחשבה פלילית 

שימש את הכותבי� , בכוונה תחילה להמית את אויבו ובדרכו ממית את האויב בתאונה

של ספרי הטקסט הקלסיי� כדי להדגי� היעדר מחשבה פלילית או היעדר זיקה בי� יסוד 

הא� : כחי השאלה שעלינו לשאול שונה לחלוטי� בהקשר הנו35.עובדתי ליסוד נפשי

אפשר לומר שהוא מודע ג� '  לאפשרות הפגיעה באובייקט אÚ„ÂÓבהינת� שהעושה 

הא� נשתמש במודעותו של : בהקשר של הדוגמהו ?'לפגיעה באובייקט מסוגו של א

העושה לאפשרות הפגיעה באד� שהוא האויב כדי לייחס לו מודעות לאפשרות הפגיעה 

גנאי� וקרמניצר מציעי� תרחיש . התרחיש המוצע אינו עונה על שאלה זו? ד�בכל א

�  : נוס

הדוקטרינה של מחשבה פלילית כללית תתקשה להתמודד כראוי ע� 

א� בשל החטאת , שבו העושה פועל במצב של הגנה עצמית, מקרה

על פי המחשבה הפלילית . הפעולה פוגע פגיעה קטלנית בעובר אורח

קיי� : קרי, על במחשבה פלילית להמתת עובר אורחהעושה פ, הכללית

לזכותו . את היסוד העובדתי והיסוד הנפשי של עבירת הרצח או ההריגה

שכ� עובר האורח אינו בגדר , של העושה לא יעמוד סייג ההגנה העצמית

�   36.תוק

 
תיתכנה מסכתות ): "ÈÏÈÏÙ ˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ¯˜ÈÚ 129) 1981˙ראו למשל יובל לוי ואליעזר לדרמ�   35

המנטאליי� שבהגדרת העבירה �והפנימיי�, הגלויי��עובדתיות בה� חופפי� היסודות החיצוניי�
משל לפלוני . חשבה הפליליתאול� שורשיה של הפעולה הגלויה אינ� נעוצי� במ, מבחינת הזמ�

תו� צירו� מקרי� נדיר . שנוהג מכוניתו ברשלנות והוגה אגב נהיגה בפרטי תכנית לרציחתו של אויבו
. מזדמ� אותו אויב נוכח המכונית ואגב חציית הכביש נפגע למוות בגי� נהיגתו הרשלנית של פלוני

אמנ� קיימת זהות זמני� בי� מעשה . לזה האחרו� מסתבר להפתעתו כי גר� למותו של קרבנו המיועד
א� ברי כי אי� לומר שפעולת הנאש� מקורה בכוונתו , הדריסה לבי� הכוונה לגרו� למותו של הקרב�

' בעמ, 14ש "לעיל ה', כ� ראו אצל פלר א". להמית את קרבנו ואי� למצאו אחראי באשמת רצח
יכול לגבש ' א": " התלות בזמ�–התלות ההדדית בי� יסודות העבירה "ת הכותרת תח, 135–134

וא� לתכנ� את הביצוע הקונקרטי של הרצח בשעה שהוא נוסע במכוניתו וגור� ' כוונה לרצוח את ב
התעל� או נפל מ� המדרכה , עובר אורח אשר חש ברע, הקרב�. וזאת ללא כל אשמה, לתאונת דרכי�

 למוות ללא כל מודעות לזהות ובמכוניתו למקו� ודרס אות' לרגע בו הגיע אלכביש בדיוק עובר 
לבי� ' אי� כא� כל קשר ענייני בי� כוונותיו של א. 'בדיעבד מסתבר שהקרב� הוא דווקא ב. הקרב�

  ". מעשהו האובייקטיבי
 .98' בעמ, 2ש "לעיל ה, גנאי� וקרמניצר  36
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הפע� בשילוב , ג� בדוגמה זו הקושי טמו� לא במחשבה הכללית אלא במקו� אחר

ירי לעבר אד� (יי� בי� המשגה כללית של המחשבה בנוגע לרכיבי העבירה הָ!סול המתק

התגוננות מפני התוק� (לבי� המשגה ספציפית של המחשבה בנוגע לרכיבי הסייג ) כלשהו

המחזיקי� בגישת המחשבה הכללית צפויי� להתייחס ג� למחשבה כלפי ). הספציפי

מכא� . יעה באד� מתו� התגוננותולפיכ� לראות באירוע באופ� כללי פג, הסייג ככללית

  .   תמיכה בהמשגה הטהרניתמספקתשג� דוגמה זו אינה 

הדוגמה השלישית שהציעו גנאי� וקרמניצר להמחשת יתרונה המושגי של העמדה 

, ]אובייקט�מתחשבי� במחשבה מקובעת[א� לא : "הטהרנית היא מתחו� דיני השותפות

להרוג , ]'א[גמר אומר להרוג את קשה להבי� מדוע יש בהנעתו המוצלחת של מי ש

,  תרחיש זה משלב שידול והחלפת האובייקט37".משו� שידול לרצח] 'ב[במקומו את 

זו דוגמה להעתקת מחשבה . ונדמה שבמקרה זה כבר נגעו גנאי� וקרמניצר בנקודה

ואי אפשר , אובייקט�הנוגעת ישירות להמשגת המחשבה הפלילית ככללית או כמקובעת

יתיות שהיא מעלה כנוגעת להיבטי� אחרי� של כללי האחריות לדבר לפטור את הבעי

המשלבות שינוי , בפרקי� הבאי� אבקש להראות כיצד אילוסטרציות כגו� זו. עבירה

מחדדות את האינטואיציות שלנו ומסייעות לבחור , עברייני��אובייקט באירועי� מרובי

 מסקנת 38.בה המועברתאת רמת ההפשטה המתאימה לדיו� ביקורתי בדוקטרינת המחש

משתתפי� מבססות את הטיעוני� החזקי� �הדיו� תהיה שדוגמאות של אירועי עבירה רבי

ונוגדות את העמדה המבטלת ואת דוקטרינת המחשבה , ביותר בעד העמדה הטהרנית

  . המועברת המשתקפת בחוק העונשי�

  טיעוני� לתמיכה בגישה עקיבה. 3

פילוג זה מתקיי� בי� . ‚ÏˆÙÓ‰ ‰˘È˙ ל·‰˘‰ ‰È‚‰È˜Úפילוג רעיוני מסוג אחר הוא בי� 

מבטלי� וטהרני� המחזיקי� בעמדת� בעקיבות באשר למקרי� של טעות בזיהוי 

לבי� אלה המחזיקי� בעמדת� המבטלת או הטהרנית באשר , והחטאת הפעולה כאחד

לגישה המפצלת יש השלכה מעשית רק במסגרת . למקרי� של החטאת הפעולה בלבד

שהרי מי שמחזיק בגישת המחשבה הכללית ובעמדת הביטול ממילא , יתהעמדה הטהרנ

אינו מייחס משמעות לזהות האובייקט הנפגע וממילא אינו מייחס משמעות לשינוי 

המפצל �לעומת זאת הטהר�. בי� בשל טעות בזיהוי ובי� בשל החטאת הפעולה, האובייקט

ניסיו� כלפי האובייקט (ה יתמו� באחריות בגי� שתי עבירות במקרי� של החטאת הפעול

על פי היסוד הנפשי בפועל של , המיועד בתוספת עבירה מושלמת כלפי האובייקט הנפגע

עבירה מושלמת (ובאחריות בגי� עבירה אחת במקרי� של טעות בזהות , )העושה כלפיו

 
 .98–97' בעמ, ש�  37
משלבת ה ,דוגמה נוספת שמציגי� גנאי� וקרמניצר בתמיכה בגישה הטהרניתג� במסגרת זו תידו�   38

  .1.ראו להל� בפרק ב. החלפה של אובייקט העבירה וביצוע באמצעות אחר
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 39.הטהרנות המפצלת היא עמדת� של גנאי� וקרמניצר). כלפי האובייקט שנפגע

ה בזהותו של האובייקט הנפגע עדיי� פועל במחשבה פלילית מבצע הטוע, לגישת�

מחשבתו של העושה . באובייקט הנפגע עצמו: כלומר, לפגוע באובייקט שניצב מול עיניו

כי פעולתו כלפי האובייקט שלפניו תפגע באובייקט המיועד היא אפוא א� המניע 

ממשי� , להבמקרי� של החטאת הפעו. שאינו רלוונטי לאחריות פלילית, לפעולה

   40.האובייקט המיועד והאובייקט הנפגע נבדלי� זה מזה, הטיעו�

 41.במאמר מ� העת האחרונה טענתי נגד הגישה המפצלת והרציונל המבסס אותה

היחס , עמדתי על כ� שבדומה להבחנה בי� העמדה המבטלת לעמדה הטהרנית, בקצרה

נו ממשיגי� את השונה לטעות בזהות ולהחטאת הפעולה מתבסס על האופ� שבו א

אי� , המפצלי��לפי המשגה דקדקנית מזו המשמשת את הטהרני�. המחשבה הפלילית

מניעה לומר שג� במקרי� של טעות בזהות מתקיי� בידול בי� האובייקט שנפגע בפועל 

המפצל עשוי להשיב שהחציצה טבעית �הטהר�. לבי� האובייקט שעליו חשב העושה

 כי א� רעיוניו� לעבר האובייקט המיועד לא באופ� העושה כיו: יותר במקרי� של החטאה

ואילו הפגיעה באובייקט אחר מבססת , המצדיק אחריות לניסיו� כלפיו, באופ� פיזי ממש

אול� רציונל דומה עשוי לחול ג� על . הצדקה נפרדת לאחריות לעבירה מושלמת כלפיו

 הראווה כאד� כאשר העושה מזהה בטעות בובה בחלו�, למשל. מקרי� של טעות בזהות

המפצל �אי� פתוחה בפני הטהר�, ופוגע בבובה כדי להמית את האד�, שהוא רוצה להמית

והוא ייחס לו ניסיו� באשר לאובייקט , האפשרות לייחס לעושה המתת האובייקט בפועל

לפי היסוד הנפשי ) הבובה(ועבירה מושלמת כלפי האובייקט הנפגע ) האד�(המיועד 

המפצל להבחי� דוגמה �מה טע� יכול לתת הטהר�. הפגיעה בושהיה לו באשר לאפשרות 

בחשבו אותו ' למשל כשהעושה יורה על אד� א, זו ממקרה גרעיני של טעות בזהות

עליו להתייחס ג� למקרה הגרעיני בראש , א� הוא רוצה להיות עקיב'? בטעות לאד� ב

ו� שהחציצה בי� המפצל צפוי לטע�הטהר�. ובראשונה כניסיו� לפגוע באובייקט המיועד

האובייקט המיועד לאובייקט הנפגע אינה נחוצה כשהטעות מתרחשת בי� שני אובייקטי� 

אבל הנמקה מסוג זה נוקטת רטוריקה של העמדה , כפי שמגדירה העבירה, מאותו סוג

 
לתמיכה . 84–83' למשל בעמ, יע בכמה מקומות במאמרהרעיו� מופ. 2ש "לעיל ה, גנאי� וקרמניצר  39

: כפי שהיא עולה מהשילוב בי� שניי� ממאמריו' נוספת בטהרנות מפצלת ראו את עמדתו של אשוורת
Ashworth, The Elasticity ,58–57' בעמ, 23ש "לעיל ה ;Transferred Malice and Punishment ,

 ,MICHAEL BOHLANDER  ראו; זו העמדה השלטת במשפט הגרמני. 78–77' בעמ, 28ש "לעיל ה
PRINCIPLES OF GERMAN CRIMINAL LAW 74 (2009)) להל�:PRINCIPLES OF GERMAN 

CRIMINAL LAW.(  
 Transferred Malice', המפצלת מופיעה ג� במאמר של אשוורת�הנמקה דומה לעמדה הטהרנית  40

and Punishmentוהיא ג� מבססת את עמדת המשפט הגרמני לסוגיה, 78–77' בעמ, 28ש " לעיל ה ;
  .74' בעמ,  ש�,PRINCIPLES OF GERMAN CRIMINAL LAWראו 

41  Eldar ,639–637' בעמ, 1ש "לעיל ה.   
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 שאותו הטהרני� –המבטלת ומתבססת על הרעיו� של המחשבה הפלילית הכללית 

  . דוחי�

: מפצלת�אות להבהרת חוסר העקיבות שבעמדה הטהרניתהנה סוג נוס� של דוגמ

דמיינו פעולת השתלטות על אירוע חטיפה שבו צל� משטרתי ממית דמות שהוא מזהה 

� כפי –הצל� לא התכוו� לפגוע בשבוי . ובדיעבד מתגלה שהיה זה השבוי, בטעות כחוט

 העושה אובייקט של�נאמ� לגישתו המחויבת לכוונה המקובעת, שיסכי� ודאי הטהר�

 לדוגמה אחרת דמיינו חובב 42).בדיוק מטע� זה ייהנה הצל� מהגנת הצדק מדומה(

ובדיעבד מתגלה שהכרטיסי� שגנב , כדורגל המאמי� שהוא גונב כרטיסי� למשחק הדרבי

טהרני� לא יתארו אד� כזה כמי שביקש . מקני� כניסה להופעה של האופרה הישראלית

התייחסות עקיבה . פוי שה� יראו בו חובב אופרהא� ג� לא צ –לגנוב כרטיסי� כלשה� 

לגנוב  –נוס� על כ�  –לעמדת� תראה בו מי שניסה לגנוב כרטיסי כדורגל והצליח 

    43.כרטיסי� לאופרה

כ� ג� בהקשר של המחלוקת בי� , כמו בדבר המחלוקת בי� המבטלי� לטהרני�

עי עבירה הגישה העקיבה לגישה המפצלת אציג בפרקי� הבאי� דוגמאות לאירו

נראה כיצד דוגמאות אלה . משתתפי� שישליכו על הבנתנו את שני צדי המחלוקת�רבי

כפועל יוצא מכל האמור . מחזקות את הטיעו� בעד הגישה העקיבה ונגד הגישה המפצלת

  .  עקיבה לסוגיית השינוי של אובייקט העבירה�עד כה יתמו� מאמר זה בגישה טהרנית

  

  

 
, עובדות שבחלק הכללי של חוק העונשי�ה על של טעות בעובדה חל סייג :די� בישראלהכ� הוא   42

Â„ÂÒÈ˙  ז פלר"ש  אצלתמיכה לאפשרות זו נית� למצוא. צידוק והגנה עצמית, לרבות הסייגי� של צור�
ÔÈ˘�ÂÚ È�È„· קו� מספר הגנה עצמית וצור� לאחר תי" קנאי רות אנקר והר�א; )1987 (518–516 כר� ב

 4191/05פ "בעיקר בע, וכ� בפסיקת בית המשפט העליו� ,)1992( 11, 5 ג ÌÈÏÈÏÙ"  לחוק העונשי�37
� ÊÂ‡‚ËÏ‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó)  25.10.2006פורס� בנבו .(  

ת העושה מיעדו המקורי החטאת הפעולה מרחיקה א, 95' בעמ, 2ש "לעיל ה, לפי גנאי� וקרמניצר  43
 ואילו טעות בזהות – הוא מחטיא את האובייקט המיועד ונוס� על כ� פוגע באובייקט אחר –פעמיי� 

. טיעו� זה אינו משכנע. אינה כוללת את החטאת היעד אלא רק את הפגיעה באובייקט לא מתוכנ�
) 1( – שפעולתו הצל� רצה. בדוגמאות שפורטו לעיל היעד הרעיוני של העבירה מוחטא בהחלט

ננסה כיוו� . ופעולתו סטתה משני ההיבטי� של רצונו ג� יחד, לא תפגע בשבוי) 2(�תפגע בחוט� ו
�נהרס ואינו קיי� ' מגיע למקו� ומגלה שביתו של א', המתכוו� לפרו� לביתו של א', נניח כי פ: נוס
לא השיג ' פ. 'ו� לביתו של אלפר") בלתי צליח"שיהיו מי שיגדירוהו (זהו מקרה ברור של ניסיו� . עוד

בנו את ' עתה נניח כי מעל הריסות ביתו של א. 'לביתו של א – הפריצה –שהוא הכניסה , את יעדו
' לפרו� לביתו של א' הרצו� של פ. 'נכנס לבית משוכנע שהוא פור� לביתו של א' ופ', ביתו של ב

העמדה . 'יתו של ב ב–נוס� על הכניסה ליעד לא רצוי , עדיי� מתקיי� ג� בגרסה זו
 –המפצלת לא תוכל לבסס את בחירתה להתייחס לגרסה זו כדוגמה של טעות בזהות �הטהרנית

במקרי� של (על ההבדל שבי� ריחוק יחידי  –' כפור� לביתו של ב' שאינה גורעת מאחריותו של פ
  . מהיעד המקורי) במקרי� של החטאת הפעולה(לריחוק כפול ) טעות בזהות
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  רהדיני השותפות לדבר עבי. 4

הניתוח שאציע בהמש� המאמר ישתול רכיב החלפה של אובייקט העבירה בתו� 

ולפיכ� מוטב כי נעמוד בקצרה , משתתפי��הסיטואציות היסודיות של אירועי עבירה רבי

  . על הקטגוריות והמונחי� המרכזיי� בדיני השותפות לדבר עבירה

איש  "–ת והמלאה הפרדיגמה הראשונית של האחריות הפלילית היא האחריות האישי

ומכא� שהאיסור הפלילי חל על ביצוע ישיר ומלא של כל רכיבי  – 44"בחטאו י#ָמתו

. משתתפי��פרדיגמה זו תקפה ג� לאירועי עבירה רבי. העבירה על ידי עבריי� יחיד

בחינת אחריות� של המשתתפי� באירוע נפתחת בהתבוננות על חלקו של כל אחד מה� 

יסיו� לברר א� יש בחלק זה כשלעצמו כדי למלא את במבודד מחלק� של היתר בנ

בצד פרדיגמת האחריות האישית והמלאה התפתחה במשפט . יסודותיו של האיסור

אלה מאפשרי� להתבונ� על .  דיני השותפות לדבר עבירה–הפלילי פרדיגמה נוספת 

משתתפי� ולחל� ממנה את אחריותו של כל �הפעילות המשותפת באירועי עבירה רבי

  .  מהשותפי� לפי תפקידו היחסי בהאחד

, המבצע באמצעות אחר, המבצע בצוותא: כנגד ארבעה שותפי� דיבר חוק העונשי�

צד לעבירה שלא קיי� בגופו את כל יסודותיה העובדתיי� עדיי� יכול . המשדל והמסייע

כמי ששידל , כמי שביצעה באמצעותו של אחר, להיחשב מי שביצעה בצוותא ע� אחרי�

ביצוע בצוותא וביצוע באמצעות אחר ה� דרכי� חלופיות . ה או כמי שסייע לואת מבצע

המתת הקרב� או נטילה ונשיאה של : למשל( שיכול להיות ישיר ומלא 45,לביצוע העבירה

ביצוע חלקי יכול להספיק לש� ייחוס . חלקי או עקי�, )החפ� הנגנב במו ידיו של הנאש�

ביצוע (וע משות� של העבירה ע� אחרי� אחריות מלאה לעושה א� הוא מתמזג בביצ

המשתתפי� בביצוע עבירה תו� : "לחוק העונשי�) ב(29כלשונו של סעי� ). בצוותא

ואי� נפקה מינה א� כל המעשי� נעשו , ה� מבצעי� בצוותא, עשיית מעשי� לביצועה

, באמצעות אחר, ביצוע עקי�". או א� נעשו מקצת� בידי אחד ומקצת� בידי אחר, ביחד

יי� כשהעושה משתמש ביתרו� שיש לו על אד� אחר כדי להביאו לבצע את רכיביה מתק

 יתרו� זה יכול ללבוש צורה של שליטה פיזית של המבצע 46.ההתנהגותיי� של העבירה

, )כגו� הסטה כוחנית של ידו של האחר לש� תקיפת הקרב� באמצעותה(העקי� על האחר 

כגו� הטעיית האחר לבצע (ה העבריינית והוא יכול להתבטא בהבנה עודפת של הסיטואצי

 
 .16דברי� כד   44
ראו מרי� . לחוק העונשי�) א(29' ס"  לרבות מבצעה בצוותא או באמצעות אחר–מבצע עבירה "  45

המבצע בדיני "מרדכי קרמניצר ; )1990 (29א ÌÈÏÈÏÙ " צורות של ביצוע עבירה פלילית"אריה �גור
 ).1990 (65א ÌÈÏÈÏÙ "  קווי� לדמותו–העונשי� 

, )חלק מקדמי וחלק כללי(הצעת חוק העונשי� "ה ארי�ראו מרי� גור. לחוק העונשי�) ג(29' ס  46
 ). 1994 (46–43, 9 כד ÌÈËÙ˘Ó" 1992–ב"התשנ
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 היחס 47).מעשה גנבה ללא מודעות לרכיב הנסיבתי בדבר היעדר ההסכמה של הבעלי�

או חסר (בי� המבצע העקי� לאחר מנוסח אפוא במונחי� של שימוש באחר ככלי תמי� 

ע� זאת הספרות המשפטית מתארת מצבי� . לביצוע העבירה) אחריות מסיבה אחרת

פיזית אחראי לביצוע העבירה ע� המבצע העקי� �מבחינה�� המבצע הישירחריגי� שבה

המערבת ג� החלפת אובייקט ועל כ� תעסיק אותנו , דוגמה מעי� זו. הפועל באמצעותו

ובה , ויורה' מכוו� את אקדחו לעבר א' מתייחסת לתרחיש כגו� זה שבו פ, בהמש� הדיו�

' ע, לפי הספרות הרלוונטית. ' לפגוע בבכדי לגרו� לקליע' מסיט את ידו של פ' בשנייה ע

–  �'  השליט את רצונו על הביצוע באמצעי� פיזיי� וביצע המתה של ב–המבצע העקי

מכוח ',  אחראי ג� הוא להמתת ב– שלח� פיזית על ההדק –' ואילו פ', באמצעות פ

   48.הדוקטרינה של מחשבה פלילית מועברת

ואחריות� נגזרת מאחריותו של , רההמשדל והמסייע אינ� מבצעי� את מעשי העבי

משדל הוא מי שבדרכי שכנוע הביא את . או שלו הגישו את הסיוע, המבצע שאותו שידלו

:  לחוק העונשי� מגדיר את דרכי השידול בהרחבה30סעי� . המבצע לעשיית העבירה

בהפצרה או בכל דר� שיש , בדרישה, בעידוד, המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע"

 מסייע ייחשב מי שלפני עשיית 49".הוא משדל לדבר עבירה, ו� הפעלת לח�בה מש

, ג� כא� פריסת החוק רחבה. העבירה או בשעת עשייתה עשה מעשה התומ� בביצוע

 �לאפשר את " שנעשה כדי 50 לחוק העונשי� מגדיר מעשה סיוע ככל מעשה31וסעי

גילוי העבירה או , עאו למנוע את תפיסת המבצ, להקל עליו או לאבטח אותו, הביצוע

ההבחנה בי� ". או כדי לתרו� בדר� אחרת ליצירת תנאי� לש� עשיית העבירה, שללה

לביצועה של "וה� בבחינת סיוע לבי� מעשי� " כדי לאפשר את הביצוע"פעולות הנעשות 

 א� אפשר לומר 51,שה� בבחינת ביצוע בצוותא היא הבחנה קשה במיוחד" העבירה

, למשל. בהירות�שבי� קטגוריות השותפות מתאפייני� באיבהכללה שכל קווי הגבול 

תרחיש הסטת האקדח שהובא לעיל מדגי� את קו הגבול שבי� ביצוע באמצעות אחר מזה 

 כמו –זוהי דוגמת גבול מאחר שהיא כורכת שליטה פיזית . לבי� שידול וסיוע מזה

בדר� . ובסיוע כמו בשידול –באחריות מלאה של המבצע הישיר , בביצוע באמצעות אחר

 
חיי� , יצחק זמיר, אהר� ברק (ÔÓÒÂÊ ¯ÙÒ 319" ביצוע עבירה באמצעות אחר"אריה �ראו מרי� גור  47

 ˘Ì„‡ ÈÏÎ– Ì„‡ È�·· ˘ÂÓÈ שחר אלדר ; )ד"התשמ, נפתלי ליפשי� וגבריאלה שלו עורכי�, כה�
È·Ï‰ÚÈ˘Ù È�Â‚¯‡ ˙‚‰�‰Â ˙Â¯È·Ú ÚÂˆ 19–30) 2009.(  

 .1.ראו להל� בפרק ב  48
ÌÈËÙ˘Ó " ? האמנ� בלתי אפשרי–שידול במחדל "רו 'לסקירת גבולותיו של השידול ראו בועז סנג  49

  ).1987 (482טז 
על הצור� במקור חובה לש� "מורג �ראו מרדכי קרמניצר וליאת לבנו�; לרבות עשייה בדר� מחדל  50

 ).2005 (175 ד ËÙ˘Ó ÈÏÚ"  העבירה של סיוע במחדלכינו�
 –ÌÈÏÈÏÙ· ˙ÂÓ‚Ó "  לחוק העונשי� במבח� הפסיקה39 תיקו� –צדדי� לעבירה "אריה �מרי� גור  51

˙ÈÏÈÏÙ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯Â˙· ÌÈ�ÂÈÚ 83) על ההבחנה בי� המבצע "אהר� אנקר ; )2001, אלי לדרמ� עור�
קושי נוס� מאפיי� את קו הִמתאר הנפשי שבי� שתי . )2002 (339יז ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ " בצוותא למסייע

 ). 1971 (97 ג ÌÈËÙ˘Ó" ? כוונת המבצע–כוונת המסייע "ראו מרדכי קרמניצר ; הקטגוריות



  ד"תשע מד משפטי�  שחר אלדר

246  

שאות� נחלק לקטגוריות של , כלל נוכל להסתפק בדוגמאות גרעיניות של סוגי השותפות

במוקד   שתעמוד–) ובמידת מה ג� סיוע, שידול, ביצוע באמצעות אחר(השתתפות עקיפה 

  .   למאמר יתמקד פרק ג שבו–) בצוותא(ולקטגוריות של ביצוע משות� , פרק ב למאמר

  המשתת� העקי� החלפת אובייקט ו. ב

  המשתת� העקי� הביא לשינוי האובייקט. 1

)‡ (˙ÂÈˆ‡ÂËÈÒ‰  
   52:בשלושת התרחישי� האלהתחילה נתבונ� 

מסיט את ידו ' עיה יבשנ בה. ומיתלהכדי ' אמנסה לירות ב' פ: 1תרחיש 

   53.ויהרגו' ביפגע ב', אתחת שיפגע ב,  שהיריכדי' פשל 

ומעוניי� ' מודע לתכניתו של פה', ע; כדי להמיתו' אורב לא' פ: 2תרחיש 

' יזהה אותו בטעות כא' לאזור המארב כדי שפ' שולח את ב', בפגיעה בב

ופוגע בה לאחר שזיהה ' מבחי� בדמותו המתקרבת של ב' פ; ויפגע בו

  . 'אותה בטעות כא

משכנע אותו ברגע ' א� חברו ע', מכוו� את אקדחו לעבר א' פ: 3תרחיש 

  .'האחרו� להמית דווקא את ב

יכולה  –בכל אחד מהתרחישי�  –' אחראי להמתה של ב' הא� המוטיבציה למצוא את ע

  ? לסייע ביישוב המחלוקות מתחו� דוקטרינת המחשבה המועברת

 עוסק בשידול לדבר 3 ממחישי� ביצוע באמצעות אחר ותרחיש �2 ו1תרחישי� 

', פ על  נהנה מיתרו� שליטה:כלומר ,על הסיטואציה' עהשתלט  1בתרחיש . עבירה

שפיע א� על ה המבצע העקי� ניה� א� בש–' פ מיתרו� הבנה על 'ע נהנה 2תרחיש בו

 יתקשההמשפט הישראלי . סוגווק ולא על יצירת הנזק או על זהות האובייקט הניז

 'פ,  רצח אד�הקשר שלב.  ביצוע באמצעות אחר לתרחישי� אלה כמשקפי�להתייחס

 
הוא ' א; הוא המשתת� העקי�' ע; הוא המשתת� הישיר או המבצע הפיזי של העבירה' בפרק זה פ  52

 .פגע בפועלהוא האובייקט שנ' האובייקט המיועד של העבירה וב
לחוק ) 2)(א(300 ' ס:במשפט הישראלי רכיב התנהגותי מוגדראי� לה מדובר בדוגמה של עבירה ש  53

ללא היזקקות ' עמפליל את ועל כ� , "גור� בכוונה תחילה למותו של אד�" ד� במי שהעונשי�
תה בקלות לדמיי� עבירת המשאפשר נראה  ע� זאת .לדוקטרינה חיצונית של ביצוע באמצעות אחר

 ממחישה קרמניצר סבור כי הדוגמה כמות שהיא ,על כל פני�. הכוללת רכיב התנהגותי מוגדר
ראו ;  האחראי לעבירה של כוונה תחילה'צעות פביצוע באמ' עבה הנטייה היא לייחס לשסיטואציה 

  . 69' בעמ, 45ש "לעיל ה, קרמניצר
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 העובדה שהאובייקט שנרצח. ד מהתרחישי� א� לא באח'ענחיתות ביחס לעמדת באינו 

שכ� עבירת הרצח , נפקותבכל אחת מהדוגמאות היא חסרת ' כיוו� פאליו שאינו זה 

 ברתודוקטרינת המחשבה הפלילית המוע,  לא מסוי�'אד�'ל הגור� למותו של מדברת ע

' ולכ� פ,  ספציפיי�קרבנותבייקט העבירה לידואציה צרה יותר של אווומונעת אינדי

 54אול� א� שכל מי שיחסו למשפט הפלילי אינו תועלתני גרידא .'ורשע ברצח של בי

המשפט  ,בשני התרחישי� הראשוני� פסולי� וראויי� להוקעה' ימצא את מעשיו של ע

לא משו� שמבצע בצוותא הוא אינו : השותפותדוקטרינות יתר  אות� לפילתייג יתקשה 

� וא וה,)ויאלא הופרע על יד (ו לא הסתייע ב'משו� שפמסייע וא אינו ה, פעל מתו� שיתו

בהיעדר דוקטרינה רלוונטית להרשעה .  פעולות שידולנקטלא משו� ש משדל וג� אינ

שתעקו� במקרי� כאלה את דוקטרינת המחשבה ,  דוקטרינה חדשהיצורהמשפט יכול ל

. הוא יכול לעשות שימוש יצירתי באחת הקטגוריות הקיימות ו– הפלילית המועתקת

 מלא או –העקי�  י האפשרויות נשאלת השאלה מהו היק� האחריות שנייחס למבצעשתב

 
תחשיב תועלתני של הפעולות שיוחסו . כללי��בניגוד לתועלת�, פעולות�בעיקר לתועלת�כוונתי   54

 .'אעומדת הצלתו ממוות של ' בתו של תשכ� כנגד המ, מוביל לתוצאה אפס' עבדוגמאות שבטקסט ל
 י�צפוי,  או בחינת פעולות שאינה נסמכת א� על שיקולי תועלת,תועלתני של כללי פעולהתחשיב 

אחת היא סוגיית ה: בהקשר זה מעניי� להתייחס בקצרה לשתי סוגיות. 'ע של תולהוביל להוקע
 קרונית הדוהרת דהרה קטלנית אל טבה אד� ניצב אל מול הדילמה א� להסיש, הקרונית הדורסנית

לסקירה מקיפה של (  היחיד של הקרונית ניצב אד� אחדהחלופיכשעל המסלול , אנשי�כמה עבר 
 .Eric Rakowski, Taking and Saving Lives, 93 COLUM. L. REV ראוהסוגיה והספרות שדנה בה 

 המעדיפות מותו של יחיד – סוגיה זו נתפסת בדר� כלל כמעמתת תפיסות תועלתניות). (1993) 1063
ראו  (הרואות בעצ� המתתו של האחד רע מוסרי,  ע� תפיסות דאונטולוגיות– על מות� של כמה

CHARLES FRIED, RIGHT AND WRONG 2 (1978); SAMUEL SCHEFFLER, THE REJECTION OF 

CONSEQUENTIALISM 89 (1982); FRANCES M. KAMM, MORALITY, MORTALITY vol. II – 
RIGHTS, DUTIES AND STATUS 239 (1996) ; יצחק קוגלרÔÈ˘�ÂÚ È�È„· ˙ÂÈÙˆ‰ ˙ÎÏ‰Â ‰�ÂÂÎ 

, ניצבי� על הכ� זה מול זה שני יחידי�' עבמקרה של , סוג זה של מקרי�לעומת . )1997 (192–191
מכא� שכל גישה . אינו יוצר כל יתרו� תועלתני' ב הרע הדאונטולוגי שבהסטת האקדח לעבר ולכ�

היא סוגיית האחרת סוגיה ה. 'עהמשלבת שיקולי� תועלתניי� ודאונטולוגיי� צפויה להוקיע את 
 שלילי אחר האחד חיובי וה– מניעי�א� להוקיע מי שפעל מתו� שני בשאלה העוסקת , המניע הכפול

 & Avi Sagi  ראו אצל).ל" סביב שאלת המניע הכפול בבסיס הסירוב להתגייס לצהפולמוסדוגמה ל(
Ron Shapira, Civil Disobedience and Conscientious Objection, 36 ISR. L. REV. 181 (2002); 
Alon Harel, Unconscionable Objection to Conscientious Objection: Notes on Sagi and 
Shapira, 36 ISR. L. REV. 219 (2002); David Enoch, Some Objections to Conscientious 
Objection and Civil Disobedience Refuted, 36 ISR. L. REV. 227 (2002); Avi Sagi & Ron 
Shapira, Rejoinder: Civil Disobedience and Conscientious Objection, 36 ISR. L. REV. 255 

חיבור ( È˙Â‰Ó‰ ÈÏÈÏÙ‰ ËÙ˘Ó· ÚÈ�Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯‰ ÏÚ 112–121כ� ראו אלקנה לייסט ; (2002)
). 2008,  הפקולטה למשפטי�–איל� �אוניברסיטת בר, לש� קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה

 האקדח ה� כדי להמית את את' הסיט עיתה מתעוררת אילו יהמחלוקת ה', עמקרה של על הבהשלכה 
 אי� מקו� לדבר על מניע – 'בלהמית את  –יחיד מניע ' עלהיה  שהיות אול� ,'אוה� כדי להציל את ' ב

  .ראויה להוקעה' עופעולתו של , את המניע הרע" לאז�"או " לנטרל"טוב שעשוי 
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ההתייחסות היחידה בכתיבה לאירועי� מסוג זה הציעה לעשות , כפי שנראה מיד? חלקי

שימוש בדוקטרינת הביצוע אול� . שימוש יצירתי בדוקטרינת הביצוע באמצעות אחר

ה של הדוקטרינה אל מעבר ת הרחבבאמצעות אחר כדי להתמודד ע� מקרי� אלה מחייב

  .לגבולותיה הנוחי�

שתי הקטגוריות : מעניי� שקיימת הקבלה בי� שני התחומי� הנדוני� בראש פרק זה

הראשיות של ביצוע באמצעות אחר ושתי הקטגוריות הראשיות של דוקטרינת העברת 

של כ� שדוגמאות של החטאת הפעולה עוסקות ביתרו� שליטה , המחשבה יוצרות מתא�

ודוגמאות של טעות בזהות עניינ� ביתרו� ההבנה שיש , המבצע העקי� על המבצע הפיזי

  .  למבצע העקי� על המבצע הפיזי

)· (˙Â�·Â˙  
התרחישי� שבה� הביא המשתת� העקי� לשינוי אובייקט העבירה נושאי� מטע� 

גנאי� וקרמניצר המחישו את יתרונה המושגי של העמדה , כזכור. אינפורמטיבי רב

, ]אובייקט-מקובעת מתחשבי� במחשבה[א� לא : "3הטהרנית בדוגמה המקבילה לתרחיש 

להרוג במקומו , ]'א [קשה להבי� מדוע יש בהנעתו המוצלחת של מי שגמר אומר להרוג את

 א� מקרי� המשלבי� את החלפת אובייקט העבירה 55".משו� שידול לרצח] 'ב[את 

 האינטואיציות שלנו להמשגת המחשבה עברייני ה� כלי משוכלל לחידוד�וביצוע רב

אול� כוח ההמחשה של תרחיש זה הוא .  משתלב במגמה זו3הרי שתרחיש , הפלילית

או , )1תרחיש (' על ידי ע' בניגוד למקרה של הסטת ידו של פ. החזק פחות מבי� השלושה

 את ,המתייחסי� לאירוע ירי יחיד, )2תרחיש (לזירת המארב ' שליחת קרב� שונה על ידי ע

זהו למעשה מקרה . 'הרג ב) 2('; הרג א) 1: (תרחיש השידול אפשר לפצל לשני אירועי�

בדומה לתרחיש )  לחוק העונשי�30כהגדרת סעי�  (פרטי של הבאת אחר לביצוע עבירה

  והמשתת� העקי� שכנע אותו להרוג,שבו המשתת� הישיר תכנ� לגרו� חבלה לאחר

זנוח את תכניתו המקורית ולאמ� במקומה תכנית ל' שידל את פ' ע.  את אותו אחרדווקא

תרחיש , ג� לפי הסתייגות זו. ' אחריותו כמשדל להמתת ב ומכא�–השונה ממנה , אחרת

שהרי לא היינו ממהרי� , השידול מדגי� את כוחה האינטואיטיבי של העמדה הטהרנית

� האירוע לראות יצירת אירוע עבירה נפרד במקרה שבו המשתת� העקי� הביא לשינוי יו

משדל כי ' במקרי� מעי� אלה לא נראה בע, אכ�). בהינת� זהות אובייקט(או דר� הביצוע 

מכא� שהמשפט אכ� רגיש לזהות האובייקט . א� מסייע שנת� עצה בדבר אופ� הביצוע

לנושא זה של החלפת האובייקט לעומת שינוי מודוס הפגיעה נחזור (שנפגע בפועל 

  56).להל�

 
 .1.וכפי שנדו� לעיל בפרק א, 98–97' בעמ, 2ש "לעיל ה, גנאי� וקרמניצר  55
ג� תרחישי� של ביצוע באמצעות אחר מדגישי� את חשיבותו של האובייקט הספציפי . 2.בפרק ב  56

לא כדי שיפגע  –) 2� ו1תרחישי� (או מטעה אותו ' היה מסיט את ידו של פ' נדמיי� שע. באופ� דומה
למשל בפגיעה במכל גז ( במקו� לפגוע בו ישירות באופ� עקי�' אלא כדי שיפגע בא' במקו� בא' בב
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יותר מציגי� מקרי� מתחו� הביצוע באמצעות אחר כגו� אילוסטרציה מובהקת 

תרחישי� אלה הובאו בספרות כדוגמה המשכנעת ביותר נגד הגישה . �2 ו1תרחישי� 

57.הרווחת שלפיה ביצוע באמצעות אחר מותנה בהיות האחר פטור מאחריות פלילית
 

י א�  ואול– א� שהמבצע הפיזי אחראי לעבירה באופ� מלא, נכתב כי בתרחישי� אלה

 נכו� לראות ג� במשתת� העקי� מבצע – שכ� פעל במו ידיו, יותר מהמבצע באמצעותו

 מיד נראה כיצד תרחישי� אלה נכללי� ג� 58.של העבירה באמצעות המבצע הפיזי

בקבוצת הדוגמאות המשכנעות ביותר ליישוב מחלוקות מתחו� המחשבה הפלילית 

 1עצ� העובדה שתרחישי�  .ית המחשבה הפלילהמשגתה שלהמועברת ולבחירת אופ� 

 האחראי במידה שווה למבצע ,לביצוע באמצעות אחר כמעט בודדות ה� המחשות �2ו

תרחישי�  צריכה לגרו� לנו לחשוד בהנחות היסוד של ,)ואולי יותר מכ�(באמצעותו 

להבחי� שהבחירה להעתיק את המחשבה מהאובייקט המיועד לאובייקט אפשר . אלה

היא העדפת משמעות הדבר ו, צרת את הקושי שבתרחישי� אלהשנפגע בפועל היא שיו

עמדה הטהרנית העדפת האובייקט של המחשבה הפלילית ו�המשגה מקובעת

  . לסיטואציה

' באופ� שהקליע יפגע בב' מסיט את ידו הלוחצת על ההדק של פ' ראינו שכאשר ע

'  באמצעות פביצוע' הביעה הכתיבה מוטיבציה לייחס לע, )1תרחיש (המיועד ' ולא בא

באיזו רמת . בעיקר לנוכח היעדרה של דוקטרינה אחרת המאפשרת הפללה', של המתת ב

נבח� את הפתרו� שיינת� ? המשגה אפשר יהיה להגשי� מוטיבציה זו בדר� הטובה ביותר

 
במקרה זה מדובר על אותו ). אולי כדי לטשטש את זהותו של היורה ולהקשות על תפיסתו, שלצדו

והמוטיבציה לייחס , התרחישי� היו מאבדי� את כוח� האינטואיטיבי; אובייקט א� על מודוס שונה
  . פוחתת במידה ניכרתלמשתת� העקי� אחריות כמבצע באמצעות אחר הייתה 

גדירה את האחר המ ,אמריקנית�אנגלוהמשפטית הספרות באופ� כמעט גור� את המאפיינת הגישה   57
‘Innocent Agent’ :“Whoever commits a crime by an innocent agent is a principal in the 

first degree” (JAMES FITZJAMES STEPHEN, A DIGEST OF THE CRIMINAL LAW 15 (9th ed. 
1950)); “A person who employs an innocent agent is liable as a principle [...]” (IAN 

MCLEAN & PETER MORRISH, HARRIS’S CRIMINAL LAW 73–74 (22nd ed. 1973)); “[T]he 
felony may have been committed by the hand of an innocent agent who, having no 
blamable intentions in what he did, incurred no criminal liability by doing it” (J.W. CECIL 

TURNER, KENNY’S OUTLINE OF CRIMINAL LAW 111 (19th ed. 1966)); “An innocent agent 
is one who is clear of responsibility […] [i]n law he is a mere machine […]” )WILLIAMS ,

  .)350' בעמ, 15ש "לעיל ה
וראו ג� המקורות (לדבריו . 69' בעמ, 45ש " במאמרו לעיל ה2� ו1קרמניצר הציג תרחישי� מסוג   58

במקו� ' באופ� שהקליע יפגע בב'  של פמסית את ידו הלוחצת על ההדק' כאשר ע, )שהוא מצטט ש�
אחראי� לעבירה ' וה� ע' ה� פ', לא' לזירת המארב שטומ� פ' שולח את ב' או כאשר ע, המיועד' בא

 בעיקר בהיעדר ,אחראי לרצח' פא� שג� , אחראי כמבצע באמצעות אחר' ע. 'שלמה של רצח כלפי ב
פי גישתו המשתקפת במאמרו המשות� ע� ל, קרמניצר. 'את המתתו של ב' דר� נוחה יותר לייחס לע

עמדה , כפי שנבהיר בטקסט. ' אחראי לניסיו� ההמתה של א1מתרחיש ' יראה בפ, 2ש "לעיל ה, גנאי�
 . 'כמבצע באמצעות פ' לע' זו רק מקלה את ייחוס ההמתה של ב
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התכוו� להמית ' פ. אובייקט�לתרחיש לפי המשגה כללית ולאחר מכ� לפי המשגה תלוית

דוקטרינת המחשבה . 'ת של כוונתו כוללת את המתת בומכא� שהמשגה כללי, אד�

ולכ� יוצא שהוא אחראי מלא ', לב' המועברת מאפשרת ממילא להעתיק את כוונתו מא

' פ, לפי העמדה המבטלת ודוקטרינת העברת המחשבה,  במילי� אחרות59.לעבירה

טור לפ: והמשפט נותר אפוא ע� שתי אפשריות לא רצויות', אחראי באופ� מלא להמתת ב

או להרחיב את גבולותיה של דוקטרינת הביצוע באמצעות ' מאחריות להמתת ב' את ע

. אחריות מלאה לעבירה�שיאפשר ביצוע באמצעות אחר בר, אחר באופ� לא טבעי

כאשר . אובייקט עוקפת את הקושי האמור�המשגת המחשבה הפלילית כמקובעת

ל לפי היסוד הנפשי הממשי המשתת� הישיר יורשע בעניינו של אובייקט העבירה בפוע

 יישמר יתרונו של המשתת� – פזיזות או רשלנות –שלו באשר לאפשרות הפגיעה בו 

 האפשרות של ביצוע רצח באמצעות אחר רשל� או פזיז 60.העקי� על המשתת� הישיר

טבעית לדוקטרינה יותר מהאפשרות של ביצוע רצח באמצעות מי שאחראי א� הוא לרצח 

מכא� שהעמדה . סיכוייה לשמש הלכה נוהגת גבוהי� בהרבהו, של אותו אובייקט

  . הטהרנית ממשיגה ביעילות רבה יותר תרחישי� דוגמת הסטת האקדח

בהערת ביניי� אבקש לחזור ולהזכיר כי הנושא אינו נתו� להכרעה לוגית 

 אמנ� 1האובייקט לתרחיש �לכ� הפתרו� שמספקת ההמשגה מקובעת. משמעית�חד

: 1אדגי� בעזרת גרסה של תרחיש . א� זה אינו יתרו� גור�, הטהרניתמקנה יתרו� לעמדה 

סבר , ומתו� טעות בדבר חוקי הבליסטיקה' וה� את ב' מתו� כוונה להמית ה� את א', פ

', ע. וימית את שניה�' וה� בב' שהוא מכוו� את האקדח באופ� שקליע בודד יפגע ה� בא

ולכ� הוא , בלבד' ליע צפוי לפגוע באיודע שהק', שידיעותיו בבליסטיקה טובות משל פ

כוללת בפועל את שני ' בגרסה זו הכוונה של פ. 'לעבר ב' מסיט את ידו היורה של פ

ולכ� ג� מצדדי העמדה הטהרנית צפויי� לראות בה דוגמה לביצוע , האובייקטי�

 
אשר וכ� כ, המצריכות צפיות של גרימת התוצאה כחלק מדרישת הסיבתיות שלה�, בעבירות תוצאה  59

הרשעתו של המשתת� הפיזי , העברת המחשבה הפלילית מותנית בצפיות הפגיעה באובייקט בפועל
תלויה בכ� שפעולתו המתערבת של המשתת� העקי� לא הפכה את התוצאה שנגרמה בפועל לבלתי 

 יהיה על המשתת� הישיר לצפות את 2� ו1סביר בעיניי שבמופעי� הטיפוסיי� של תרחישי� . צפויה
ולכ� ,  האובייקט בפועל נמצא בסמו� לאובייקט המיועד1בתרחיש . באובייקט בפועלהפגיעה 

 המשתת� הישיר מכוו� לעברו של 2בתרחיש . הפגיעה האפשרית בו תהיה בדר� כלל צפויה
 .והאפשרות של טעות באשר לזהותו של זה תהיה בדר� כלל בגדר הצפיות, האובייקט בפועל

 גורסי� שלפי העמדה הטהרנית אחריותו של העושה 104' בעמ, 2ש "לעיל ה, גנאי� וקרמניצר  60
. במקרי� של החטאת הפעולה עשויה להיות גבוהה מזו שלפי הדוקטרינה של העתקת המחשבה

ת כשהעושה התכוו� לפגוע באובייקט המיועד והיה פזיז באשר לאפשרו, במקרי� של המתה, למשל
ואילו העמדה , העתקת המחשבה תייחס לעושה עבירה יחידה של רצח, הפגיעה באובייקט בפועל

ג� א� האחריות המשולבת בגי� .  ניסיו� רצח והמתה פזיזה–הטהרנית עשויה לייחס לו שתי עבירות 
החשוב לעניי� הביצוע באמצעות אחר הוא , ניסיו� רצח והמתה פזיזה עולה על האחריות בגי� רצח

 כלומר המתתו של הקרב� בפועל –אשר להמתה שביצע המבצע העקי� באמצעות המבצע הישיר שב
– �  ). הפזיז(בעל יסוד נפשי עוד� על זה של המבצע הישיר ) שהתכוו�( היה המבצע העקי



  עברייני והחלפת אובייקט העבירה�ביצוע רב  ד"עתש מד משפטי�

251  

 הממחיש טוב – 1ג� תרחיש , כ�. מבצע העקי�כ לאותה עבירהבאמצעות אחר האחראי 

 אינו יכול להכריע בסוגיה מבחינה לוגית – את יתרונה של העמדה הטהרנית מהאחרי�

  . אלא רק לספק תמיכה חלקית לאינטואיציה הטהרנית

א� כי באופ� ,  א� הוא אילוסטרטיבי– שליחת קרב� שונה לזירת המארב – 2תרחיש 

 בשל החטאת' פוגע בב'  פ1התרחישי� נבדלי� זה מזה בכ� שבתרחיש . שונה מקודמו

 נלמד כי אירועי� של 2מתרחיש .  הוא עושה זאת בשל טעות בזהות2ובתרחיש , הפעולה

, החלפת אובייקט על ידי המשתת� העקי� מספקי� נימוק טוב נגד הגישה המפצלת

לא כ� סבורי� גנאי� . כלומר נגד ההבחנה בי� החטאת הפעולה לבי� טעות בזהות

  : 2תרחיש כ� ה� מתייחסי� לדוגמה המקבילה ל. וקרמניצר

שכ� הוא פעל במחשבה פלילית , עבירת תקיפה] 'פ[במקרה זה ביצע 

] 'ע. [ולטעות אי� נפקות משפטית, לתקו� את האד� שניצב מול עיניו

אילו היינו גורסי� שיש . ביצע ג� הוא עבירת תקיפה באמצעות אחר

 כאילו, ]'ב[אל הפגיעה ב] 'א[להעביר את המחשבה הפלילית לפגוע ב

אזי אי� מקו� כלל לביצוע , ]'ב[�עושה מלכתחילה לפגוע בהתכוו� ה

  61.באמצעות אחר

מסקנת� היא שבמקרי� המשלבי� השתתפות עקיפה וטעות בזהות לא יהיה נכו� : כלומר

. שכ� אז אי אפשר יהיה לייחס לעקי� ביצוע באמצעות הישיר, להעתיק את המחשבה

 שהרי אי� הבדל א� נעתיק את ,טענה זו היא כחרב פיפיות התקפה לשני צדי הטיעו�

, כ� או כ�. כגישת�', מחשבה ישירה בנוגע לב' או א� נייחס לפ' לב' מא' מחשבתו של פ

יוצא שג� לפי גישת� של גנאי� וקרמניצר . 'אחראי כמי שפעל במחשבה לפגוע בב' פ

אי� מקו� כלל לביצוע באמצעות  "– ובאותה מידה –ולכ� ', עבירה מלאה נגד ב' ביצע פ

כמו (הוא ממחיש .  מלמד על היפוכה של הגישה המפצלת2תרחיש ,  למעשה62".חרא

שנכו� לדבוק בעמדה הטהרנית ג� במקרי� המערבי� ביצוע באמצעות אחר ) 1בתרחיש 

�ניסיו� פגיעה ' ולייחס לפ, והחלפת האובייקט עקב טעות בזהות שגר� המשתת� העקי

הרשיע את המטעה כמבצע באמצעות בדר� זו המוטיבציה של גנאי� וקרמניצר ל. 'בא

 – כלומר המשתת� הישיר הטועה – "אחר"ה. אחר תבוא על סיפוקה בצורה טובה יותר

כי א� , כפי שתורה הגישה המפצלת, לא יורשע בפגיעה מכוונת באובייקט בפועל

ולכ� בעניי� האובייקט שנפגע בפועל יחזיק המבצע העקי� , בפזיזות או ברשלנות בלבד

באופ� המאפשר לדוקטרינת הביצוע באמצעות אחר להוביל , י על האחריתרו� מנטל

  . להכרעה צודקת בלי לחרוג מגבולותיה הנוחי�

 – "אד�"המשגה כללית של המחשבה הפלילית כמתייחסת לקטגוריות כגו� : לסיכו�

 גורמת שבדוגמה של הטיית –כמו ג� הפעלתה של דוקטרינת המחשבה המועברת 

 
 .88–87' בעמ, 2ש "לעיל ה, גנאי� וקרמניצר  61
 .ש�  62
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 אפשר יהיה לייחס למשתת� העקי� אחריות להמתת האובייקט אי) 1תרחיש (האקדח 

המשגת המחשבה של המשתת� . שנפגע בפועל חר� היותו גור� מכריע במותו של זה

, כבגישה הטהרנית, אובייקט ומתייחסת לאובייקט המיועד בלבד�הישיר כמקובעת

קט תאפשר לייחס למשתת� העקי� ביצוע באמצעות המשתת� הישיר של המתת האוביי

 ומכא� עדיפותה הבולטת במקרי� שבה� המבצע העקי� גר� למבצע הישיר –בפועל 

אובייקט � מקובעת ממחיש את עדיפותה של המשגה2בה בעת תרחיש . להחטאת הפעולה

ג� במקרי� שבה� המשתת� העקי� גר� למבצע הישיר לטעות בזהותו של אובייקט 

' מא' את ידו של פ' � כשהסיט עראינו שהאילוסטרציה תקפה באותה מידה בי. העבירה

התוצאה המשולבת של הדיו� . 'הוא למעשה א' לחשוב שב' ובי� כשגר� לפ' לעבר ב

בתרחישי� שבה� המשתת� העקי� הביא לשינוי אובייקט העבירה היא תמיכה בעמדה 

  . שהיא ג� טהרנית וג� עקיבה

החלפת מיד נראה שתובנות דומות נובעות ג� מסוגי� אחרי� של שילוב בי� 

  .האובייקט לבי� שותפות לדבר עבירה

  המשתת� הישיר הביא לשינוי האובייקט. 2 

)‡ (˙ÂÈˆ‡ÂËÈÒ‰  
ונבדוק בכל אחד מה� א� נכו� לייחס למשתת� , נתבונ� עתה בשלושה תרחישי� נוספי�

  .העקי� אחריות בגי� הפגיעה באובייקט בפועל

; עי� לש� כ�או מספק לו אמצ' להמית את א' שולח את פ' ע: 4תרחיש 

  .'ופוגע בב' מחטיא את א' פ

; או מספק לו אמצעי� לש� כ�' להמית את א' שולח את פ' ע: 5תרחיש 

  .'וממית תחתיו את ב' טועה בזהותו של א' פ

; או מספק לו אמצעי� לש� כ�' להמית את א' שולח את פ' ע: 6תרחיש 

  .'בוחר מסיבותיו שלו להמית דווקא את ב' פ

 התכנית המקורית על ידי המשתת� הישיר כורכי� שאלות של קשר שינויתרחישי� של 

א� הסטייה היא ) 1: (סיבתי בשאלות של יסוד נפשי ומוסיפי� לשקלול ארבעה משתני�

) 3(; מידת הסטייה של המבצע מהתכנית המקורית) 2(; מוטעית או מכוונת, תאונתית

ייקט תיתפס בדר� כלל החלפת האוב. עיתוי הסטייה) 4 (63;האופי והתוכ� של הסטייה

 
משתנה נפרד הוא היסוד הנפשי . 198' בעמ, 21ש "לעיל ה, SMITHמוזכרי� אצל ) 3(–)1(� משתני  63

�הא� נסתפק בסיבתיות עובדתית בי� השתתפותו העקיפה לבי� הפגיעה באובייקט : של המבצע העקי
ל פזיזות לצור� הרשעה בגי� הפגיעה או שמא נדרוש יסוד נפשי של רשלנות או א� ש? השונה

לנה� זיהה בשעתו ארבע גישות לאחריותו של משתת� עקי� לשינוי היעד על ידי ? באובייקט השונה
גישת ההסמכה ) 4(; גישת הפזיזות) 3(; גישת הרשלנות) 2(; גישת הסיבתיות) 1: (המשתת� הישיר
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 הביצוע נחשבת לזניחה א� מודוסהחלפת , לש� השוואה. כסטייה בעלת אופי מטריאלי

למשל , מהותי למשתת� העקי�המודוס שאפשר להעלות על הדעת דוגמאות שבה� 

והרוצח ששכר ,  ביטח את אשתו למקרה של מוות מתאונת דרכי�הנאש�במקרה שבו 

כאשר פוליסת הביטוח מוגבלת ,  בדומה לכ�64. למוותכדי שידרוס אותה דווקא ירה בה

  . גורמי� אלה עשויי� להיהפ� מהותיי� לביצוע, בזמ� או במקו�

ואובייקט העבירה , א� א� המודוס של ביצוע העבירה בדר� כלל אינו נחשב למהותי

. אי� להסיק מכ� שהאובייקט הוא הגור� המהותי היחיד בעבירה, דווקא כ� נחשב לכזה

וא� המשתת� הישיר מבצע , לל גבולות העבירה הספציפית חשובי� ג� ה�בדר� כ

' א� ע, כ�. הסטייה תיחשב למהותית, עבירה שונה מהמתוכנ� כלפי האובייקט המתוכנ�

יתגנב באמצעותו למוזאו� ישראל לאחר שעת הסגירה ' מפתח גנבי� בציפייה שפ' נת� לפ

' ואילו פ, של פרנסיס בייקו�" � לוסיי�מתווה לדיוק"ויגנוב מהאג� לאמנות מודרנית את 

כדי לפגו� בתמונה זו ' הגיע למוזאו� בשעות הפתיחה והשתמש במפתח שקיבל מע

 
 David Lanham, Accomplices and Transferred Malice, 96 L.Q.R. 110, 110ראו . המפורשת

 יתר הגישות רלוונטיות ג� .שימו לב שהגישה הרביעית היא היחידה הייחודית לשותפות. (1980)
ע� הגישה , גישה זו. לאחריותו של העושה הבודד שפעולתו אינה פוגעת באובייקט המיועד

ייקטיבי בנוגע שתיה� מצריכות יסוד נפשי סוב: למעשה שוללת את העברת המחשבה, השלישית
הגישה הראשונה והשנייה . לפגיעה באובייקט בפועל ולכ� ה� שקולות או קרובות לעמדה הטהרנית

נכללות בעמדה המבטלת או בעמדה התומכת בהעברת המחשבה הפלילית במקרי� של החלפת 
והגישה השנייה מחפשת , הגישה הראשונה מאפשרת את העברת המחשבה ללא מגבלה. האובייקט

 את הדוקטרינה כדי ליצור איזו� בינה לבי� דרישת ההלימה בי� המחשבה הפלילית ליסוד להגביל
ומאז מאמרו של , הגישה השנייה מקובלת יותר בכתיבה). 18ש "לעיל ה, Mitchellראו (העובדתי 

, חרות להגבלת תחולתה של הדוקטרינהלנה� א� נוצרו גישות משנה המתבססות על אבני בוח� א
 )386' בעמ, 26ש "לעיל ה, Horderכגישת , ”Remoteness“(ריחוק בי� הכוונה לבי� התוצאה : למשל

 :וויליאמסכגישת , ”immediate and physical effect“ (או מידיות ופיזיות של התוצאה בפועל
GLANVILLE WILLIAMS, TEXTBOOK OF CRIMINAL LAW 181 (2nd ed. 1983) .( להל� אתייחס

לא אוכל להיכנס לכלל הסיבות לבחירה .  בלבד– או הצפיות האובייקטיבית –לגישת הרשלנות 
לשיקולי� נוספי� לבחירה בגישת הרשלנות . ואעשה כ� בטקסט באופ� חלקי בלבד, ברשלנות דווקא

אחריותו של , לגישתו. לנה� תומ� דווקא בגישת הסיבתיות. 657–649' בעמ, 1 ש"לעיל ה, Eldarראו 
המשתת� העקי� צריכה להסתמ� על השאלה א� הפגיעה באובייקט בפועל הייתה תוצאה ישירה של 

פיכ� הוא מבקר את ההחלטה ל. ניסיו� המשתת� הישיר להשלי� את העבירה כלפי האובייקט המיועד
�בSaunders and Archer , באמרו כי מותה של הבת היה תוצאה ישירה של ניסיונו של סונדרס

אפשר להתווכח ע� קביעתו שמדובר ? האומנ�). 114' בעמ, ש�, Lanham(להרעיל את אשתו 
, צח הבתשל ר) התמימה(במחדלו של סונדרס אפשר לראות ביצוע באמצעות אשתו : בתוצאה ישירה

  .ר סייע לה'עבירה חדשה ושונה מזו שארצ: כלומר
ואילו , שכ� הדר� המיועדת הובילה לזכייה בכספי הביטוח, אפשר לומר שהתוצאה השתנתה כא�  64

,  מדובר באותה תוצאה– המתה –בר� לעניי� העבירה הנדונה . הדר� שננקטה בפועל לא הובילה לכ�
 .מות האשה: היינו
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אינו אחראי כמסייע לפעולה זו א� שהעבירה בוצעה כלפי האובייקט ' ע, עצמה

   65.המתוכנ�

מודוס שונה ואובייקט שונה ה� שניה� סטיות מהיעד המקורי שאינ� חורגות 

מדוע החלפת המודוס אינה נחשבת מהותית לאחריותו של  ,א� כ�. ות העבירהמגבול

רואה ' אנדרו אשוורת? העושה ואילו החלפת האובייקט כ� נחשבת מהותית למטרה זו

מבחינת האופי  –א� שמודוס שונה ואובייקט שונה ה� סטייה דומה : בכ� עניי� פרגמטי

 לדבר על – ולכ� נראה נחו� פחות –חות הרי זה טבעי פ,  מיעד העבירה המקורי–והתוכ� 

ג� א� בשונה , ניסיו� לפגוע באובייקט מסוי� כשפעולתו של העושה פגעה באובייקט זה

 במוב� מסוי� הסבר זה אינו עונה על השאלה אלא רק מציג אותה בצורה 66.מהמתוכנ�

כל כ. עדיי� עלינו לתהות מהי התכונה של האובייקט השונה שיוצרת את ההבדל; אחרת

לכל "לפי האתוס של , אולי זה הייחוד של כל ב� אנוש, שמדובר באובייקטי� אנושיי�

אבל המשפט אינו מבדיל בהקשר , שהמשפט עשוי לראות עצמו מחויב לו" איש יש ש�

. והוא מקנה חשיבות מהותית בעבירה ג� לאובייקטי� דוממי�, זה בי� אנשי� לחפצי�

ומדוע , בי� חפ� שונה לדר� פעולה שונהאפשר לחדד ולשאול מה ההבדל , א� כ�

ייתכ� שהסיבה לכ� נעוצה לא . החלפת הראשו� היא מהותית והחלפת השנייה אינה כזו

מאחר שבדר� כלל זהות . ביחס שלנו לשתי הסטיות האמורות אלא במידת שכיחות�

המשפט מייחד דיו� לסוגיית המחשבה המועברת בי� , האובייקט חשובה לעושה

המשפט נמנע , מאחר שבדר� כלל המודוס של גרימת הפגיעה אינו חשוב; אובייקטי�

הנחה את ' א� ע, כ�. מהפניית תשומת לב דומה לשינוי המודוס במסגרת גבולות העבירה

בחר להמית את הקרב� בהרעלתו ' אי� זה משנה א� פ, להמית את הקרב� בחניקה' פ

מי� תרחישי ההמתה  כפי שמדגי–אול� מאחר שלעתי� הדר� כ� חשובה . דווקא

 אזי אופייה ותוכנה של הסטייה אינ� אמורי� לשמש גור� מכריע בשאלת –המבוטחת 

�אופ� ההתייחסות לאחריותו של העושה צרי� להיות אחיד . אחריותו של המשתת� העקי

השאלה שעלינו לשאול אינה מהו אופי הסטייה ,  א� כ�67.לאובייקט אחר ומודוס אחר

עשויי� , כמו ג� היקפה, אופי הסטייה. � לצפות את הסטייהאלא א� היה העושה צרי

  68.א� אי� בכוח� להכריע בשאלה זו, להוות אינדיקציות לקיומה או להיעדרה של צפיות

 
אחריות� של המשדל והמסייע לפי סעי� זה . א לחוק העונשי�34' רת לפי סא� לא כעבירה נגר  65

מותנית ברשלנות� בנוגע לעבירה הנגררת ובקיומה של עבירת רשלנות בעלת יסוד עובדתי זהה לזה 
אי� למצוא בחוק עבירת רשלנות , היה רשל� בנוגע לעבירה הנגררת' א� א� ע. שבעבירה הנגררת

  .שתחול עליו
66  ANDREW ASHWORTH, PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 198 (5th ed. 2006)) להל� :

(ASHWORTH – PRINCIPLES.  
מעניי� להיווכח שמודל הקוד הפלילי האמריקני כור� יחד החלפת אובייקט והחלפת מודוס ומתייחס   67

  .MODEL PENAL CODE §2.03(2) (1962)ראו . אליה� באופ� זהה
 דרישה של צפיות אובייקטיבית באשר לאובייקט בפועל ממילא ,כאשר העבירה מותנית בתוצאה  68

בר� תיתכנה סיטואציות תאונתיות ג� בעבירות המותנות . תחול עליה כחלק מדרישות הסיבתיות
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החלפת האובייקט על ידי המשתת� הישיר , בהקשר של צורות ההשתתפות העקיפה

רישות  אינה פוגמת רק במידת הצפיות אלא ג� בד– בדומה להחלפת המודוס –

שינוי היעד פוג� במידת השליטה של המבצע , למשל. ספציפיות של דוקטרינת השותפות

המבצע העקי� אמנ� יצר את . באמצעות אחר במעשיו של האחר ובסיטואציה העבריינית

, התנאי� לפגיעה באובייקט שנפגע בפועל בשלחו את האחר לפגוע באובייקט המיועד

נפגע מעידה על גריעה ממידת השליטה שהייתה אול� העובדה שאובייקט שונה הוא ש

הפגיעה באובייקט אחר מזה , אשר לשידול. למשתת� העקי� על השתלשלות האירועי�

הפער שנוצר בי� תוכ� השידול לבי� : המיועד פוגמת במידת המסוימות של השידול

  .  הפעולה גורע משלמות השידול

רה שבו המשתת� הישיר הביא  במק עוסקSaunders and Archer69בעניי� פסק הדי� 

. הוא נופל) 6–4(השאלה המעניינת היא באיזה מ� התרחישי� . לשינוי אובייקט העבירה

את אחריותו של הגישה הרווחת בדיו� על פסק הדי� והסוגיה שהוא מעלה תולה 

המשתת� העקי� להחלפת האובייקט בשאלה א� המשתת� הישיר החלי� את האובייקט 

תת� העקי� אינו אחראי א� המשתת� הישיר סטה במכוו� המש. במכוו� א� לאו

והחליט במכוו� להמית באמצעותו ' א� קיבל סכי� כדי להמית את א: למשל, מהתכנית

 70.סטייה תאונתית או מוטעית של המשתת� הישיר תחייב את המשתת� העקי�. 'את ב

. � הפטור לכיוו6 לכיוו� האחריות ואת תרחיש �5 ו4גישה זו מובילה את תרחישי� 

 כתרחיש Saunders and Archerמסווג את המקרה של , האוחז בגישה זו, דייוויד אורמרוד

ר הוא מייחס 'את ההחלטה של בית המשפט לזכות את המשתת� העקי� ארצ. 6מסוג 

לכ� שבחירתו של סונדרס להחריש לנוכח העברת התפוח המורעל מהאישה לבת יוצרת 

אורמרוד מעיר שאלמלא נכח . ר' הסיוע של ארצהמנותק ממעשי, מעשה חדש ועצמאי

היה זה מקרה של החטאת הפעולה , סונדרס במעמד שבו העבירה האישה את התפוח לבת

שהרי לפיו ,  הערה זו היא יישו� שגוי של הכלל71.ר היה נושא באחריות'וארצ) 4תרחיש (

אלה לא נוכחותו של המשתת� הישיר במעמד החלפת האובייקט היא החשובה אלא הש

אילו לא נכח סונדרס במקו� א� סידר את  . א� החלפת האובייקט הייתה מכוונת או לא

 .ר'לא היה משתנה ניתוח אחריותו של ארצ, הדברי� כ� שהאישה תעביר את התפוח לבת

אזי , אילו ניסה סונדרס למנוע מבתו לאכול מהתפוח א� לא היה מספיק למנוע את מותהו

. ר'את הפעולה המחייבת ה� את סונדרס ה� את ארצחר� נוכחותו היה מדובר בהחט

השילוב של נוכחות סונדרס והימנעותו מהתערבות להצלת חיי בתו הופ� את הרעלתה 

 
עקיבות הטיפול בסוגיית הסטייה . ועל כ� אינ� מצריכות הוכחת קשר סיבתי, בהתנהגות בלבד

  .  ידרש צפיות אובייקטיבית בנוגע לאובייקט בפועלהתאונתית מצריכה שג� בעניי� עבירות אלה ת
  .3ש "ראו לעיל ה  69
 ושל, 782' בעמ, 21ש "לעיל ה, CARDההתמקדות בסטייה מכוונת עומדת למשל בבסיס הניתוח של   70

DAVID ORMEROD, SMITH & HOGAN'S CRIMINAL LAW 211–213 (13th ed. 2011) ; ראו ג� את
  .המקורות המובאי� ש�

  .213' בעמ, ש�  71
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בדומה למקרה שבו היה סונדרס משתמש ברעל שסיפק לו , למעשה מכוו� חדש ונבדל

   72.ר בזמ� אחר ובמקו� אחר ונגד אד� אחר'ארצ

ה של בית המשפט שד� במקרה מייקל בוהלנדר כנגד הגישה הרווחת וכנגד העמד

). 4תרחיש ( כדוגמה של החטאת הפעולה Saunders and Archerמסווג את המקרה של 

 ואי� בכוחו של מחדל לנתק –סונדרס לא פעל להחלפת האובייקט כי א� חדל , לגישתו

יתר לנוכחותו של �שטועה בייחוס של משמעות,  בניגוד לאורמרוד73.שרשרת סיבתית

בוהלנדר טועה בכ� שאינו מקנה כל חשיבות לשאלת נוכחותו של , סונדרס במקו�

עובדתית אי� משמעות לנוכחותו של סונדרס במעמד �ייתכ� שמבחינה סיבתית. סונדרס

אול� נוכחותו של סונדרס עשויה להפכו מחוליה , של מעבר התפוח מהאישה לבת

אפשר לזהות כא� שרשרת . הפסיבית בשרשרת הסיבתית למבצע באמצעות אשתו התמימ

�עבירה ' שמבצע באמצעות צ', נות� את התפוח לפ' ע: ארוכה יותר מביצוע ישיר ועקי

והוא היה , א� הייתה האישה אומרת לסונדרס להעביר את התפוח לבת. נגד קרב� חדש

. ישיר ומכוו� של המתת הבת על ידי סונדרס, היינו רואי� בכ� אירוע חדש, עושה כ�

וסונדרס , כשהתפוח שנת� סונדרס לאשתו עבר ללא הבנת האישה אל הבת, בדומה לכ�

. אפשר לראות בו מבצע המתה מכוונת של הבת באמצעות הא� התמימה, לא מנע זאת

'  ג� לאירוע שבו עSaunders and Archerמתו� ראייה זו אפשר לדמות את המקרה של 

). 6תרחיש (ל אד� אחר לגמרי החליט להרעי' ופ, רעל כדי שזה ימית את אשתו' נת� לפ

חוזרת השאלה א� החלטת המשתת� הישיר להחלי� את אובייקט העבירה צריכה , א� כ�

�התשובה זהה לזו , לדעתי. לשמש אב� בוח� בלעדית לאחריותו של המשתת� העקי

היותה של הסטייה תאונתית או : שנתנו קוד� לכ� לשאלת אופייה ותוכנה של הסטייה

א� אי� , כוונת מזה יכולה להיות אינדיקציה לבירור מידת צפיותהמוטעית מזה או מ

כאשר הסטייה המכוונת היא בגדר הצפיות . למצוא בה אב� בוח� עצמאית ומכריעה

מוקד הבחינה לא צרי� . אי� היא שונה מסטייה בדר� של תאונה או טעות, האובייקטיבית

ת האובייקטיבית מנקודת אפוא להיות היסוד הנפשי של המשתת� הישיר כי א� הצפיו

� בדר� כלל סטייה מכוונת של המשתת� הישיר מהתכנית המקורית 74.מבטו של השות

 
 .112' בעמ, 57 ש"לעיל ה, TURNER לניתוח דומה ראו  72
73  Michael Bohlander, Problems of Transferred Malice in Multiple-actor Scenarios, 74 J.C.L. 

  .)Bohlander, Problems of Transferred Malice: להל� ((2010) 150 ,145
יש ). 1975 (30 ו ÌÈËÙ˘Ó" מהות הגור� המתערב הזר והשלכתה על הקשר הסיבתי"ז פלר "ש  74

כפי שעשה פוסטר במקרי� הנופלי� תחת הכותרת של , להיזהר ולא לערב ולבלבל בי� מוקדי הבחינה
 I believe the following criteria will“ ):תת� הישירהחלפת אובייקט העבירה על ידי המש(פרק זה 

let the most inquisitive reader into the grounds upon which the several cases falling under 
this head will be found in turn. Did the principal commit the felony he standeth charged 
with under the influence of the flagitious advice; and was the event, in the ordinary course 
of things, a probable consequence of that felony? Or did he, following the suggestions of 
his own wicked heart willfully and knowingly commit a felony of another kind or upon a 

different subject?” (MICHAEL FOSTER, CROWN LAW 372 (3rd ed. 1792)).  
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סטייה תאונתית או מוטעית לא לעול� ,  מנגד. א� לא תמיד זה המקרה–אינה צפויה 

נוכחותו של סונדרס במעמד העברת התפוח מהאישה לבת מלמדת על . תהיה צפויה

ר 'א� היא אינה מעידה בהכרח על היסוד הנפשי של ארצ, היסוד הנפשי שלו כמבצע

קיומו של סונדרס כגור� זר מתערב בשרשרת הסיבתית שבי� : במילי� אחרות. המסייע

ר לבי� התוצאה הקטלנית הוא רק אינדיקציה חלקית לשאלת הצפיות האובייקטיבית 'ארצ

  . ר'מנקודת מבטו של ארצ

הנסמכת על ההבחנה בי� , בגישה הרווחתהרברט הארט וטוני הונורה תומכי� א� ה� 

, לגישת�. החלפת אובייקט תאונתית או מוטעית מזה לבי� החלפת אובייקט מכוונת מזה

רק החלטה עצמאית של המשתת� הישיר להחלי� את אובייקט העבירה תסיר אחריות 

�ה� מציעי� לראות בהחלטתו של סונדרס , ר' אשר לדינו של ארצ75.מהמשתת� העקי

המבטלת את , ת לאשתו שהתפוח מורעל משו� החלטה חדשה ועצמאיתלא לגלו

שלפיה החלטתו של , ה� מעלי� ג� אפשרות נוספת. ר כמשתת� עקי�'אחריותו של ארצ

הגילוי שהתפוח מורעל הייתה מהווה : חופשית או רצונית, סונדרס לא הייתה עצמאית

 ולפיכ� נכו� היה –למעשה הודאה בניסיו� רצח וחושפת את סונדרס לענישה חמורה 

 במקו� להמחיש את יתרונה של הגישה הרווחת – ניתוח זה 76.ר אחראי'למצוא את ארצ

 ממחיש עד כמה חשוב להתמקד דווקא במידת הצפיות האובייקטיבית המיוחסת –

נראה בבירור שהשאלה א� . למשתת� העקי� ולא ביסוד הנפשי של המשתת� הישיר

יותר משאהב את בתו או להפ� אינה צריכה ) או מהמשטרה(סונדרס חשש מאשתו 

    77.ר'להכריע במישרי� בבדיקת אחריותו של ארצ

סיבו� נוס� המאפיי� את התרחישי� הנופלי� בראש פרק זה נוגע לעיתוי הסטייה על 

מדובר ',  את במחליט להמית' א� פ. 'להמית את א' משדל את פ' ע. ידי המשתת� הישיר

 
75  H.L.A HART & TONY HONORE, CAUSATION IN THE LAW 383–384 (2nd ed. 1985) . ה� אמנ�

באופ� העשוי ללמד שה� בכל זאת נסמכי� על צפיות אובייקטיבית אצל ,  בספר�203מפני� לעמוד 
�שכ� בעמוד זה ה� מדברי� על כ� ש, � הישירהמשתת� העקי� באשר לחריגה של המשתת“a 

voluntary act which is not reasonably foreseeable […] negatives responsibility” . אול� פרט
עניי� זה מרכזי בחשיבה . להפניה זו הדיו� מתמקד א� במידת העצמאות של החלטת המשתת� הישיר

לבצע עבירה באמצעות אי אפשר , לגישת�.  בספר�של הארט והונורה כפי שהיא באה לידי ביטוי
השרשרת הסיבתית   מסתיימתמבצע הפיזימתחילה אחריותו של הבמקו� שבו אחר אחראי מכיוו� ש

: פיינברג מתנגד לעמדה זו. ומתחילה שרשרת סיבתית חדשה,  העקי�המבצעשתחילתה במעשיו של 
 ,JOEL FEINBERG ראו; ואפילו מכוונותלדבר על גרימה של פעולות אנושיות מודעות לדידו אפשר 

Causing Voluntary Actions, in DOING AND DESERVING 152 (1970) . דיו� מעמיק בסוגיה זו
: אריה� וגורל קדישלדעותיה� המנוגדות ש – חורג ממטרת החיבור ועל כ� אסתפק בהפניה נוספת

Sanford Kadish, A Theory of Complicity; Miriam Gur-Arye, Comment, both in ISSUES IN 

CONTEMPORARY LEGAL PHILOSOPHY 287 ,295–296, 304 (Ruth Gavison ed.,1987).  
  .403' בעמ, 15ש "לעיל ה, WILLIAMSרעיו� זה מובא ג� אצל   76
 מעשיו של המבצע הישיר ולכ� אינו חל שאינו מצדיק את, לכל היותר מדובר בפטור אישי מאחריות  77

�, נתו� אישי שנפקותו מכוח חיקוק להחמיר בעונש("ב לחוק העונשי� 34' ראו ס. על המשתת� העקי
  ").תהיה הנפקות לגבי אותו צד בלבד שבו הוא מתקיי�, לשנותו בדר� אחרת או למנעו, להקל בו
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שככל הנראה אינה צריכה להיות צפויה , )6תרחיש (' בהחלפת אובייקט מכוונת מצד פ

הא� תשתנה תמונת המצב . והוא ייחשב אפוא אחראי לניסיו� שידול בלבד', על ידי ע

', החליט להחלי� את האובייקט לאחר שהגיע לקרבתו של א' המשפטית א� נניח שפ

ייתכ� ? ווהחליט שעדי� להמית אות' ליד א' ראה את ב, למשל כשהגיע לזירת העבירה

וא� כ� הרי שג� לפי העמדה ', את שלב הניסיו� לרצח א' שבשלב זה כבר עבר פ

לניסיו� ' אינו אחראי עוד לניסיו� שידול אלא לשידול הנגזר מאחריותו של פ' הטהרנית ע

 דוגמה זו מעלה אל פני השטח שאלה בסיסית א� יותר בדבר האופ� 78.'המתתו של א

� העקי� לתרחישי� של החלפת האובייקט על ידי שבו נבחנת אחריותו של המשתת

, כבמקומות אחרי�(אחריות� של המשדל והמסייע נבחנת בישראל . המשתת� הישיר

היינו כנגזרות של אחריותו לעבירה של המשתת� , באופ� דריווטיבי) לרבות אנגליה

הא� : סוגיית העברת המחשבה הפלילית מציבה אתגר בפני שיטת הנגזרות. הישיר

ונלי� החלי� על תרחישי� של החטאת הפעולה וטעות בזהות תקפי� ג� כשמדובר הרצי

הא� אפשר לגזור מהעברת ?  של המשדל והמסייע– דריווטיבית –במחשבה מסדר שני 

�  ? המחשבה של המבצע הישיר מאובייקט לאובייקט ג� העברה אצל המשתת� העקי

על , נכללי� בפרק זהבכל הנוגע לתרחישי� של שידול וסיוע ה: במילי� אחרות

המשפט להכריע א� לגזור ג� בה� את אחריותו של המשתת� העקי� מאחריותו של 

 במחשבתו של המבצע  אמצעיאו שמא למקד את הבחינה באופ� בלתי, המבצע הישיר

�' החטיא את א' ופ', כדי שימית את א' סיפק אקדח לפ' לש� המחשה נניח שע .העקי

החלופה הראשונה היא , באופ� דריווטיבי. 'הוא א' ב שבולחלופי� טעה לחשו', ופגע בב

והחלופה השנייה היא טעות בזהות ', ולכ� ג� מצדו של ע' החטאת הפעולה מצדו של פ

תזהה את ' לעומת זאת התבוננות ישירה בכוונתו של ע. 'ולכ� ג� מצדו של ע' מצדו של פ

מבטו כמשתת� עקי� שכ� מנקודת , שתי החלופות כאירועי� של החטאת הפעולה מצדו

, פעולתו העקיפה נגד האובייקט המיועד החטיאה את מטרתה ופגעה באובייקט אחר

) החטאת הפעולה(וזאת בי� שהמשתת� הישיר החלי� את האובייקט בדר� של תאונה 

כל אחת משתי החלופות יוצרת החטאה של . ובי� שעשה זאת בדר� של טעות בזהות

 ה� פני הדברי� בתרחישי� שבה� המשתת�  שוני�79.'הפעולה העקיפה שביצע ע

 
אליו הגיע המבצע הפיזי בדר� לאובייקט השלב ש, א לחוק העונשי�34' א� נכניס לתמונה ג� את ס  78

שינוי היעד (המיועד ישפיע על התשובה לשאלה א� הפגיעה באובייקט בפועל היא עבירה שונה 
בנוס� ' פגיעה בב, שינוי היעד בשלב מאוחר(או נוספת ) 'במקו� פגיעה בא' פגיעה בב, בשלב מוקד�

  ).'על הניסיו� לפגוע בא
79  Bohlander, Problems of Transferred Malice ,בוהלנדר העיר בצדק . 148' בעמ, 73ש "לעיל ה

�החלפת אובייקט מכוונת על ידי המשתת� הישיר היא החטאה , שמבחינתו של המשתת� העקי
ה שכ� החלפ, משמעותית יותר מהחלפת אובייקט בדר� של החטאת הפעולה של המשתת� הישיר

בוהלנדר טועה כשהוא מבקש . מכוונת מהווה סטייה גדולה יותר מהתכנית המקורית מאשר החטאה
החלפת אובייקט בדר� כלל מאחר ש. לראות בהחטאה מסוג זה מקרה מובהק להעתקת המחשבה

�ובהתחשב בכ� שהעברת , מכוונת על ידי המשתת� הישיר צפויה פחות על ידי המשתת� העקי
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 ש� שלח È�ÂÏÙ,80 כגו� בעניי� –העקי� מסווג כמבצע באמצעות המשתת� הישיר 

 שכ� על ביצוע –המערער את בנו הקטי� להרעיל את אחיותיו וזה הרעיל את אמו 

פלוני נתפס כמי . באמצעות אחר לא חלה שיטת הנגזרות והוא נבח� באופ� ישיר בלבד

ת פעולתו בי� משו� שבנו החלי� את אובייקט ההרעלה בגלל טעות בזהות שהחטיא א

  . ובי� משו� שעשה כ� מתו� החטאת הפעולה

)· (˙Â�·Â˙  
נראה שמשהו באינטואיציה התומכת בהעברת המחשבה הפלילית ובהמשגה כללית של 

שבה� החלי� , היסוד הנפשי מתפורר כשניגשי� לתרחישי� של השתתפות עקיפה

כראיה לכ� ההזדמנות היחידה שבה הקנה . שיר את אובייקט העבירההמשתת� הי

המשפט האנגלי רלוונטיות כלשהי לזהותו הספציפית של אובייקט העבירה נוגעת 

וא� המבצע הישיר החליט , השותפות העקיפה נבחנת באופ� ממוקד. לתרחישי� מסוג זה

ל המשתת� העקי� את לא נחיל ע, )כשהמשתת� העקי� כיוו� ליעד ספציפי(לשנות יעד 

ההתחשבות בזהות הקרב� . דוקטרינת המחשבה המועברת א� שמבחינתו מדובר בתאונה

הקונקרטי במקרי� של השתתפות עקיפה סותרת את ההתעלמות הכללית של המשפט 

 החריגה שבתרחישי� אלה 81.האנגלי מזהותו הקונקרטית של הקרב� בכל הקשר אחר

מורה לגרו� לנו לתהות שמא ההמשגה הכללית מהעמדה הגנרית של המשפט האנגלי א

ולפקפק במידת התאמת� , והדוקטרינה של העברת המחשבה הפלילית אינ� מדויקות דיי�

   82.למשפט הפלילי בכלל

א� ההלכה היא שזהותו הקונקרטית של האובייקט הנפגע אינה משנה כל עוד , אכ�

 Saunders andרה של מדוע במק, הייתה לעושה מחשבה לפגוע באובייקט מאותו סוג

Archer מכריעה בשאלת אחריותו של נ �הפכה זהותו של האובייקט לחשובה וא

� הייתה זו מקריות בלבד – המשתת� העקי� –ר 'מבחינתו של ארצ? המשתת� העקי

, התחושה המשתקפת במשפט האנגלי. שהובילה לפגיעה באובייקט אחר מהמיועד

גורעת מהרעיו� של ,  המשתת� העקי�שלפיה זהותו של האובייקט חשובה מבחינת

 רעיו� זה יתבהר .יחידכלומר ג� כשמדובר במבצע , העברת המחשבה באופ� כללי

התבוננות זו תערב . אגב התבוננות על התרחישי� הקונקרטיי� שבראש פרק זה, בהמש�

; )טהרנות מול מחשבה פלילית מועברת ועמדת הביטול(פרמטרי� של מחשבה פלילית 

נוכחותה אצל המשתת� העקי� והיעדרה אצל המשתת� הישיר (יקטיבית צפיות אובי

 
הרציונל ,  ככל שמתקיימת זיקה חזקה יותר בי� העושה לבי� האובייקט בפועלהמחשבה מוצדקת יותר

  .   להעברת המחשבה במקרי� אלה פוחת
  .5ש "לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   80
 Saunders and Archerלאחר שסקר את הפסיקה מאז ' זו המסקנה האמפירית שאליה הגיע אשוורת  81

  .  430–429' בעמ, 66ש "עיל הל, ASHWORTH – PRINCIPLESראו . ועד ימינו אלה
  . 199' בעמ, ש�', זה אכ� האפקט שהיה לחריגה זו על אשוורת  82
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מבצע באמצעות אחר לעומת משדל או (הגדרת תפקידו של המשתת� העקי� ; )ולהפ�

  ).מוטעית או מכוונת, תאונתית( הסטייה �אופו; )מסייע

הבעייתיות שבהעברת המחשבה הפלילית מתחדדת למשל בסיטואציות שבה� 

פיות אובייקטיבית באשר לאפשרות הפגיעה באובייקט בפועל א� למשתת� הישיר יש צ

באשר ) רשלנות(ניזכר שצפיות אובייקטיבית .  או להפ�–המשתת� העקי� חסר אותה 

והיא אחת (לאפשרות הפגיעה באובייקט בפועל היא תנאי להעברת המחשבה הפלילית 

העקי� לפגוע  נניח שהמשתת� הישיר נשלח על ידי המשתת� 83).מדרישות הסיבתיות

למשתת� ) 1: (ונוסי� שתי הנחות חלופיות', ופגע דווקא בב, או הסתייע בו לש� כ�', בא

ולמשתת� העקי� לא ', הישיר הייתה צפיות אובייקטיבית באשר לאפשרות הפגיעה בב

למשתת� העקי� הייתה צפיות אובייקטיבית באשר לאפשרות ) 2(; הייתה צפיות כזו

  . שיר לא הייתה צפיות כאמורולמשתת� הי', הפגיעה בב

שכ� ברגיל על המשתת� העקי� לדמיי� , החלופה הראשונה היא תרחיש לא שכיח

שמבחינתו החלופות , מגוו� רחב יותר של אפשרויות עתידיות לעומת המשתת� הישיר

ע� זאת חשבו . מצטמצמות לנסיבות האופפות אותו) העולמות האפשריי�(המציאותיות 

שבו המשתת� העקי� שלח את המשתת� הישיר להמית , 4 תרחיש למשל על מקרה מסוג

המשתת� הישיר רואה אד� חסר בית מתחבא . שומר בחנות בשעה שהחנות סגורה וריקה

ייתכ� שקל יותר .  א� פוגע בחסר הבית–והוא יורה בשומר , בחנות לאחר שעות הסגירה

בעודו ' ביתו של אלהצית את ' שולח את פ' ע): 5תרחיש (להדגי� מקרי� של טעות 

. 'מצית בטעות לא סבירה את ביתו של ב' פ. יודע היטב את הכתובת' משוכנע שפ

בניגוד (בתרחישי� אלה א� יוגדר המשתת� העקי� מבצע באמצעות המשתת� הישיר 

שכ� המשתת� הישיר , הוא לא יהיה אחראי לפגיעה באובייקט בפועל, )למשדל או מסייע

הסכנה : במקרה זה(הכלי באשר לאחד מרכיבי העבירה וצפייתו של , הוא כלי בידו

 תוצאה זו אינה מתקיימת 84.אינה מושלכת על המבצע באמצעותו) לאובייקט בפועל

אחריות� של , כפי שראינו. בהרמוניה ע� דינ� של המשדל והמסייע בתרחיש דומה

לפחות כל עוד לא החלי� . המשדל והמסייע נגזרת מאחריותו של המשתת� הישיר

העתקת המחשבה אצל המשתת� הישיר תחול , שתת� הישיר את יעד העבירה במכוו�המ

 85.ומכא� שהמשדל והמסייע יימצאו אחראי� לפגיעה באובייקט בפועל, ג� על הנגזרות

 שכמבצע אחריותו אינה צריכה ליפול מזו של המשדל –לפיכ� המבצע באמצעות אחר 

ואילו למשדל ולמסייע , יקט המיועד אחראי רק בגי� הניסיו� לפגוע באובי–והמסייע 

 
  .63ש "ראו לעיל ה  83
,  בלי שהמשתמש מבחי� בכ�א� הנשק מזהה עצמי� נוספי� בטווח. מ"בדומה לשימוש בנשק ע� מכ  84

ממילא דוקטרינת הביצוע באמצעות . של הכלי" מודעותו"חוסר מודעותו של המשתמש לא יושפע מ
 .ולא להפ�, אחר מניחה יסוד נפשי עוד� אצל המבצע העקי� בהשוואה לאחר

שכ� אחריות� של , רכיב המזל מקבל מקו� מרכזי באחריות� של המשדל והמסייע בתרחיש האמור  85
א� זוהי תכונה ידועה של , שדל והמסייע נסמכת על היק� הצפיות האובייקטיבית אצל המבצעהמ

  .שיטת הנגזרות באחריות הפלילית
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מסקנת הדברי� היא שכל עוד . תקו� אחריות בגי� הפגיעה המושלמת באובייקט בפועל

במקרי� אלה לוותר מוטב , המשפט משמר את שיטת האחריות הנגזרת בדיני השותפות

 בדר� זו תתבסס אחריות� של.  הגישה הטהרניתולהעדי� אתעל העברת המחשבה 

   86.כפי אחריותו של המבצע באמצעות אחר'  על הניסיו� להמתת אהמשדל והמסייע

 שלפיה המשתת� העקי� הוא שהיה צרי� לצפות את קיומו של –החלופה השנייה 

.  היא שכיחה וטבעית יותר מבחינת התרחשותה–האובייקט בפועל ולא המשתת� הישיר 

� העקי� הוא החלת דוקטרינת המחשבה המועברת על חלופה זו תגרו� שכאשר המשתת

 הוא יורשע – שהיה צרי� לצפות את קיומו של האובייקט בפועל –מבצע באמצעות אחר 

לעומת זאת אחריות� של המשדל והמסייע תיגזר מאחריותו של . בפגיעה באובייקט זה

 חוסר העקיבות שבחלופה זו 87.המשתת� הישיר כמי שניסה לפגוע באובייקט המיועד

שכ� , )שבה הצפיות התקיימה במשתת� הישיר בלבד(אינו חרי� כבחלופה הראשונה 

 תהיה רבה – כאחראי לפגיעה באובייקט בפועל –אחריותו של המבצע באמצעות אחר 

ע� זאת . האחראי� א� לניסיו� הפגיעה באובייקט המיועד, מזו של המשדל והמסייע

מחשבתו של ) לפי העמדה הטהרנית(הדיו� ישיג דרגה גבוהה יותר של עקיבות א� 

,  המשתת� הישיר–וכ� כל המעורבי� הפוטנציאליי� , המבצע באמצעות אחר לא תועבר

 יורשעו בגי� ניסיו� הפגיעה באובייקט –המשדל והמסייע , המבצע באמצעות אחר

  .המיועד

תרחישי� של שינוי אובייקט על ידי המשתת� הישיר מדגימי� ג� את חוסר התוחלת 

כ� , מבחינתו של המשתת� העקי�.  הפעולהשבפיצול הטיפול לטעות בזהות ולהחטאת

בחשבו אותו ' כיוו� לעבר ב' ופ' להמית את א' שלח את פ' א� ע: או כ� מדובר בתאונה

א� בהחטאת הפעולה מצדו ' אזי מדובר בטעות בזהות מבחינתו של פ, )5תרחיש (' לא

  מנקודת מבטו של המשתת�88.'שכיוו� את פעולתו כל העת נגד אובייקט א', של ע

העקי� אי� אפוא הבדל בי� טעות בזהות שטעה המשתת� הישיר לבי� החטאה תאונתית 

א� . שתיה� בגדר תרחישי� תאונתיי� מבחינתו): 4תרחיש (מידיו של המשתת� הישיר 

הרציונל המפצל בי� החלפת אובייקט תאונתית להחלפת אובייקט מוטעית לא חל על 

�  .נחלש כוחו ביחס למבצעי� בכלל, לרבות המבצע באמצעות אחר, המשתת� העקי

הפיצול בי� טעות בזהות להחטאת הפעולה עשוי להיות בעייתי במיוחד מבחינתו של 

כאשר שידל המשתת� , על פי הגישה המפצלת. משתת� עקי� מסוג משדל או מסייע

 
עקיבות דומה תושג על ידי זניחה של שיטת הנגזרות שעליה מבוססת האחריות השיתופית במשפט   86

 בשיטת האחריות מכא� שאפשר להשתמש בדוגמה שבטקסט ג� להמחשת כשלי�. הפלילי בישראל
,  על כל פני� היא תצרי� מהפכה במשפט הפלילי בישראל.אפשרות זו לא נראית ֵראלית. הנגזרת

  .שהשלכותיה מרחיקות לכת הרבה מעבר לביטול הלכת המחשבה הפלילית המועברת
א� כי יש לשי� לב לאפשרות שיתרו� ההבנה שחל אצל המבצע העקי� הופ� אותו על פי החלופה   87

 היא מעוררת את . פשוטהאפשרותזו אינה . 'למבצע באמצעות המבצע הישיר של המתת בהנדונה 
 .המחלוקת באשר לאפשרות לבצע באמצעות אחר מתו� יסוד נפשי של רשלנות

88  Bohlander, Problems of Transferred Malice ,151–150' בעמ, 73ש "לעיל ה.  
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והמשתת� הישיר טעה בזהות , או סייע לו בכ�, העקי� את המשתת� הישיר לבצע עבירה

: ייתכנו שתי גישות באשר לדינו של המשתת� העקי�, )5תרחיש (עד האובייקט המיו

הנגזרת מאחריותו של הישיר (אחריות כמשדל או כמסייע לפגיעה באובייקט בפועל 

ואחריות בגי� ניסיו� לשידול או לסיוע ) כמבצע עבירה מלאה כלפי האובייקט בפועל

). י� כהחטאת הפעולההתבוננות ישירה על מעשיו של העק(באשר לאובייקט המיועד 

נאמני� לעמדת� הכללית בתי המשפט בישראל צפויי� להחיל על תרחיש זה את שיטת 

, האחריות הנגזרת ולראות במשתת� העקי� משדל או מסייע לפגיעה באובייקט בפועל

, א� שראינו כי מבחינתו של המשתת� העקי� טעותו של המשתת� הישיר היא תאונה

. עה באובייקט בפועל עומדת בסתירה לעמדה הטהרניתומכא� שייחוס אחריות לפגי

 שתייחס לו ניסיו� –עקיבה לאחריותו של המשתת� הישיר �לעומת זאת גישה טהרנית

לפגוע באובייקט המיועד בי� שהחלפת האובייקט הייתה תוצאה של תאונה ובי� שהייתה 

ולמסייע  תאפשר לטהר� לייחס למשדל –)  בהתאמה�5 ו4תרחישי� (תוצאה של טעות 

שידול לניסיו� וסיוע (בשני התרחישי� אחריות נגזרת מניסיו� הפגיעה באובייקט המיועד 

מכא� שבתרחישי� מסוג זה עדיפה עמדה . כראוי למקרי� של תאונה, )בהתאמה, לניסיו�

  .מפצלת�עקיבה על עמדה טהרנית�טהרנית

 89נגזרותהתבוננות ישירה בפעולתו של המשתת� העקי� תו� עקיפתה של שיטת ה

א� לא בהכרח תניב תוצאה מוצלחת , הניבה עקיבות בעניי� המבצע באמצעות אחר

הניסיו� לשידול ) כמו במדינות אחרות(מאחר שבישראל , זאת. בעניי� המשדל והמסייע

גישה , לפי העמדה הטהרנית, כ�. או לסיוע עניש במידה חלקית ולעתי� אינו עניש כלל

ר סיפק 'מי שבדומה לארצ: למשל (�5 ו4חישי� ישירה לאחריותו של המסייע בתר

תראה בו מי שניסה לסייע לפגיעה ) למשתת� הישיר את הרעל להמתת האובייקט המיועד

ייתכ� . ובעקבות זאת תפטור אותו מכל אחריות, )וכשל עקב תאונה(באובייקט המיועד 

תת� היינו לחייב את המש, שפתרו� מוצלח יותר הוא זה שמציעה האחריות הנגזרת

  90.העקי� כמי שסייע לניסיו� שביצע המשתת� הישיר
בכמה מקורות הוצגה אילוסטרציה מסעירה למדי להכרעה בי� העמדות בסוגיה של 

היא , א� מפשיטי� את האילוסטרציה מהגרסאות שלבשה. העברת המחשבה הפלילית
מכוו� בטעות לעבר , המתכוו� לפגוע באובייקט אחד, עוסקת במקרה שבו העושה

 ופוגע באובייקט המקורי שנמצא במקרה בקרבת מקו� –מחטיא , בייקט אחראו
, המשתת� העקי� משדל את הישיר לפגוע באובייקט אחד: ובהתאמה לשותפות(

א� פוגע באופ� תאונתי באובייקט , המשתת� הישיר מכוו� בטעות לעבר אובייקט אחר
 

אפשרות אחרת להגיע להתבוננות ישירה באחריותו של המשתת� העקי� היא התייחסות לטעותו של   89
, נתו� אישי שנפקותו מכוח חיקוק להחמיר בעונש"המשתת� הישיר באשר לאובייקט העבירה כאל 

תהיה הנפקות לגבי אותו צד בלבד שבו הוא "ושלגביו , "או למנעו, לשנותו בדר� אחרת, להקל בו
  ).ב לחוק העונשי�34' ס" (�מתקיי

שיטת הנגזרות חלה על דיני , 85ש "וכאמור לעיל בה,  על כל פני�.אינני משוכנע לכא� או לכא�  90
 .השותפות בישראל כ� שהגישה הישירה לפעולתו של העקי� אינה בגדר חלופה ריאלית
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 מייחסי� לעושה ניסיו� ,המפצלת�עקיבי� בעמדת� הטהרנית, גנאי� וקרמניצר). המקורי
שאכ� נפגע , אולי ע� פגיעה רשלנית או פזיזה באובייקט המקורי(לפגוע באובייקט האחר 

טעותו של העושה בזהות האובייקט האחר אינה רלוונטית , לפי עמדה זו,  אכ�91).בפועל
ולכ� העושה אחראי לניסיו� פגיעה באובייקט האחר א� שחשב שהוא למעשה , לאחריותו

 הוא האובייקט –מחשבתו לאובייקט שנפגע בפועל ואי� להעביר את , קט המקוריהאוביי
לעומת� .  שכ� הפגיעה בו היא בשל החטאת הפעולה שכוונה לאובייקט האחר–המקורי 

הואיל והעושה לא התכוו� כלל לפגוע , גלס הוסאק בתוצאה זו משו� אבסורדאראה ד
וו� לפגוע באובייקט המיועד ואכ� בו אלא התכ(באובייקט האחר וא� לא פגע בו בפועל 

 אלא שהתרחיש 92. והסיק מכ� כי העמדה הטהרנית אינה מתאימה לכל תרחיש,)פגע
 בניגוד – דווקא בעמדה הטהרנית כל עוד היא מיושמת בעקיבות הנדו� עשוי לתמו�

עקיבה תכבד את כוונתו �גישה טהרנית. לגישה המפצלת בי� מקרי טעות למקרי תאונה
, מתו� כוונה להמית את האובייקט המקורי) לעבר האובייקט האחר(שירה , של העושה

 תוצאה זו עולה בקנה אחד. ואחריותו תקו� אפוא בגי� ניסיו� להמתת האובייקט המקורי
, למעשה.  גישתו של המשפט למקרי� של החלפת המודוס לביצוע העבירהע�

ו באילוסטרציה הנדונה ההצטברות של טעות בזהות והחטאת הפעולה המתקיימות יחדי
שהיא בכלל דוגמה של החלפת מודוס , יצרה הסחה מהבסיס האמתי של האילוסטרציה

א� כי בדר� , שהרי האובייקט המכוו� הוא ג� זה שנפגע, ולא של החלפת אובייקט
 הוא –ברגיל אנחנו פוטרי� דוגמאות להחלפת מודוס כפגיעה באובייקט המכוו� . עקיפה

 כניסיו� לפגוע –� דר� הביצוע מרוחקת מהתכנו� המקורי וא, האובייקט בפועל
א� ללא צפיות מצד העושה את הקשר שבי� פעולתו , שאמנ� נפגע בפועל(באובייקט זה 

   93).לתוצאה זו
�מי ששידל את : היינו, כיצד תשפיע התבוננות על אחריותו של המשתת� העקי

אחריותו של המשתת� אחריותו של המשדל נגזרת מ? העושה באילוסטרציה הנדונה
המפצלת מובילה כא� לאבסורד גדול א� מזה שזיהה � הטהרניתהעמדהש ומכא�, הישיר

 למשתת� העקי� שידול לפגוע באובייקט האחר הבייחס,  למשתת� הישירנוגעהוסאק ב
הגיוני יותר לגזור את אחריותו של מי .  שאליו לא כיוו� המשתת� העקי� ובו ג� לא פגע–

או למצער (ובייקט מסוי� שאכ� נפגע בפועל מעבירה כלפי אובייקט זה ששידל לפגוע בא
  .העקיבה�כפי שתורה הגישה הטהרנית, )מניסיו� לעבירה כלפי אובייקט זה

ראינו שבמקרי� בה� המשתת� הישיר בחר מיוזמתו לשנות את אובייקט : לסיכו�
צר חריג המשפט נמנע מהמשגה כללית של המחשבה הפלילית וי) 6תרחיש (העבירה 

גילוי זה הוביל אותנו לבחו� דוגמאות בה� הביא . להפעלת דוקטרינת המחשבה המועברת
המשתת� הישיר לשינוי אובייקט העבירה בדר� של תאונה או של טעות בזיהוי 

בדוגמאות אלה יישו� של גישת המחשבה הפלילית ). בהתאמה, �5 ו4תרחישי� (

 
 .108' בעמ, 2ש "לעיל ה, גנאי� וקרמניצר  91
92  Husak ,70' בעמ, 1ש "לעיל ה.  
  .והמקורות המובאי� ש�) 2010, מהדורה שנייה (279 כר� א „ÔÈ˘�ÂÚ È�Èראו יור� רבי� ויניב ואקי   93
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מביאי� לחוסר אחידות בדבר אחריות� , כמו ג� דוקטרינת המחשבה המועברת, הכללית
.  המבצע באמצעות אחר מזה והמשדל והמסייע מזה–של המבצעי� העקיפי� השוני� 

לאפשרות לפי החלופה שבה למשתת� הישיר בלבד יש צפיות אובייקטיבית באשר 
 הכללית ודוקטרינת  הפליליתגישת המחשבה, הפגיעה באובייקט שנפגע בפועל

שאחריותו אינה , המחשבה המועברת מביאות לכ� שדווקא למבצע באמצעות אחר
אי אפשר יהיה לייחס אחריות , אמורה להיות פחותה מאחריות� של המשדל והמסייע

אחריות� נגזרת מזו של המשתת�  ש–בעוד המשדל והמסייע , לפגיעה באובייקט בפועל
 יימצאו אחראי� לפגיעה באובייקט –שכוונתו הועברה לאובייקט שנפגע בפועל , הישיר

שבו המבצע העקי� בלבד מקיי� צפיות אובייקטיבית באשר , במצב הדברי� ההפו�. זה
גישת המחשבה הכללית ודוקטרינת , לאפשרות הפגיעה באובייקט שנפגע בפועל

, התאמה בי� אחריותו של המבצע באמצעות אחר� יוצרות איהמחשבה המועברת
האחראי� לניסיו� , לבי� זו של המשדל והמסייע, שיואש� בפגיעה באובייקט בפועל

המשגת המחשבה של המשתת� הישיר כמקובעת , מנגד. פגיעה באובייקט המיועד
 תאפשר לייחס בשתי החלופות לכלל, כבגישה הטהרנית, באובייקט המיועד בלבד

. הנגזרת מהניסיו� לפגוע באובייקט המיועד, המשתתפי� העקיפי� אחריות אחידה
אובייקט �התרחישי� שהוצגו בפרק זה מדגימי� בנוס� את עדיפותה של המשגה מקובעת

במיוחד ככל , ג� במקרי� שבה� המשתת� הישיר טעה בזהותו של אובייקט העבירה
 אחריות� של המשדל והמסייע ,לפי העמדה המפצלת. שהדבר נוגע למשדל ולמסייע

א� שטעותו של המשתת� הישיר היא מבחינת� , תיגזר מהפגיעה באובייקט בפועל
ומכא� שייחוס אחריות בנוגע לאובייקט בפועל נוגדת את העמדה , החטאת הפעולה

עקיבה לאחריותו של המשתת� הישיר תאפשר �לעומת זאת גישה טהרנית. הטהרנית
וזאת , ע אחריות הנגזרת מניסיו� הפגיעה באובייקט המיועדלטהר� לייחס למשדל ולמסיי

ה� במקרי� שבה� המשתת� הישיר החטיא את מטרתו וה� במקרי� שבה� טעה באשר 
  .    באופ� ההול� את העמדה הטהרנית–לזהות המטרה 

  החלפת אובייקט והביצוע המשות�. ג

  הסיטואציות  .1

  :נוסי� לדיו� שני תרחישי� אחרוני�

 2' מחטיא את מ1'מ;  יורי� זה בזה בכוונת קטילה2' ומ1'מ: 7תרחיש 

  .'ופוגע בעובר אורח ק

 1'במהל� הפעולה מ';  יוצאי� להמית בצוותא את ק2' ומ1'מ: 8תרחיש 

מחטיא , 'או שהוא יורה לעבר ק, ויורה לעברו'  כק2'מזהה בטעות את מ

  . 2'במופוגע 
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  המשפט העליו� באנגליה בעניי�התרחיש הראשו� מתאר את עובדות פסק דינו של בית

Gnango.94 מעלה את התהייה א� אמנ� '  להמתת ק2'במקרה זה בחינת אחריותו של מ

�דר� אחרת . ובעיקר א� אד� יכול להיות שות� בעבירה נגד עצמו, מדובר בביצוע משות

 2' היא לראות בה� שותפי� לקטטה ולייחס למ2' ומ1'להתבונ� על מעשיה� של מ

 בית המשפט האנגלי לא היה מוכ� 1.95'ה באופ� נגרר לאחריותו של מאחריות להמת

אחת הסיבות הייתה חוסר התאמה בי� נסיבות המקרה . לראות את הדברי� בדר� זו

והיא , זו אינה בעיה עקרונית. הקונקרטי לדקויות של הגדרת הקטטה במשפט האנגלי

ות של עבירה אחרת תיפתר מאליה במקרי� שבה� הצדדי� ממלאי� במשות� את הדריש

 גננגו – סיבה עקרונית יותר הייתה ששני המשתתפי� באירוע 96.כגו� ירי בשטח בנוי

אי לכ� בחר בית . לא התקוטטו כי א� ירו זה לעבר זה כדי להרוג – 97ואיש הבנדנה

שות� של איש הבנדנה ) 7 בתרחיש 2'המקביל למ(המשפט ברוב דעות לראות בגננגו 

מאחר שהכדור החטיא את גננגו ופגע . לירי שכוו� כלפיו) 7  בתרחיש1'המקביל של מ(

העביר בית המשפט את כוונת� של השניי� מהמתת גננגו להמתת עוברת , בעוברת אורח

אשר לטיב השותפות של גננגו במעשיו של איש . האורח והרשיע את גננגו ברציחתה

גו סיוע לירי לעבר ארבעה שופטי� ייחסו לגננ: הבנדנה הציגו שופטי הרוב שתי גישות

על בסיס ההיגיו� שִ%ירות גננגו לעבר איש הבנדנה הוא עודד אותו לירות , עצמו

הנופלת ,  ראייה זו של הדברי� מסווגת את הסיטואציה כהשתתפות עקיפה98.בחזרה

 
  .8ש "לעיל ה  94
) Parasitic Liability ("האחריות הטפילה"א לחוק העונשי� או באמצעות דוקטרינת 34' לפי ס  95

  .באנגליה
� הקרובי� ל–בית המשפט האנגלי כתב שאפשר לקבל שבמקרי� מסוימי� : יתרה מזו  96Gnango – 

הסכמה מראש בי� הצדדי� להתקוטט למשל כשיש , קטטה תיצור שותפות שתהווה בסיס להרשעה
מעניי� לציי� שבית המשפט העלה את שאלת הגבול שבי� קטטה ). 39' פסב, ש�(במקו� ציבורי 

)affray ( להתפרעות רבתי)riot ( והציע)להימנע מהרחבת האחריות המשותפת ) 41' בפס, ש�
לאחרונה .  על הדיו� כלומר ריבוי המשתתפי� משפיע;להחטאת הפעולה במקרי� של קבוצות גדולות

 Practical consequences also flow from the“:התייחס דייוויד אורמרוד להיבט זה של פסק הדי�
decision that a defendant can be convicted of being party to a crime of which he is the 
actual or intended victim (at [52]). While denying that this extends the law, the Court urges 
prosecutors to consider carefully whether prosecuting intended victims is justified. Relying 
on prosecutorial discretion to define the scope of liability is undesirable in principle and of 
huge practical significance unless there is a difference between cases where A and B meet 
for the purpose of fighting and those where they happen to get into a fight. Will all parties 
to fights now be charged as principals and accessories?” (David Ormerod, Worth the 

Wait?, 2012 CRIM. L. REV. 79, 80).  
  .לעובדות פסק הדי� ראו לעיל במבוא  97
כי א� , הנופל בשידול או בסיוע לביצוע העבירה, Â„ÈÚ„יש לשי� לב שאי� מדובר במקרה רגיל של   98

 Damian Warburton, Murder – Whether Secondary Liability byראו . Èˆ˜Â·Â¯Ù‰במקרה של 
Joint Enterprise Arises in Circumstances of Mutual Conflict Between Defendants, 75 J.C.L. 
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שופטי� אלה הסכימו ע� בעלי הגישה . 2.בתרחישי� שבה� התמקדנו לעיל בפרק ב

א שאי� מניעה לראות במעשיו של גננגו ביצוע בצוותא של השנייה בקרב שופטי הרוב והי

   99.ירי לעבר עצמו

לפסק הדי� בעניי�   הרחיק לכת וער� הקבלה בי� מקרה זהClarke(100(השופט קלרק 

Pagett,
 מתו� שר עובר אורח נורה מידיו של שוטר שירה לעבר תוק� נקבע שכאבוש 101

 יורשע –ופגע למוות בעובר האורח  החטיא א� –התגוננות סבירה מפני תקיפה קטלנית 

 בי� שני המקרי� היא בעייתית מאחר שבעניי� ההקבלה .התוק� בהמתת עובר האורח

Paggetבמילי� –ראי להתרחשות כולה היה אחו  לבדו הוא שיצר את האירוע הנאש� 

נאש� הייתה ל Gnangoלעומת זאת בעניי� . על האירוע" בעלות מלאה"הייתה לו : אחרות

, לא כפה על איש הבנדנה להיכנס עמו לקרב יריות גננגו. ק על חצי מהאירועבעלות ר

.  נבעה מתו� אילו� שיצר הנאש�Paggetבמקרה של ואילו התערבותו של השוטר 

Pagget  ועניי� 102אחרבאמצעות הוא למעשה דוגמה לביצוע  Gnango �אינו כזה חר

לבי� המתת עוברת האורח על קיומו האפשרי של קשר של סיבתיות בי� מעשיו של גננגו 

  .ידי איש הבנדנה

שנמנה ע� , )Brown(ראויה לציו� מיוחד ג� האינטואיציה שביטא השופט בראו� 

 The general public would in“: השופטי� שראו בגננגו מבצע בצוותא ע� איש הבנדנה

my opinion be astonished and appalled if in those circumstances the law attached 

liability for the death only to the gunman who actually fired the fatal shot”.103 אמירה 

 זו מניחה בטעות שהציבור הרחב נוטה להחמי� דקויות של חשיבה מוסרית ומייחסת לו

ואילו מחקרי� אמפיריי� מלמדי� על רגישות מוסרית דווקא , תגובות גסות וכוללניות

 אפשר להניח שכל תגובה ראשונית חריפה באשר לאחריותו 104".מ� הרחובהאד� "אצל 

 
רד בקסטו� הצביע על קושי נוס� הניצב לפני האפשרות לייחס לגננגו סיוע 'ריצ. (2011) 461 ,457

לכל , ג� א� נקבל את קביעתו של בית המשפט כי גננגו רצה לסייע לאיש הבנדנה, לדבריו: לרצח
מכא� .  לא להצליח בכ�– להמית אותו ÂÒ�Ï˙ הבנדנה היותר אפשר לומר שהוא רצה לסייע לאיש

 ,Richard Buxton.  מהעבירה המושלמת של המתת עוברת האורחGnangoשאי� לגזור את דינו של 
Being an Accessory to One's Own Murder, 2012 CRIM. L. REV. 275, 278.  

  . למבצע בצוותאאי� נפקות להבחנה בי� מסייע, בניגוד לישראלי, במשפט האנגלי  99
  . 89–83' פס, 8ש "לעיל ה, Gnango עניי�  100
101  R v. Pagett, [1983] 76 Cr. App. R.(S). 279 EWCA (Crim) (Eng.) .  
  .55' בעמ, 45ש "לעיל ה, אריה�גורראו ; בפרט לפי גישת הגרימה  102
  .68' פס, 8ש "לעיל ה, Gnangoעניי�   103
 ,PAUL H. ROBINSON & J.M. DARLEY, JUSTICE:מחקר� של רובינסו� ודארלי, לדוגמה  104

LIABILITY AND BLAME (1995) . לדרג אחד" אנשי� מהרחוב"השניי� נתנו לקבוצה של�עשר 
 Felonyבי� היתר מכוח (שתשעה מה� מוגדרי� במשפט האמריקני כרצח , חישי� של המתהתר

murder rule .(בהתבסס על , הנבדקי� דירגו את התרחישי� על סמ� הבחנות דקות מאוד ביניה�
תמהילי� של רמות אחריות של הצדדי� במשולש , נסיבות הקרב�, קריטריוני� כגו� סוג המקרה

�עבריי��  . עצמת הסיבתיות שבי� המעשה לתוצאה וכיוצא באלה, קרב��שות
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של גננגו להמתת עוברת האורח תתרכ� לנוכח ההכרה בכ� שגננגו הורשע ממילא בניסיו� 

נוס� על כ�  –ולכ� פסק הדי� עסק א� בשאלה א� יש לייחס לו , לרצוח את איש הבנדנה

  . את המתתה של עוברת האורח על ידי איש הבנדנה –

הוא , א� א� במעשה הירי לעבר איש הבנדנה יצר גננגו סכנה של פגיעה באחרי�

מי שירה לעבר חברו יחויב א� בשל הפגיעה או בשל הסכנה , ככלל. עצמו לא פגע באיש

אלמלא הייתה עוברת : יתרה מזו. שגר� לחברו ולא בשל הסכנה שיצר לסובבי� אותו

� א. ותפות ע� איש הבנדנה להמית את עצמוהאורח נפגעת לא היינו מייחסי� לגננגו ש

הרי ללא ? ט כאשר נכנסת לתמונה תאונה שגרמה להחלפת האובייקמדוע לעשות כ�, כ�

יתה האינטואיציה של השופט בראו� כה חזקה י לא ההפגיעה התאונתית בעוברת האורח

אליו מתייחס השופט בראו� לא היה חושב שנכו� שודאי שהציבור . ואולי א� הפוכה

הערתו של השופט בראו� בכל זאת .  את גננגו שות� לניסיו� המתה שלו עצמולמצוא

מפנה את תשומת לבנו למורכבותה של הסיטואציה ולמאבק המתחולל בה בי� המשגת 

הקרב הוא שגר� למוות ושני הצדדי� "(הסיבתיות על יסוד הקרב שניטש בי� שני הניצי� 

  מידו של איש הבנדנהס פעולת הירילבי� המשגתה על בסי") לקרב אשמי� בהמתה

מהסוג שמרק ,  הפעולהזוהי שאלה של אינדיווידואציית). "אבל לא גננגו הוא שהרג("

   105.קלמ� הדגי� והשמי� במאמרו הידוע

 כור� את סוגיית המחשבה המועברת ע� שאלת היתכנותה של 7תרחיש , כאמור

המשתתפי� בו אינ� : מש כבר מתמקד בשותפי� של מ8 תרחיש 106;שותפות בי� יריבי�

ניצי� הפועלי� באותו אירוע זה נגד זה אלא מבצעי� בצוותא של עבירה נגד אובייקט 

�אלא שבפסק די� זה נפגעה עוברת  �Mansell and Herbert’s case.107בדומה ל, משות

.  אחד השותפי� הוא שנפגע בפועל8ואילו בתרחיש , אורח מידיו של אחד השותפי�

מסוג של החלפת , רה לעבר שות� אחר מתקיימת חריגה מהשותפותכאשר שות� אחד יו

  . מיד ננסה לברר אילו תובנות גלומות בתרחיש זה. אובייקט העבירה

  תובנות  .2

בהמתת עוברת האורח  הרשעתו של גננגו) 7תרחיש ( Gnangoבמקרה של , כפי שראינו

 ה רחבהגדרהמי�  הנאשתאת פעולנגדיר ) 1: (� אחת משתי תפיסותרק א� נאמתתאפשר 

 –  ירי–  יותרה צרנגדיר את פעולת� הגדרה) 2(; קרב אלי� בי� שניי� שהוביל למוות –

 
105  Mark Kelman, Interpretive Construction in the Substantive Criminal Law, 33 STAN .L. 

REV. 591 (1981))  תשובות לאותה שאלהלספק כמה משחק ע� גבולות היחידה עשוי.(  
 The particular areas of“ :2' בפס, 8 ש"לעיל ה, Gnangoעירוב שעליו עמד בית המשפט בעניי�   106

criminal law that will have to be considered are (i) joint enterprise; (ii) transferred malice; 
(iii) exemption from liability where a party to what would normally be a crime is a victim 

of it”.   
107  Mansell and Herbert’s Case ,7ש "לעיל ה.  
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,  דעת הרוב בחרה לאמ� את התפיסה השנייה108.גננגו כשות�א� נייחס את הירי הזה ל

בחירה זו . ובמצטבר לה העבירה את כוונת� הרעה של הצדדי� מגננגו לעוברת האורח

כיוו� שהיא מושתתת על יחס פיקטיבי כלפי גננגו כמי שגיבש כוונה מ, מעוררת קושי רב

אימו� עמדה טהרנית ). כוונה שהועתקה לפגיעה בעוברת האורח(להמית את עצמו 

אובייקט לא היה מוביל את �הבוחנת את מחשבת� של הצדדי� לאירוע באופ� מקובע

 הפלילית של לא תועבר המחשבה, לפי עמדה זו. שופטי הרוב לתוצאה טובה יותר

ולפיכ� אחריותו של איש הבנדנה היא לניסיו� פגיעה , השותפי� כלפי עוברת האורח

 עוברת כנגד, יסוד הנפשי של היורהה לפי, אולי בשילוב ע� עבירה מושלמת (בגננגו

 מתייחסת ג� היא – כשות� לפעולת הירי של איש הבנדנה –ואחריותו של גננגו  ,)האורח

, ה אינו טמו� בעמדה שתאומ� בדבר המשגת המחשבה הפליליתשורש הבעי. לעבירה זו

 לניסיו� המתה – גננגו ואיש הבנדנה –כי א� ביצירה המשונה של שותפות בי� יריבי� 

 109.יצירה שהיא תולדה מעוותת של הרצו� לייחס לגננגו את מות עוברת האורח, הדדי

ו לתוצאה טובה מזו כישלונה של העמדה הטהרנית להוביל את דעת הרוב בעניי� גננג

שהושגה באמצעות שימוש בדוקטרינת המחשבה המועברת אינו מעיד אפוא על 

 שבתפיסת שני הבעייתיותאלא מצביע על , עדיפותה או נחיתותה של איזו מהעמדות

    110.יריבי� היורי� זה לעבר זה כשותפי� האחד ליעדיו של יריבו

  הוספת–� הקודמי� להבהרת הנקודה תסייע טכניקה ששימשה אותנו בפרקי

שמע על הסכסו�  לו אקדח לאחר ששסיפק, מה דינו של המסייע לגננגו: שותפי� לתמונה

לא ,  כמתוכנ� פוגע בגננגו וממית אותואילו היה איש הבנדנה? שלו ע� איש הבנדנה

בדומה לכ� לא היינו . היינו מייחסי� לספק האקדח סיוע לגננגו להמית את עצמו

 סיוע לאיש הבנדנה להמית את גגנגו בספקו אקדח לגננגו כדי מייחסי� לספק האקדח

המתתה של עוברת האורח על ידי , מנקודת מבטו של ספק הנשק. שימית את איש הבנדנה

 גננגו בקרב היריות ההדדי ע� איש  מהמתתו של פחותצפויהאיש הבנדנה היא תוצאה 

תחייב מעמדת שופטי כמ, מדוע לייחס לספק הנשק סיוע לעבירה זו, א� כ�. הבנדנה

  ?הרוב

אי� :  אינו מקד� את הדיו� כשלעצמוMansell and Herbert’s caseג� מקרה כגו� 

להוציא ממנו תובנות שונות מאלה שמתקיימות ממילא באירועי� שאינ� מערבי� 

, השאלה שהוא מעורר מתקיימת בכל אירוע של החלפת אובייקט. שותפות לדבר עבירה

 
לא היה נכו� לחתו� את הפעולה באופ� רחב , )Kerr(השופט קר , Gnangoשופט המיעוט בעניי�   108

לא ראה בגננגו מי שגר� וג� ; כקרב אלי� ולכ� לא הרשיע את גננגו כמבצע בצוותא של ההמתה
  .   ולכ� לא הרשיע את גננגו כמסייע להמתה של עוברת האורח, לאיש הבנדנה לירות

  .1.בפרק ג, לעיל, ראו התייחסותי לעמדת השופט בראו�  109
של התבוננות על מעשיה� של גננגו ואיש , הרחבה, לפי החלופה האחרת, .1.כאמור לעיל בפרק ג  110

 הכללית –לפי שתי רמות ההמשגה של המחשבה הפלילית (נגו אחראי גנ, הבנדנה כשותפי� לקטטה
להמתת עוברת האורח באופ� נגרר לאחריותו של איש הבנדנה לחריגה זו ) אובייקט�והמקובעת

�  .מהתכנו� המשות
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לפי ,  פגיעה באובייקט בפועל–) ובמקרה זה לעושי�( לעושה מה נכו� לייחס: היינו

או , ההמשגה הכללית או על ידי העברת המחשבה מהאובייקט המיועד לאובייקט בפועל

כפי שתורינה העמדה הטהרנית וההמשגה , שמא ניסיו� לפגוע באובייקט המיועד

 אכ� מקדמת 8לעומת זאת הווריאציה שבתרחיש . האובייקט שעליה היא נשענת�מקובעת

משו� שא� בהיעדר טעמי� מכריעי� לבחירה בי� העתקת המחשבה לבי� , את הדיו�

ולא '  ניסיו� להמית את ק2'סביר בהרבה לייחס למ, )היורה (1'העמדה הטהרנית כלפי מ

 מנסה להמית את 2'בעיקר א� מביאי� בחשבו� שאילו היה מ, כ�. ניסיו� להמתה עצמית

 2' העמדה הטהרנית לא תייחס למ111.טור מכל אחריותעצמו במו ידיו הוא היה פ

. האובייקט המיועד', שותפות לניסיו� להמתת עצמו כי א� שותפות לניסיו� להמית את ק

נוס� על ניסיו� הפגיעה באובייקט , אמנ� העמדה הטהרנית מאפשרת לייחס לצדדי�

יימה בי� אול� מאחר שלא התק, ג� אחריות בגי� הפגיעה באובייקט בפועל, המיועד

 תותנה ביסוד הנפשי 2'האחריות בגי� הפגיעה במ, הצדדי� שותפות לפגיעה זה בזה

 יהיה פטור מפגיעה 2' ומ– פזיזות או רשלנות –האישי של כל נאש� באשר לתוצאה זו 

  112. לעבירה זו1'פזיזה או רשלנית בעצמו על א� אחריותו של מ

פגיעה בו עצמו תק� ה� במקרי� ההיגיו� שבהימנעות מלייחס לאד� שותפות לניסיו� 

אי� זה משנה , מדגי� 8כפי שתרחיש . של החטאת הפעולה וה� במקרי� של טעות בזהות

 שהיה סמו� 2'ופגע במ'  כיוו� לעבר ק1'המיועד או א� מ'  הוא ק2' חשב שמ1'א� מ

  . ניסיו� להמית את עצמו2'לייחס למ, באותה מידה,  בשני המקרי� יהיה מוזר– 113אליו

 
111  Buxton ,דייוויד אורמרוד מצי. 280–279' בעמ, 98ש "לעיל ה� Is it“:ע בהקשר זה שיקול נוס

possible for an intended victim to be liable for assisting his own attempted murder? 
Consider A and B who are suicide bombers: they intend to blow up a deserted landmark in 
the depth of night and each other in the process. A’s bomb does not detonate and he 
survives the blast. Can A, by being an accessory to B’s conduct, be guilty of attempting to 
murder himself? Such a result would look odd given that if A succeeded in killing B he 
would only be liable as part of a suicide pact for his manslaughter” (David Ormerod, Joint 
Enterprise: Murder – Killing of Bystander by Other Party in Gunfight, 2011 CRIM. L. REV. 

151).  
המטיל על השותפי� אחריות בגי� רשלנות� , א לחוק העונשי�34' בישראל עשוי לשמש כא� ס  112

פשר להסיק מסקנה נגד רוחב היריעה של הסעי� ונגד מכא� א. למעשי� חורגי� של יתר השותפי�
הקונסטרוקצייה המאפשרת להטיל על השות� אחריות בגי� מעשי� חורגי� של שותפיו על בסיס 

ראו למשל הדר ; א34' באופ� המשתלב ע� הביקורת שהובעה בעבר על ס(רשלנות בלבד 
על מידתיות ועל נוסחת , ל אשמה הרהורי� ע–הסדר הטלת האחריות לעברה הנגררת "רוזנברג �דנציג

יור� רבי� ויניב ואקי , אילו��דרור ארד (È˙‡Â ÈÏÈÏÙ ËÙ˘Ó ÏÚ ¯�ÈÂ „ÈÂÈ„ ¯ÙÒ 683˜‰" איזו� אחרת
  ).2009, עורכי�

,  ד� במקרה מובהק של החטאת הפעולהGnangoבהקשר זה מעניי� לציי� כאנקדוטה כי א� שעניי�   113
, Gnango עניי�( הערעור במונחי� של טעות בזהות בית המשפט האנגלי ניסח את השאלה שבבסיס

 f […] D1 mistakenly kills V in the course of the fight, in what[i]“: 1' פס, 8ש "לעיל ה
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יוצא שג� תרחיש של החלפת אובייקט על ידי מבצע במשות� תומ� בעמדה , �א� כ

שניצבה במרכזו של פסק הדי� , )7תרחיש (אמנ� דוגמת הירי ההדדי . העקיבה�הטהרנית

�אינה מקנה , העיקרי מ� השני� האחרונות שעסק בשילוב החלפת אובייקט וביצוע משות

אול� מקרהו . עברת המחשבה הפליליתעדיפות לאיזו מבי� הגישות השונות לסוגיית ה

עברייני� המנסה לפגוע בקרב� א� פוגע למעשה באחד �של המשתת� בעבירה רבת

האובייקט של �מבסס את יתרונה של ההמשגה מקובעת) 8תרחיש (משותפיו לעבירה 

כמו ג� דוקטרינת המחשבה , באשר המשגה כללית של המחשבה, המחשבה הפלילית

 לסיטואציה האנומלית שבה נחשב השות� שנפגע לחבר ותלמובי, הפלילית המועברת

.  א� שניסיו� התאבדות אינו בגדר עבירה פלילית–במיז� הפלילי של המתת עצמו 

אובייקט תימנע מאנומליה דומה ביחסה לשות� שנפגע �לעומת זאת המשגה מקובעת

 �בי�  וזאת –השתתפות בניסיו� פגיעה בקרב� המיועד של המיז� העברייני המשות

שהשות� היורה פגע בשותפו עקב החטאת הקרב� ובי� שפגע בו בשל טעותו בחשבו 

  . הוא הקרב�) שנפגע(ששותפו 

  אחרית דבר. ד

היה משהו באווירה של הר הצופי� באמצע שנות התשעי� שעודד חשיבה אנליטית על 

 החיבה לסוגיות של המחשבה הפלילית ושל. הדוקטרינות המהותיות של המשפט הפלילי

דיני השותפות לעבירה וכ� צורת החשיבה האנליטית הוטבעו בי כמו אצל חבריי 

ובשני� האחרונות , אפנות מתחלפות וגישות משתנות. לשיעורי� לתואר שני באות� שני�

רוחות חדשות מכוונות את חוקרי המשפט הפלילי לאפיקי� אחרי� ולצורות חשיבה 

 שמקומה של הדיסציפלינה האנליטית לשו� אמר לי לאחרונה בצער�קולגה חד. אחרות

  . אינו עוד בפקולטה למשפטי� כי א� בחוג להיסטוריה של הרעיונות

חלק , בתקווה, מאמר זה אינו מכוו� להיות פרק בהספד הדיסציפלינה האנליטית אלא

ביקשתי להראות מה יכול ללמד אותנו ניתוח תרחישי� המשלבי� שינוי של . מתחייתה

הטמעת אירועי� של החלפת . שותפות עקיפה וע� ביצוע משות�אובייקט העבירה ע� 

אובייקט בסב� דיני השותפות הניבה כמה תובנות מעניינות בדבר דוקטרינת המחשבה 

 ועל היחס – וכפועל יוצא מכ� בדבר המשגת המחשבה הפלילית –הפלילית המועברת 

עבירה בעיקר ראינו שהסוגי� השוני� של תרחישי . שבי� טעות לבי� תאונה

האובייקט של המחשבה הפלילית וביחס �משתתפי� תומכי� בהמשגה מקובעת�מרובי

  .שווה למקרי� של טעות בזהות ושל החטאה תאונתית

 
circumstances, if any, is D2 guilty of the offence of murdering V?”( ,לא א �חד מהשופטי� וא

  .מצא לנכו� להעיר על כ�




