
33 

  רת האיומי י מבט ביקורתי בעב–עבירה מאיימת 

  1)פ צוברי"בעקבות רע(

  מאת

   *אס� הרדו�

רה שינוי חקיקתי למ� לידתו של חוק ירת האיומי לא עביג עב, רות רבות בישראליכמו עב

השוכבות בספר החוקי כאב� , רות שונות בחוק זהי עבשלא כמו. 1977–ז"התשל, העונשי�

לבית המשפט העליו� . רת האיומי נאכפת ומובילה להעמדה לדי�יעב, שאי� לה הופכי�

רה זו בגי� מכתב שכתבה יגלגול שלישי של תיק שבו הועמדה צוברי לדי� בעבערעור בהגיע 

,  זיכה בית המשפט העליו� את המערערת2018  שנתבתחילת. לשופטת ובו איימה להתאבד

הצעת בו, רות רבות בישראליבעבשמופיע , "שלא כדי�"רה העמו י ברכיב העבבהתמקדו

שרואה , פסק הדי� הוא מושא ההשראה של המאמר. שלבי בנוגע לפרשנותו�מבח� דו

המאמר פותח בסקירה היסטורית קצרה . רת האיומייבפרשה הזדמנות להביט מחדש בעב

המאמר מציג ביקורת . 1936, שכללה נוסח צר בהרבה בפקודת החוק הפלילי, רהישל העב

כדי תו� ב לחוק העונשי� 192רת האיומי כנוסחה בסעי� י מגוונת על עבדוקטרינרית

לעמימות , רהילחוסר עקיבות בעב, יתר באיסור�לצרות, יתר באיסור�התייחסות לרוחב

שלבי שהוצע לפרשנות �המאמר סוקר את פרשת צוברי ואת המבח� הדו. ולקשיי נוספי

פט להציע פרשנות אמיתית ורחבה משבח את ניסיונו של בית המש, "שלא כדי�"הרכיב 

לאחר מכ� המאמר מציע . ד ליישוו בעייתי מאהואא� מראה שהמבח� האמור , לרכיב זה

את תכליתו ואת , את הגיונו,  להבהיר את גבולות האיסור כדירת האיומייגרסה חלופית לעב

" י�שלא כד"רה בפרט ולעתיד הרכיב יהמאמר מסיי בתהיות באשר לעתיד העב. אחידותו

  . לרפורמה חקיקתית בחלק הספציפי בחוק העונשי�וקוראבכלל 

מבט דוקטרינרי ביקורתי .  ב.ביקורת דוקטרינרית התחלתית בעבירת האיומי�.  א.מבוא

; "שלא כדי�"מבט ביקורתי ברכיב . 2; פ צוברי"רע. 1 .בעבירת האיומי� בראי פרשת צוברי

  .ט לעתידסיו� ומב.  ד.הצעה חלופית לעבירת האיומי�. ג

  

 
*  ; לשעבר תובע וסנגור בפרקליטות הצבאית; המכללה האקדמית צפת, מרצה בכיר, דוקטור למשפטי

המאמר מוקדש בהערכה גדולה לשופטת פרופסור דפנה ". בקטנהמשפטי  "היוטיוב ערו� מפעיל
תודה לחבריי ; צניעותה ונוע הליכותיה אינ נופלי מיכולותיה, אשר רגישותה לכל אד וחי, ארז�ברק

 משפטי�תודה רבה למערכת  ;ר אלקנה לייסט על הערות מחכימות לטיוטה הראשונה"ר שי אוצרי וד"ד
הצעות מעולות לשיפור המאמר וליווי , אריה על הערות יסודיות� לעורכת שירה גורובמיוחד אתר על

האחריות לכל טעות שנפלה במאמר . היפה עבודתה על פז ולספיר הטכנית כתלמער ג רבה תודה; סבלני
 .asafhardoof@gmail.com: מחכה לתגובות. היא שלי בלבד

  ).17.1.2018, בנבו פורס (מדינת ישראל'  בר נצוברי 8736/15פ "רע  1
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  מבוא

רת נישה ימצד אחד היא אינה עב. רות הפליליותיבעבשרת האיומי� היא מהמרתקות יעב

מצד אחר ו ,ג� בהיותה תופעה ציבורית רווחת למדי, ד לציבורורה מוכרת מאיאלא עב

וההבדל שבי� , ה� בציבור וה� במערכת המשפט, גבולותיה אינ� מוכרי� ומובני� היטב

  . רחוק מלהיות חד ובהיר– לבי� האיו� החוקי והמותר האיו� הפלילי והאסור

. רת האיומי� ברורי� וצרי� בהרבהיבעבר הרחוק היו גבולותיה של עבכי עושה רוש� 

רה הקרובה ביותר לזו יהעב. רות איו� מגוונותי כללה עב1936, פקודת החוק הפלילי

תחת אישו� , "איו� במעשה אלימות"שנשא את הכותרת , 100המודרנית הייתה בסעי� 

ראשו . איומי� מגווני� א� מוגבלי� בהרבה לעומת החוק הנוכחיעל הסעי� אסר . בעוו�

הראשו� של האיסור עסק באיו� להתפר� למעו� או להסב לנזקי� מתו� כוונה להפחיד או 

ראשו השני של האיסור היה . זה היה האיו� המילולי המובהק ביותר שנאסר ככזה; להרגיז

ולא , זה היה איו� באמצעות מעשה; כוונה להבעית אד� במעו�תו� רייה מעל ירי מכלי י

. במבצרו, שני האיומי� הראשוני� התקשרו לביטחונו של אד� בביתו.  ירי–סת� מעשה 

איו� על : ובמוב� זה היה רחב מקודמיו, ראשו השלישי של האיסור לא כיוו� לאלימות בלבד

בכוונה להניעו לעשות מעשה שאינו מחויב , לשמו הטוב או לרכושו, אחר בנזק לגופו

כיו� לא היינו , למעשה. לעשותו בחוק או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו בחוק

רה חמורה יותר יעב, "סחיטה באיומי�"כי א� " איו� " בתורמכני� כלל מעשה כאמור

  2. לחוק העונשי�428המוסדרת כיו� בסעי� , מכפליי�

. א� אצלנו, ללמד שהיה אפשר ג� אחרת, חסית וצרההעבירה האמורה הייתה בהירה י

רחב ועמו� , רת האיומי� נוסח אחרי קיבלה עב1977–ז"התשל, בחוק העונשי�אול� 

  :  מארבעי� שנהזה יותרללא שינוי , ובו נותרה עד ימינו, בהרבה

, בנכסיו, בחירותו, המאיי� על אד� בכל דר� שהיא בפגיעה שלא כדי� בגופו

בכוונה להפחיד את האד� , שלו או של אד� אחר, פרנסתובשמו הטוב או ב

  .  מאסר שלוש שני�–דינו , או להקניטו

שאלה ונדונה ג� ה, צוברירה בהרחבה בבית המשפט העליו� בעניי� ילאחרונה נדונה העב

 מושא הואמחדש וחשוב זה ,  פסק די� מרתק3.רה או לאיא� איו� להתאבד נכלל בעב

 מאמרטענת ה. רת האיומי� בישראליבחינה ביקורתית של עבלקראת , ההשראה של מאמרי

כ� כי ו, לצמצו� ניכר של גבולותיה ולהבהרת�, רה זו ראויה לרפורמה חקיקתיתיעבכי  היא

  .מבנה המאמר יהיה כלהל�. רות אחרותירה חוש� קשיי� ג� בעבימבט בעב

 
באמצעות איו  רכוש לדרוש אסר( 290 'סלמשל . קונקרטיות איומי עבירות בפקודה היו זאת לבדמ  2

 באיומי באלימות עסק( 292; ) לחמוס אד באמצעות איומי בהאשמתו בפליליאסר( 291; )באלימות
סעיפי אחרי כללו רכיב . )ונבו באיומי לדרוש רכוש כדי לגעסק( 293; )להביא לחתימות על מסמכי

 מגונה שלא מעשה (158 ;) מגונה בכוחמעשה( 157; ) בתרמיתאינוס (153' ס  לדוגמהראו, של איו
 . ואחרי)בכוח

 .ארז� דינה של השופטת ברקלפסק 10–1' פס, 1ש " הלעיל, צובריפ "רע  3
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ה ואצביע על אציע ביקורת דוקטרינרית קצר, רת האיומי�יבמבט התחלתי בעב, אבפרק 

, אראה שבמובני� מסוימי� היא צרה מדי. רה ובניסוחהיליקויי� וקשיי� מגווני� בעב

  . ואטעי� את העמימות של חלק מרכיביה, ובאחרי� היא רחבה מדי

בתחילת הפרק אציג את .  להפקת תובנות ביקורתיותצוברי ארתו� את פסק די� בבפרק 

קד� למקד את המבט הדוקטרינרי ברכיב את. עובדות המקרה ואת הקביעות השיפוטיות

אצביע על קושי ". שלא כדי� "–רכיב שכיח בחקיקה הישראלית , רהיהחשוב והעמו� בעב

  .ביישומוממשיי�  ועל קשיי� צוברינורמטיבי בפרשנות שהוצעה לו בעניי� 

ולצד זאת , רה ויצמצמהישיבהיר את העב, רהי אקרא לשינוי חקיקתי של העבג בפרק

יג עקיבות בי� היחס המשפטי לפעולה מסוימת ליחס המשפטי לאיו� באותה יאפשר להש

רה ואסביר אילו רכיבי� מוצע להשמיט מהנוסח יאציע כיוו� לנוסח חלופי לעב. פעולה

  .הקיי� ואילו רכיבי� מוצע להוסי�

, אגב תהיות על התועלת שתקצור הסנגוריה מפסק הדי�, לעתידבמבט , אסכ�בסיו� 

 בחלק הפיאטעי� שהגיע הזמ� לרפורמה חקיקתית מק. רות אחרותי ובעברת האיומי�יבעב

שלא השתנו בישראל רבות רות י ובעבברכיבי עבירה עמומי�, הספציפי של חוק העונשי�

  .עשרות שני�

  ביקורת דוקטרינרית התחלתית בעבירת האיומי�. א

 תהיות רה מעלהימבט בעב,  בפסיקהרת האיומי�יעוד בטר� בוחני� כיצד יושמה עב

  .בעניינהוקושיות 

כיצד . קל מדימתקבל הרוש� שהעונש בגי� העבירה הנו בהקשרי� מסוימי� , ראשית

 אחר ומאיי� לעברדוגמת אד� שמכוו� אקדח , ייתכ� למשל שאיו� ממשי לרצוח אד�

 התקיימה עדיי� 2019 קי� עדמנ� ו א4? עוו� גרידאהוא, ואולי א� יורה באוויר, רגוולה

רה לא נודעת במיוחד וכנראה לא רלוונטית יעב,  יותר שעניינה איו� לרצחרה חמורהיעב

, רה זוי עב5. לחוק העונשי�307בסעי� , "איו� בכתב לרצוח: "ד בפרקטיקה המשפטיתומא

 כשדובררק , כמוב�, אול� זאת,  עונש ב� שבע שנות מאסרהיצר, דושכותרתה ברורה מא

רות ההמתה הוצע לבטל לגמרי ירונה בעבבמסגרת הרפורמה שנתקבלה לאח. איו� בכתבב

 
וברא� 'ג )כתוארו אז( השופט של נו לפסק די1' פס, מדינת ישראל'  נזובידאת 4595/13פ " למשל עראו  4

 השופט של דינו לפסק 12–10, 3' פס, מדינת ישראל'  נצרפתי 6468/13פ "ע; )6.7.2014, פורס בנבו(
  השופט של נו לפסק די4' פס, פלוני'  ישראל נמדינת 7759/17פ "בש; )31.5.2015, פורס בנבו(שה
 ירהשאז העב, איומי כאמור עשויי להיות חלק מסחיטה, כמוב�). 16.10.2017, פורס בנבו(קרא 

 ג אז הייתי מציע שסחיטה באמצעות כיוו� אקדח לגופו של הנסחט חמורה בהרבה .חמורה יותר
 של דינו לפסק 4–3' פס, מדינת ישראל'  נפלוני 4629/09פ "השוו ע. מסחיטה בדרכי מתונות יותר

 ).18.11.2009, נבופורס ב(השופט דנציגר 
. ירהכוללות ציו� סתמי של העבשחלק� א� ,  זוירה לעבוד החיפוש מראי תוצאות מעטות מאמאגרי  5

 רבות אחרות וללא כל ירותהיא באה לצד עב,  זוירה הייתה העמדה לדי� בעבבהבמרבית המקרי ש
, פורס בנבו (מדינת ישראל'  נחמודה 8360/17פ "ליישו משפטי נדיר יחסית ראו ע.  משפטיחניתו

 ).19.6.2014, פורס בנבו(� כה'  ישראל נמדינת 35130�08�13) ת"שלו פ(פ "ת; )22.3.2018
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ותוקפה של ,  הצעה זו התקבלה6.רת האיומי� הקיימתירה הזו ולהסתפק בעביאת העב

, בדיבור פני� אל פני�,  כיו� לפיכ� איו� ברצח2019.7רת האיו� בכתב לרצוח פג ביולי יעב

עוו� רת המסתכ� בעונש כעבי,  אפוא איו� רגילהוא – בכתב בכיוו� נשק לאד� אחר או

  .בלבד

האיו� המופלל . שאליה� היא מתקשרתרת האיומי� צרה מדי בערכי� ינדמה שעב, שנית

כעניי� דוקטרינרי ". בשמו הטוב או בפרנסתו, בנכסיו, בחירותו, בגופו"מתייחס לפגיעה 

שער� לכאורה אי� קושי בסברה  .אינ� מוגני� במפורששל המאוי� מדוע חייו נית� לתהות 

מדוע בהקשרי� בכל זאת נית� לתהות . משתמע באמצעות ההגנה על הגו�החיי� מוג� ב

ער� על תי� נוס� ילע(אחרי� הג� המחוקק על הגו� ועל החיי� במפורש ובמצטבר 

אי� חפיפה בי� מבט דוקטרינרי השוואתי עשוי להקי� בסיס לטיעו� ששללמד� , )הבריאות

   8.השניי�

כבודו של הפרט לא תמיד חופ� למשל . גני�קיימי� ערכי� שבבירור אינ� מו, מלבד זאת

למשל בסילוקו ממקו� בגי� צבע ,  שוו בנפשכ� איו� להשפיל אד� אחר.שמו הטובאת 

לדוגמה בהצבת ,  או לחלופי� איו� לחלל את קברו של אד� יקר,מגדרו וכדומה, דתו, עורו

צל� אד�  שוו בנפשכ� איו� ל.פרטיותול כ� ג� באשר. חפ� המנוגד לאמונתו על קברו

איומי� כאלו ודאי פוגעי� . לאד� אחראינטימית או איו� להעביר תמונה , במצב אינטימי

, כמפורט בהמש�, הערכי� המוגני� שהפסיקה,  של המאוי�פעולתובשלוות נפשו ובחירות 

הבחירה להפו� ערכי� מוגני� מסוימי� לחלק .  הנורמטיבי של האיסורוקבעה שה� בסיס

 ,ד לא רק משו� שערכי� מסוימי� אחרי� נותרי� בחו�ועייתית מאפורמלי מאיסור היא ב

ולפיכ� לא , אלא ג� מפני שברגיל ערכי� אינ� חלק פורמלי מהאיסור, לאו דווקא בצדק

 מהל� חקיקתי .ואילו ערכי� מגל� כל איסור, תמיד ברור איזו התנהגות פוגעת באיזה ער�

� הוא נדיר יחסית ובעייתי ג� שמתלה את התחולה הפלילית בפגיעה בערכי� מסוימי

10.שאלת איתור הערכי� המוגני� קשה ומורכבת מכפי הנדמה, ככלל 9.בהקשרי� אחרי�
 

 
 .180, 166 ח הממשלה" ה,2015–ו" התשע,)עבירות המתה) (124' תיקו� מס(ראו הצעת חוק העונשי�   6
 .234, 232, 230 ח" ס,2109–ט"התשע, )137' מסתיקו�  (העונשי� חוק  7
ריטוריאלית ט� ערכי מוגני באשר לתחולה אקסטרהשעניינ,  לחוק העונשי�14–13'  סאתראו למשל   8

יא 34 ;)עצמיתהגנה (י 34' ס:  בי� החיי לבי� הגו�שמבחיני, ירהוכ� סייגי שוני לעב; של החוק
)� ).כורח(יב 34 ;)צור

חיי אזרח " שנעברו נגד ירותטריטוריאלית לעב� לחוק העונשי� מתלי את התחולה האקסטרה�14 ו13 'ס  9
 הא :הדבר עלול להעלות דילמות סבוכות). 14' ס( רכושו וכ� ,)13 'ס" (חירותו, בריאותו, גופו, ישראלי

 נגד ירההא סחיטת תמונות עירו היא עב? "נגד האוטונומיה"או " נגד החיי "ירה עבהואאיו ברצח 
 נגד הרכוש או ירההא קבלת דבר במרמה היא עב?  הכבודנגד הפרטיות או נגד,  האוטונומיהנגד, הגו�

 נגד הגו� או ירה עבהוא – ממעשה מגונה באד בשונה,  מגונה בפני אדהא מעשה? נגד האוטונומיה
עול ללא : תפסת הכל, תפסת מקצת" הרדו� אס�ראו . השאלות סבוכות? נגד האוטונומיה המינית

בשו מקו ובכל ,  הפלילי הישראלי על פעילות מקוונתשפט תחולת המ–משפט ללא גבולות , גבולות
 ).�2020ב להתפרסוי צפ( יג משפט מאזני" מקו

 משפט "מבט תכליתי באיסור החדירה לחומר מחשב: חומר למחשבה, חומר מחשב "�ראו אס� הרדו  10
אס� הרדו� ; )2018, אלו� הראל עור� (682–667, 651  כשלי� ואתגרי�–ההלי� הפלילי בישראל ? צדק

 העונשי� ועמימות� של כא לחוק34סעי� ? או שמא תכליתית ומצמצמת, פרשנות תכליתית או מצמצמת"
 ).�2020ב להתפרס צפוי( גרוניס ספר" התכלית והפגיעה, הלשו�
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 כפי שג� 11,שבה� מושא האיו� מוגבל מאוד ,בשונה משיטות משפט שונות, שלישית

ג� בשיטה . מושא האיו� רחב מאוד בנוסח הקיי�, כמפורט במבוא, היה בישראל בעבר

רת האיומי� אינה יעבמדוע נית� לתהות , כמו בישראל המודרנית, רחב מאודשמושא האיו� 

החוק . עורכת הבחנות מהותיות בי� איו� לאיו� אלא שמה את כל האיומי� בקלחת אחת

 .איו� לפגוע בפרנסהואיו� לפגוע בחירות , איו� לפגוע בנכסו איו� לפגוע בגו� כור� יחד

  ? ווה ער� לאיו� לשרוט את רכבוהאומנ� איו� להשחית את פניו של אד� ש

מנ� נית� לטעו� שבית המשפט יוכל לתת ביטוי לחומרה במסגרת שיקול דעתו וא

שבה� כ� מצא המחוקק לייצר , רות אחרותי אול� טיעו� זה לכאורה יפה ג� לעב,העונשי

,  שנה16שדינו , )א(345בסעי� ,  המחוקק הבחי� בי� אינוס,למשל. מדרגות חומרה בעצמו

בכ� שלח המחוקק מסר בהיר .  שנה20שדינו , )ב(345בסעי� , וס בנסיבות מחמירותלאינ

 אונס ויש  יש– יש וישהמסר אינו רק ש. מצד אחר, ולבית המשפט, מצד אחד, לאזרחי�

היה נית� פשוט לייצר , אלמלא כ�. חמור יותרלאונס הופ�  מה אלא ג� – אונס חמור יותר

המסר בהיר והוג� . חליט מה חמור בעיניו ומה לאעונש מרבי ולאפשר לבית המשפט לה

הבחנה לכ� נכו� ג� . מקד� את הוודאות והאחידות ומצמצ� את החופש השיפוטי, לאזרחי�

 20שדינו , )ב(402בסעי� , לשוד בנסיבות מחמירות,  שנה14שדינו , )א(402בסעי� , בי� שוד

, החזקת כלי נשק: ההמחוקק ער� את ההבחנה בעצמו וג� הבהיר מהו הבסיס ל. שנה

שהרי בכל , שיקול הדעת השיפוטי לא נשלל לגמרי. שימוש באלימות או ביצוע בצוותא

 ,אחת מהחלופות יש לבית המשפט שיקול דעת להחליט על גרסאות חמורות יותר ופחות

, רת התקיפהיעבל באשרכ� ג� . עדיי� פיצול העבירה למופעי� שולח מסר ערכי בהיר וראויו

המחוקק עושה . 379בסעי� " תקיפה סת�"י� מגווני� מחמירי� שנבדלי� משכוללת מופע

כ� נכו� ג� . חלק מעבודת ההבחנה הנוגעת לחומרה ואינו מותיר מכחול גס לבית המשפט

וזהו טיעו� כללי , א� שברור שנית� תמיד לערו� עוד ועוד הבחנות בחוק. רות אחרותילעב

ממדי � הסתפק המחוקק ביצירת איסור רחב וחדברור ג� שבמקרי� רבי� לא, נגד הצור� בכ�

  . ג� בענייננו.ויש ער� והיגיו� בכ�, מבחינת חומרתו אלא יצר מדרג

רת האיומי� יועב, ג� רצינותו של האיו� אינה מייצרת הבחנה חקיקתית מהותית, רביעית

 אי� צור� להוכיח כל כוונה להוציא את האיו�; אינה מבחינה בי� איו� סרק לאיו� ממשי

 ההשוואה המשתמעת מעלה קושי 12.לפועל אלא רק כוונה להפחיד או להקניט את המאוי�

 
האיו הטיפוסי שאינו .  לנוכח התיקו� הראשו�, האיומי בארצות הברית מצומצמות יותרירותעב, ככלל  11

 Richard V. Blystone, School Speech v. School Safety: In the ראו. מוג� עניינו איו באלימות
Aftermath of Violence on School Campuses Throughout This Nation, How Should School 

Officials Respond to Threatening Student Expression?, 2007 BYU EDUC. & L.J. 199, 203 .� כ
 סביר לחשש המאוי את שיוביל, ימעמש�וחד ספציפי יהיה שאיו לדרוש מקובל בקליפורניה, למשל

 ,CAL. PENAL CODE § 422 (2016); Saul Levmore & Ariel Porat ראו. יקיריו לביטחו� או לביטחונו
Threats and Criminal Deterrence in Several Dimensions, 2017 U. ILL. L. REV. 1333, 1343. 

פ "רע; )2004 (205, 193) 1(ד יט"פ, מדינת ישראל'  נששו�  7293/02) ש" במחוזי(פ " למשל עראו  12
'  נפינקו 27347�08�10) 'מחוזי מר(פ "ע; )2006 (115, 96) 4(סד "פ, מדינת ישראל'  נל� 2038/04

, מדינת ישראל'  נפלדמ� 3057/18פ "רע; )14.2.2011, פורס בנבו( הדי� לפסק 5' פס,  ישראלמדינת
 שליטתו של המאיי בפגיעה ,לצד זאת). 20.6.2018, פורס בנבו( של השופט שה נו לפסק די10' פס

 .)ג בפרק  להל� לכ�אשוב (גרידא" אזהרה"להבדיל מ, האפשרית במאוי היא אינדיקציה לאיו
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 המשחק גולשל, לא דומה אד� השול� את אקדחו ומכוונו לראשו של אחר: נורמטיבי ברור

 בשונה 13.ומאיי� עליו כי ירצח אותוהמצוי בצד השני של הגלובוס ע� אחר ברשת 

נית� . י� זה עניי� של היעדרו של סול� חומרה גרידאאנית� א� לטעו� כי , מהנקודה הקודמת

רת האיומי� אינה יעב,  בהמש� לכ�14.מנ� ומדוע נדרש להפליל איו� סרקולתהות א� א

מדוע איו� שנועד להקניט . מבחינה בי� איו� שנועד להפחיד לבי� איו� שנועד להקניט

היא רעיו� זר , עצמהכשל,  הפללת פעולה שנעשית בכוונה להרגיז אד� אחר15?בכלל מופלל

,  לא כל שכ� כאשר אותה פעולה היא ביטוי גרידא16.למדי לדיני העונשי� המודרניי�

  .והפללתה פוגעת פגיעה קיצונית בחופש הביטוי

שבו הרכיב ההתנהגותי , רת האיומי� כוללת מהל� נדיר יחסית בחוקיעב, חמישית

רות מפורסמות י א� נביט בעב.המופיע כתואר הפועל בכותרת העבירה, רה הוא הפועליבעב

 300, 298סעיפי� (רות ההמתה ידוגמת הריגה ורצח כנוסח� לפני הרפורמה בעב, אחרות

 –) 402סעי� (ושוד ) 383סעי� (גנבה , )378סעי� (תקיפה , )345סעי� (אונס , )בהתאמה

ובוודאי אינה הרכיב , רהירה אינה חלק מהגדרת התוכ� של העבינמצא שכותרת העב

רת אינוס מתגבשת באמצעות התנהגות יעב, למשל. ותי המרכזי או היחיד באיסורההתנהג

רת יעב; )למשל(רת תקיפה מתגבשת באמצעות התנהגות של הפעלת כוח יעב; של בעילה

. ה התנהגות של נשיאה וכדומהילע פתגנבה מתבצעת באמצעות התנהגות של נטילה ונוס

 הרכיב ההתנהגותי אינו .ות של איו�רת איו� מתבצעת באמצעות התנהגי עבלעומת זאת

אנו מחפשי� וקובעי� את תחולת העבירה : מוסי� ומבאר את הכותרת אלא משכפל אותה

, האיסור אינו מבהיר מהי פעולת האיו� .באמצעות רכיב התנהגותי שחופ� אותה) הכותרת(

לי� יהוסיפו לכ� את המ. בי� באמצעות הגדרתה בכמה מילי� ובי� בשימוש במילה נרדפת

הא� מכתב התאבדות .  והרי לנו מצב משפטי שכל דבר יכול להוות איו�–" בכל דר� שהיא"

הא� כל העברת מסר ? "איו� "הוא –שכתב אד� והותיר על שולחנו בדרכו לבצע התאבדות 

הא� פעולה פיזית ? "איו�"ות רכיב התנהגותי של ילאחר על פעולה עתידית יכולה לה

 מתחרה ,לדוגמה? רק משו� שהיא מאיימת על אחר" איו�"שאד� מבצע יכולה להיחשב 

 
 להפחיד בכוונה נשק הצגת – ”brandishing“ או ”menacing“ נפרדת של ירה שונות קיימת עבבמדינות  13

 § .CAL. PENAL CODE § 417 (2011); Va. Code ANNראו למשל . בפציעה או במוות אחר אד

18.2–282 (2005); NY CLS PENAL LAW § 120.13 (2005). 18 ראו כ� U.S.C § 924 (2017). 
 Paul T. Crane, “True Threats” and theראו ) ”true threat“ (ממשי איו בנושא האמריקני לדיו�  14

Issue of Intent, 92 VA. L. REV. 1225, 1229–1232 (2006); Jennifer E. Rothman, Freedom of 
Speech and True Threats, 25 HARV. J.L. & PUB. POL’Y 283, 290–294 (2001); Jennifer Elrod, 
Expressive Activity, True Threats, and the First Amendment, 36 CONN. L. REV. 541, 547–553 

(2004) ;Blystone ,211–204' בעמ, 11 ש"לעיל ה ;Robert D. Richards & Clay Calvert, 
Columbine Fallout: The Long-Term Effects on Free Expression Take Hold in Public Schools, 

83 B.U.L. REV. 1089, 1092–1096 (2003). 
 דרוש ומנ אאו,  הרגזהע הפחדה  שאי� לכרו�)Bein ( לפני קרוב לארבעי שנה גרס ביי�כבר  15

ראו . לחוק העונשי�) ב(194 הפלילית שבסעי� ירהדי בעב, להשתמש במשפט הפלילי כדי למנוע הרגזה
Dan Bein, A Guide to Offences of the Threats and Blackmail, or How to See the Forest for the 

Trees, 17 ISR. L. REV. 62, n. 7 (1982). 
 63/58פ " ע ראו"בכוונה להרגיז"שעסק בכניסה למקרקעי� ,  באיסור שחל� מאז מהעולישראליה יו�דל  16

 ).1959 (432–425, 421 יגד "פ, המשפטי היוע�' נמי 'עג
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 א� הא� ,רת איומי� כמוב�ילא נרשיע אותו בעב. בכ� על נתח השוק" מאיי�"הפותח עסק 

מאופר או מקועקע , אד� שלבושל בנוגעומה ? נסכי� שהוא מקיי� את הרכיב ההתנהגותי

יכול ) stalking(� הא� מעקב מתמש? "מאיי�" הא� ג� הוא ה–בצורה המפחידה אחרי� 

 הא� חקירה משטרתית או חקירה 18? הא� הפגנה יכולה להיחשב איו�17?להיחשב איו�

   ?במיוחד כאלו שמכוונות להפחדה או הקנטה, נגדית בבית המשפט

ורכיבי� נוספי� בעבירה עשויי� לסייע , אינו בא לבדו" מאיי�"הרכיב ה, כמוב�

 ע� זאת אות� רכיבי� רחבי� ועמומי� .בהבהרת המסר של האיסור ובצמצו� גבולותיו

בהמש� . ולכ� יהיה קשה להבהיר את המסר של האיסור ולהתוות לו גבולות ברורי�, בעצמ�

  ".שלא כדי�"הרכיב , אדו� ברכיב בולט בעמימותו

  מבט דוקטרינרי ביקורתי בעבירת האיומי� בראי פרשת צוברי. ב

  פ צוברי"רע. 1

. חדשני וחשוב, בפסק די� מרתק, צובריו� בעניי�  הכריע בית המשפט העלי2018בשנת 

בהיעדר כתב הגנה . סכסו� שכני� הוביל את צוברי כנתבעת לבית המשפט לתביעות קטנות

כתבה מכתב , משכשלו ניסיונותיה להוביל לביטול פסק הדי�.  לתובע30,000חויבה לשל� 

ציינה , "רוצחת נשמות חפות מפשע בלהב פסיקה"במכתב כינתה אותה . לשופטת

צוברי . שבכוונתה להתאבד והביעה תקווה שלאחר מותה תשנה השופטת את פסק הדי�

הוגשה בגינו . א� הוא יורט במער� האבטחה של מערכת בתי המשפט, שלחה את המכתב

לפי סעי� , רת איומי�יצוברי הועמדה לדי� בעב. דה פתחה בחקירהישמצ, תלונה למשטרה

 המלצת שופט בית המשפט 19. האישו� לניסיו� איומי�בהמש� תוק�.  לחוק העונשי�192

רת ניסיו� יולבסו� הוא הרשיעה בעב, השלו� לתביעה לשקול עיכוב הליכי� נדחתה

 שקל א� תשוב על 1,000גזר את דינה לחודש מאסר על תנאי והתחייבות לשל� , לאיומי�

 
נפתלי �ארנה ב� (475 אהבה על משפטי�" ?אהבה עזה כמוות או הטרדה מאיימת"השוו אורית קמיר   17

 ).2005, וחנה נוה עורכות
 197 ב �חוקי" הפגנה ליד בית של אנשי ציבור: בי� מחאה למטרד מאיי"רק מדינה ודרור גשל השוו ב  18

)2010.( 
19   מושלמת ירה מעבבשונה, במאמר מוסגר אעיר שאיני בטוח שעובדות המקרה מגלמות ניסיו� לאיומי

 הבסיס אהכנר וזהו,  האבטחהבמער� לא הגיע במישרי� לשופטת אלא יורט ומנהמכתב א. של איומי
,  המכתב תוכנודבראול סביר להניח שלאחר מכ� נמסר לשופטת , האיו קליטת היעדר: לניסיו� למעבר

שלפיו היסוד הנפשי צרי� ,  המזיגה המוכרכעקרו� שלא. וכ� הוגש הרכיב העובדתי של קליטת האיו
 להתקיי בסמו� לרכיב אי� כלל בדיני העונשי� שלפיו רכיב נסיבתי צרי�,  ההתנהגותיהרכיב אתלחפו� 

 נית�.  אינה מהותית, לפני השופטת, העובדה שמער� האבטחה קלט את האיו במכתבלכ�. ההתנהגותי
 תפיסה זו ,ומנא. ירה ממלאת לכאורה את רכיבי העב– מישהו בידי האיו שקליטת להציע אפילו

 א� ראו את יישומה ;120–117' בעמ, 12ש " הלעיל, ל� ראו עניי�.  בבית המשפט העליו�ברנדחתה בע
 � ,אגב אורחא). 2001 (667) 2(ס"תשהד "פ, מדינת ישראל'  נגבאי  70498/01) א" תמחוזי(פ "עבבהמש

על כ� . ורב� למסר המאיי ובכ� להשלי את תהלי� היותו קורב�עולה השאלה א וכיצד לחשו� את הק
מודעי � חשיפת קרבנות בלתי–אונס חוזר ואונס משחזר , ניפוי או ריפוי, אמת וצדק"דו� ראו אס� הר

 ).2016 (5 ,57 ברשת המשפט" למעשה הפשע בתחנת המשטרה
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, שה לגופהלרבות דחיית טענת הגנה חד, ערעורה לבית המשפט המחוזי נדחה. רהיהעב

   20.בקביעה שהמקרה אינו מקי� את סייג זוטי הדברי�

רת האיומי� אינה מתגבשת יהסנגוריה הציבורית ביקשה לקבל רשות ערעור בטענה שעב

שכ� התאבדות או ניסיו� להתאבדות אינ� , איו� בהתאבדותו של המאיי�ב כשמדובר

שקיי� אינטרס כ� בטענה ו, �ולפיכ� איו� לבצע� אינו איו� בפגיעה שלא כדי, אסורי� בחוק

, רה התקיימוי המדינה התעקשה שכל יסודות העב,מנגד. ציבורי שלא לנהל הלי� פלילי

איו� שמטרתו לפגוע בשלוות נפשו , לאוסרהשמדובר בהתבטאות שאינה לגיטימית שראוי 

 21.ושאיומי� מסוג זה הביאו להרשעה בעבר, וחירות פעולתו של הפרט המאוי�
היא כתבה . קיבלה את הערעור, בהסכמת השופטי� פוגלמ� ומלצר, זאר�השופטת ברק

על חופש הפעולה , רת האיומי� להג� על שלוות נפשו וביטחונו של הפרטישתכליתה של עב

תפורש א� ו, רה זו מגבילה את חופש הביטויילאחר מכ� הדגישה שעב. והבחירה שלו

  22. יהא זה על חשבו� חופש הביטוי–בהרחבה 

ארז סקרה פסיקה �ברק". שלא כדי�"ת הלב השיפוטית הוקדשה לרכיב מרבית תשומ

הגישה המצמצמת דורשת .  לפרשנותושדנה ברכיב והצביעה על שתי גישות עיקריות

 ואילו הגישה ,במשפט הפלילי או האזרחי, שיתקיי� איסור נוס� על ההתנהגות המדוברת

. נית� לשלב בי� הגישות, ישתהלג. המרחיבה בוחנת א� יש הצדק כלשהו בדי� להתנהגות זו

,  וא� תוכיח כאמור,על התביעה להוכיח איסור פלילי או אזרחי על ההתנהגות בשלב ראשו�

יוכל הנאש� בשלב השני להצביע על הסדר כלשהו המצדיק את ההתנהגות בסיטואציה 

  23.המיוחדת

 בשונה, אינו מיותר" שלא כדי�"ארז שהרכיב �רת האיומי� קבעה ברקיבאשר לעב

תפקידו להבחי� בי� ביטויי� מעוררי חרדה שה� . רות שונות אחרות הכוללות אותוימעב

. �רה את הביטויי� שלא ראוי להפלילילסנ� אל מחו� לעבומותרי� לבי� האיומי� האסורי� 

, "איו� בפגיעה שלא כדי�: "רכיב מתייחס לפגיעה שהיא נושא האיו� ולא לאיו� עצמוה

רכיב זה מחייב לבחו� א� הפגיעה שעליה דובר , כלומר". האיו� שלא כדי� בפגיע"ולא 

ששאלת הלגיטימיות של התבטאות אינה רלוונטית כ ,"שלא כדי�" פגיעה היאבאיו� 

וא� , על התביעה להראות איסור בנורמה נפרדת להתנהגות הנדונה. להכרעה ברכיב זה

כ� ראוי ג� לפי .  יוכל הנאש� להצביע על הצדק החל בסיטואציה המיוחדת–תעשה כ� 

מכלול הדברי� מוביל לזיכוי . להישעניינו פרשנות תכליתית מק, כא לחוק העונשי�34סעי� 

  24.ולכ� איו� בהתאבדות אינו איו� בפגיעה שלא כדי�, התאבדות אינה פעולה אסורה. צוברי

 ,רת האיומי�י המופיע בעב,"אד� אחר"הצור� הוסיפה השופטת שהמונח � למעלה מ

נית� להבי� זאת מהקשר� של דברי� וכ� מחיקוקי� אחרי� המלמדי� . למאיי�אינו מכוו� 

בהיבט התכלית כי ארז � ברק עוד כתבה. ידע לומר זאת במפורש–שכאשר רצה המחוקק 

א� אי� לשכוח את נקודת , איו� להתאבד עלול לעורר תחושות מורא קשות בקרב המאוי�

 
 .ארז� דינה של השופטת ברקלפסק 10–1' פס, 1ש " הלעיל, צוברי פ"רע  20
21   .19–10' פס, ש
22   .22–20' פס, ש
23   .35–29' פס, ש
24   .44–36, 28–25' פס, ש
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 היא הבהירה שאיו� בהתאבדות הוא .המבט של המאיי� ואת חשיבותו של חופש הביטוי

, ושראוי לאפשר לאד� במצוקה לבטא את כאבי נפשו, סימ� אזהרה ואמצעי להבעת מצוקה

הפללת ביטוי שכזה תצנ� אותו ועלולה למנוע הבעת . בי� היתר כדי לאפשר לטפל בו

החשש מאפקט מצנ� מוביל ג� הוא לצמצו� .  התייחסות וטיפול– ובהמש� לה ,מצוקה

לא לפני שגינתה לקראת סיו� את , ארז הורתה על זיכוי צוברי� ברק25. האיומי�רתיעב

  26.מכתבה הבוטה והאכזרי

  "שלא כדי�"מבט ביקורתי ברכיב . 2

ומוצדק בעיניי להפליל� וא� להחמיר , מצד אחד איומי� מסוימי� ה� חמורי� ופוגעניי�

לא , יודגש, זאת.  כל אד�מצד אחר איומי� ה� חלק לא קט� בחיי� שלו ,בגינ� את הענישה

;  הורי� מאיימי� על ילדיה� בשפע דרכי� והקשרי�,למשל. רק כמאוי� אלא ג� כמאיי�

בני זוג מאיימי� זה על זה בענייני� ; ילדי� מאיימי� על אחיה� ועל חבריה� לג� ולכיתה

 מורי� על; תי� עובדי� על מעבידי�ימעבידי� על עובדי� ולע; קטני� וגדולי�, מגווני�

; שופטי� על עורכי די� ועל בעלי די�;  קוני� על מוכרי�27;תלמידי� ותלמידי� על מורי�

, על פוליטיקאי�, פוליטיקאי� על שופטי�; על לקוחות, על שופטי�, עורכי די� על עמיתיה�

איו� הוא , קצת בדומה לפגיעה בפרטיות. סופית�הרשימה פשוט אי�; על הציבור ועל מי לא

כמעט כל אד� מגל� ה� את תפקיד הפוגע ר שאכ, יי� ומהביטוי האנושיחלק מהחיי� האנוש

 18קיימות בסעי� , 1981–א"התשמ,  אול� בחוק הגנת הפרטיות28.וה� את תפקיד הנפגע

או למצער , הגנות שמטרותיה� לסנ� החוצה פגיעות בפרטיות שהמשפט תופס כרצויות

א� שאיומי� ה� , רת האיומי�יב אי� סייגי� מיוחדי� לעלעומת זאת. נסלחות או נסבלות

רה מסננת הדוקה ינדרשת לעבכי פירוש הדבר . חלק שגרתי בחיי כל אד� ורחוקי� מנדירי�

לבי� " האיו� הנסבל "לכל הפחות תבחי� בי� או ,"האיו� הנורמטיבי" בי� אשר תבחי�, למדי

  .האיו� הפלילי

. עבירהלבי� החירות , רמותל מסננת בי� האסור הוא, עובדתי או נפשי, רהיכל רכיב עב

וקשה לדמיי� איזה פרט ,  גסה עד בלי דיהיאמסננת אחת , רת האיומי�ימבי� רכיביה של עב

א� היא , דועמומה מאהיא  מסננת אחרת ,לעומתה". בכל דר� שהיא: "לא יצלח אותה

  ".שלא כדי�: "כוללת פוטנציאל לסינו� הדוק למדי

 
25   לאפשרות להפליל במישרי� איומי שוני בהתאבדות  התייחסה בקצרההשופטת. 58–45' פס, ש

 ירות דחתה את טענת המדינה להרשעה בעבהיא. )63–59' פס, ש( אחרות ירותולאפשרות להחיל עב
 .)67–64' פס, ש(חלופיות 

26   .69–68'  פס,ש
 Melissa L. Gilbert, “Time-Out” for Student Threats?: Imposing a Duty to Protect on ראו  27

School Officials, 49 UCLA L. REV. 917, 918–919 (2002); R. George Wright, Doubtful 
Threats and the Limits of Student Speech Rights, 42 U.C. DAVIS L. REV. 679, 682–685 

(2009). 
 כ וממשל משפט" פסילת ראיות בגי� אופ� השגת�:  נוחהלאאמת , קביל�רעיו� בלתי" אס� הרדו� ראו  28

141 ,152) 2019.( 
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רות יהוא מופיע כרכיב בעב. ה הפליליתאינו יצור נדיר בחקיק" שלא כדי�"הרכיב 

תי� הוא א� י לע30. וג� בחקיקה פלילית אחרת29מפורסמות יותר ופחות בחוק העונשי�

 רכיב עמו� זה מאתגר את 31.כשתוכ� האיסור מרמז לכוונת הרכיב, מופיע בכותרת בלבד

על איזה ? "שלא כדי�"מה פירוש , מבחינה מילולית. הצדדי� למשפט ואת בית המשפט

התקנות ? החוק או שמא ג� חוקי היסוד 32?הא� זהו הדי� הפלילי או האזרחי? מדובר" די�"

כל ודומני שאי� , רחב ועמוק,  עצו�הוא" די�" ה33?נהלי� והנחיות? הפסיקה? וצווי העזר

או , היודע וא� המסוגל לדעת את הדי� כולו, לא כל שכ� אזרח פשוט, שופט או פרופסור

  .אפילו את רובו

וכזה אינו רצוי בדי� בכלל ובדי� ,  פתח גדול לחוסר ודאותפותחתרכיב כה עמו� הכנסת 

 על איסורי� 35, ובישראל34,המוכר בספרות בעול�,  עקרו� החוקיותלפי .הפלילי בפרט

 מקובל לומר כי המשפט הפלילי כולל את .להיות בחקיקה בלבד ובלשו� ברורה ומפורשת

 בשל 36. על הפרט ולפגיעה בזכויותיוהאפשרויות הקשות ביותר להטלת סנקציות

הפוטנציאל לפגיעה קשה זו בזכויות הפרט ראוי שהאזרח יהיה מסוגל לדעת היטב כיצד 

אינטרס אשר חשוב ג� , לכלכל צעדיו בהתא�ו כדי שיוכל לדעת כאמור. אסור לו לנהוג

 37.איסור פלילי אמור להיות בהירברי ש, הפרת חוקיה�המעוניינת כמוב� באי, למדינה

בהירות כבר בראשית ימיו הבהיר בית המשפט העליו� את חשיבותה הרבה של אומנ� 

הטעי� בית ,  לבהירות זו38.חירות הפרט וההגינות, מבחינת הפרדת רשויות, העבירה

זה במוב� , יש א� פ� חוקתי, בעיד� חוקי היסוד, עשרות שני� לאחר מכ�המשפט העליו� 

מידתית הלא היפסל לאור חוקי היסוד נוכח פגיעתו שאיסור שאינו בהיר די צורכו עלול ל

 
, א376, 376, 341, א340, 336, 334, 333, 331–329, 267, 196, 192, 191, 163, 158, 157, 141' ראו ס  29

 . לחוק העונשי�474, 458–456, 452, 451, 450, 447, 430, 428, 427, 379, 377
 .1995–ה"התשנ,  המחשבילחוק 6, 4, 2' סלדוגמה   30
ואילו תוכנו עוסק בהחזקת אגרופ� , " שלא כדי�סכי�החזקת אגרופ� או  "כותרתו,  לחוק העונשי�186 'ס  31

המדובר בהקשר , כלומר. בלי שהנאש הוכיח שההחזקה היא למטרה כשרה, או סכי� מחו� לתחו הבית
 ".ללא מטרה כשרה"בכותרת מיתרג ל" שלא כדי� "–

 82, 67 נב טהפרקלי" היסוד הפיזי הווירטואלי: דיני העונשי� גולשי באינטרנט"ראו אס� הרדו�   32
 ").גולשי באינטרנט"הרדו� : להל� ()2013(

 הנשיאה של נה לפסק די64' פס, 461) 1(ד סא"פ, התובע הצבאי הראשי'  ניששכרוב 5121/98פ "ע  33
 ).2006(ביניש 

34  Richard H. Fallon, Jr., Making Sense of Overbreadth, 100 YALE L.J. 853, 859–866, 877–880, 
884–886 (1991); Paul H. Robinson, Fair Notice and Fair Adjudication: Two Kinds of 

Legality, 154 U. PA. L. REV. 335, 361, 365 (2005). 
 92–86  עונשי�דינייור רבי� ויניב ואקי ; )1981 (72  באחריות פליליתעיקרי� לוי ואליעזר לדרמ� יובל  35

 ).2014, מהדורה שלישית(
 ,Nils Jareborg ;)1983 (161–160, 159 יג משפטי�" ? אנחנוהא חסרי עבירות" מרדכי קרמניצר ראו  36

Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), 2 OHIO ST. J. CRIM. L. 521, 525–526 (2005). 
 ).2003 (167–166, 165 ג  עלי משפט!"?פרשנות מרחיבה בפלילי"רו ' סנגבועז ראו  37
 2' פס, 785ד ח "פ, ישראל לממשלת המשפטי �היוע' מרכז זמני לתחבורה נ, ד"אש 53/54פ " עראו  38

 ).1954 (זילברג )כתוארו אז( השופט של דינו לפסק
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מאפשר להגנה לטעו� שבסיטואציה המדוברת הנאש� " שלא כדי�"הרכיב העמו�  39.בפרט

  .ובית המשפט יצטר� להכריע, "שלא כדי�" התביעה תטע� שנהג ואילו, "כדי�"נהג 

שלב יש לפרש ב" שלא כדי�"ארז כי את הרכיב � הציעה השופטת ברקצובריבעניי� 

במשפט , להצביע על איסור בנורמה נפרדת להתנהגות הנדונה, ראשו� כנטל על המדינה

הנטל להראות מוטל על הנאש� ,  עמדה התביעה בנטלא�,  ובשלב שני,פלילי או אזרחי

 הוא" שלא כדי�"הרכיב ובלבד שלא נקבע בפסיקה שבעברות האמורות , בעניינוהצדק החל 

  . חסר משמעות

היא . וה� לביקורות י�לשבחה� ראויה " שלא כדי�"באשר לרכיב ת גישתה של השופט

 מוב� מאליו לראות לא, בתיק המעלה קושיה משפטית מורכבתבאשר , ראויה לשבחי�

הפרשנות . הוספת מילה לובשלא באמצעות שכתובו ומאתגר ניסיו� שיפוטי לפרש מונח 

 אינה לגיטימית בדיוק 40,"שלא בהיתר בדי�"פירושו " שלא כדי�"לפיה , שהוצעה בעבר

 ג� 42".שלא בסמכות כדי�"וג� אינו " שלא בהיתר כדי�"אינו " שלא כדי� "41.משו� כ�

רה עמו� במקו� להתעל� ממנו או יגישה שיפוטית המבקשת לשפו� אור על רכיב עב

יש לבר� ג� גישה שיפוטית המבקשת כ� . מבורכת – עליולהסתפק באמירה אינטואיטיבית 

 ממשמעות המשתנה בשונה, רות מגוונותי שיטתית לרכיב המופיע בעבלהקנות משמעות

לבר� גישה שיפוטית  יש ,לבסו� 43.כ� מתחזקת אחידות הדי�שכ� , רהירה לעבימעב

   .המציעה תוכ� אמיתי לרכיב שפירושו מסננת ממשית להגנה על חירות הפרט

מש� לפסיקה בה, ארז�במישור הכללי הערת השופטת ברק. עולות ג� ביקורות, מנגד

בשונה .  בעייתית מאוד–לפיה בעבירות מסוימות נית� להתעל� מהרכיב האמור , קודמת

 –רה בפרט ירכיב עבשל ממילותיו של חוק בכלל והתעלמות , מפרשנות רחבה או מֵצרה

ודאי לא , לעשות אינה מהל� שבית המשפט מוסמ� –בעייתי ככל שיהיה אותו רכיב 

ונראה , רותימנ� מטשטש ומעמע� עבוא" שלא כדי�"יב הרכ 44.במשפט הפלילי המהותי

 יש לרכיב זה מטרה אול� 45,שהוא מאותת לנו על חוסר אוני� של המחוקק לדייק בניסוח�

 
יה 'פרוקצ השופטת של דינה לפסק 20' פס, נווה יאיר העור� יקודאלו� פ'  ננוואנו 6358/05� "ג בראו  39

) ).12.1.2006, בנבו פורס
 חמדני 3779/94פ "ע; )1974 (710–709, 706) 2(ד כח"פ, מדינת ישראל'  נדנו� 324/73פ " למשל עראו  40

ש "לעיל ה, צוברי עמדת התביעה בעניי�  את ראו כ�.)1998 (417–416, 408) 1(ד נב"פ, מדינת ישראל' נ
 .ארז� השופטת ברקשל דינה לפסק 15' פס ,1

 .662' בעמ, 10ש "לעיל ה, "חומר למחשבה, חומר מחשב "הרדו�  41
 465, 414, 141, 120, 118, 117, 116, 91' ס למשל ראו ."כדי� מכותבסשלא  "נכתב מסוימות בעבירות  42

שכ� מדובר , "כדי�"ו" שלא "ילי הדבר מחזק את התזה שאי� להוסי� מילה בי� המ.העונשי� לחוק
 .מילה נוספת פירושה משמעות שונה.  אחריברעיונות

43  עובד  "כ� למשל הרכיב. נות שותירובשתי עב,  באותו משפטאחרת אותו רכיב יכול להתפרש לעיתי
 לחוק 290ולהגדרה מיוחדת ורחבה בסעי� , כד לחוק העונשי�34זוכה להגדרה כללית בסעי� " ציבור

 רכיבשבהתוצאה היא שאותו נאש באותו תיק עשוי להיות מורשע ומזוכה בגי� השוני .  השוחדירתעב
 ).2.3.2009, בנבופורס  (כה�'  ישראל נמדינת 10987/07פ "ראו דנ. זה

  כההמשפט" עקרו� חוקיות המנהל פוגש את המשפט הפלילי: מוסמ��די� פלילי בלתי"ראו אס� הרדו�   44
389 ,405–406) 2019.( 

 אינו ”unlawful“ בחריפות שהביטוי המשפטי האנגלי זילברג וחמש שנה כתב השופט כשישי לפני  45
,  שלא לייצרומוטבהיה ; "ה סנדללעתי קרובות א� מטשטש את עצ העבירה ועושה אות"ו, בהיר
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של� ככל רה ולהעביר את המסר המפליל ילצמצ� את העב:  באיסור פליליכמו לכל רכיב

הרכיבי�  שמגשימי� את כל יתר 47 הרכיב מאפשר פתח יציאה לנאשמי�46.האפשר

שלא " הרכיב 48.א� למרות זאת המחוקק אינו רוצה שתוטל עליה� אחריות פלילית, רהיבעב

מועקה , אול� מטרד. תי� א� מזיקימעיק ולע, מטריד, רות השונותיבמופעיו בעב, "כדי�

ודאי במצב שכל משמעות שתינת� לה� היא , ונזק אינ� הופכי� מילות חוק לחסרות משמעות

הנוגעת לחוסר ,  עמימותו של רכיב היא בעיה קשה49.� והחירותבהכרח לטובת הנאש

. שמשלי� על שאלת תחולת האיסור, ודאות של האזרח והרשויות באשר למסר של הרכיב

 או –בכלל חל , יהא פירושו שר יהא, אי� להעמיס עליה בעיה מצטברת של תהייה א� הרכיב

ות לרכיב העמו� נצטר� ג� א� נוס� על כל התהיות הנוגע. שמא מדובר ברכיב רפאי�

,  הרי שהוודאות המשפטית–א� בכלל צרי� להתייחס אליו, בכל פע� שניתקל בו, לתהות

  . כול� נפגעות מכ�–הבהירות והעקיבות 

עולי� , בעבירת האיומי�" שלא כדי�" בנוגע לפרשנות הרכיב ,במישור הקונקרטי יותר

שלב החיפוש אחר מקור עצמאי , ארז� שהציעה השופטת ברקקשיי� ותהיות בשני השלבי�

תהייה נורמטיבית אחת היא . לאיסור ושלב הבחינה א� המעשה מוצדק חר� אותו איסור

אשר לתחולתו של רכיב בעבירה לדי� האזרחי כדי להכריע ב) ג�(מדוע צרי� וראוי לפנות 

לו ט. אלא ג� בעייתית, כמפורט מייד,  עירוב התחומי� הוא משימה לא רק סבוכה50.פלילית

יהיה נית� לתאר את התממשותו , וא� יתממש האיו�, למשל אד� המאיי� להפר חוזה

להיות עשויות פעולות שונות הנוגעות לכריתת חוזה ולקיומו . כפגיעה בקניינו של אחר

א� אד� פועל . 1973–ג"תשלה, )חלק כללי(כעולה מחוק החוזי� ,  לדי� האזרחימנוגדות

תרופות ( חוק החוזי� לפי, לתבוע סעדי� כאלו ואחרי�לצד הנפגע תהיה אפשרות , כאמור

מצב זה מטופל בדי� האזרחי מתחילתו ועד , ברגיל. 1970–א"תשלה, )בשל הפרת חוזה

 פעולות שהמחוקק מצא לנכו� � ה–הפרת חוזה או ניהול משא ומת� לקראת חוזה . סיומו

 ייתכ� והא� רצוי שאד� הא�. להסדיר� במישור האזרחי ולייצר בגינ� סעדי� אזרחיי� גרידא

?  יטופל במישור הפלילי גרידא–מאיי� להפר חוזה או לנהל משא ומת� שלא בתו� לב ה

 
 יבמרחבי החוק הפליל' להשתולל'ולא לתת לו ", ולהגבילו על בית המשפט לרסנו –אול משנוצר 

 ).1965 (509, 505) 1(ד יט" פ,אלוש'  המשפטי לממשלה נהיוע� 106/64פ "ראו ע". והאזרחי
 .75–70' בעמ, 32ש "לעיל ה, "גולשי באינטרנט "ראו הרדו�  46
על :  נגטיביתכנסיבה אותו לתפוס והציע עמימותו של הרכיב על אזר כתבלפני כמעט ארבעי שנה   47

כלומר הרכיב הוא מקור הגנה לנאש שיאפשר לייבא הגנות מדיני . הנאש לטעו� שהמעשה היה כדי�
 566–567, 562, 561 ח  משפטעיוני" בדי� הפלילי' �שלא כדי'די� היסוד "ראו עדי אזר . לייפלי�לבר

)1981 .( 
 .82' בעמ, 32ש "לעיל ה, "גולשי באינטרנט "ראו הרדו�  48
הדגיש שגישה , כחסר משמעות" שלא כדי�" ביקורת חריפה על התפיסה שלפיה יפורש הרכיב מתחאזר   49

, 563' בעמ, 47ש " לעיל ה,ראו אזר. ושהמחוקק אינו משחית מילותיו לריק, החוקיותכזו פוגעת בעקרו� 
565. 

 עלתה בדי� בעניינ לדיו� על הבעייתיות שבהטלת אחריות פלילית בגי� מחדלי שחובת הפעולה השוו  50
 246–245, 201 כ  משפטמחקרי" ני המחדל הפלילידרישת החובה לפעול בדי"יצחק קוגלר : האזרחי

,  להרשעה על פי מחדלהאיתור חובת פעולה הוא פעולה שנחוצ: א� שיש לשי לב בכל מקרה) 2004(
 .ירהאיננו עוסקי ברכיב מובנה בעב, אול כשחובת הפעולה מצויה מחו� לאיסור
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 ביצוע הפעולה יטופל בדי� ואילו, כיצד ייתכ� שהאיו� לבצע פעולה יטופל בדי� הפלילי

  ? האזרחי

ט כל פעולה שמערכת המשפל בנוגע, תרגיל דומה נית� לעשות בכל מישור שאינו פלילי

,  מחו� לדי� הפליליובכל זאת בחרה להסדירה לצמצמה ולדכאה כדימצאה לנכו� להסדיר 

התוצאה . באמצעות סעד אזרחי או אפילו כעניי� דקלרטיבי גרידא,  מידתיותביתר

, דיסוננס ערכי בי� פעולה שהדי� הפלילי אינו מתעניי� בעשייתה:  זההאהנורמטיבית תה

  .רת האיומי�יי� הפלילי לכאורה שולל מכוחה של עבלבי� איו� באותה פעולה ממש שהד

אול� א� אנו סבורי� שיש לאסור רק , במישור הפלילי אומנ� הדיסוננס מצטמצ�

יתרה . כפי שאציע בפרק הבא, מוטב לומר זאת במפורש, איומי� בביצוע עבירות פליליות

דוגמת ,  קלהג� במישור הפלילי עלול להיווצר דיסוננס בי� פעולה אסורה שהיא: מזאת

 שמשו� –לבי� האיו� בה ,  לחוק העונשי� שדינה שנתיי� מאסר379תקיפה סת� לפי סעי� 

 פחותבאיזה עול� נורמטיבי תקיפה חמורה . עד שלוש שנות מאסר, מה נהיה חמור יותר

בחלק שעסק (ארה ירת האיומי� בפקודת החוק הפלילי שתיהיזכרו בעב? מהאיו� בתקיפה

איו� בפעולות שה� בעליל חמורות מהאיו� עצמו ) לק שעסק בסחיטה מהחבשונה, באיומי�

מימוש האיו� חמור : זה היה מצב הגיוני בהרבה.  דוגמת התפרצות לביתו של אד� או ירי–

  .מהאיו�

ארז בדבר הרכיב �שלבי שהציעה ברק�למעלה מ� הצור� ראוי להוסי� כי המבח� הדו

בשלב הראשו� . נוגע ליישומו בעבירות אחרותייצור אתגרי� גדולי� א� יותר ב" שלא כדי�"

 51.וההכרעה בה תיעשה פתלתלה, דומורכבת מאכתי� תתגלה יסוגיית האיסור הנפרד לע

שוב , א� המקור יהיה אזרחי. נצטר� להצביע על מקור אחר לביסוסה של נורמה משפטית

 באתגר אנו עלולי� להיתקל, א� המקור יהיה פלילי. תעלה שאלת ההצדקה שנדונה לעיל

משו� שאיתור נורמה אחרת אשר תעסוק בסיטואציה עלול להיות מלאכה , קשה במיוחד

היה הרכיב המכריע " שלא כדי�"בה� הרכיב , שתי דוגמאות מהפסיקה. בלתי אפשרית

  . יחשפו את הקושי ביישו� המבח�, באיסורי� אחרי�

: ס כנוסחה דאזרת האוניד� בית המשפט ברכיב במסגרת עב, כה�בעניי� , 1980בשנת 

נגד רצונה תו� שימוש בכוח או באיימו עליה במוות או בחבלת , שלא כדי�, הבועל אשה"

 מאסר –דינו , או כשהיא בחוסר הכרה או במצב המונע את התנגדותה, גו� קשה

א� שיק� ערכי� של תקופה , ד בעיניי� מודרניותונוסח זה בעייתי מא". עשרה שני��ארבע

,  שבעל את אשתו נגד רצונהעל כה� נאש� 52.נס הייתה צרה בהרבהרת האוישבה עב, אחרת

שלא "הרכיב שכ� , אי� מדובר באונסכי חר� זאת העזה ההגנה לטעו� .  בכוחתו� שימוש

 
 הרעיו� שיש לחפש היתר בדי� לפי , הסחיטה באיומיירתבעב" שלא כדי�" לניתוח של הרכיב השוו  51

 לד הפרקליט" תביעת זכות ועבירות סחיטה" עדנה קפל� ראו. " כדי�אשל"לפעולה כדי לקבוע שאינה 
סחיטה 'פוליטי כ  שאלות של די� רצוי לח� –עבירת הסחיטה באיומי "אלו� ברנר ; )1981 (66–62, 56

 ).2000 (314–312, 299 ח פלילי�" 'באיומי
 האינוס עברת :' הביאוהו לכא�–יש סקס אחר '" האונס בישראל ראו אורית קמיר ירתליה של עב גלגועל  52

והצעה לחקיקה חדשה ברוח ער� , )dignity(שוויו� וכבודו הסגולי של האד , )honor(בי� הדרת כבוד 
 על ?אינוס מרחוק או רחוק מאינוס "הרדו� אס�; )2005 (681–679, 669 ז  וממשלמשפט" כבוד האד

 78–75, 65 יג משפט עלי" מטרת וגבולותיה, על תביעה יצירתית ועל דיני האונס, מחוקק אדיש
)2016.( 
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רת יג� טיעו� מקומ� זה שיק� ערכי� ישני� לפיה� עב. אינו מתקיי� בי� נשואי�" כדי�

והמבוכה שניכרה בבית המשפט לא אול� המצוקה .  חלה כלל ביחסי נישואי�נההאונס אי

המצוקה נבעה מכ� שמלשו� החוק דאז היה . התקשרה לקושי לדחות את הטענה האחרונה

שימוש בכוח בלי שהדבר בנית� בסיטואציה מסוימת לבעול אישה נגד רצונה וכי ברור 

התביעה המאשימה ובית ". שלא כדי� "–משו� שעדיי� נדרש רכיב נוס� , "אונס"ייחשב 

בלי להישע� על  ת המבקש להרשיע נדרשו להסביר מדוע רכיב זה מתקיי� עצמאיהמשפט

ודאי היה בית , גרידא" בעילה שלא כדי�"לי� ירת האונס את המילו כללה עב. יתר הרכיבי�

שלא " מקימה בקלות את הרכיב –שימוש בכוח ובבעילה בניגוד לרצו� כי המשפט מסביר 

ר שאמקור , "שלא כדי�" שיבסס את הרכיב אחרור אול� היה עליו להצביע על מק". כדי�

כיצד הייתה התביעה מצביעה ,  אילו הייתה מיושמת הגישה לעיל.רהיאינו רכיב עובדתי בעב

הרי ? שק� נורמה הנוגעת לבעילת אישה בניגוד לרצונה ובכוחהמ אחרעל מקור חקיקתי 

י� נשאב ימנ.  עצמהרהי העבהוא –ברור שהמקור הנורמטיבי שיצר המחוקק בעניי� שכזה 

לא בכדי נאל� בית המשפט לכתת רגליו עד לדי� הדתי ? מקור נוס� שיתייחס לסיטואציה זו

  53.היהודי כדי למצוא התייחסות ממקור אחר לשאלה

הורשע לפי הודאתו הלה . עזרא בעניי� ,2015בשנת דוגמה נוספת להבהרת הקושי עלתה 

סמאות שקיבל יבעזרת ס, ת� ובלי הסכמת�בכ� שניגש לחשבונות בנק של אחרי� בלי ידיע

הוא הואש� בי� היתר בחדירה לחומר מחשב לפי חוק . רה בנקאיתיוביצע העב, מפרצ�

החודר שלא כדי� לחומר מחשב : " קובע,מלידתו ועד היו�,  לחוק זה4סעי� . המחשבי�

ה  חדיר– 'חדירה לחומר מחשב', לעניי� זה;  מאסר שלוש שני�–דינו , הנמצא במחשב

א� למעט חדירה לחומר , או על ידי הפעלתו, באמצעות התקשרות או התחברות ע� מחשב

 בית המשפט העליו� נת� למדינה ."1979–ט"תשל, מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר

וד� , זיכוי שנבע מעקרו� החוקיות, בבית המשפט המחוזישל עזרא רשות ערעור על זיכויו 

המשנה לנשיאה רובינשטיי� . רהיבהרחבה בפרשנות העב) ונהובינתיי� ג� לאחר(לראשונה 

, פירש את רכיב החדירה ככולל כל הכנסת מידע למחשב ג� ללא עקיפת מכשול טכנולוגי

שלא " השופט מזוז הצטר� וקבע כי 54".שלא בהסכמה"כ" שלא כדי�"ופירש את המונח 

 מקור חקיקתי אחר י� נשאבימנ אול� 55".סמכות חוקיתללא הרשאה או "פירושו " כדי�

 
הראה שהיהדות אינה מתירה בעילה בניגוד , פנה אל הדי� האישי, בהסכמת הנשיא לנדוי,  בכורהשופט  53

פורת הסכימה �ת ב�השופט. מתקיי" שלא כדי�"והסיק שהרכיב ,  בכוח בי� בני זוגובשימושלרצו� 
באשר הדבר עלול , לדחיית הערעור א� הבהירה את הבעייתיות בהכרעה המתבססת על הדי� האישי

הפתרו� , "שלא כדי�"באשר לרכיב . ואולי ג זיכויי במצב כזה בדתות אחרות, הדת לפי הרשעה לייצר
ד "פ, מדינת ישראל'  נכה� 91/80פ "ראו ע. לאיי� אותו, שהציעה היה שלא לייחס לו משמעות כלל

 חוק.  האונס שמונה שני לאחר מכ�ירתפרשה זו הייתה אחת הסיבות לתיקו� עב). 1980 (281) 3(לה
 נכתב שהחידושי הבולטי ה  החוקת בהצע.62ח "ס, 1988–ח"התשמ, )22' תיקו� מס(העונשי� 

, 1986–ו"התשמ, )26' תיקו� מס(ראו הצעת חוק העונשי� ,  של בעילה ומעשה סדורותהרחבת ההגד
 . דאג להסיר מהפרק כל אפשרות לטיעו� הגנה של בעל אנסהמחוקקאול . 302ח "ה

פורס ( רובינשטיי� לנשיאה המשנה של נו לפסק דיכ–ז' פס, עזרא'  ישראל נמדינת 8464/14פ "ער  54
 ).15.12.2015, נבוב

55  בלי להתייחס , כלליות ובמילי  הצטר� בקצרההשופט מלצר.  של השופט מזוזדינו לפסק 7–1' פס, ש
עתירת עזרא לדיו� נוס� .  מלצר)כתוארו אז(  של השופטדינו לפסק 2–1' פס, ש: ירהלרכיבי העב

משו שמדובר , כלל אינו בבחינת הלכה עזרא פ"שרע הטעימה אשר,  הנשיאה נאורבידינדחתה בקצרה 
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המחוקק יצר את חוק המחשבי� כדי ? שק� נורמה הנוגעת לחדירה לחומר מחשבהמ

הקובע כי אסור לגעת או וממילא קשה למצוא מקור ברור , להתייחס לסוגיות ממוחשבות

רות אחרות הכוללות יעבל באשר כ� נכו� ג� 56. בחפציו של אחר בלי רשותואפילו להביט

   57".שלא כדי�"את הרכיב 

 עלינו לתור אחר הצדק במהלכו, ארז� במבחנה של השופטת ברקג� השלב השני

וכשאלו , רהימצבי� של הצדק עשויי� להעלות סייגי� לעב. מעלה קושיות, למעשה הנאש�

למשל . לא התקיי�" שלא כדי�"הרכיב חל� הקביעה כי ,  ה� יהיו הבסיס לזיכוי–מתקיימי� 

או , חו ומאיי� עליו באקדחו כדי שיחדל מהמתקפהשול� את אקד, אד� מותק� בידי אחר

לא יזוכו , א� יועמדו לדי�, מאיימי� אלו. אד� מאיי� על פולש לביתו שיוציאו בכוח מביתו

י לחוק 34אלא בגי� הגנה עצמית בסעי� " בפגיעה כדי�"בגי� קביעה שאיומי� אלו ה� 

א� : לשו� אחר. יי�שהיא הכותרת המשפטית המתאימה ביותר להצדקת הזיכו, העונשי�

איזה , בוח� ג� את הסייגי� לעבירה כדי להכריע א� העבירה התקיימה" שלא כדי�"הרכיב 

  ? צור� יש בסייגי� לעבירה

ובהנחה שנקבע ,  בהנחה שאי� תחולה לסייגי� לעבירה,כדי להשלי� את התמונה

 הסייגי� . אני מתקשה לדמיי� הצדק אחר למעשה הנאש�–שהאיו� הוא בפגיעה שלא כדי� 

ה� מה שדמיי� המחוקק כדר� המילוט לנאשמי� שביצעו את כל יסודות �לעבירה ה�

תכלית� של הסייגי� , להבנתי. א� איננו מעונייני� להטיל עליה� אחריות פלילית, העבירה

לפחות , נובעת מחוסר היכולת של המחוקק לדייק בסרטוט הגבולות של איסורי� פליליי�

חוסר יכולת זה פירושו . דוגמת עבירות ההמתה, � רחבי� ועמומי�של איסורי� מסוימי� שה

עדיי� אינ� מגוללי� בפנינו , א� שהתקיימו במלוא�, שבמקרי� מסוימי� יסודות העבירה

או , משו� שהסיפור האמור נסבל ונסלח מצידנו, סיפור הראוי להחלת המשפט הפלילי

שיאפשרו למשפט הפלילי המהותי , נדרשי� פתחי יציאה צרי�, משכ�. אפילו רצוי בעינינו

וכל ,  המחוקק עמל לנסח כל פתח ופתח58.להימנע מלהגיע למסקנה לא רצויה של אשמה

, קשה להעלות על הדעת שיימצא פתח אחר. פתח כולל כותרת מתאימה וכרו� בתנאי� רבי�

שמיצה את אפשרויות המילוט בסייגי� הכלליי� , ונית� א� לסבור שאי� זה רצו� המחוקק

  .לאחריות פלילית

למעלה מ� הצור� ראוי להדגיש שאותו קושי יעלה ג� באשר לעבירות אחרות הכוללות 

 לחוק 378רת התקיפה כוללת הגדרה לתקיפה בסעי� יעב, לדוגמה". שלא כדי�"את הרכיב 

 
, פורס בנבו (דינת ישראלמ'  נעזרא 965/16פ " דנראו.  מכסהירהבמקרה קל ומובהק שהעב

15.2.2016.( 
 .681' בעמ, 10ש "לעיל ה, "חומר למחשבה, חומר מחשב "הרדו�  56
 מאסר –דינו , היורה מנשק ח שלא כדי�: "קובע, ח מנשק ירי, העונשי� לחוקא 340 סעי� למשל  57

הרי המחשבה החקיקתית המגובשת ?  אחר לאיסור על ירי מנשק ח נמצא מקור חקיקתיי�מני". שנתיי
לתפוס אותו , אזר הציע תזה באשר לרכיב. באיסור הנוכחי, וכנראה מתמצה,  משתקפתשכזהעל ירי 

 .570–569' בעמ, 47ש " הלעיל, אזר ראו. כמקור הגנה אפשרי ותו לא, כאפשרות להציע הצדק כלשהו
� של הבעיה את פותר לפחות א�, נאשמי ולרעת החירות לרעת, העבירה את מרחיב ודאי אזר של המהל
 .מהעבירה חלק שמייצר אחר חקיקתי מקור על הצבעה

' בעמ, 35ש "ה לעיל, יוואק רבי�; )1987 (373–370 ב כר� עונשי� בדיני יסודותז פלר " ששווה  58
623–626 . 
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הכאת . 379רה בסעי� יליסודות העב" שלא כדי�"תקיפה מצטר� הרכיב על ונוס� , העונשי�

, אול� א� המכה ניתנה כהגנה עצמית. ות תקיפהיסכמתו ודאי יכולה להאד� אחר בלי ה

יזכה בית המשפט את הנאש� בגי� הגנה עצמית , י לחוק העונשי�34בהתקיי� תנאי סעי� 

א� מישהו יעלה על הדעת להעמיד לדי� . לא התקיי�" שלא כדי�"ולא בקביעה שהרכיב 

 סייג הצידוק בסעי� לפיודאי יזוכה האחרו� , אד� שטיפל בפצוע בלי הכרה בגי� תקיפה

אד� שטפח בעדינות על גבו של אחר כדי . לסיטואציה זוובמדויק המתייחס במפורש , יג34

רת יביצע א� הוא את רכיבי עב, דופרקטיקה רווחת מא, להפנות את שימת לבו לדבר מה

ולא , זי34 לפי סעי� סברה שמדובר בזוטי דברי�בשל הודאי , לא נעמידו לדי�. התקיפה

משו� שבכוחנו להצביע על מקור נורמטיבי המאפשר לגעת באנשי� אחרי� בלי הסכמת� 

איזה הצדק משפטי כבר יכול להיות , מלבד זאת. ב� לדבר מהיכדי להסב את תשומת ל

  ?רהיהצדק שאינו עולה ממילא כאחד הסייגי� לעב, לביצוע מעשה שלא כדי�

  הצעה חלופית לעבירת איומי�. ג

� סחיטה באיומי� ה� כאמור חלק גדול מהחיי� האנושיי� וא� מתהליכי איומי� וא

ה� ,  זה המקו� להדגיש שג� כאשר ה� מקובלי� או נסבלי�59.הסוציאליזציה בעולמנו

, לא רק האיו� הפלילי פוגע במקרי� רבי� בשלוות הנפש ובחירות הפעולה: עדיי� פוגעניי�

למשל א� לא ( ילדו שינתק את המרשתת  הורה המאיי� על.אלא לעיתי� ג� האיו� החוקי

אד� המאיי� על ב� זוגו .  פוגע בשלוות הנפש ובחירות הפעולה של ילדו–) יפסיק לשחק

לא ימיר , מו ילדי�ילא יביא ע, מוימו או לא יתחת� עילמשל א� לא ישכב ע(שיעזוב אותו 

המאיי� על מורה .  פוגע בשלוות נפשו ובחירות פעולתו–) את דתו או תזונתו וכדומה

 פוגע בשלוות נפש� –תלמידיו שיקרא בעיו� את עבודותיה� ויוודא שנכתבו ביושרה 

ושופט המאיי� על עור� די� , עור� די� המאיי� על שופט בבקשת פסילה. ובחירות פעולת�

אד� המאיי� על חברו שיחשו� את סודותיו או יסיי� את .  פוגעי� כאמור–בהטלת הוצאות 

, פגיעה בשלוות הנפש היא תכליתו של האיו� האנושי הטיפוסי .פוגע –הידידות ביניה� 

, א� כ�. תי� קרובות פגיעה בחירות הפעולהי וכמוה ג� לע,ולא של האיו� הפלילי גרידא

 של גבולותיהנאמנה ומדויקת באשר ל, הגנה מפני פגיעות אלו אינה מספקת תמונה שלמה

 לחלק גדול מהאיומי� האנושיי� אל תמונה שתקי� מסננת נורמטיבית, רת האיומי�יעב

  .רהימחו� לעב

שיעיד בבירור על , עלינו לתור אחר נוסח חד יותר לעבירת האיומי�, בהביננו זאת

ההבחנה בי� האיו� הפלילי האסור לבי� האיו� המותר והנסבל ויאותת על פוגענות מיוחדת 

 להצר  כדי האיומי�רתימוצע בזאת כיוו� לרפורמה חקיקתית בעב. המצויה באיו� הפלילי

  : רהיזהו הנוסח הנוכחי של העב, כזכור. את גבולותיה ולהבהיר�

, בנכסיו, בחירותו, המאיי� על אד� בכל דר� שהיא בפגיעה שלא כדי� בגופו

בכוונה להפחיד את האד� , שלו או של אד� אחר, בשמו הטוב או בפרנסתו

  .  מאסר שלוש שני�–דינו , או להקניטו

 
 .311–309' בעמ, 51ש "לעיל ה,  ברנרראו  59
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  :המוצעחלופי הלהל� הנוסח 

  איומי�. 192

שמעביר ] מוחשית[העברת מסר לאד� בכוונה להפחידו בדבר אפשרות   . א

 אד� או דבר מהרה פלילית נגדו או נגד יהמסר או אחר מטעמו יבצע עב

  .נה איו�י ה–אחר 

רה פלילית הכרוכה בהפעלת כוח פיזי שנעשה בנוכחות יאיו� בביצוע עב  . ב

נשק  נשק כלפי המאוי� או מחזיק כלי שהמאיי� מפנה כליכ, המאוי�

 –תקיפת המאוי� כדי תו� באו ,  חלק מחבורההואשהמאיי� כאו , בגלוי

  .נו איו� בנסיבות מחמירותיה

ה העיקרי של  רבע העונש שנקבע בחיקוק בשל ביצוע–עונשו , איו�  . ג

   : אול� א� נקבע לה.העבירה

  ;  עונשו מאסר עשר שני�–בה עונש מיתה או מאסר עול� חו) 1(

  . עונשו מאסר חמש שני�–מאסר עול� ) 2(

 מחצית העונש שנקבע בחיקוק בשל –עונשו , איו� בנסיבות מחמירות  .ד

   : אול� א� נקבע לה של העבירהביצועה העיקרי

  ;  עונשו מאסר עשרי� שנה–עונש מיתה או מאסר עול� חובה ) 1(

  .שני� עונשו מאסר עשר –מאסר עול� ) 2(

במקו� לכתוב . להבהירה ולחדדה, רהימהעב" שלא כדי�"מוצע למחוק את הרכיב , בתמצית

לעומת  60.רה פלילית יופללירק איו� לבצע עבכי מוצע , שאסור לאיי� בפגיעה שלא כדי�

 לא – אד� שיאיי� להפר חוזה או לבצע דבר מה המנוגד לנורמות אתיות או חברתיות זאת

 הבחירה לעומת,  תבחר מערכת המשפט להסדיר את התנהגותוא�. ייחשב עבריי� כלל

יטופל האיו� שלא באמצעות המשפט , לסבול אותה כפי שאנו סובלי� כיעור אנושי מגוו�

 נוכל –וא� נחליט להסדירה ,  א� נזהה בעיית איומי� להפר חוזי�, למשל61.הפלילי דווקא

א� נזהה מגמה . חוזית הולמתלעשות כ� באמצעות חקיקה העוסקת בחוזי� ולייצר תרופה 

 
 John Rothchild, Menacing Speech ראו. אלימות עבירת לבצע באיו ולהסתפק יותר עוד לצמצ נית�  60

and the First Amendment: A Functional Approach to Incitement that Threatens, 8 TEX. J. 
WOMEN & L. 207, 212–217 (1999); John T. Nockleby, Hate Speech in Context: The Case of 

Verbal Threats, 42 BUFF. L. REV. 653, 661–669 (1994) .יתר על המידה , בעיניי זהו צמצו
ומסורת חופש הביטוי ,  הביטוי היא עצומהשמתאי אולי למשטר שבו חשיבותו הפורמלית של חופש

 .ערכי ואינטרסי אחרי,  בבירור על זכויותברתגו
 קושיות מעלהה,  הסחיטה באיומיירת עבאת שקו מחשבה נורמטיבי זה אינו חופ� במלואו ,יודגש  61

ת א�  המשפט לסבול סחיטועל כיאיני חושב , כעניי� אינטואיטיבי. אחרות וראויה א� היא לעיו� מחדש
סחיטת אחר לשל כס� באיו לחשו� את ניאופו , למשל. כדי�משו שהאיו שעולה מה� הוא בפגיעות 

 Ken Levy, The Solution to the Real Blackmail ראו.  לסבולי�אינה נראית לי פעולה שהמשפט צר
Paradox: The Common Link Between Blackmail and Other Criminal Threats, 39 CONN. L. 

REV. 1051, 1053–1062 (2007) .לוי) Levy(הסחיטה ממחישה כיצד שילוב של שתי ירת כתב שעב 
, ש( והג� עליה ירההציע טיעוני נורמטיביי בעד ביטול העב, התנהגויות לגיטימיות מייצר עוולה

 .בכ� לעזר להיות עשוי כשמאמרי, מחדש זו עבירה ג לבחו� ראוי, כמוב�. )1095–1070' בעמ
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מפורש , מה באמצעות כלל אתיקה חדשי נתמודד ע–של איומי� לנהוג בניגוד לכללי אתיקה 

ר שא,  א� נזהה נורמה חברתית מכוערת ובעייתית של איו� בהתנהגותלעומת זאת. ומידתי

ייתכ� , ונסבור שיש לפתור את הבעיה באמצעות המשפט הפלילי, נחשבת כיו� חוקית

היוותה את תוכ� האיו� בטר� נטפל ר שאתרו� הראוי יהיה להפליל את ההתנהגות שהפ

    62.באיו� לבצעה

אינ� מוסיפות דבר ר שא, "בכל דר� שהיא"לי� ימוצע למחוק את המ, מלבד זאת

משו� שאי� הצדקה להגביל את , מוצע למחוק את רשימת הערכי� המוגני�. רהילעב

לי� י במ ולהחליפ�"שלו או של אד� אחר"לי� ימוצע למחוק את המ. הערכי� המוגני�

רה למצבי� של יראוי להגביל את העבלא סברתי ש".  אחראד� או דבר מהנגדו או נגד "

רות נגד בעלי ידוגמת עב, רות שאינ� כלפי אד�י מעבבשונה, רה נגד אד�יאיו� בביצוע עב

ג� א� האיו� , ווקאנגד הסביבה ונגד ערכי� משותפי� שאינ� משויכי� לאד� מסוי� ד, חיי�

  .לעול� מופנה כלפי אד�

רה ילביצוע עבמבחינה אובייקטיבית רת האיומי� תעסוק באפשרות מוחשית ימוצע שעב

 הביטוי 63. מאיו� סרק שברור שאי� למאיי� רצו� או יכולת לממשובשונה, פלילית

 והוא מבקש, למשל בסייגי� המצויי� בחלק המקדמי, מופיע בחוק העונשי�" מוחשית"

נית� להציע כי מוחשיות האיו� ,  לחלופי�64. בי� סכנה ממשית לבי� דברי� בעלמאלהבחי�

לנוכח קשיי ההבחנה , או אפילו שיקול שיפוטי לחומרא גרידא, תהא נסיבה לחומרא גרידא

 נית� א� לשלול הפללה של איו� שהוא בבירור 65.האפשריי� בי� איו� מוחשי לאיו� אחר

א� , נגד אד� שאינו יודע מי הוא כלל) טוקבקיסט(� של תגוב� דוגמת איו, מצד אחד, סרק

אשר כאד� מ� היישוב , עדיי� להפליל איו� המייצר תחושת אימה ממשית למאוי�

  66.בסיטואציה זו אי� לו כל סיבה לחשוב כי מדובר באיו� סרק

מטיבה אינה ר שא, מוצע למחוק את חלופת ההקנטה, באשר לדרישת הכוונה המיוחדת

ביטוי שנועד להביע כעס , תכליתו להרגיז או להעליבכי איו� שברור .  באיו� ממשיעוסקת

אבל דומה שנית� לסבול אותו ,  מכוערהוא –תי� גורר מייד ביטוי דומה מהצד השני יולע

דוגמת קללות ואיחולי רע מצד , כש� שסובלי� אמירות מכוערות רבות שאינ� מופללות

בהקשרי� ,  כמוב�.כאמור, אחרי� שנחשבי� חוקיי�שסובלי� איומי� רבי� וכש� , אחד

 
 הרכיב פירוש באמצעות אלא חקיקה שינוי באמצעות שלא דומה לתוצאה להגיע נית� כי לגרוס אפשר  62

 ".הפלילי כדי�שלא  "שהיא בפגיעה איו לאתר כמחייב" כדי�שלא "
הנוגע לשאלה א לדובר שליטה או השפעה על ,  למבח� עזר פסיקתי להבחנה בי� איו לבי� אזהרההשוו  63

) 3(ד מג"פ, מדינת ישראל'  נליכטמ� 103/88פ "ע: תה של הסכנה שעליה הוא מתריעאפשרות התממשו
 7' פס, מדינת ישראל'  נזק� 6368/09פ "ע; 416' בעמ, 40ש " הלעיל, חמדניפ "ע; )1989 (385, 373

 A.G. Harmon, Back From  ראוכ�). 12.7.2010, פורס בנבו( השופט הנדל של נולפסק די
Wonderland: A Linguistic Approach to Duties Arising from Threats of Physical Violence, 37 

CAP. U. L. REV. 27, 47–49 (2008). 
 ).23.6.2004, פורס בנבו (ישראל מדינת' נ טדסה 6454/03פ " עהשוו  64
 Andrew P. Stanner, Toward an Improved: ת הברית לביקורת שהושמעה בעניי� זה בארצוהשוו  65

True Threat Doctrine for Student Speakers, 81. N.Y.U. L. REV. 385, 390–393 (2006). 
 Lino ;379–378' בעמ, 63ש "לעיל ה, ליכטמ� עניי� ראו. לה מחו� וג בישראל ג הוצעה כזו פרשנות  66

A. Graglia, The New Law of Threats: But What If The Defendant Is Not A “Reasonable 
Person”?, 52 WAKE FOREST L. REV. 61, 65 (2017). 
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יוגבלו ג� איומי� מכוערי� אלו א� שלא באמצעות , במערכות חשובות ואתיות, מסוימי�

  .הדי� הפלילי

ברכיב של העברת " המאיי�"לנוכח ההצעה להחלי� את הרכיב ההתנהגותי , בשונה מזה

פו� את העברת המסר על נחוצה כדי להר שא, מוצע להותיר את חלופת ההפחדה, מסר

רה עתידית י למשל אד� המעביר מסר לשותפו על ביצוע עב,"איו�"רה לכדי יביצוע העב

. אחר הפחדת הואבו של האיו� יל.  אינו מאיי� עליו–רב� זר ונגד יריב משות� או נגד ק

שלוות הנפש וחירות "רה המוצעת אינה מבקשת להג� על יהעבכי בהקשר זה ראוי להדגיש 

אינו מוג� בקשת עצומה של מקרי� שאינ� נחשבי�  רשאער� כללי ומופשט , "ההפעול

רה המוצעת אינה מבקשת לאפשר לאד� שלוות נפש וחירות יהעב. רה חר� הפגיעה בויעב

רות פליליות ימפני ביצוע עב, אלא א� לצמצ� את חששותיו בהקשר ספציפי, ככללפעולה 

ולשמור על , )האיו� אינו צפוי להפחידו, רושבהיעד(בו יכלפיו או כלפי דבר מה היקר לל

  .חירות הפעולה שלו בהקשר זה

רה יהאיו� בעבבמידה לפיה יהיה ה� , ההפללה תית� משקל לחומרת האיו�כי עוד מוצע 

רה חמורה י איו� בעבבמידה לפיה יהיהוה� , רה עצמהיפלונית תמיד חמור פחות מהעב

איו� . � איו� לבי� איו� בנסיבות מחמירותכ� מוצע להבחי� בי. רה קלהיחמור מאיו� בעב

עניי� ,  מקו�המאיי� והמאוי� באותובנסיבות מחמירות יעסוק בנוכחות סימולטנית של 

מוצעות שלוש נסיבות מחמירות . ההפחדה בהקשרי� מסוימי�את מגביר את הסכנה ור שא

הפניית נשק  האחת היא :רת השוד בנסיבות מחמירותיבדומה לאלו המופיעות בעב, חלופיות

השלישית היא ביצוע ; השנייה היא היותו של המאיי� חלק מחבורה; או החזקתו בגלוי

כל אחת מהנסיבות מלמדת על רצינות האיו� או על הגברת . איו�ה בד בבד ע�תקיפה 

ר שארה פלילית יהגברת הפחד שכרוכה באיו� מתקשרת רק לעב. תחושת הפחד במאוי�

, למשל בהפצת מידע פוגעני, רות פליליות אחרותיאיו� בעב שכ�, עניינה הפעלת כוח פיזי

  .  משו� שיש שני מפיצי� אפשריי�א�אינו מלמד על קפיצה במדרגת החומרה 

במידת חומרה , רהיהעונש על סיוע לעבמזכיר את רת האיומי� יהעונש המוצע לעב

, איו�ת בהמגולמרה הפלילית י ביטוי התפיסה שהאיו� אינו חמור מהעב כדיתו�ב, פחותה

 איו� מחמירותשנסיבות הככל . רה לבי� חומרת האיו�י זיקה בי� חומרת העבכ� כי קיימתו

  .מה חומרת האיו�יגוברת הזיקה ועכ� , יותר

  סיו� ומבט לעתיד. ד

, רת עוו�יבתו� עב. וחבל שכ�, רת האיומי� כדבר חמוריהמשפט הישראלי אינו תופס את עב

, והעונש שנגזר עליה היה סמלי, היא אפילו לא נקנסה. המקרה של צוברי היה קל במיוחד

היא בכל זאת . מאסר מותנה ב� חודש והתחייבות לשל� אל� שקל: מעט יותר מכלו�

  .ואולי בגלל זאת,  בכל זאת67.כמו אחרות לפניה, הצליחה לטפס עד לבית המשפט העליו�

 
מדינת ' לוי נ 3237/99פ "רעב , אחתוזנייה את המקרה המפורס שנגע לזיכוי נהגת שהשתמשה באראו  67

 ).1999 (140) 4(ד נג" פישראל
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חינת ההגנה מב. בחירת התיק הנכו� לבקשת רשות ערעור כרוכה במיומנות ובתבונה

טענה משפטית חריפה ונאשמת מעוררת אמפתיה , נדרשות סוגיה משפטית מעניינת

רה לא יהתנהלותה מצויה בר� התחתו� של עבאשר , )ולמצער כזו שאינה מעוררת סלידה(

מקריאת פסקי די� רבי� של בית המשפט .  מה טוב–רת ביטוי עסקינ� יוא� ג� בעב, חמורה

רות מסוימות בש� יכרת מגמה צנועה של פרשנות מצמצמת בעברות נייהעליו� בפרשנות עב

 68;1965–ה"התשכ ,חוק איסור לשו� הרעל באשרכ� למשל . הער� הנוגד של חופש הביטוי

 כ� 70;רה של הסתה לאלימותיעבל באשר כ� 69;רה של העלבת עובד ציבוריעבל באשרכ� 

נות מצמצמת כזו  ניכרת מגמת פרשאי�,  בלשו� המעטה71.רת האיומי�יעבל באשרג� 

חירות ה מלבד,  עולי� ערכי� וזכויות מ� העבר השניבעניינ�א� שג� , רות אחרותיבעב

למשל איני מכיר תיק של שימוש בסמי� . המופשטת של אד� לפעול כפי שהוא מוצא לנכו�

רה של שימוש בסמי� ישבו הכריז בית המשפט העליו� על צמצו� עקרוני וכללי של העב

והזכיר לקוראי� , 1973–ג"התשל, ]נוסח חדש[דת הסמי� המסוכני� מסוכני� לפי פקו

מסרטני� , לרבות חומרי� מזיקי�, זכאי להכניס לגופו מה שירצהחופשי ושככלל אד� 

איני מכיר פסק די� של בית המשפט העליו� שצמצ� את האיסור על . ואפילו ממיתי�

נעשי� מטעמי מצוקה נפשית בהכירו בכ� ששימושי� מסוימי� בסמי� , התנהגות נפוצה זו

מחו� , בית המשפט העליו� מרבה להזכיר את חשיבותו של חופש הביטוי. או סבל פיזי עמוק

ודומני שהזכות לו קיבלה עדיפות שיפוטית או רטורית על פני כמעט , לשדה הפלילי ובתוכו

שג� מאמר ,  הרבה של הזכות לחופש הביטויהבלי לחלוק על חשיבות. כל זכות אחרת

כמו למשל , איני רואה מדוע היא בהכרח נעלה על זכויות אחרות, יקורתי זה נהנה ממנהב

והשיגה , הסנגוריה הציבורית בחרה היטב,  כ� או כ�72.האוטונומיה של אד� על גופו

  .ניצחו� יפה

, שתואר לעיל, כפי שבעבר החמאתי למדינה על בחירתה לקחת את תיקו של עזרא, מנגד

 להסתכ� בייצור הלכה שתקשה ולא היה מוטב לה לסגת בשקט  הפע�73,לגלגול שלישי

שהעמידה לדי� את צוברי , כעניי� של אינטרס ציבורי אני מתפלא על התביעה. עליה בעתיד

 כעניי� של אנושיות וחמלה היה. רה זו ונאבקה עליה עד לבית המשפט העליו�יבגי� עב

 
 ).2005 (554) 6(ד נט"פ, סולט�'  נביטו� 9818/01פ "רע  68
'  נאונגרפלד 7383/08פ "דנ; )13.8.2008, פורס בנבו (מדינת ישראל'  נאונגרפלד 2660/05פ "ראו רע  69

 ).11.7.2011, פורס בנבו (מדינת ישראל
 ).2000 (193) 5(ד נד"פ, מדינת ישראל' בארי� נ'ג 8613/96פ "ראו דנ  70
 בדר� התבטא אשר איומי של אד ירתארז בעקיפי� בעב� דנה השופטת ברקצוברי לאחר פרשת הכשנ  71

 בטיפול בתהייה א ראוי הביטויהשופטת הדגישה את חשיבותו של חופש .  גור טיפוליכלפי מתמאיי
 של נה לפסק די16–12' פס ,מדינת ישראל'  נפלוני 749/19פ "ראו בש. להעמיד לדי� במצב שכזה

 ).4.2.2019, נבו בפורס(ארז �טת ברקהשופ
 משנוטה יותר הביטוי חופש על להג�  א� הואהנוטה, החוקתי השיח של בהשפעה מדובר כי חושד אני  72

 כנראה, בישראל ויציבה חזקה אקדמית אופנה ג הוא הביטוי חופש; אחרות יסוד זכויות על להג� הוא
 אופנות בשיח האקדמי המתווה,  האקדמי האמריקניחהשי כיייתכ� . אחרת זכות בכל לצדד מנטייה יותר

השערה זו .  מרפה בתיקו� הראשו� ובגבולותיווהלאהעמוק ,  עיסוקו הרחבבשלתר לכ� , הישראלי
 .ו�תותר בצרי� עי

 5, 4 ,228  הסנגור"חדירה לחומר מחשב וחדירה לבית המחוקקי: מסע בי� רשויות" הרדו� אס�ראו   73
)2016.( 
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, ות למעשה המכוער שלה אחרילקבל עליה לחפש דר� אחרת להביא את הנאשמת אפשר

, ]נוסח משולב[א לחוק סדר הדי� הפלילי 67כעולה מסעי� , דוגמת הסדר מותנה

הכיעור הניבט , א� כבר. כלי חקיקתי נהדר שראוי להרחיב את השימוש בו, 1982–ב"תשמה

ולכיעור זה נית� לתת שמות פליליי� , "רוצחת נשמות בלהב פסיקה"לי� יממכתבה נוגע למ

 . לחוק העונשי�288עבירה לפי סעי� , דוגמת העלבת עובד ציבור, "איו�"מ לבד, אחרי�
היא תרתו� את הפרשנות של הרכיב , א� הסנגוריה תתנהל בתבונה, צובריבעיד� הלכת 

ה� רת האיומי� ויבעבה� , כדי לייצר קריאות תיגר משפטיות הולכות ורבות" שלא כדי�"

ייתכ� . ואולי בהמש� לו ג� רכיבי� דומי�, כפי שנכתב בקצרה במאמר, רות נוספותיבעב

, ארז�שלבי שהציעה ברק� קריאות התיגר יתעלמו מהמהל� הדושישמעו אתשבתי המשפט 

 וייתכ� ג� ,לרבות הרשעה, או פשוט יישמו אותו באופ� שיוביל לתוצאה הצודקת בעיניה�

  .רות הולכות ומצטמצמותישנראה עוד ועוד עב

כמו רכיבי� ; רת האיומי� ראויה לחשיבה מחודשתיעב, רות רבות בישראליכמו עב

שעל המחוקק לשקול ייתכ� . ראוי לחשיבה מחודשת" שלא כדי�"הרכיב , פופולריי� רבי�

רות יבעב. רת האיומי� ובכלליבעב, "שלא כדי�"מחדש את המש� הופעתו של הרכיב 

כדי� מרכיב במקו� שבית משפט יתעל� שלא ; יש למחוק את הרכיב לגמריומסוימות ייתכ� 

 תחלי� הואההסכמה �רכיב אי, במקרי� אחרי�. ימחק אותו המחוקק מהעבירה, בעבירה

במקו� ; ניתנה לחדירה לחומר מחשב שלא כדי�ר שאדוגמת הפרשנות השיפוטית , אפשרי

  . יתקנו המחוקק, שבית המשפט ישכתב שלא כדי� את האיסור

במוב� זה , ינו מלוטש מספיקמעשה ידיו אכי המחוקק מבי� ר שאכ, נוספי�במצבי� 

 שומה על המחוקק לעבוד –שהוא רחב יתר על המידה ואוסר ג� הוויה אנושית שאי� לאסור 

, סוריעליו לשקוד ולאתר את הדר� הלשונית הבהירה ביותר לש� התוויית הא. קשה יותר

 עליו להתוות ג� את שארית החירות –וא� בתו� האיסור בחר להותיר אי של חירות 

ובוודאי אינו מסייע ליציבות , טשטוש החירות אינו בהכרח מקד� אותה; רות ובחדותבבהי

   .ו ולוודאותהדי�

האקדמיה , רת האונסירות ההמתה ועביבראש� עבו, רות מעטות ומיוחדותילמעט עב

למשפט נוטה להתמקד בניתוח מבני� מגווני� בחלק המקדמי של חוק העונשי� הרבה יותר 

ומוב� , ערכיה וגבולותיה, רהי יסודותיה של כמעט כל עב74. עצמ�רותיעבהבניתוח אשר מ

 כל אלו אינ� זוכי� בבמה הראויה –ממבני� מופשטי� כלליי� רבות בהרבה רות יעבשה

 כיסתה טפח אחד צוברי פרשת 75.ולא אחת מופקרי� להסדרי טיעו� בלי דיו� ביקורתי, לה�

  .רת האיומי�ימערוותה של עבאולי ג� חשפה חלק , רת האיומי� וחשפה טפחיי�יבעב

א� ,  ובתכלית�בגבולותיה�, רות פליליותיאי� תמה במציאת בעיות ביסודותיה� של עב

רות ירחב ועמוק אחר קשיי� וליקויי� בעב, אול� אי� זכר לחיפוש שיטתי. רק נחפש�

 לחלק המקדמי לחוק 1994רפורמה החקיקתית המפורסמת בשנת כ שלא. הפליליות בישראל
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 .Douglas Husak, Is the Criminal Law Important?, 1 OHIO ST. J. CRIM. L. 261, 261 (2003) ראו
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 76.רפורמה כוללת בחלק הספציפי מעול� לא נערכה בישראל, 39במסגרת תיקו� , העונשי�

 78. וחלק� א� חצו את ר� מאה השני�77,רות רבות שמרו על נוסח זהה עשרות שני�יעב

ה ביקורתית יואחרות נאכפות בלי תהי, חלק� שוכבות בספר החוקי� כאב� שאי� לה הופכי�

 עדיי� מחזיקה חוקי� 2019  של סו� ישראל79.ת�בדבר התאמת� לערכי� המודרניי� ומידתיו

ג� איסורי� חדשי� יותר לא זכו זה . רות רבותילרבות עב, מגווני� של משטר קולוניה בריטי

וא� , בחברה ובעול�, בטכנולוגיה, עדכו� חקיקתי חר� שינויי� דרמטיי� בכלכלהלעשורי� 

שיפוטית ולבסו� , דמית עד ליקיצה אק80.דוגמת חוקי היסוד, במערכת המשפט המקומית

קוו של  זה הסטטוס. נמשי� לפנות לחוק עונשי� יש� נוש� ושופע ארכאיות, חקיקתית

 81,ג� בעיד� חוקי היסוד אשר נותר קפוא על שמריו ,המשפט הפלילי המהותי בישראל

איש אינו מאיי� לפגוע , נכו� לעתיד הנראה לעי�. וצרי� משהו חזק ומיוחד כדי לשבור אותו

  .�בו כדי
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