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פניקה מוסרית והשחיתות השלטונית:
השתלטות העברה הפלילית של הפרת אמונים על התחום האתי
והמשמעתי
מרים גור-אריה*

העבֵרה ֵהפלילית ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵנתפסת ֵכאחת ֵהעבֵרות ֵהמרכזיותֵ
למלחמהֵבשחיתותֵהשלטוניתֵ.בהיותהֵעבֵרת-סלֵ ,עלֵבתי-המשפטֵלתחוםֵ
את ֵגבולותיהֵ ,תוך ֵמתיחת ֵקו ֵהגבול ֵבינה ֵלבין ֵהפרות ֵמשמעתיות ֵאוֵ
אתיותֵ .
בעברֵ ,ולמרות ֵהעדר ֵתיחום ֵמדויק ֵלעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמוניםֵ ,זיכו ֵבתי-
המשפט ֵלא ֵפעם ֵנבחרי ֵציבור ֵועובדי ֵציבור ֵבכירים ֵמהעבֵרה ֵשל ֵהפרתֵ
אמונים ֵתוך ֵשהם ֵמדגישים ֵכיֵמידתֵהפגיעה ֵבאמון ֵהציבור ֵ– ֵגם ֵאם ֵאיןֵ
להקל ֵבה ֵראש ֵ– ֵאינה ֵמגיעה ֵלמידה ֵהמצדיקה ֵאת ֵהפעלתו ֵשל ֵהמנגנוןֵ
הפליליֵ ,וכי ֵהמקרה ֵממחיש ֵאת ֵהגבול ֵשבין ֵעבֵרה ֵפלילית ֵלעבֵרהֵ
משמעתית ֵ(פרשת ֵגנות)ֵ .בדיון ֵהנוסף ֵבפרשת ֵשבס ֵהתבקש ֵבית-המשפטֵ
העליוןֵלקבועֵאתֵתחומיֵּפריׂשתהֵשלֵעבֵרת ֵהמרמהֵוהפרתֵאמוניםֵ.בית-
המשפטֵבחרֵלהימנעֵמלתתֵלעבֵרהֵפירושֵמצמצםֵ,כדיֵלאֵלשלולֵמהחברהֵ
הישראליתֵמכשירֵחשובֵלשמירהֵעלֵהערכיםֵשביסודֵהשירותֵהציבוריֵ .
במאמר ֵאטען ֵכי ֵהרטוריקה ֵשנקט ֵבית-המשפט ֵבפרשת ֵשבסֵ ,כמו-גםֵ
האופן ֵשבו ֵפורשו ֵהערכים ֵהמוגנים ֵויסודות ֵהעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמוניםֵ,
מלמדיםֵכיֵהמאבקֵבשחיתותֵהציבוריתֵהגיעֵלממדיםֵשלֵ"פניקהֵמוסרית"ֵ.
פניקהֵזוֵהביאהֵלידיֵהשתלטותהֵשלֵהעבֵרהֵהפליליתֵשלֵהפרתֵאמוניםֵעלֵ
תחומיםֵמשמעתייםֵואתייםֵ .
ֵ
______________
*

ֵמכ הנתֵבקתדרהֵלמשפטֵפליליֵע"שֵהשופטֵבזילֵוונשֵ,הפקולטהֵלמשפטיםֵ,האוניברסיטהֵהעבריתֵ
בירושליםֵ .כיהנה ֵכסגנית ֵהרקטור ֵשל ֵהאוניברסיטה ֵהעברית ֵ(ֵ .)6009–6002התארחהֵ
כמרצה/פרופסור-אורחת ֵבאוניברסיטת ֵאוקספורד ֵ(ֵ ,)5948/1באוניברסיטת ֵקליפורניה ֵבברקליֵ
(ֵ)6003–6005ובאוניברסיטת ֵניו-יורקֵ(קיץֵֵ 6004וקיץֵֵ.)6050מחקריהֵבשניםֵהאחרונותֵמתמקדיםֵ
בהיבטיםֵשוניםֵשלֵהבסיסֵהתיאורטיֵשלֵהמשפטֵהפליליֵ:ההגנותֵבמשפטֵהפליליֵ,כבודֵהאדםֵשלֵ
העברייןֵ ,שימוש-יתר ֵבמשפט ֵהפלילי ֵכתגובה ֵעל ֵמשברים ֵבכלל ֵועל ֵפניקה ֵמוסרית ֵבפרטֵ .אניֵ
מודהֵלחבריֵהמערכתֵשלֵכתב-העתֵמשפטֵועסקיםֵעלֵהערותֵיסודיותֵומועילותֵמאודֵ .
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ֵ
מבוא
פרק א:

פרק ב:
פרק ג:
פרק ד:
סיכום

רקע – אז ועכשיו
 .1אז (שנות התשעים) – פרשת גנות
 .0כיום (שנות האלפיים) – דיון נוסף שבס
דיון נוסף שבס – היקף השתרעותה של העברה של הפרת אמונים
התמיהות – פרשנותה של עברת הפרת האמונים בדיון נוסף שבס לאור
"ערכי-היסוד" של שיטתנו המשפטית
פניקה מוסרית סביב השחיתות השלטונית

מבוא
העבֵרה ֵהפלילית ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵהיא ֵעבֵרת-סל ֵשיסודותיה ֵאינם ֵמוגדריםֵ ,והגבולֵ
בינהֵלביןֵהתחוםֵהמשמעתיֵאוֵהאתיֵאינוֵברורֵדיוֵ1.בשנותֵהתשעיםֵזיכוֵבתי-המשפטֵ
לא ֵפעם ֵנבחרי ֵציבור ֵועובדי ֵציבור ֵבכירים ֵמהעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵתוך ֵשהםֵ
מדגישים ֵכי ֵמידת ֵהפגיעה ֵבאמון ֵהציבור ֵאינה ֵמצדיקה ֵאת ֵהפעלתו ֵשל ֵהמנגנוןֵ
הפליליֵ 2.בדיוןֵהנוסף ֵבפרשתֵשבס ֵ(בשנתֵֵ 3)6003התבקשֵבית-המשפטֵהעליוןֵלקבועֵ
אתֵ"תחומיֵפרישתהֵשלֵעבירתֵהמירמהֵוהפרתֵאמונים"ֵ 4.בית-המשפטֵ,שראהֵבעבֵרהֵ
של ֵהפרת ֵאמונים ֵכלי ֵמרכזי ֵלמלחמה ֵבשחיתות ֵהציבוריתֵ ,בחר ֵ"להימנע ֵמלתתֵ
______________
1

2

3
4
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ֵהעברהֵמוגדרתֵבס'ֵֵ648לחוקֵהעונשיןֵ,התשל"זֵ,5911-הקובעֵ :
"מרמהֵוהפרתֵאמונים ֵ
עובדֵהציבורֵהעושהֵבמילויֵתפקידוֵמעשהֵמרמהֵאוֵהפרתֵאמוניםֵהפוגעֵבציבורֵ,אףֵאםֵ
לאֵהיהֵבמעשהֵמשוםֵעבירהֵאילוֵנעשהֵכנגדֵיחידֵ,דינוֵ–ֵמאסרֵשלושֵשניםֵ ".
ֵרשימהֵזוֵמתמקדתֵבחלופהֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ(ולאֵבזוֵשלֵמרמה).
ֵע"פֵֵ 8584/92מדינתֵישראלֵנ'ֵגנותֵ,פ"דֵנ(ֵ ;)5992(ֵ 321ֵ)1ע"פֵֵ 1082/93מדינתֵישראלֵנ'ֵהוכמןֵ,
פ"ד ֵנ(ֵ ;)5992(ֵ 6ֵ )5ע"פ ֵ ֵ 3918/98מדינת ֵישראל ֵנ' ֵלבֵ ,פ"ד ֵנא(ֵ ;)5991(ֵ 169ֵ )6ע"פ ֵֵ4113/92
מרקדוֵנ'ֵמדינת ֵישראלֵ,פ"דֵנא(ֵ .)5991(ֵ 845ֵ)1בכלֵהפרשיותֵהללוֵהזיכויֵהיהֵהןֵמעברתֵהשוחדֵ
והןֵמהעברהֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ.בע"פֵֵ8821/92מדינתֵישראלֵנ'ֵדיניץֵ,פ"דֵנא(ֵ,)5991(ֵ91ֵ)1הזיכויֵ
היהֵמהעברהֵשלֵקבלתֵדברֵבמרמהֵומהעברהֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ.לסקירתֵהזיכוייםֵשלֵנבחריֵציבורֵ
ועובד יֵציבורֵבכיריםֵבמהלךֵשנותֵהתשעיםֵראוֵזאבֵסגלֵ"צלליםֵמרחפיםֵעלֵשלטוןֵהחוקֵ– ֵעםֵ
פרשת ֵבר-און ֵובעקבותיהֵ :על ֵהעמדת ֵאישי-ציבור ֵלדין ֵפלילי" ֵמשפט ֵוממשל ֵד ֵֵ283–239ֵ ,141
(ֵ;) 5994עדנהֵארבלֵ"אכיפתֵהחוקֵעלֵאנשיֵציבורֵ(המשפטֵהפליליֵוהזירהֵהציבוריתֵבשנתֵהֵ10-
למדינה)" ֵמשפטים ֵל ֵֵ ;)6000(ֵ 814–884ֵ ,831מרדכי ֵקרמניצר ֵושלומית ֵמנהיים-ולרשטיין ֵ"לאֵ
תישאֵפניֵדלֵולאֵתהדרֵפניֵגדולֵ:עלֵפרשתֵדיניץ"ֵמשפטיםֵלגֵֵ .)6003(ֵ53
ֵדנ"פֵֵ5391/03מדינתֵישראלֵנ'ֵשבסֵ,פ"דֵנט((ֵ)6008(ֵ341ֵ)8להלןֵ:דיוןֵנוסףֵשבס).
ֵשםֵ,פס'ֵֵ61לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברקֵ .
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לעבירה ֵפירוש ֵמצמצםֵ ,אשר ֵישלול ֵמהחברה ֵהישראלית ֵמכשיר ֵחשוב ֵבשמירה ֵעלֵ
הערכיםֵהמונחיםֵביסודֵהשירותֵהציבורי"ֵ 5.
על ֵתכליתה ֵ(הערכים ֵהמוגנים) ֵויסודותיה ֵשל ֵהעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵנכתב ֵלאֵ
מעטֵ ,הן ֵקודם ֵלדיון ֵהנוסף ֵבפרשת ֵשבסֵ 6והן ֵבעקבותיוֵ 7.ברשימה ֵזו ֵאין ֵבכוונתיֵ
להציעֵניתוחֵביקורתיֵמקיףֵשלֵיסודותֵהעבֵרהֵאוֵשלֵהערכיםֵהמוגניםֵעל-ידיֵאיסורהֵ.
מטרתֵהרשימהֵהיאֵלטעוןֵכיֵהמאבקֵבשחיתותֵהשלטונית ֵבישראלֵהגיעֵלממדיםֵשלֵ
"פניקה ֵמוסרית"ֵ ,וכי ֵפניקה ֵזו ֵהובילה ֵלהשתלטותה ֵשל ֵהעבֵרה ֵהפלילית ֵשל ֵהפרתֵ
אמוניםֵעלֵתחומיםֵמשמעתייםֵואתייםֵ .
כרקעֵלדיוןֵהרשימה ֵפותחתֵ,בפרקֵאֵ ,בהשוואהֵקצרהֵביןֵשניֵפסקי דיןֵמייצגיםֵ
הנוגעיםֵבשאלתֵהיחסֵביןֵהעבֵרה ֵהפליליתֵשלֵהפרתֵאמונים ֵלביןֵמנגנוניםֵחלופייםֵ
לטיפולֵבטוהרֵהמידותֵשלֵעובדיֵהציבורֵ–ֵפסק-הדיןֵבפרשתֵגנותֵמשנותֵהתשעיםֵאלֵ
מולֵהדיוןֵהנוסף ֵבפרשת ֵשבסֵמשנותֵהאלפייםֵ .פרקֵבֵמתמקד ֵבפרשנותֵשניתנהֵבדיוןֵ
נוסף ֵשבס ֵלעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמוניםֵ ,ככל ֵשפרשנות ֵזו ֵרלוונטית ֵליחס ֵבין ֵהעבֵרהֵ
הפלילית ֵלבין ֵהדינים ֵהמשמעתייםֵ ,וטוען ֵכי ֵפרשנות ֵזו ֵמרחיבה ֵיתר ֵעל ֵהמידה ֵאתֵ
העבֵרה ֵעל-חשבון ֵהתחום ֵהמשמעתי ֵאו ֵהאתיֵ .פרק ֵג ֵמדגיש ֵאת ֵהתמיהות ֵהעולותֵ
מהרחבתֵהעבֵרה ֵשלֵהפרתֵאמוניםֵבדיוןֵנוסףֵשבס ֵלנוכחֵ"ערכי-היסוד"ֵשלֵשיטתנוֵ
המשפטיתֵ .פרק ֵד ֵשל ֵהרשימה ֵמספק ֵהסבר ֵלתמיהות ֵאלה ֵבאמצעות ֵהתופעה ֵשלֵ
פניקהֵמוסריתֵ .
______________
5
6

7

ֵשםֵ,פס'ֵֵ35לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברקֵ .
ֵראו ֵמרדכי ֵקרמניצר ֵ"על ֵהעבירה ֵשל ֵמרמה ֵוהפרת ֵאמונים ֵלפי ֵסעיף ֵֵ 648לחוק ֵהעונשין ֵועלֵ
המחשבהֵהפלילית"ֵמשפטים ֵיגֵֵ;)5943(ֵ 611קנתֵמןֵ"אי-יושרֵכמרכיבֵבאחריותֵפליליתֵבעבירותֵ
שיש ֵבהן ֵהפרת ֵנאמנות" ֵעיוני ֵמשפט ֵי ֵֵ ;)5948(ֵ 101מרים ֵגור-אריה ֵ"הפרת ֵאמונים ֵמצד ֵעובדיֵ
הציבור ֵונבחריו ֵ– ֵהאם ֵעברה ֵפלילית?" ֵפלילים ֵח ֵ ;)5999(ֵ 619–614ֵ ,613יובל ֵקרניאל ֵ"מרמהֵ
והפרת ֵאמונים ֵשל ֵעובד ֵציבור ֵ– ֵהלכה ֵלמעשה" ֵפלילים ֵח ֵֵ ;)5999(ֵ 613יובל ֵקרניאל ֵ"הפרתֵ
אמונים ֵשל ֵעובדי ֵציבור ֵ– ֵהצעה ֵלפרשנות ֵהמבוססת ֵעל ֵהערך ֵהמוגן ֵעל ֵידי ֵהעבירה" ֵמשפטֵ
וממשלֵזֵֵ;)6008(ֵ851רותֵקנאיֵ"העדרֵמודעותֵליסודותֵהעבירהֵאוֵטעותֵבמצבֵהמשפטיֵ:העבירהֵ
של ֵהפרת ֵאמונים ֵכדוגמה" ֵמגמות ֵבפלילים ֵ– ֵעיונים ֵבתורת ֵהאחריות ֵהפלילית ֵֵ609–601ֵ ,603
(אליעזרֵלדרמןֵעורךֵ;)6005ֵ,סגלֵ,לעילֵה"שֵֵ,6בעמ'ֵ.221–260
ֵמריםֵגור-אריהֵ"אחריותֵפליליתֵבמצבֵשלֵניגודֵעניינים ֵ– ֵאימתיֵמוצדקת?ֵעלֵהעברה ֵשלֵהפרתֵ
אמוניםֵבעקבותֵהדיוןֵהנוסףֵבפרשתֵשבס"ֵ ניגודֵענייניםֵבמרחבֵהציבוריֵ:משפטֵ,תרבותֵ,אתיקהֵ
ופוליטיקה ֵ(ֵ 181דפנהֵברק-ארזֵ,דורוןֵנבותֵומרדכיֵקרמניצרֵעורכיםֵ .)6009ֵ,ראוֵעודֵמאותוֵספרֵ:
מרדכי ֵקרמניצר ֵודורון ֵנבות ֵ"לשאלת ֵפליליותה ֵשל ֵפעולה ֵשל ֵעובד ֵהציבור ֵבמצב ֵשל ֵניגודֵ
עניינים"ֵֵ,105בעמ'ֵֵ;186–164נאוהֵבן-אורֵ"עלֵניגודֵענייניםֵושחיתותֵבשירותֵהציבוריֵ:המשפטֵ
הפליליֵבישראלֵובארצותֵהבריתֵבמבטֵהשוואתי"ֵֵ,129בעמ'ֵֵ .251–201ראוֵגםֵמרדכיֵקרמניצרֵ,
דורון ֵנבותֵ ,נאוה ֵבן-אורֵ ,עמיר ֵפוקס ֵוגיא ֵורטהים ֵמרמה ֵוהפרת ֵאמונים ֵ– ֵבחינה ֵביקורתיתֵ
והמלצותֵלשיפורֵהחקיקה ֵ(ֵ;)6004זאבֵסגלֵ"משפטֵואתיקה ֵ–ֵביןֵתרבותֵשלטוןֵלשלטוןֵהמשפטֵ
(בעקבותֵבג״צֵֵ 4596/08התנועהֵלמעןֵאיכותֵהשלטוןֵבישראלֵנגדֵראשֵהממשלה)"ֵהפרקליט ֵמחֵ
ֵ .)6008(ֵ689–681ֵ,688
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פרק א :רקע – אז ועכשיו
 .1אז (שנות התשעים) – פרשת גנות8

בשנתֵֵ 5992אישרֵבית-המשפטֵהעליוןֵ,בדעתֵרובֵ,אתֵזיכויוֵשלֵמפקדֵהמחוזֵהצפוניֵ
שלֵמשטרתֵישראלֵ,יעקבֵגנותֵ,מהעבֵרות ֵשלֵשוחדֵוהפרתֵאמוניםֵ 9.הפרשהֵהמרכזיתֵ
(אםֵכיֵלאֵהיחידה)ֵשעמדהֵבלבֵהאישומיםֵנגדֵגנותֵנגעהֵבמסיבהֵשערךֵקבלןֵעשירֵ
בנצרתֵ,מנכבדיֵהעדהֵהנוצרית-האורתודוקסיתֵבעירֵ,ביןֵהיתרֵלכבודֵעלייתוֵבדרגהֵשלֵ
גנותֵ .הקבלן ֵנזקק ֵמדי ֵפעם ֵלשירותי ֵהמשטרהֵ .השופט ֵגולדברגֵ ,בשם ֵשופטי ֵהרובֵ,
הדגישֵכיֵאףֵשגנותֵ"לאֵנהגֵ...כמתחייבֵמקציןֵמשטרהֵבדרגתוֵובתפקידוֵ,אשרֵמשרתֵ
כגורםֵמרכזיֵבמערכתֵאכיפתֵהחוק"ֵ ,איןֵהשתתפותוֵשלֵגנותֵבמסיבהֵמגיעהֵ"למידהֵ
המצדיקהֵאתֵהפעלתוֵשלֵהמנגנוןֵהפליליֵוהכתמתוֵשלֵגנותֵכעברייןֵפלילי"ֵ10.לדעתוֵ
שלֵהשופטֵגולדברגֵ,פרשתֵהמסיבהֵממחישהֵ"אתֵהגבולֵשביןֵעבירהֵפליליתֵלעבירהֵ
משמעתית"ֵ 11.בעודֵשמטרתוֵשלֵהמשפטֵהפליליֵהיאֵלהענישֵאתֵמיֵשסיכןֵאתֵהערךֵ
המוגן ֵעל-ידי ֵהעבֵרהֵ ,הדין ֵהמשמעתי ֵהוא ֵמניעתיֵ ,ומיועד ֵ"להבטיח ֵמשמעת ֵוסדרֵ
טובֵ...עדֵכדיֵהרחקתםֵשלֵאלהֵשאינםֵראוייםֵלשירות"ֵ 12.כדיֵלשמרֵאתֵההבדלֵביןֵ
הדיןֵהפליליֵלביןֵהדיןֵהמשמעתי"ֵ ,ישֵצורךֵבמשנהֵזהירותֵכדיֵשלאֵלהטביע ֵעלֵאדםֵ
חותםֵשלֵעבריין"ֵ ,ויהיהֵזהֵ"מסוכןֵולאֵרצויֵ ...להטביעֵמיניהֵוביהֵעלֵכלֵמעשהֵלאֵ
ראויֵ...גושפנקאֵשלֵהתנהגותֵפלילית"ֵ 13.
גנות ֵאומנם ֵלא ֵהועמד ֵלדין ֵמשמעתיֵ ,אולם ֵבחלוף ֵעשורֵ ,בשנת ֵֵ ,6001עוררהֵ
מועמדותוֵשלֵגנותֵלתפקידֵמפכ"לֵהמשטרהֵביקורתֵנוקבתֵ:אףֵשגנותֵזּוּכהֵמהעבֵרותֵ
הפליליותֵשלֵשוחדֵוהפרתֵאמוניםֵ,ואףֵשחלפוֵשלוש-עשרהֵשניםֵלמןֵהעמדתוֵלדיןֵ,
העמדהֵהציבוריתֵהייתהֵשלאֵייתכןֵשהשוטרֵמספרֵאחתֵ,שצריךֵלשמשֵדוגמהֵאישיתֵ,
יהיהֵאדםֵשדבקֵבוֵכתםֵמבחינתֵטוהרֵהמידותֵ(כתםֵשעליוֵהצביעֵבית-המשפטֵשזיכהֵ
אותו)ֵ 14.לאחרֵשנודעֵלוֵכיֵמינויוֵאינוֵצפויֵלזכותֵברובֵבוועדתֵטירקלֵ,הסירֵגנותֵאתֵ
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ֵפרשתֵגנותֵ,לעילֵה"שֵֵ.6כןֵראוֵיתרֵהאזכוריםֵבה"שֵֵ6לעיל.
ֵשםֵ,בניגודֵלדעתֵהמיעוטֵשלֵהשופטֵקדמי.
ֵשםֵ,פס'ֵֵ68לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵגולדברג.
ֵשם.
ֵשםֵ,פס'ֵֵ69לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵגולדברג.
ֵשםֵ,פס'ֵֵ30לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵגולדברגֵ .
ֵראוֵ ,למשלֵ ,אבירם ֵזינו ֵ"העננה ֵהמרחפת ֵמעל ֵיעקב ֵגנות" ֵwww.ynet.co.il/ֵ 54.6.6001ֵ ynet
ֵ .articles/0,7340,L-3366706,00.html
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מועמדותוֵ 15.בשנת ֵֵ 6050מונה ֵגנותֵ ,למרות ֵהביקורת ֵהציבוריתֵ ,למנכ"ל ֵהמשרדֵ
לבטחוןֵפניםֵ 16.
מבליֵלהביעֵעמדהֵלגוףֵהענייןֵ,פרשתֵגנותֵמשקפתֵלדעתיֵיחסי-גומליןֵבריאיםֵביןֵ
המשפטֵהפליליֵלביןֵשימושֵבאמצעיםֵאחריםֵ,כוללֵחוץ-משפטייםֵ(ביקורתֵציבורית)ֵ,
כדיֵלהתמודדֵעםֵהתנהגותֵלא-ראויהֵשלֵבכיריםֵבשירותֵהציבוריֵ .
 .2כיום (שנות האלפיים) – דיון נוסף שבס17

בשנתֵֵ 6003נדרשֵבית-המשפטֵהעליוןֵ,במסגרתֵהדיוןֵהנוסףֵבפרשתֵשבסֵ,לעצבֵאתֵ
תחומי ֵּפריׂשתה ֵשל ֵהעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמוניםֵ ,וזאת ֵעל ֵרקע ֵשתי ֵפרשיות ֵשחיתותֵ
שיוחסו ֵלשבס ֵבעת ֵכהונתו ֵכמנכ"ל ֵמשרד ֵראש ֵהממשלהֵ .הפרשייה ֵהאחת ֵהתמקדהֵ
בקידוםֵעסקהֵבטחוניתֵעםֵמדינהֵזרהֵאףֵשהעסקהֵהייתהֵעשויהֵלהניבֵרווחיםֵלחברֵ
של ֵשבס ֵשאיתו ֵהיו ֵלו ֵקשרים ֵכלכלייםֵ .הפרשייה ֵהאחרת ֵהתייחסה ֵלזירוז ֵהליכיםֵ
לאישור ֵתוכניות ֵבנייה ֵשל ֵפרויקטים ֵשל ֵחבריו ֵשל ֵשבסֵ ,שגם ֵאיתם ֵהיו ֵלו ֵקשריםֵ
כלכלייםֵ .בשתי ֵהפרשיות ֵהורשע ֵשבס ֵבעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמוניםֵ ,בהתבסס ֵעל ֵ
עצם ֵפעילותו ֵבמצב ֵשל ֵניגוד ֵענייניםֵ .זאתֵ ,אף ֵשבפרשייה ֵהראשונהֵ ,ובניגוד ֵלנטעןֵ
בכתב ֵהאישוםֵ ,הסתבר ֵכי ֵלשבס ֵעצמו ֵלא ֵהיה ֵכל ֵאינטרס ֵכספי ֵבקידום ֵהעסקה ֵעםֵ
המדינהֵהזרהֵ,וכיֵהואֵלאֵהסתירֵמראשֵהממשלהֵדאזֵיצחקֵרביןֵהמנוחֵכלֵפרטֵמהותי ֵ
הקשור ֵלעסקה ֵעם ֵהמדינה ֵהזרהֵ ,לרבות ֵהעובדה ֵשעסקה ֵכזו ֵעשויה ֵלהניב ֵרווחיםֵ
כספיים ֵלחברוֵ 18.בפרשה ֵהשנייה ֵנקבע ֵכי ֵ"שבס ֵלא ֵניסה ֵבהתערבותו ֵלהשיג ֵעבורֵ
האחים ֵשולדנפרייֵ ,ואף ֵלא ֵהשיג ֵבפועלֵ ,דבר-מה ֵמשמעותי ֵשלא ֵהיו ֵזכאים ֵלו ֵ
ממילא"19.
אף ֵשהעתירה ֵלדיון ֵנוסף ֵבפרשת ֵשבס ֵלא ֵעסקה ֵב"הלכה ֵחדשה ֵשנפסקה"ֵ20,
הוחלט ֵלאשר ֵדיון ֵנוסף ֵבהסתמך ֵעל ֵאופייה ֵהמיוחד ֵשל ֵהעבֵרה ֵכעבֵרת-סל ֵבעלתֵ
רקמהֵפתוחהֵ :
"ענייננו ֵבעבירה ֵייחודית ֵומיוחדתֵ ,עבירה ֵבת ֵ'ריקמה ֵפתוחה'ֵ ,עבירהֵ
שגבולותיהֵאינםֵברורים ֵכללֵועיקרֵ.העבירהֵ'עבירתֵמסגרת'ֵהיאֵ .ושלאֵכדרכןֵ

______________
15
16
17
18
19
20

ֵראו ֵדיווחֵאצלֵאבירםֵזינוֵואפרתֵוייסֵ"יעקבֵגנותֵהסיר ֵמועמדותו ֵלמפכ"לות" ֵֵ62.3.6001ֵ ynet
ֵ .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3381527,00.html
ֵראוֵ ,למשלֵ ,אבי ֵאשכנזי ֵ"גנות ֵימונה ֵלמנכ"ל ֵהמשרד ֵלביטחון ֵפנים" ֵֵ30.56.6050ֵ nrg
ֵ .www.nrg.co.il/online/1/ART2/195/426.html
ֵדיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעילֵה"שֵ.3
ֵראוֵפירוטֵהתשתיתֵהעובדתיתֵלדיוןֵהנוסףֵ–ֵשםֵ,פס'ֵֵ61לפסק דינוֵשלֵהנשיאֵברק.
ֵשםֵ,פס'ֵֵ62לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברקֵ .
ֵשםֵ,פס'ֵֵ65לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברק.
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של ֵעבירות ֵפליליות ֵאין ֵהיא ֵבנויה ֵעל ֵיסודות ֵמוגדרים ֵבאורח ֵמדוייק ֵ
וברורֵ 21".
אופיֵמיוחדֵזהֵהצדיקֵקיוםֵדיוןֵנוסףֵש"יוגבלֵלבירורֵעיקריהֵותחומיֵפרישתהֵשלֵ
עבירת ֵהמירמה ֵוהפרת ֵאמוניםֵ ,במגמה ֵלקבוע ֵמיבחן ֵברור ֵומדויק ֵככל ֵהניתןֵ
ליסודותיה"ֵ 22.
בדיון ֵהנוסף ֵאומנם ֵהזכיר ֵהנשיא ֵברק ֵאת ֵהצורך ֵלהבחין ֵבין ֵאיסור ֵפלילי ֵלביןֵ
איסור ֵמשמעתיֵ ,ואף ֵציין ֵכי ֵ"אל ֵלנו ֵלתת ֵלעבירה ֵפירוש ֵרחב ֵמדי ֵשישתרע ֵעלֵ
התנהגות ֵשההיבט ֵהדומיננטי ֵבה ֵהוא ֵבעל ֵאופי ֵמשמעתי"ֵ 23.אולם ֵהוא ֵהדגיש ֵכיֵ
"ההבחנהֵביןֵהשנייםֵאינהֵחדה" ֵוכיֵ"קיימיםֵגםֵמצביםֵבהםֵדיןֵמשמעתיֵאינוֵמעשיֵ
מטעםֵזהֵאוֵאחרֵ,והחלופהֵהיחידהֵהיאֵהפלילית"ֵ 24.לנוכחֵזאתֵהסיקֵהנשיאֵברקֵכיֵ
"יש ֵלהימנע ֵמלתת ֵלעבירה ֵפירוש ֵמצמצםֵ ,אשר ֵישלול ֵמהחברה ֵהישראלית ֵמכשירֵ
חשובֵבשמירהֵעלֵהערכיםֵהמונחיםֵביסודֵהשירותֵהציבורי"ֵ 25.

פרק ב :דיון נוסף שבס – היקף השתרעותה של העברה של הפרת
אמונים
בדיון ֵנוסף ֵשבס ֵפסק ֵהנשיא ֵברק ֵכי ֵהיסוד ֵהעובדתי ֵשל ֵהעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמוניםֵ
מתקייםֵבמקריםֵשבהםֵעובדֵציבורֵמציבֵאתֵעצמוֵבמצבֵשלֵניגודֵענייניםֵוההימצאותֵ
במצב ֵזה ֵפוגעת ֵפגיעה ֵמהותית ֵבאחד ֵהערכים ֵהמוגנים ֵעל-ידי ֵהעבֵרהֵ 26.ההנחה ֵכיֵ
מצבֵשלֵניגודֵענייניםֵהואֵבלבֵהעבֵרה ֵשלֵהפרתֵאמוניםֵאינה ֵחדשהֵ 27.אולםֵכאשרֵ
בית-המשפטֵנדרשֵלעצבֵאתֵגבולותֵהעבֵרהֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ,מןֵהראויֵשהואֵייתןֵאתֵ
הדעת ֵלשאלה ֵהעקרונית ֵאם ֵובאילו ֵמקרים ֵאיסור ֵהפעילות ֵתוך ֵהימצאות ֵבמצב ֵשלֵ
ניגודֵענייניםֵהולםֵאתֵמהותהֵשלֵהאחריותֵהפליליתֵ 28.
החלתֵהכללֵהאוסרֵהימצאותֵבמצבֵשלֵניגודֵענייניםֵעלֵעובדיֵציבורֵנעשתהֵאגבֵ
______________
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ֵציטוטֵמדבריוֵשלֵהשופטֵחשיןֵבהחלטתוֵעלֵקיום ֵדיוןֵנוסףֵ,כמובאֵשםֵ,בפס'ֵֵ 69לפסק-דינוֵשלֵ
הנשיאֵברק.
ֵציטוטֵמדבריוֵשלֵהשופטֵחשיןֵבהחלטתוֵעלֵקיוםֵדיוןֵנוסףֵ ,כמובאֵשםֵ,בפס'ֵֵ 65לפסק-דינוֵשלֵ
הנשיאֵברק.
ֵשםֵ,פס'ֵֵ35לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברק.
ֵשם.
ֵשם.
ֵשםֵ,פס'ֵֵ81לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברק.
ֵראוֵע"פֵֵ448/40מדינתֵישראלֵנ'ֵגרוסמןֵ,פ"דֵלו(.)5945(ֵ801ֵ)5
ֵעלֵשאלהֵזוֵעמדתיֵבהרחבהֵבמקוםֵאחרֵ .ראוֵגור-אריהֵ,לעילֵה"שֵֵ.1לעמדהֵשונהֵראוֵקרמניצרֵ
ונבותֵ,לעילֵה"שֵ.1
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היקשֵמדיניֵהשליחותֵאוֵהנאמנותֵשבמשפטֵהפרטיֵ 29.כשםֵשחובותֵהאמוןֵשבמשפטֵ
הפרטיֵנועדוֵלפקחֵעלֵמיֵשבידיוֵהופקדֵאינטרסֵשלֵאדםֵאחר ֵולרסנוֵ,כךֵגםֵ"...חייבֵ
עובד ֵהציבור ֵלפעולֵ ,בהגשמת ֵהכוח ֵובהפעלת ֵהסמכותֵ ...כאשר ֵלנגד ֵעיניו ֵעומדֵ
האינטרסֵעליוֵהואֵמופקדֵואינטרסֵזהֵבלבד"ֵ 30.הפסיקהֵבמשפטנוֵשדנהֵבכללֵהאוסרֵ
הימצאותֵבמצבֵשלֵניגודֵעניינים ֵבמסגרתֵעתירותֵלבג"ץ ֵהבהירהֵלאֵפעםֵכיֵמטרתוֵ
שלֵהכללֵהיאֵ"...למנועֵאתֵהרעֵבטרםֵיארעֵ.הכללֵצופהֵפניֵהעתיד"ֵ 31.איןֵזהֵמעלהֵ
ואיןֵזהֵמורידֵאםֵבפועלֵשיקול-הדעתֵראוי"ֵ.מטרתֵהכללֵהיאֵלמנועֵפיתויֵמאדםֵישרֵ
והגוןֵ ,בחינת ֵאל ֵתביאונו ֵלידי ֵניסיון"ֵ 32.מאחר ֵשמדובר ֵבפוטנציאל ֵעתידיֵ ,התפתחֵ
במשפטנוֵמגווןֵרחבֵשלֵאמצעיםֵלבר-פלילייםֵהמיועדיםֵלמנועֵעובדֵציבורֵמלהעדיףֵ
את ֵהאינטרס ֵהאישי ֵעל ֵהאינטרס ֵהציבורי ֵשעליו ֵהוא ֵמופקד ֵ– ֵאמצעים ֵשמקורםֵ
בחקיקהֵ ,בתקשי"רֵ ,בפסיקהֵ ,בכללים ֵובהנחיותיו ֵשל ֵהיועץ ֵהמשפטי ֵלממשלהֵ33.
במקריםֵהקיצונייםֵ,עצםֵניגודֵהענייניםֵגוררֵבעקבותיוֵפסילהֵמהתפקידֵ 34.אולםֵברובֵ
המקריםֵמסתפקיםֵבאמצעיםֵדרסטייםֵפחותֵכדיֵלמנועֵהטיהֵלטובתֵהאינטרסֵהאישיֵ,
כגוןֵדרישהֵלהימנעֵמפעולהֵכלשהיֵבמסגרתֵהתפקידֵ(אםֵאפשרֵלהפרידֵביןֵהתפקידֵ
לביןֵהפעולה)ֵ,התנייתֵתוקףֵהפעולהֵבאישורֵשלֵמיֵשאיןֵלוֵזיקהֵלענייןֵ,הטלתֵחובתֵ
דיווח ֵבדבר ֵהאינטרסים ֵהפרטיים ֵקודם ֵלביצוע ֵהפעולהֵ ,ועוד ֵכיוצא ֵבאלה ֵאמצעיםֵ.
נוסף ֵעלֵכךֵ,שיטתֵהמשפטֵשלנוֵכוללתֵלאֵמעטֵמנגנוניֵפיקוחֵחוץ-פלילייםֵשאמוריםֵ
להבטיחֵאתֵאכיפתֵהכלליםֵלמיניהםֵ35:מבקרֵהמדינהֵ,ועדתֵהאתיקהֵשלֵהכנסתֵ,ועדהֵ
מייעצתֵלפיקוחֵעלֵניגודֵענייניםֵשלֵנבחריֵהשלטוןֵהמקומי ֵבראשותֵנציגֵשלֵהיועץֵ
המשפטיֵלממשלהֵ,נציבותֵשירותֵהמדינהֵועודֵ .
______________
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ֵפסק-הדיןֵהמרכזיֵבהקשרֵזהֵהואֵבג"ץֵֵ135/19סיעתֵהליכודֵבעירייתֵפתחֵתקווהֵנ'ֵמועצתֵעירייתֵ
פתחֵתקווהֵ,פ"דֵלד((ֵ)5940(ֵ122ֵ)6להלןֵ:פרשתֵסיעתֵהליכוד).
ֵשםֵ,פס'ֵֵ3לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵברק.
ֵאהרןֵברקֵ"ניגודֵאינטרסיםֵבמילויֵתפקיד"ֵמשפטיםֵיֵֵ .)5940(ֵ56ֵ,55
ֵפרשתֵסיעתֵהליכודֵ,לעילֵה"שֵֵ,69פס'ֵֵ8לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵברק.
ֵלסקירה ֵמקיפה ֵשל ֵמקורות ֵהכללים ֵהאוסרים ֵניגוד ֵענייניםֵ ,של ֵהטעמים ֵשביסודם ֵושל ֵאופןֵ
החלתםֵבמגזרֵהציבוריֵ,ראוֵברקֵ,לעילֵה"שֵֵ;35טנהֵשפניץֵּוורדהֵלוסטהויזֵ"ניגודֵענייניםֵבשירותֵ
הציבורי"ֵספרֵאוריֵידין ֵבֵ(ֵ 351אהרןֵברקֵוטנהֵשפניץֵעורכיםֵ;)5990ֵ,רענןֵהר-זהבֵ"איסורֵניגודֵ
עניינים"ֵהמשפטֵהמינהליֵהישראלי ֵֵ;)5992(ֵ 99יצחקֵזמירֵ"אתיקהֵבפוליטיקה"ֵמשפטים ֵיזֵֵ610
(ֵ;)5941סוזיֵנבותֵ"חברֵהכנסתֵכ'נאמןֵהציבור'"ֵמשפטים ֵלאֵֵ;)6000(ֵ 103–100ֵ,833דפנהֵברק-
ארז ֵ"המשפט ֵהמנהלי ֵוהמאבק ֵבשחיתות ֵהשלטונית" ֵמשפטים ֵלז ֵֵ298–244ֵ ,240–214ֵ ,221
(ֵ ;)6001אהרן ֵברק ֵ"האיסור ֵעל ֵניגוד ֵעניינים" ֵ ניגוד ֵעניינים ֵבמרחב ֵהציבוריֵ :משפטֵ ,תרבותֵ,
אתיקהֵופוליטיקה ֵ(ֵ 69דפנהֵברק-ארזֵ,דורוןֵנבותֵומרדכיֵקרמניצרֵעורכיםֵ .)6009ֵ,ראוֵעודֵמאותוֵ
ספרֵ:דפנהֵברק-ארזֵ"אינטרסיםֵנוגדיםֵוניגודֵאינטרסיםֵבמשפטֵהמנהלי"ֵֵ;609יצחקֵזמירֵ"ניגודֵ
ענייניםֵבשירותֵהציבורי"ֵ.661
ֵראוֵ,למשלֵ,בג"ץֵ ֵ 6085/95יגנהֵנ'ֵראשֵהמועצהֵהמקומיתֵנתיבותֵ,פ"דֵמה(ֵ,)5995(ֵ 621ֵ)8שבוֵ
אישר ֵבית-המשפט ֵאת ֵפסילתו ֵשל ֵהעותר ֵמכהונה ֵכחבר ֵבמועצה ֵהמקומית ֵנתיבות ֵבשל ֵניגודֵ
ענייניםֵ .
ֵראוֵפירוטֵאצלֵשפניץֵולוסטהויזֵ,לעילֵה"שֵֵ,33בעמ'ֵ.388–383
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על ֵפני ֵהדבריםֵ ,עצם ֵאיסור ֵההימצאות ֵבמצב ֵשל ֵניגוד ֵעניינים ֵוכן ֵהאמצעיםֵ
הראוייםֵלטפל ֵבמצבים ֵאלה ֵאינם ֵהולמים ֵאת ֵהמשפטֵהפליליֵ .אחריותֵפלילית ֵפונהֵ
פניֵעבר ֵ– ֵהיאֵמוטלתֵלאחרֵשכברֵהתרחשהֵהרעהֵ ,ומענישהֵאתֵמיֵשגרםֵבאשמתוֵ
נזק ֵאו ֵפגיעה ֵאחרת ֵבאינטרס ֵחברתי ֵמוגןֵ 36.גם ֵמגוון ֵהאמצעים ֵהנדרשים ֵלטיפולֵ
במצבים ֵשל ֵניגוד ֵעניינים ֵאינו ֵמצוי ֵבמשפט ֵהפליליֵ .על-אף ֵהגיוון ֵבאמצעי ֵענישהֵ,
ואףֵשהעונשֵהפליליֵטומןֵבחובוֵגםֵיסודותֵעתידייםֵ ,הרתעהֵומניעהֵ,הבסיסֵלענישהֵ
נעוץֵבעברֵ ,בחומרתֵההתנהגותֵובאשמהֵשנלוותהֵאליהֵ.המשפטֵהפליליֵכולל ֵאומנםֵ
לאֵמעטֵעבֵרותֵרגולטוריותֵ,ביניהןֵגםֵעבֵרותֵהמיועדותֵלהקדיםֵולמנועֵסכנהֵעתידיתֵ
(עבֵרותֵצופותֵפניֵעתיד)ֵ.כאלהֵהןֵ ,למשלֵ ,העבֵרותֵעלֵתקנתֵהציבורֵהמיועדותֵלאכוףֵ
כלליֵזהירותֵבתחומיםֵשלֵנהיגהֵבדרכיםֵ,בטיחותֵבעבודהֵוכןֵייצורֵושיווקֵשלֵמזוןֵאוֵ
תרופות ֵבמטרה ֵלהקדים ֵולמנוע ֵאתֵהסכנה ֵשלֵפגיעהֵבחיי ֵאדם ֵאו ֵבשלמות ֵגופוֵ37.
אולם ֵמבחינה ֵמהותית ֵלאֵברור ֵשיש ֵהצדקה ֵלקיומן ֵשל ֵעבֵרות ֵאלה ֵבתחוםֵהפליליֵ,
ומבחינהֵמעשיתֵדרכיֵהטיפולֵבעבֵרותֵאלהֵדומותֵיותרֵלאמצעיֵאכיפהֵמנהלייםֵמאשרֵ
לענישהֵפליליתֵ 38.
הנחתֵהפסיקהֵשהעבֵרה ֵהפליליתֵשלֵהפרתֵאמוניםֵמבוססתֵעלֵהכללֵהאוסרֵניגודֵ
ענייניםֵ ,כפי ֵשזה ֵהתפתח ֵבמשפט ֵהמנהליֵ ,מרחיבה ֵאת ֵהתחום ֵהבעייתי ֵשל ֵהעבֵרותֵ
המיועדותֵלמנועֵסכנהֵ,דוגמתֵהעבֵרותֵשלֵתקנתֵהציבורֵ,גםֵלתחוםֵהעבֵרותֵהפליליותֵ
הסטיגמטיותֵ,אשרֵמלּוותֵאשמהֵוגוררותֵבעקבותיהןֵענישהֵפליליתֵשלֵממשֵ(העונשֵ
הצפויֵבגיןֵעבֵרה ֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ,בהתאםֵלסעיףֵֵ 648לחוקֵהעונשיןֵ,יכולֵלהגיעֵעדֵ
שלוש ֵשנות ֵמאסר)ֵ 39.עבֵרות ֵמסוג ֵזה ֵמיועדות ֵלהפליל ֵהתנהגות ֵבעלת ֵמטען ֵאנטי-
חברתיֵשליליֵ.האנטי-חברתיותֵנובעתֵמפגיעהֵבאינטרסֵמוגןֵשנלוותהֵאליהֵבדרך-כללֵ

______________
"Penal law is reactive in nature and responds to the infliction of actual harm. ֵ 36
Administrative law is prospective in nature and seeks principally to adjust future behavior,
not to compensate or punish for past wrongs." Emilio Viano, The Legal and Practical
Problems Posed by the Difference between Criminal Law and Administrative Penal Law:
Questions Relating to the Legal Structure of the Two Systems, 59 REVUE INTERNATIONALE
)ֵ .DE DROIT PENAL 95, 106 (1988

ֵ 37רוב ֵהעברות ֵעל ֵתקנת ֵהציבור ֵהן ֵעבֵרות ֵשל ֵאחריות ֵקפידהֵ ,שאינה ֵמותנית ֵבהוכחת ֵיסוד ֵנפשיֵ.
במשפטנוֵאחריותֵזוֵמוסדרתֵבס'ֵֵ66לחוקֵהעונשיןֵ .
ֵ 38ראוֵבג"ץֵֵ 93/02ד.נֵ.כלֵגדרֵבע"מֵנ' ֵשרֵהתעשייהֵ,המסחרֵוהתעסוקהֵ,פס'ֵֵ 52–9לפסק-דינהֵשלֵ
השופטתֵארבלֵ(פורסם ֵבנבוֵ.)6.4.6055ֵ,עלֵהטיעוניםֵהעקרונייםֵוהמעשייםֵהמחייביםֵהעברהֵשלֵ
העבֵרותֵעלֵתקנתֵהציבורֵאל ֵהמשפטֵהמנהליֵעמדתיֵבמקוםֵאחרֵ.ראו ֵמריםֵגור-אריה ֵ"אחריותֵ
מוחלטתֵלעברותֵשלֵ'תקנתֵהציבור'ֵ– ֵקריאה ֵלהוצאתהֵמהמשפטֵהפליליֵולהעברתהֵאלֵהמשפטֵ
המנהלי" ֵגבורות ֵלשמעון ֵאגרנט ֵֵ .)5942(ֵ 685ראו ֵגםROLLIN M. PERKINS & RONALD N. ֵ :
BOYCE, CRIMINAL LAW 888 (3rd ed. 1982); Peter Brett, Strict Responsibility: Possible
)ֵ .Solution, 37 MOD. L. REV. 417, 436–437 (1974

ֵ 39ראוֵאתֵנוסחֵהעברהֵלעילֵבה"שֵ.5
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פניקה מוסרית והשחיתות השלטונית

נכונּותֵלפגועֵבאינטרסֵזהֵאוֵלפחותֵנכונּותֵליטולֵסיכוןֵשלֵפגיעה ֵבוֵ,קרי ֵ– ֵמחשבהֵ
פליליתֵ 40.
כאשרֵמדוברֵבניגודֵענייניםֵשלֵעובדיֵציבורֵ,הטלתֵאחריותֵפליליתֵתהיהֵמוצדקתֵ
במקרים ֵשבהם ֵעובד ֵהציבור ֵהעדיף ֵאינטרס ֵזר ֵ(אישי ֵאו ֵאינטרס ֵאחר ֵכלשהו) ֵעלֵ
האינטרס ֵהציבורי ֵשעליו ֵהיה ֵמופקדֵ .במקרה ֵזה ֵהעדפת ֵהאינטרס ֵהזר ֵפסולהֵ ,היאֵ
פוגעת ֵבענייניותה ֵשל ֵהפעילות ֵהספציפית ֵומסכנת ֵאת ֵהערך ֵשל ֵתקינות ֵהפעילותֵ
במגזרֵהציבוריֵ ,ולפיכךֵהיאֵראויהֵלגינויֵפליליֵ.לעומתֵזאתֵ ,כדיֵלהקדיםֵולמנועֵאתֵ
הסכנה ֵשעובדֵציבור ֵהנמצא ֵבמצב ֵשלֵניגודֵעניינים ֵאכןֵיעדיף ֵאת ֵהאינטרס ֵהזר ֵעלֵ
האינטרסֵהציבוריֵשעליוֵהואֵמופקדֵ,ראויֵויעילֵהרבהֵיותרֵלהשתמשֵבמגווןֵהאמצעיםֵ
שפותחו ֵבמשפט ֵהמנהליֵ ,בדין ֵהמשמעתי ֵובמסגרת ֵכללי ֵאתיקה ֵשונים ֵשאוזכרוֵ
לעילֵ 41.ברוח ֵזו ֵפסק ֵהמשנה ֵלנשיא ֵמצאֵ ,בעמדת ֵמיעוט ֵבדיון ֵנוסף ֵשבסֵ ,כי ֵ"הגםֵ
שהימצאות ֵבמצב ֵשל ֵניגוד ֵעניינים ֵחורגת ֵמסדרי ֵהמינהל ֵהתקיןֵ ,והיא ֵאסורה ֵעל-פיֵ
כללי ֵהמשפט ֵהמינהליֵ ,שכלול ֵהעבירה ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵביחס ֵלעובד ֵציבור ֵשפעלֵ
בהיותו ֵבמצב ֵשל ֵניגוד ֵעניינים ֵמותנה ֵבכך ֵשהתנהג ֵבאופן ֵשגרם ֵלפגיעה ֵמהותיתֵ
בציבור"ֵ42.בהסתמךֵעלֵעמדהֵזוֵהסיקֵהמשנהֵלנשיאֵמצאֵ– ֵ
" כי ֵאף ֵשבכל ֵאחת ֵמשתי ֵהפרשיות ֵהיה ֵשבס ֵנתון ֵבמצב ֵשל ֵניגוד ֵענייניםֵ
משמעותי[ֵ...ו]בכךֵ ...אמנםֵסטהֵשבסֵמןֵהסדרֵהמינהליֵהראויֵ ...משלאֵנמצאֵ
יסוד ֵלקבוע ֵכי ֵבאיזה ֵממעשיו ֵחרג ֵמסמכותו ֵאו ֵסטה ֵמחובתו ֵלפעול ֵלקידוםֵ
האינטרסים ֵהציבוריים ֵשעליהם ֵהופקדֵ ,מן ֵהדין ֵהיה ֵלהסתפק ֵבהעמדתו ֵלדיןֵ
משמעתיֵ 43".
המסקנה ֵכי ֵאת ֵהעבֵרה ֵהפלילית ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵראוי ֵלהגביל ֵלמצבים ֵשבהםֵ
העדיף ֵעובד ֵהציבור ֵאינטרס ֵפרטי ֵעל ֵהאינטרס ֵהציבורי ֵשעליו ֵהיה ֵמופקד ֵנתמכתֵ
מפורשות ֵבלשון ֵהעבֵרה ֵהפליליתֵ ,אשר ֵ ֵמתֵנה ֵאת ֵהעבֵרה ֵבכך ֵשהמעשה ֵשל ֵהפרתֵ
______________
40

41

42
43

ֵבמקרים ֵחריגים ֵמוטלת ֵאחריות ֵפלילית ֵגם ֵבגין ֵחוסר ֵזהירות ֵבשמירה ֵעל ֵאינטרסים ֵחשוביםֵ
במיוחד ֵ– ֵובראשם ֵחיי ֵאדם ֵ– ֵשההגנה ֵעליהם ֵמחייבת ֵזהירותֵ .במקרים ֵאלה ֵמוטלת ֵאחריותֵ
פליליתֵעלֵבסיסֵרשלנות(ֵ.במשפטנוֵ,ס'ֵֵ 59לחוק ֵהעונשיןֵקובעֵבמפורש ֵכיֵהרשלנותֵהיאֵיסודֵ
נפשיֵחריגֵבמשפטֵהפליליֵ,וכיֵאחריותֵעלֵבסיסֵרשלנותֵמחייבתֵהוראהֵמפורשתֵ ).
ֵאךֵראוֵאתֵעמדתםֵשלֵקרמניצרֵונבותֵ,לעילֵה"שֵֵ,1בעמ'ֵֵ,183הסבוריםֵכיֵאףֵשגישתםֵשלֵשופטיֵ
הרובֵבדיוןֵנוסףֵשבסֵהיאֵמרחיבהֵמדיֵ,הגישהֵ"שלפיהֵפעולהֵבניגודֵענייניםֵיכולהֵלהיותֵפליליתֵ
רק ֵאם ֵיש ֵאינדיקציה ֵברורה ֵלפגיעה ֵבאינטרס ֵהציבורֵ ,או ֵלסטייה ֵמן ֵהשורהֵ ,היא ֵצרה ֵמדיֵ.
המלצתנוֵהיאֵאפואֵלקבועֵבחוקֵהפליליֵאינטרסיםֵוזיקותֵשיגדירוֵמצבֵשלֵניגודֵענייניםֵשבוֵנאסרֵ
עלֵעובדֵהציבורֵלפעולֵולקבלֵהחלטותֵשלטוניותֵ.לפיֵהצעתנוֵ,במקריםֵשבהםֵעובדֵהציבורֵיפעלֵ
בניגוד ֵעניינים ֵכפי ֵשזה ֵיוגדר ֵבחוקֵ ,יהיה ֵאפשר ֵלהעמידו ֵלדין ֵבגין ֵהפרת ֵאמונים ֵגםֵ ...אם ֵלאֵ
הוכחהֵסטייהֵמהשורהֵ ".
ֵדיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעילֵה"שֵֵ,3פס'ֵֵ8לפסק-דינוֵשלֵהמשנהֵלנשיאֵמצאֵ(ההדגשהֵבמקור)ֵ .
ֵשםֵ,פס'ֵֵ55לפסק-דינוֵשלֵהמשנהֵלנשיאֵמצאֵ(ההדגשהֵהוספה).
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אמוניםֵ"פוגעֵבציבור"ֵ44.למרותֵלשוןֵהעבֵרהֵ,פסקֵהנשיאֵברקֵבדיוןֵנוסףֵשבסֵכיֵאיןֵ
העבֵרה ֵמותנית ֵבפגיעה ֵקונקרטית ֵבאינטרס ֵהציבוריֵ 45,וכי ֵדי ֵבכך ֵשהפעילות ֵתוךֵ
הימצאותֵבמצבֵשלֵניגודֵענייניםֵפגעהֵפגיעהֵמהותיתֵבאחדֵהערכיםֵהמוגניםֵעל-ידיֵ
העבֵרהֵ .זאתֵועודֵ,גםֵלערכיםֵהמוגניםֵעל-ידיֵהעבֵרה ֵנתןֵהנשיאֵברקֵפירושֵמרחיבֵ.
לדעתוֵ ,העבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵמיועדת ֵלהגן ֵעל ֵאחד ֵמשלושה ֵערכים ֵחלופייםֵ:
תקינותןֵשל ֵההחלטותֵבמגזרֵהציבוריֵ,אמוןֵהציבורֵבשירותֵהציבוריֵאוֵטוהרֵהמידותֵ
שלֵעובדיֵהציבורֵונבחריוֵ 46.
על ֵהרחבת ֵהערכים ֵהמוגנים ֵעל-ידי ֵהעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵ(בדומה ֵלעבֵרתֵ
השוחד)ֵנמתחהֵבעברֵביקורתֵ,שהייתיֵשותפהֵלהֵ47.עיקרֵהביקורתֵהתמקדהֵבערךֵשלֵ
אמון ֵהציבור ֵבשירות ֵהציבוריֵ .הטענה ֵהמרכזית ֵבהקשר ֵזה ֵהייתה ֵכי ֵיש ֵלשים ֵאתֵ
הדגשֵבמהותֵ ,ולאֵבחזותֵ:פעילותֵתקינהֵשלֵהמגזרֵהציבוריֵמחזקתֵאתֵאמוןֵהציבורֵ
בשירותֵהציבוריֵ ,ולהפך ֵ– ֵאמון ֵהציבורֵבמגזרֵהציבורי ֵנפגע ֵכאשר ֵהפעילות ֵמּונעתֵ
על-ידי ֵשיקולים ֵזרים ֵאו ֵשרירותֵ .ביקורת ֵזו ֵאומצה ֵבדיון ֵנוסף ֵשבס ֵעל-ידי ֵהשופטֵ
חשיןֵ,שסברֵכיֵ"אמוןֵהציבורֵבמינהלֵהציבוריֵנגזרֵ,עלֵדרךֵהעיקרוןֵ,מדרכיֵהתנהלותוֵ
שלֵהמינהל"ֵ 48.הנשיאֵברקֵ,לעומתֵזאתֵ ,סברֵכיֵ"אמוןֵהציבורֵבעובדיֵהציבורֵוטוהרֵ
מידותיהם ֵאינם ֵנופלים ֵבחשיבותם ֵמתקינות ֵפעולתם ֵשל ֵעובדי ֵהציבורֵ .ערכים ֵאלהֵ
נוגעים ֵלרמה ֵהמוסרית ֵשל ֵהחברה ֵכולה ֵולתחושת ֵהלכידות ֵוהמחויבות ֵשל ֵהפרטיםֵ
החברים ֵבהֵ .הם ֵמהווים ֵתנאים ֵהכרחיים ֵלקיומה ֵשל ֵחברה ֵדמוקרטית ֵיציבהֵ
ומתפקדת"ֵ 49.לעמדתו ֵזו ֵשל ֵהנשיא ֵברק ֵאחזור ֵבהמשךֵ ,במסגרת ֵהדיון ֵבפניקהֵ
המוסריתֵסביבֵהשחיתותֵהשלטוניתֵבישראלֵ 50.
בהקשרֵשאנוֵדניםֵבוֵ–ֵשלֵמתיחתֵהגבולֵביןֵהמשפטֵהפליליֵלביןֵהדיןֵהמשמעתיֵ
אוֵהתחוםֵהאתיֵ– ֵישֵלתתֵאתֵהדעתֵלערךֵשלֵטוהרֵהמידותֵשלֵעובדיֵהציבורֵ,אשרֵ
מוצגֵעל-ידיֵהנשיאֵברקֵבדיוןֵנוסףֵשבס ֵכערךֵמוגןֵעצמאיֵהחלופיֵלערךֵשלֵתקינותֵ
ההחלטה ֵבמגזר ֵהציבורי ֵואף ֵלערך ֵשל ֵאמון ֵהציבורֵ .ברמה ֵהמוסריתֵ ,המשמעתיתֵ
______________
44
45

46

47
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49
50
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ֵראוֵאתֵנוסחֵהעברהֵלעילֵבה"שֵ.5
ֵעמדתוֵזוֵשלֵהנשיאֵברקֵמתבססתֵעלֵהשקפתוֵשלֵקרמניצרֵ,לעילֵה"שֵֵ,2בעמ'ֵֵ.645–619השקפהֵ
זוֵאומצהֵעל-ידיֵהפסיקה ֵגםֵלפניֵכןֵ .ראוֵע"פֵֵ 1354/91ציוניֵנ'ֵמדינתֵישראלֵ,פ"דֵנ(ֵ408ֵ,193ֵ)3
(ֵ;)5992פרשתֵגנותֵ,לעילֵה"שֵֵ,6בעמ'ֵֵ;342פרשתֵלבֵ,לעילֵה"שֵֵ,6בעמ'ֵֵ;181ע"פֵֵ3111/99
דרעיֵנ'ֵמדינתֵישראלֵ,פ"דֵנד(ֵ .)6000(ֵ456ֵ,165ֵ)6
ֵלפסיקהֵמאוחרתֵשאימצהֵבהקשרֵזהֵאתֵההלכהֵבדיוןֵנוסףֵשבסֵראוֵע"פֵֵ9414/09מדינתֵישראלֵ
נ'ֵמוסאֵ,פס'ֵֵ 66לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵג'ובראןֵ(פורסםֵבנבוֵ;)60.9.6050ֵ,בג"ץֵ"ֵ8319/09אומץ"ֵ
–ֵאזרחיםֵלמעןֵמנהלֵתקיןֵוצדקֵחברתיֵומשפטיֵנ'ֵפרקליטֵהמדינהֵ(פורסםֵבנבוֵ .)1.4.6050ֵ,
ֵראוֵגור-אריהֵ,לעילֵה"שֵֵ,2בעמ'ֵֵ;619–614מרדכיֵקרמניצרֵוליאתֵלבנוןֵ"עדֵהיכןֵתתרחבֵעודֵ
עברתֵהשוחדֵ–ֵבעקבותֵע"פֵֵ"4113/92עליֵמשפטֵאֵֵ;)6000(ֵ311–315ֵ,329יובלֵקרניאלֵ"הפרתֵ
אמוניםֵשלֵעובדיֵציבורֵ– ֵ הצעהֵלפרשנותֵהמבוססתֵעלֵהערךֵהמוגןֵעלֵידיֵהעבירה"ֵ,לעילֵה"שֵ
ֵ;2קרמניצרֵ,נבותֵ,בן-אורֵ,פוקסֵּוורטהיםֵ,לעילֵה"שֵֵ .1
ֵדיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעילֵה"שֵֵ,3פס'ֵֵ4לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵחשין.
ֵשםֵ,פס'ֵֵ31לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברק.
ֵראוֵטקסטֵלידֵה"שֵֵ503–91להלןֵ .
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פניקה מוסרית והשחיתות השלטונית

ואפילו ֵהמנהליתֵ ,אכן ֵעשויה ֵלהיות ֵלטוהר ֵהמידות ֵחשיבות ֵעצמאיתֵ ,אולם ֵאין ֵזהֵ
מתפקידוֵשלֵהמשפטֵהפליליֵבכללֵ,ושלֵהעבֵרה ֵשלֵהפרתֵאמוניםֵבפרטֵ,להבטיחֵכיֵ
מידותיהםֵשלֵעובדיֵהציבורֵיהיוֵטהורותֵגםֵכאשרֵאיןֵזיקהֵביןֵמידותיהםֵאלהֵלביןֵ
אופןֵמילויֵתפקידםֵבמגזרֵהציבוריֵ 51.
בהתייחסו ֵליחס ֵבין ֵהערכים ֵהשונים ֵהמוגניםֵ ,באופן ֵחלופיֵ ,על-ידי ֵהעבֵרה ֵשלֵ
הפרת ֵאמוניםֵ ,הדגיש ֵהנשיא ֵברק ֵכי ֵהערכים ֵשל ֵאמון ֵהציבור ֵושל ֵטוהר ֵהמידותֵ
עדיפים ֵעל ֵערך ֵהתקינותֵ ,משום ֵשאת ֵ"תקינות ֵפעולת ֵהמינהל ֵניתן ֵלהבטיח ֵעל-ידיֵ
השיפוטֵהמשמעתי"ֵ 52.ייתכןֵשהנחתוֵשלֵהנשיאֵברקֵהיאֵכיֵל"תקינות" ֵישֵמשמעותֵ
פורמלית ֵ– ֵפעילות ֵתקינה ֵהיא ֵפעילות ֵשנעשית ֵבהתאם ֵלכללים ֵהפורמליים ֵשעוצבוֵ
במשפטֵהמנהליֵ.תפיסהֵזוֵמצומצמתֵמדיֵ.אתֵתקינותהֵשלֵהפעילותֵבמגזרֵהציבוריֵישֵ
לבחון ֵבצורה ֵמורכבת ֵיותר ֵבהתחשב ֵבשיקולים ֵמהותיים ֵשלֵענייניּותֵ ,הגינותֵ ,העדרֵ
משוא-פנים ֵאו ֵשרירותֵ .פעילות ֵשנעשית ֵעל-ידי ֵעובד ֵציבור ֵבמסגרת ֵמילוי ֵתפקידוֵ
ואשרֵאינהֵהוגנתֵאוֵמשקפתֵהפליהֵאוֵשרירותֵ(כלומרֵ,מנוגדתֵלערךֵהמיועדֵלהבטיחֵ
את ֵטוהר ֵהמידות) ֵפוגעתֵממילאֵגם ֵבתקינות ֵההתנהלות ֵשל ֵהמגזר ֵהציבורי ֵ(כלומרֵ,
מנוגדת ֵלערך ֵהמיועד ֵלהבטיח ֵאת ֵתקינות ֵהפעילות ֵבמגזר ֵהציבורי)ֵ 53.אולם ֵ– ֵוזוֵ
הנקודה ֵהחשובהֵ– ֵכלֵעודֵעובדיֵהציבורֵממלאיםֵאתֵתפקידם ֵבאופןֵענייניֵ,בהגינותֵ
וללאֵהפליהֵאוֵשרירותֵ ,קריֵבאופןֵתקיןֵ ,איןֵזהֵעניינוֵשלֵהמשפטֵהפליליֵלבחוןֵאתֵ
טוהרֵמידותיהםֵ.אםֵמאמיניםֵכיֵכהונהֵבתפקידֵכלשהוֵ–ֵלמשלֵ,שיפוטֵ,רמטכ"לותֵאוֵ
מפכ"לותֵמשטרהֵ–ֵמחייבתֵשלבעלֵהתפקידֵיהיוֵמידותֵטהורותֵמעברֵלאופןֵשבוֵהואֵ
ממלאֵאתֵתפקידוֵ,בעיקרֵבשלֵהמסרֵהייצוגיֵהטמוןֵבתפקידֵ,אזיֵהדרךֵלהסדירֵזאתֵ
היאֵבמסגרתֵדרישותֵהתפקידֵ,שאותןֵאפשרֵלאכוףֵבאמצעיםֵמנהלייםֵ,באמצעותֵהדיןֵ
המשמעתיֵהחלֵעלֵהתפקידֵ,ואףֵבאמצעותֵשימושֵבאמצעיםֵחוץ-משפטייםֵ .
ֵ
ֵ
ֵ
______________
ֵ 51ראו ֵברוח ֵדומה ֵחיים ֵה' ֵכהן ֵ"הרהורים ֵעל ֵטוהר ֵהמידות" ֵמשפט ֵוממשל ֵב ֵֵ;)5998(ֵ 839ֵ ,803
מישאלֵחשיןֵ"אמוןֵהציבורֵבביתֵהמשפטֵ– ֵתגובהֵלמאמרוֵשלֵהשופטֵחייםֵכהןֵז"לֵולהרהוריֵ
הכפירהֵשלוֵבמושגֵאמוןֵהציבור"ֵהמשפטֵטֵ.)6008(ֵ891ֵ,895
ֵ 52דיון ֵנוסף ֵשבסֵ ,לעיל ֵה"ש ֵֵ ,3פס' ֵֵ 31לפסק-דינו ֵשל ֵהנשיא ֵברקֵ .השופטת ֵבינישֵ ,לעומת ֵזאתֵ,
הבהירה ֵכי ֵהיא ֵהייתה ֵמדרגת ֵאת ֵשלושת ֵהערכים ֵהמוגנים ֵעל-ידי ֵעבֵרת ֵהפרת ֵהאמונים ֵבסדרֵ
שונה"ֵ :בעינייֵ ,ראש ֵוראשון ֵבהם ֵהוא ֵפעילותו ֵהתקינה ֵשל ֵהמינהל ֵהציבוריֵ ,אשר ֵמבטא ֵאתֵ
האינטרסֵהציבוריֵהמובהקֵשלשמוֵנחקקהֵהעבירהֵהפלילית"ֵ(שםֵ,פס'ֵֵ 8לפסק-דינהֵשלֵהשופטתֵ
ביניש).
ֵ 53ברוחֵזוֵהבהירֵהשופטֵחשיןֵכיֵ"נתקשיתיֵלהבחיןֵהבחנה-של-אמתֵביןֵנושאֵטוהרֵהמידותֵלביןֵ
נושאֵתקינותֵפעילותוֵשלֵהמינהלֵ...דומהֵבעינייֵשהשנייםֵקשוריםֵואחוזיםֵזה-בזהֵעדֵלבלי-הפרדֵ,
וכיֵמושגֵתקינותֵפעילותוֵשלֵהמינהלֵ– ֵבמובנוֵהראויֵ– ֵצופןֵבחובוֵאתֵטוהרֵהמידותֵשלֵעובדיֵ
ה ציבורֵ .אני ֵמתקשה ֵלצייר ֵתקינות ֵבפעילותו ֵשל ֵמינהל ֵציבורי ֵבאין ֵטוהר ֵמידות ֵשל ֵעובדיֵ
הציבור"ֵ(שםֵ,פס'ֵֵ9לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵחשין).
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פרק ג :התמיהות – פרשנותה של עברת הפרת האמונים בדיון
נוסף שבס לאור "ערכי-היסוד" של שיטתנו המשפטית
ההחלטה ֵלקיים ֵדיון ֵנוסף ֵבפרשת ֵשבס ֵהתבססה ֵעל ֵאופייה ֵיוצא-הדופן ֵשל ֵעבֵרתֵ
הפרתֵהאמוניםֵכ"עבירתֵמסגרתֵ...שלאֵכדרכןֵשלֵעבירותֵפליליותֵאיןֵהיאֵבנויהֵעלֵ
יסודותֵמוגדריםֵבאורחֵמדוייקֵוברור"ֵ54.מטרתוֵשלֵהדיוןֵהנוסףֵהייתהֵ"לקבועֵמיבחןֵ
ברורֵומדויקֵככלֵהניתןֵליסודותיהֵשלֵהעבירה"ֵ 55.
הדרישהֵלהגדרהֵברורהֵשלֵעבֵרה ֵפליליתֵנגזרתֵמעקרוןֵהחוקיותֵבתחוםֵהפליליֵ,
שלפיוֵעלֵהמחוקקֵלקבועֵאתֵהיקףֵהאיסורֵהפליליֵבאופןֵברורֵשיהיהֵבוֵכדיֵלספקֵ
אזהרה ֵהוגנתֵלפרטֵ 56.עקרון ֵהחוקיותֵבמשמעותו ֵזו ֵמיועד ֵלהגןֵעל ֵזכויות-יסוד ֵשלֵ
הפרט ֵולהבטיח ֵכי ֵהגבלת ֵהחירות ֵשל ֵהפרט ֵוהכפפתו ֵלכוחו ֵהכופה ֵשל ֵהמשפטֵ
הפליליֵייעשו ֵעל-ידיֵהריבוןֵ– ֵהמחוקקֵ.אזהרהֵהוגנתֵנדרשתֵכדיֵלהבטיחֵאוטונומיהֵ
לפרטֵ,כךֵשהשאלהֵאםֵהואֵאוֵהיאֵיהיוֵכפופיםֵלמשפטֵהפליליֵתהאֵנתונהֵלבחירתםֵ:
הוא ֵאו ֵהיא ֵיֵדעו ֵמראש ֵמהם ֵהאיסורים ֵהמוטלים ֵעליהם ֵומהם ֵהעונשים ֵבגינםֵ ,והםֵ
ייענשו ֵאם ֵלמרות ֵידיעה ֵזו ֵהם ֵבחרו ֵלהפר ֵאת ֵהחוקֵ .נוסף ֵעל ֵכךֵ ,האזהרה ֵההוגנתֵ
תבטיחֵודאותֵוביטחוןֵ,באשרֵהיאֵתאפשרֵלהםֵלכלכלֵאתֵצעדיהםֵבאופןֵשלאֵיכפיףֵ
אותםֵלמשפטֵהפליליֵ.לבסוףֵ,הגדרתֵגבולותיוֵשלֵהאיסורֵמראשֵבחוקֵ,ולאֵבדיעבדֵ
על-ידיֵבתי-המשפטֵבהתחשבֵבמקרהֵקונקרטיֵזהֵאוֵאחרֵ,תאפשרֵשוויוןֵלפניֵהחוקֵ .
אכןֵ ,עבֵרה ֵשיסודותיה ֵאינם ֵמוגדרים ֵדיים ֵנתפסת ֵבשיטות ֵמשפט ֵשונות ֵכעבֵרהֵ
שפוגעת ֵבזכויות ֵחוקתיות ֵולכן ֵכבלתי-חוקתיתֵ .בארצות-הברית ֵהביטול ֵהחוקתי ֵשלֵ
העבֵרהֵמתבססֵעלֵהזכותֵהחוקתיתֵלהליךֵהוגןֵ57,ואילוֵבגרמניהֵהואֵמסתמךֵעלֵכבודֵ
האדםֵ 58.
59
עוד ֵבשנות ֵהחמישים ֵהבהיר ֵבית-המשפט ֵהעליון ֵשלנוֵ ,בפרשת ֵאש"דֵ ,מדועֵ
עבֵרת-סל ֵשיסודותיה ֵאינם ֵמוגדריםֵ ,דוגמת ֵהעבֵרה ֵ(שנידונה ֵלפניו) ֵהאוסרת ֵמעשהֵ
______________
54
55
56

57
58
59
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ֵציטוטֵמדבריוֵשלֵהשופטֵחשיןֵבהחלטתוֵעלֵקיוםֵדיוןֵנוסףֵ,כמובאֵשםֵ,בפס'ֵֵ 69לפסק-דינוֵשלֵ
הנשיאֵברק.
ֵציטוטֵמדבריוֵשלֵהשופטֵחשיןֵבהחלטתוֵעלֵקיוםֵדיוןֵנוסףֵ,כמובאֵשםֵ,בפס'ֵֵ 65לפסק דינוֵשלֵ
הנשיאֵברקֵ .
ֵעל ֵחשיבותו ֵשל ֵעקרון ֵהחוקיות ֵבפלילים ֵבהקשר ֵזה ֵראוMordechai Kremnitzer, ֵ :
)ֵ;Interpretation in Criminal Law, 21 ISR. L. REV. 358 (1986בועזֵסנג'רוֵ"פרשנותֵמרחיבהֵ
בפלילים?!"ֵעליֵמשפטֵגֵֵ .)6003(ֵ521
ֵראוPapachristou v. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972); City of Chicago, Petitioner ֵ:
)ֵ .v. Jesus Morales, 527 U.S. 41 (1999
ֵראוֵ,למשל14 BVERFGE 254 (1962) (concerning Street Traffic Rules, § 49); 78 BVERFGE ֵ:
]).374 (1988) [concerning Telecommunication Installations Act, § 15(2)(a
ֵע"פ ֵֵ 13/18אש"דֵ ,מרכז ֵזמני ֵלתחבורה ֵנ' ֵהיועץ ֵהמשפטי ֵלממשלת ֵישראלֵ ,פ"ד ֵח ֵֵ)5918(ֵ 141
(להלןֵ:פרשתֵאש"ד).
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הגורםֵ"תקלהֵציבורית"ֵ 60,עומדתֵבסתירהֵלעקרוןֵהחוקיותֵופוגעתֵבזכויות-יסודֵשלֵ
הפרטֵ,באשרֵהואֵנענשֵמבליֵשהוזהרֵמראשֵ.אףֵשבית-המשפטֵמתחֵביקורתֵנוקבתֵעלֵ
העבֵרהֵ ,הואֵלאֵראה ֵאת ֵעצמו ֵמוסמךֵלבטלהֵ ,וזאת ֵבשל ֵתפיסתו ֵכיֵגםֵביטולה ֵשלֵ
עבֵרהֵ–ֵולאֵרקֵחיקוקהֵ–ֵמסורֵבידיֵהמחוקקֵ.לנוכחֵזאתֵהסתפקֵבית-המשפטֵבהצרהֵ
משמעותיתֵשלֵגבולותֵהעבֵרהֵ,תוךֵשהואֵקוראֵלמחוקקֵלבטלהֵ 61.
במהלךֵמחציתֵהמאהֵשחלפהֵלמןֵפרשתֵאש"ד ֵועדֵלדיוןֵנוסףֵשבס ֵזכוֵבמשפטנוֵ
הזכויות ֵהמוגנות ֵעל-ידי ֵעקרון ֵהחוקיות ֵבהכרה ֵחוקתיתֵ ,עם ֵחקיקתו ֵשל ֵחוק-יסודֵ:
כבודֵהאדםֵוחירותוֵ62,הנותןֵ"ביטויֵלערכיֵהיסודֵשלֵשיטתֵהמשפטֵשלנוֵ63".בעקבותֵ
חקיקה ֵזו ֵבית-המשפט ֵהעליון ֵרואה ֵאת ֵעצמו ֵמוסמך ֵלהפעיל ֵביקורת ֵשיפוטית ֵעלֵ
חקיקהֵ 64.היהֵאפשרֵעל-כןֵלצפותֵכיֵבדומהֵלשיטותֵמשפטֵאחרותֵ ,גםֵבית-המשפטֵ
שלנוֵלאֵיירתעֵמלהכריזֵעלֵעבֵרה ֵשגבולותיהֵאינםֵברוריםֵדייםֵכעבֵרה ֵבלתי-חוקתיתֵ
ולפיכךֵכבטלהֵ.אכןֵ,בהקשרֵאחרֵ–ֵאםֵכיֵלאֵכזהֵהנוגעֵבשאלתֵחוקתיותהֵשלֵהוראתֵ
חוק ֵ– ֵביטלֵבית-המשפטֵשלנוֵ,באופןֵחלקיֵ,צוֵהגבלהֵשהפרתוֵמהווהֵעבֵרה ֵפליליתֵ,
מהנימוק ֵשצו ֵההגבלה ֵאינו ֵמפורט ֵדיו ֵולכן ֵ"אינו ֵמתיישב ֵעם ֵדרישת ֵהחוקיותֵ,
המחייבתֵהגדרהֵברורהֵובהירהֵשלֵהאיסור"ֵ 65.
העבֵרה ֵהקונקרטית ֵשל ֵהפרת ֵאמוניםֵ ,בדומה ֵלרוב ֵהעבֵרות ֵהספציפיות ֵבחוקֵ
העונשיןֵ,נהנית ֵמחסינותֵמפניֵביקורתֵשיפוטיתֵמשוםֵשהיאֵנחקקה ֵעודֵקודםֵלחוקי-
היסודֵ 66.אולםֵבית-המשפטֵשלנוֵכברֵהבהירֵכיֵגםֵאםֵ"חוקֵהיסודֵאינוֵיכולֵלשנותֵ
את ֵתוקפו ֵשל ֵהדין ֵהישןֵ ...חוק ֵהיסוד ֵצריך ֵלהשפיע ֵעל ֵמובנו ֵשל ֵהדין ֵהישןֵ...
פרשנותו ֵשל ֵהדין ֵהישן ֵצריכה ֵלהיעשות ֵברוח ֵהוראות ֵחוק-יסודֵ :כבוד ֵהאדםֵ
וחירותו"ֵ 67.מכיווןֵשכךֵ ,בית-המשפטֵבדיוןֵנוסףֵשבס ֵהיהֵיכולֵלפחותֵללכתֵבאותהֵ
דרך ֵשבה ֵהלך ֵבית-המשפט ֵבפרשת ֵאש"דֵ ,להכריז ֵכי ֵראוי ֵלו ֵלמחוקק ֵלבטל ֵאתֵ
העבֵרהֵ,וכלֵעודֵהמחוקקֵאינוֵעושהֵזאתֵ–ֵלהעניקֵלעבֵרה ֵפרשנותֵברורהֵומצומצמתֵ.
אולםֵכפיֵשראינוֵ,בדיוןֵנוסףֵשבסֵבחרֵבית-המשפטֵללכתֵבדרךֵשונהֵולהעניקֵלעבֵרהֵ
______________
60
61
62
63
64
65
66
67

ֵהעברה ֵהייתה ֵמוגדרת ֵבזמנו ֵבס' ֵֵ 501לפקודת ֵהחוק ֵהפליליֵ ,5932ֵ ,אשר ֵנהפך ֵלס' ֵֵ 594לחוקֵ
העונשין.
ֵרקֵבחלוףֵיותרֵמחמישיםֵשנהֵ,בשנתֵֵ ,6004בוטלהֵהעברהֵבהסתמךֵעלֵפסק-הדיןֵבפרשתֵאש"דֵ,
לעילֵה"שֵֵ.19ראוֵחוקֵהעונשיןֵ(תיקוןֵמס'ֵֵ,)500התשס"חֵ,6004-ס"חֵֵ .456
ֵחוק-יסודֵ:כבודֵהאדםֵוחירותוֵ,ס"חֵהתשנ"בֵֵ .510
ֵבש"פֵֵ 131/91גנימאתֵנ'ֵמדינתֵישראלֵ,פ"דֵמט(ֵ,311ֵ)3פס'ֵֵ 9לפסק דינוֵשלֵהמשנהֵלנשיאֵברקֵ
(.)5991
ֵע"א ֵ ֵ 2465/93בנק ֵהמזרחי ֵהמאוחד ֵבע"מ ֵנ' ֵמגדל ֵכפר ֵשיתופיֵ ,פ"ד ֵמט(ֵ 861–859ֵ ,665ֵ )8
(ֵ .)5991
ֵבג"ץ ֵֵ 2314/01ואנונו ֵנ' ֵאלוף ֵפיקוד ֵהעורףֵ ,פס' ֵֵ 65לפסק-דינה ֵשל ֵהשופטת ֵפרוקצ'יה ֵ(פורסםֵ
בנבו.)56.5.6002ֵ,
ֵראוֵס'ֵֵ50לחוק-יסודֵ:כבודֵהאדםֵוחירותו.
ֵבש"פֵגנימאתֵ,לעילֵה"שֵֵ,23פס'ֵֵ 9לפסק דינוֵשלֵהמשנהֵלנשיאֵברקֵ.אךֵראוֵאתֵעמדתֵהמיעוטֵ
שלֵהשופטֵחשיןֵבפס'ֵֵ64–60לפסק-דינו.
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שלֵהפרתֵאמוניםֵפרשנותֵמרחיבהֵ,וזאתֵכדיֵשלאֵיישללֵ"מהחברהֵהישראליתֵמכשירֵ
חשובֵבשמירהֵעלֵהערכיםֵהמונחיםֵביסודֵהשירותֵהציבורי"ֵ 68.
לגישתוֵשלֵהשופטֵחשיןֵ,הבחירהֵבדרךֵשונהֵמזוֵשבה ֵהלךֵביתֵהמשפטֵבפרשתֵ
אש"ד ֵנובעתֵממהותהֵהנבדלתֵשל ֵהעבֵרה ֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ ,שהיקפהֵמוגבלֵמזה ֵשלֵ
"תקלה ֵציבורית"ֵ .בעוד ֵשהעבירה ֵשל ֵתקלה ֵציבורית ֵחלה ֵעל ֵכל ֵמי ֵשעושה ֵמעשהֵ
הגורם ֵתקלה ֵציבוריתֵ ,העבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵחלה ֵרק ֵביחס ֵלעובדי ֵציבור ֵעליהםֵ
מוטלתֵחובתֵאמוניםֵ 69.אולםֵבהתחשבֵברוחבןֵשל ֵחובותֵהאמוןֵהנגזרותֵמהיותוֵשלֵ
עובדֵהציבורֵנאמןֵשלֵהציבורֵאףֵמבלי ֵשיהיה ֵלחובותֵאלה ֵעיגוןֵמפורשֵבחוקֵ ,מחדֵ
גיסאֵ ,ובהתחשב ֵברוחב ֵההגדרה ֵשל ֵעובדי ֵציבורֵ 70,מאידך ֵגיסאֵ ,ספק ֵרב ֵאם ֵדיֵ
בהבדלים ֵאלה ֵלשנות ֵאת ֵאופייה ֵשל ֵעבֵרת ֵהפרת ֵהאמונים ֵכעבֵרת-סל ֵבעלת ֵרקמהֵ
פתוחהֵ .אכןֵ ,השופט ֵחשין ֵעצמו ֵהיה ֵמודע ֵלעובדה ֵש"גם ֵכך ֵתחומי ֵתחולתה ֵשלֵ
עבירת ֵ'הפרת ֵאמונים' ֵרחבים ֵהם ֵלמדיי"ֵ 71.עם ֵזאתֵ ,בדומה ֵלנשיא ֵברקֵ ,גם ֵהשופטֵ
חשיןֵסברֵכיֵ"עבירהֵזוֵשלֵ'הפרתֵאמונים' ֵממלאתֵתפקידֵחשובֵבדרכיֵהתנהלותםֵשלֵ
עובדי ֵציבורֵ ,ולו ֵמשום ֵשאין ֵדי ֵבהםֵ ,לא ֵבאתיקה ֵולא ֵבדין ֵהמשמעתיֵ .ביטולה ֵשלֵ
העבירה ֵיפער ֵחלל ֵבלתי ֵרצויֵ,אף ֵמאייםֵ ,במערכת ֵההגנה ֵעל ֵהשירות ֵהציבוריֵ ,יביאֵ
להעכרת ֵהאטמוספירה ֵשבה ֵאנו ֵכולנו ֵחייםֵ ,וכנדרש ֵמכאן ֵיש ֵונכון ֵלהותירה ֵעלֵ
מכונה"ֵ 72.
נטייתם ֵשל ֵבתי-המשפט ֵשלנו ֵלהעדיףֵ ,גם ֵבתחום ֵהפליליֵ ,פרשנות ֵתכליתית ֵעלֵ
פרשנות ֵהמצמצמת ֵאת ֵהיקף ֵהאיסור ֵאינה ֵחדשהֵ 73.אולם ֵככלל ֵהפרשנות ֵהתכליתיתֵ
מתוחמת ֵעל-ידי ֵיסודות ֵהעבֵרה ֵכפי ֵשהם ֵמפורטים ֵבהגדרתהֵ .התיחום ֵנדרש ֵמשוםֵ
שהמשפטֵהפליליֵאינוֵמעניקֵהגנהֵמלאהֵומוחלטתֵלערךֵהמוגןֵ(תכליתֵהעבֵרה);ֵהיקףֵ
ההגנהֵנקבעֵעל-ידיֵהשילובֵשלֵהיסודֵהעובדתיֵעםֵהיסודֵהנפשיֵשלֵהעבֵרהֵ.יסודותֵ
מוגדריםֵכאלה ֵנעדריםֵמעבֵרות-הסלֵ ,דוגמתֵהעבֵרה ֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ.בהעדרֵיסודותֵ
ברוריםֵ,התיחוםֵשלֵהיקףֵההגנהֵעלֵהערכיםֵהמוגניםֵמסורֵלידיֵבתי-המשפטֵ,בסתירהֵ
______________
68
69
70
71
72
73
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ֵדיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעילֵה"שֵֵ,3פס'ֵֵ35לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברק.
ֵשםֵ,פס'ֵֵ8לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵחשין.
ֵראוֵהגדרתֵ"עובדֵהציבור"ֵ,בס'ֵ38כדֵלחוקֵהעונשיןֵ .
ֵדיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעילֵה"שֵֵ,3פס'ֵֵ8לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵחשיןֵ .
ֵשםֵ .
ֵפסק-הדיןֵהמובילֵבהקשרֵזהֵהואֵע"פֵֵ 141/19מזרחיֵנ'ֵמדינתֵישראלֵ,פ"דֵלה(ֵ861–868ֵ,865ֵ)8
(ֵ.)5940לביקורתֵעלֵעמדהֵפרשניתֵזוֵראוֵסנג'רוֵ,לעילֵה"שֵֵ;12מרדכיֵקרמניצרֵוליאתֵלבנוןֵ"ביתֵ
המשפטֵכמסייעֵלדבר ֵחקיקה ֵ– ֵעלֵהסיועֵלדברֵעברהֵועלֵהפרשנותֵבפלילים"ֵמחקריֵמשפט ֵיזֵ
ֵ .)6006(ֵ 803באופן ֵחלקי ֵאומצה ֵהפרשנות ֵהתכליתית ֵבס' ֵ38כא ֵלחוק ֵהעונשין ֵ(שהוסף ֵבחוקֵ
העונשיןֵ(תיקוןֵמס'ֵ(ֵ)39חלקֵמקדמיֵוחלקֵכללי)ֵ,התשנ"דֵ,5998-ס"חֵֵ,)384אםֵכיֵבמקריםֵשבהםֵ
הפרשנות ֵהתכליתית ֵמניבה ֵשני ֵפירושים ֵסביריםֵ ,על ֵהפרשן ֵלבחור ֵבפרשנות ֵהמצמצמת ֵאתֵ
האיסורֵ.הסעיףֵקובעֵ :
"פרשנות ֵ
נית ןֵדיןֵלפירושיםֵסביריםֵאחדיםֵלפיֵתכליתוֵ,יוכרעֵהעניןֵלפיֵהפירושֵהמקלֵביותרֵעםֵמיֵ
שאמורֵלשאתֵבאחריותֵפליליתֵלפיֵאותוֵדין".
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בולטתֵלעקרוןֵהחוקיותֵ.סתירהֵכזוֵטמונהֵבדבריוֵשלֵהנשיאֵברקֵ,הרואהֵיתרוןֵבקיוםֵ
העבֵרה ֵשלֵהפרתֵאמוניםֵכעבֵרת-סלֵהמאפשרתֵלבתי-המשפטֵלהחילֵאתֵהעבֵרה ֵ"עלֵ
מצביםֵשקשהֵלצפותםֵאוֵלהגדירםֵמראשֵבעתֵהחקיקהֵ ,אךֵהםֵנגזריםֵמנסיבותֵהזמןֵ
והמקום"ֵ 74.ההשתמעותֵהיאֵשבית-המשפטֵהואֵשיכריעֵאםֵלנוכחֵהשתנותֵהנסיבותֵ
ראויֵלהחילֵאתֵהעבֵרה ֵגםֵעלֵמצביםֵשלאֵנצפוֵמראשֵ,בבחינתֵהחלהֵלמפרעֵ.הנשיאֵ
ברקֵהיהֵערֵלעובדהֵשפרשנותֵכזוֵפוגעתֵבזכויותֵאדםֵחוקתיותֵ,אךֵסברֵכיֵ"תהאֵזוֵ
תוצאה ֵבלתי ֵראויה ֵאם ֵהשימוש ֵבהכללות ֵאלהֵ ,עד ֵכמה ֵשהוא ֵפוגע ֵבזכויות ֵאדםֵ
חוקתיותֵ,יהאֵבלתיֵחוקתי"ֵ 75.
להבדילֵמנכונותוֵשלֵהנשיאֵברקֵלהחילֵאתֵהעבֵרהֵשלֵהפרתֵאמוניםֵגםֵעלֵמצביםֵ
שלא ֵנצפו ֵמראשֵ ,סירבו ֵשופטי ֵהרוב ֵשל ֵבית-משפט ֵהשלום ֵבירושלים ֵלהחיל ֵאתֵ
העבֵרה ֵכפי ֵשזו ֵפורשה ֵבדיון ֵנוסף ֵשבס ֵעל ֵהמינויים ֵהפוליטיים ֵבפרשת ֵהנגביֵ76,
מהנימוקֵכיֵ"עבירתֵהפרתֵהאמוניםֵאינהֵעבירהֵחדשהֵבחוקֵהעונשיןֵ,אךֵאישֵלאֵעשהֵ
בה ֵשימוש ֵבהקשר ֵשל ֵמינויים ֵפוליטייםֵ .מכאן ֵשהתנהלות ֵהמאשימה ֵכשהחליטהֵ
להכליל ֵמעשים ֵכאלה ֵכעבירהֵפלילית ֵישֵבה ֵכדי ֵלפגועֵבעקרון ֵהחוקיותֵ ...לא ֵיתכןֵ
ליתןֵהכרעהֵשיפוטיתֵ,הקובעתֵכיֵעסקינןֵבעבירהֵפלילית ,עלֵמעשיםֵשנעשוֵעודֵטרםֵ
הוצאה ֵהנחייה ֵהמזהירה ֵלבל ֵיעבור ֵאדם ֵעבירה ֵפלילית ֵבגין ֵמינוי ֵפוליטי"ֵ 77.אףֵ
ששופטיֵהרובֵהיוֵבדעהֵכיֵמינוייםֵפוליטייםֵעשוייםֵלהגיעֵכדיֵהפרתֵאמוניםֵפליליתֵ,
זּוּכה ֵהנגבי ֵמהעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵבהתבסס ֵעל ֵהעדרה ֵשל ֵאזהרה ֵהוגנתֵ .לדעתֵ
השופט ֵרומנוב"ֵ ,העובדה ֵשלא ֵננקטו ֵהליכים ֵפליליים ֵנגד ֵאיש ֵלמרות ֵהיקפה ֵשלֵ
תופעת ֵהמינויים ֵהפוליטיים ֵולמרות ֵהגינוי ֵשהיא ֵזכתה ֵלו ֵבמשך ֵשניםֵ ,ביחד ֵעםֵ
העובדה ֵשמדובר ֵב'עבירת ֵמסגרת'ֵ ,יכולה ֵלשמש ֵבסיס" ֵלהגנה ֵמן ֵהצדקֵ 78.לדעתֵ
השופט ֵצור"ֵ ,באותם ֵמקרים ֵבהם ֵבית ֵהמשפט ֵנוטה ֵלקבוע ֵסטנדרטים ֵחדשיםֵ ,ישֵ
לקבועֵכיֵהטעותֵשלֵהנאשםֵבהבנתֵהאיסורֵהיתהֵבלתיֵנמנעתֵבאורחֵסבירֵ,ולהחילֵ
אתֵההגנהֵשלֵטעותֵשבדין"ֵ 79.
כיצדֵניתןֵלהסבירֵאתֵנכונותוֵשלֵהנשיאֵברקֵ,אביֵ"המהפכהֵהחוקתית"ֵ,לסטותֵמןֵ
המתחייב ֵמעקרון ֵהחוקיות ֵבפליליםֵ ,לראות ֵבכך ֵיתרון ֵולהשלים ֵעם ֵפגיעה ֵבזכויותֵ
אדםֵחוקתיות? ֵ
______________
74
75
76
77
78
79

ֵדיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעילֵה"שֵֵ,3פס'ֵֵ30לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברקֵ .
ֵשם.
ֵת"פֵ(שלוםֵי-ם)ֵֵ8023/02מדינתֵישראלֵנ'ֵהנגביֵ(טרםֵפורסםֵ .)53.1.6050ֵ,
ֵשםֵ,פס'ֵֵ663ֵ,665לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵיואלֵצורֵ .
ֵשםֵ,פס'ֵֵ6593לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵרומנוב.
ֵשםֵ ,פס' ֵֵ 664לפסק-דינו ֵשל ֵהשופט ֵצורֵ .הגנת ֵהטעות ֵבדין ֵקבועה ֵבס' ֵ38יט ֵלחוק ֵהעונשיןֵ,
הקובעֵ :
"טעותֵבמצבֵמשפטי ֵ
לעניןֵהאחריו תֵהפליליתֵאיןֵנפקה ֵמינהֵאםֵהאדם ֵדימהֵשמעשהוֵאינו ֵאסורֵ,עקב ֵטעותֵ
בדבר ֵקיומו ֵשל ֵאיסור ֵפלילי ֵאו ֵבדבר ֵהבנתו ֵשל ֵהאיסורֵ ,זולת ֵאם ֵהטעות ֵהיתה ֵבלתיֵ
נמנעתֵבאורחֵסביר".
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לכאורהֵ ,התשובה ֵלשאלה ֵזו ֵטמונה ֵב"מידתיות"ֵ .כידועֵ ,הבדיקה ֵהחוקתית ֵשלֵ
הוראותֵחוקֵאצלנוֵאינהֵנעצרתֵבמסקנהֵבדברֵקיומהֵשלֵפגיעהֵבזכות-יסודֵחוקתיתֵ,
אלאֵמחייבתֵלבדוקֵאםֵהפגיעהֵהיאֵמידתיתֵלאורֵמבחניהֵשלֵפסקתֵההגבלהֵשבחוקי-
היסודֵ 80.העבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמוניםֵ ,כעבֵרה ֵשנחקקה ֵעוד ֵקודם ֵלחוקי-היסודֵ ,חסינהֵ
אומנםֵמפניֵביקורתֵחוקתיתֵ,אולםֵבתי-המשפטֵשלנוֵ,הנאמניםֵלעמדתםֵכיֵחוק-יסודֵ:
כבודֵהאדםֵוחירותוֵמשפיעֵעלֵפרשנותוֵשל ֵ"הדיןֵהישן"ֵ 81,נעזריםֵלאֵפעםֵבמבחניֵ
המידתיותֵ ,דוגמת ֵאלה ֵהמנויים ֵבפסקת ֵההגבלה ֵשבחוק-היסודֵ ,בבואם ֵלפרש ֵעבֵרהֵ
המוגדרתֵב"דיןֵהישן"ֵ82.בדיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעומתֵזאתֵ,איןֵכלֵדיוןֵבשאלהֵאםֵהפגיעהֵ
בזכויות-היסודֵהחוקתיותֵהיאֵמידתיתֵ.אילוֵנתןֵבית-המשפטֵאתֵדעתוֵלשאלהֵזוֵ,ספקֵ
אםֵהיהֵאפשרֵלהצדיקֵאתֵהפגיעהֵבזכויותֵלחירותֵולכבודֵהנגרמתֵעל-ידיֵהפרשנותֵ
המרחיבהֵלעבֵרת-הסלֵשלֵהפרתֵאמוניםֵכפגיעהֵמידתיתֵ .זאתֵ ,לנוכחֵקיומםֵשלֵמגווןֵ
אמצעים ֵחלופייםֵ ,פוגעניים ֵפחות ֵויעילים ֵיותרֵ ,להתמודדות ֵעם ֵמצבים ֵשל ֵניגודֵ
ענייניםֵואףֵעםֵטוהרֵהמידותֵבמגזרֵהציבוריֵ–ֵאמצעיםֵשעליהםֵהצבעתיֵלעילֵ .
אתֵההסברֵאניֵמציעהֵלחפשֵבמקוםֵאחרֵ–ֵבתופעתֵהפניקהֵהמוסריתֵ .

פרק ד :פניקה מוסרית סביב השחיתות השלטונית
את ֵהמושג ֵ"פניקה ֵמוסרית" ֵפיתח ֵהסוציולוג ֵסטנלי ֵכהן ֵבתחילת ֵשנות ֵהשבעיםֵ83,
ומאז ֵנהפך ֵהמושג ֵלכלי ֵלהערכת ֵתופעות ֵחברתיות ֵהקשורות ֵבאופן ֵהדוק ֵלמשפטֵ
הפליליֵ84.פניקהֵמוסריתֵמתפתחתֵבהתייחסֵלהתנהגותֵמסוימתֵשלֵקבוצהֵבאוכלוסייהֵ
שנתפסת ֵכהתנהגות ֵבלתי-מוסרית ֵהמסכנת ֵערכים ֵבסיסיים ֵבחברהֵ .גם ֵאם ֵיש ֵבסיסֵ
אמפירי ֵלראיית ֵההתנהגות ֵכהתנהגות ֵשמסכנת ֵערך ֵחברתי ֵ(התנהגות ֵעבריינית)ֵ,
התגובהֵעל ֵאותהֵהתנהגותֵהיאֵחסרתֵפרופורציהֵ ,וישֵבהֵיסודותֵשלֵהגזמהֵ.התגובהֵ
______________
80
81
82

83
84

ֵס'ֵֵ4לחוק-יסודֵ:כבודֵהאדםֵוחירותו.
ֵראוֵלעילֵלידֵה"שֵֵ .21
ֵראוֵ,למשלֵ,דנ"פֵֵ 1343/04אונגרפלדֵנ'ֵמדינתֵישראל ֵ(פורסם ֵבנבוֵ.)55.1.6055ֵ,בפרשהֵזוֵצמצםֵ
בית-המשפט ֵאת ֵהיקף ֵתחולתה ֵשל ֵהעברה ֵשל ֵהעלבת ֵעובד ֵציבורֵ ,המוגדרת ֵבס' ֵֵ 644לחוקֵ
העונשיןֵ ,באמצעות ֵמבחנים ֵהשאובים ֵמפסקת ֵההגבלה ֵשבחוק-היסודֵ ,וזאת ֵבשל ֵחשיבותו ֵשלֵ
חופשֵהביטויֵ .
ֵ)ֵ .STANLEY COHEN, FOLK DEVILS AND MORAL PANICS (3rd ed. 2002
ֵלהתפתחות ֵהמושג ֵ"פניקה ֵמוסרית" ֵראוNachman Ben-Yehuda, The Sociology of Moral ֵ :
Panics: Toward a New Synthesis, 27 SOC. Q. 495 (1986); ERICH GOODE & NACHMAN
BEN-YEHUDA, MORAL PANICS: THE SOCIAL CONSTRUCTION OF DEVIANCE (2nd ed.
2009); David Garland, On the Concept of Moral Panic, 4 CRIME, MEDIA, CULTURE 9
(2008); Angela McRobbie & Sarah L. Thornton, Rethinking 'Moral Panic' for Multi)ֵ .Mediated Social Worlds, 46 BRIT. J. SOCIOL. 559 (1995
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יוצרת ֵסטריאוטיפ ֵשל ֵאלה ֵהמעורבים ֵבהתנהגות ֵזו ֵ– ֵ"שטן ֵעממי" ֵ(סטנלי ֵכהן)ֵ.
הסטריאוטיפֵשנוצרֵיוצרֵזרּותֵביןֵ"הם"ֵהרעיםֵלביןֵ"אנחנו"ֵהקורבנותֵהתמימיםֵ.אתֵ
הפניקה ֵהמוסרית ֵמזינה ֵבדרך-כלל ֵהתקשורתֵ ,ובעקבותיה ֵמוקמים ֵגופים ֵוולונטרייםֵ
להילחם ֵבתופעהֵ .עם ֵהתפשטותה ֵשל ֵהפניקה ֵהמוסריתֵ ,היא ֵמשפיעה ֵגם ֵעל ֵגורמיֵ
אכיפתֵהחוקֵ,ומתבטאתֵבאכיפת-יתרֵ,בהחמרתֵהענישהֵ,בהרחבתֵהאחריותֵהפליליתֵ,
ולרוב ֵגם ֵבשפע ֵהצעות ֵחוק ֵשיאפשרו ֵלהתמודד ֵעם ֵהמצב ֵשנוצרֵ 85.אחת ֵמאמות-
המידהֵלזיהויהֵשלֵפניקהֵמוסריתֵטמונה ֵברטוריקהֵשבהֵמשתמשיםֵהגורמיםֵהשוניםֵ
להעצמתֵדימויהֵשלֵהתופעהֵ .
פניקה ֵמוסרית ֵהיא ֵתופעה ֵחברתית ֵתלוית זמן ֵותלוית מקוםֵ .יש ֵמקרים ֵשבהםֵ
הפניקהֵהמוסריתֵ,שהניבהֵתגובותֵמשפטיותֵחסרותֵפרופורציהֵ,חוצהֵגבולותֵ.הדוגמהֵ
המובהקת ֵלכך ֵהיא ֵהפניקה ֵהמוסרית ֵסביב ֵפדופיליהֵ 86,שהולידה ֵהסדרים ֵמשפטייםֵ
ייחודייםֵשמיועדיםֵלהתמודדֵעםֵמסוכנותוֵשלֵהפדופילֵגםֵלאחרֵריצויֵעונשוֵ87,ואשרֵ
מגבילים ֵלשם ֵכך ֵבצורה ֵניכרת ֵאת ֵחירויותיו ֵופרטיותוֵ .במקרים ֵאחרים ֵהפניקהֵ
המוסריתֵמיוחדתֵלחברהֵמסוימתֵבזמןֵנתוןֵ.במקוםֵאחרֵטענתיֵכיֵהחברהֵהישראליתֵ
מצויה ֵבעיצומה ֵשל ֵפניקה ֵמוסרית ֵסביב ֵתאונות ֵ"פגע ֵוברח"ֵ 88.פניקה ֵזו ֵבאה ֵלידיֵ
ביטוי ֵבהחמרה ֵמשמעותית ֵשל ֵהענישהֵ 89,בהרחבת ֵהאחריות ֵגם ֵלנוסע ֵברכב ֵשלאֵ
______________
ֵ 85לדיוןֵנרחבֵבאמות-המידהֵלזיהויֵפניקהֵמוסריתֵראוֵֵ,GOODE & BEN-YEHUDAשםֵ,בעמ'ֵ.10–60
ֵ 86ראוֵֵ,GOODE & BEN-YEHUDAלעילֵה"שֵֵ,48בעמ' ֵAmy Anderson & Lisa Sample, ֵ;59–54
Public Awareness and Action Resulting from Sex Offender Community Notification Laws,
19 CRIM. JUST. POL'Y REV. 371 (2008); Daniel M. Filler, Terrorism, Panic and Pedophilia,
)ֵ.10 VA. J. SOC. POL'Y & L. 345 (2002–2003בהקשרֵדומהֵ(החזקתֵתמונותֵפורנוגרפיותֵשלֵ
ילדים)ֵראוLise Gotell, Inverting Image and Reality: R. v. Sharpe and the Moral Panic ֵ:
)ֵ .around Child Pornography, 12 CONST. F. 9, 13 (2001–2003אך ֵראו ֵלימור ֵעציוני ֵוטליהֵ

קלצקי ֵ"תופעת ֵהפדופיליה ֵוחוק ֵהגנה ֵעל ֵהציבור ֵמפני ֵעברייני ֵמין ֵ– ֵעל ֵהחיבור ֵהמתבקש ֵביןֵ
פסיכולוגיה-פסיכיאטריה ֵלבין ֵפיתוח ֵנורמות ֵמשפטיות ֵראויות ֵלהתמודדות ֵעם ֵהתופעה" ֵעליֵ
משפט ֵט ֵ ֵ ,)6055(ֵ 303–305ֵ ,639הסבורות ֵכי ֵ"תהיה ֵזו ֵטעות ֵלראות ֵבמהלכי ֵחקיקה ֵייעודיתֵ
לטיפול ֵבבעיית ֵהפדופיליה ֵתולדה ֵשל ֵפניקה ֵמוסריתֵ ,טעות ֵהנובעת ֵמכך ֵשאנו ֵכחברה ֵלא ֵעריםֵ
דיינו ֵלשכיחות ֵהגבוהה ֵשל ֵפגיעות ֵמיניות ֵבילדים ֵכמו ֵגם ֵלעובדה ֵשמדובר ֵבהפרעה ֵקליניתֵ
ייחודית"ֵ(שםֵ,בעמ'ֵֵ .)303
ֵ 87ראוֵאצלנוֵחוקֵהגנהֵעלֵהציבורֵמפניֵביצועֵעבירותֵמיןֵ,התשס"ו ֵ,6002ס"חֵֵ;683חוקֵלמניעתֵ
העסקהֵשלֵעברייניֵמיןֵבמוסדותֵמסוימיםֵ,התשס"אֵ,6005-ס"חֵֵ ;109חוקֵמגבלותֵעלֵחזרתוֵשלֵ
עברייןֵמין ֵלסביבתֵנפגעֵהעבירהֵ,התשס"הֵ,6008-ס"ח ֵֵ.2עלֵחוקיםֵדומיםֵ(ואףֵמגביליםֵיותר)ֵ
בארצות-הבריתֵ,המכוניםֵ"ֵ,"Megan LawsראוDoron Teichman, Sex, Shame, and the Law: ֵ:
;)An Economic Perspective on Megan's Laws, 42 HARV. J. LEGIS. 355, 389–391 (2005
Daniel M. Filler, Making the Case for Megan's Law: A Case Study in Legislative Rhetoric,
)ֵ .76 IND. L. REV. 315, 345 (2001

ֵ 88מריםֵגור-אריהֵ"המשפטֵהפליליֵבפסיקתֵביתֵהמשפטֵהעליוןֵבשנתֵתשע"אֵ– ֵמגמהֵשלֵהרחבתֵ
האחריותֵהפליליתֵושלֵהחמרתֵהענישה"ֵדיןֵודבריםֵזֵֵ .)6056(ֵ93–44ֵ,19
ֵ 89בפסק-הדיןֵע"פֵֵ 6681/50ימיניֵנ'ֵמדינתֵישראל ֵ(פורסםֵבנבוֵ ,)56.5.6055ֵ,לאחרֵשסקרֵאת ֵרמתֵ
הענישהֵהמקובלתֵבגיןֵעברהֵשלֵהפקרהֵלאחרֵפגיעהֵ(המוגדרתֵבס'ֵ28אֵלפקודתֵהתעבורהֵ[נוסחֵ
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הזעיק ֵאת ֵכוחות ֵההצלהֵ 90,ובתיוג ֵהעבֵרה ֵשל ֵהפקרה ֵלאחר ֵפגיעה ֵכ"בזויהֵ
שבעבירות"ֵ –ֵ 91תיוג ֵהממעיט ֵמערכן ֵשל ֵעבֵרות ֵאחרותֵ ,דוגמת ֵרצחֵ ,אונסֵ ,שודֵ
ישישותֵאוֵהתעללותֵפיזיתֵונפשיתֵבבניֵמשפחהֵ .
אניֵסבורהֵכיֵרביםֵממאפייניהֵשלֵהפניקהֵהמוסריתֵמאפייניםֵבעשורֵהאחרון ֵגםֵ
את ֵהמאבק ֵבשחיתות ֵהשלטונית ֵבישראלֵ .את ֵהסיקור ֵהאינטנסיבי ֵשל ֵהשחיתותֵ
השלטוניתֵבתקשורתֵניתןֵלאפייןֵכמעברֵמ"מושחתיםֵנמאסתם"ֵל"מושחתיםֵלכלא"ֵ92.
תנועה ֵהתנדבותית ֵמיוחדת ֵ– ֵהתנועה ֵלמען ֵאיכות ֵהשלטון ֵבישראלֵ –ֵ 93הוקמה ֵכדיֵ
להיאבקֵבשחיתותֵהשלטוניתֵ.לאֵפעםֵנשמעותֵהערכותֵשלפיהןֵ"תרבותֵהשחיתותֵהיאֵ
הבעיהֵהחמורהֵביותרֵבישראלֵ,בעיקרֵבשלֵאבדןֵאמוןֵהציבורֵבמערכתֵהציבורית"ֵ94.
"התרבותֵהשלטוניתֵהפכהֵחסרתֵבושה"ֵ95.באווירהֵהציבוריתֵשנוצרהֵסביבֵהשחיתותֵ
השלטוניתֵ,עלֵיועץֵמשפטיֵלממשלהֵשסוגרֵתיקֵהנוגעֵבשחיתותֵשלֵנבחרֵציבורֵאוֵ
שלֵעובדֵציבורֵבכירֵנשפכיםֵקיתונותֵשלֵביקורתֵ 96,ואילוֵהחלטהֵלהעמידֵלדיןֵמזכהֵ
אותוֵבעליֵדפנהֵ,עדֵכדיֵכךֵשהערכתֵתפקודוֵשלֵיועץֵמשפטיֵלממשלהֵזהֵאוֵאחרֵ,אוֵ
אףֵהערכתֵתקופותֵבמהלךֵכהונתוֵשלֵיועץֵמשפטיֵאחדֵ,נעשיתֵבהתאםֵלמידתֵנכונותוֵ
להעמידֵלדיןֵנבחריֵציבורֵועובדיֵציבורֵבכיריםֵ 97.
דיוןֵנוסףֵשבס ֵהואֵבעיניי ֵתוצרֵשלֵהפניקהֵהמוסריתֵסביבֵהשחיתותֵהשלטוניתֵ.
______________
חדש]ֵ,התשכ"בֵ ,)5925-בחרֵבית-המשפטֵהעליוןֵלהעלותֵבמודעֵובצורהֵניכרתֵאתֵרמתֵהענישהֵ
בגיןֵעברהֵזוֵ,והטילֵעלֵהנאשםֵארבע ֵשנותֵמאסרֵבמצטברֵלעשרֵשנותֵהמאסרֵשהוטלוֵעליוֵבגיןֵ
הריגהֵ .התיקון ֵלפקודת ֵהתעבורה ֵ(פקודת ֵהתעבורה ֵ(תיקון ֵמס' ֵֵ ,)505התשע"בֵ ,6055-ס"ח ֵֵ)6
העלהֵאתֵהעונשֵהמרביֵהצפויֵבגיןֵעברהֵשלֵהפקרהֵלאחרֵפגיעהֵלארבע-עשרהֵשנותֵמאסרֵ .
ֵ 90פרשתֵימיניֵ,שםֵ.העונשֵהצפויֵכיוםֵלנוסעֵברכבֵשלאֵהזעיקֵאתֵכוחותֵההצלה ֵ– ֵמכוחֵס'ֵ28אֵ,5
שהוסףֵלפקודתֵהתעבורהֵבתיקוןֵמס'ֵ(ֵ505שם)ֵ–ֵהואֵשבעֵשנותֵמאסרֵ .
ֵ 91פרשתֵימיניֵ,לעילֵה"שֵֵ,49פס'ֵֵ11לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵעמיתֵ .
ֵ 92ברשתות ֵהחברתיות ֵהמובילות ֵניתן ֵלאתר ֵדפים ֵלא-מעטים ֵשכותרתם ֵ"מושחתים ֵלכלא"ֵ .ראוֵ,
למשלֵ ,את ֵהקבוצה ֵבפייסבוקhe-il.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A9%ֵ :
D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%90/116197361
ֵ .734818
ֵ 93ראוֵאתֵאתרֵהתנועהֵלמעןֵאיכותֵהשלטוןֵבישראלֵ(ע"ר).www.mqg.org.ilֵ:
ֵ 94דורון ֵשפר ֵ"תרבות ֵהשחיתות ֵ– ֵהבעיה ֵהחמורה ֵביותר" ֵwww.ynet.co.il/ֵ 61.9.6008ֵ ynet
ֵ .articles/0,7340,L-2982499,00.html
ֵ 95דורון ֵשפר ֵ"מזוזֵ :התרבות ֵהשלטונית ֵהפכה ֵחסרת ֵבושה" ֵwww.ynet.co.il/ֵ 6.55.6008ֵ ynet
ֵ .articles/0,7340,L-2998545,00.html

"ֵ 96מסתמןֵ :מזוז ֵיחליט ֵלסגור ֵאת ֵהתיק ֵנגד ֵשרוןֵ ...שריד ֵבתגובה'ֵ :אם ֵבמקרה ֵכה ֵמתועד ֵשלֵ
שחיתותֵגלויהֵלאֵיהיהֵכתבֵאישוםֵ,אפשרֵלשכוחֵמכתביֵאישוםֵנגדֵאישיֵציבורֵבכלל'"ֵ.טלֵרוזנרֵ
"מסתמןֵ :מזוז ֵיחליט ֵלסגור ֵאת ֵהתיק ֵנגד ֵשרון" ֵwww.ynet.co.il/ֵ 68.1.6008ֵ ynet
.articles/0,7340,L-2921548,00.html
ֵ 97ראוֵ ,למשלֵ ,מאמר ֵהמסכם ֵאת ֵכהונתו ֵשל ֵמני ֵמזוז ֵכיועץ ֵמשפטי ֵלממשלהֵ :ארי ֵשביט ֵ"פרשותֵ
קצבֵ ,רמוןֵ ,האי ֵהיווני ֵועודֵ .היועץ ֵהמשפטי ֵלממשלה ֵהיוצאֵ ,מני ֵמזוזֵ ,מסכם ֵקדנציה" ֵהארץֵ
.www.haaretz.co.il/misc/1.1186918ֵ69.5.6050
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פניקה מוסרית והשחיתות השלטונית

את ֵהשפעתה ֵשל ֵהפניקה ֵהמוסרית ֵשהביאה ֵלידי ֵהרחבת-יתר ֵשל ֵהעבֵרה ֵשל ֵהפרתֵ
אמוניםֵבאופןֵשאינוֵמתיישבֵעםֵערכי-היסודֵשלֵהשיטהֵהמשפטית ֵשלנוֵניתןֵלאתרֵ
ברטוריקהֵשבהֵהשתמשוֵשופטיֵהרובֵבהסבירםֵאתֵחשיבותֵהעבֵרהֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ.
נקודת ֵהמוצא ֵשל ֵהנשיא ֵברק ֵהייתה ֵכי ֵביטול ֵהעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵיגרום ֵלכךֵ
ש"תחסר ֵשיטת ֵהמשפט ֵשלנו ֵמכשיר ֵחשוב ֵלהבטחת ֵפעולתו ֵהראויה ֵשל ֵהמינהלֵ
הציבורי"ֵ 98.השופט ֵחשין ֵהדגיש ֵכי ֵ"ביטולה ֵשל ֵהעבירה ֵיפער ֵחלל ֵבלתי ֵרצויֵ ,אףֵ
מאייםֵ ,במערכת ֵההגנה ֵעל ֵהשירות ֵהציבורי"ֵ 99.לדעת ֵהנשיא ֵברקֵ ,העבֵרה ֵהכרחיתֵ
משוםֵש"רוציםֵאנוֵלקייםֵבישראלֵחברהֵמתקדמתֵ,הבנויהֵעלֵמינהלֵציבוריֵתקיןֵ,עלֵ
שלטון ֵהחוק ֵועל ֵיחסי ֵאנוש ֵהמעוצבים ֵעל ֵבסיס ֵשל ֵיושרֵ ,הגינות ֵוטוהר ֵמידותֵ.
האיסורֵהפליליֵעלֵהפרתֵאמוניםֵנועדֵלהבטיחֵמטרותֵאלה"ֵ 100.בהתייחסוֵלחשיבותםֵ
של ֵהערכים ֵהשונים ֵהמוגנים ֵעל-ידי ֵהעבֵרהֵ ,וביניהם ֵטוהר ֵהמידותֵ ,משתמש ֵהנשיאֵ
ברקֵלאֵפעםֵברטוריקהֵ"מוסרנית""ֵ:שירותֵציבוריֵשמידותיוֵאינןֵטהורותֵושכפיוֵאינןֵ
נקיות ֵהוא ֵשירות ֵציבורי ֵלא ֵמוסרי";"ֵ 101ערכים ֵאלה ֵ[המוגנים ֵעל-ידי ֵהעבֵרה ֵשלֵ
הפרתֵאמונים] ֵנוגעיםֵלרמהֵהמוסריתֵשלֵהחברה ֵכולהֵולתחושתֵהלכידות ֵוהמחויבותֵ
שלֵהפרטיםֵהחבריםֵבה"ֵ 102.
רטוריקה ֵזו ֵמנוגדת ֵלמושכלות-יסוד ֵהנוגעות ֵבהצדקות ֵשיש ֵלמדינה ֵליברליתֵ
בבואהֵלהשתמשֵבכוחו ֵהכופהֵשלֵהמשפטֵהפליליֵ.השימושֵבמשפטֵהפליליֵמוצדקֵ
אםֵהואֵמיועדֵלמנועֵנזקֵלפרטֵאוֵנזקֵלעצםֵקיומהֵשלֵהמסגרתֵהמדינתיתֵאוֵלפעילותֵ
התקינהֵשלֵמוסדותיהֵ103.מדינותֵליברליותֵהגיעוֵכברֵמזמןֵלמסקנהֵשאיןֵזהֵמתפקידוֵ
של ֵהמשפט ֵהפלילי ֵלאכוף ֵאת ֵהמוסר ֵהמקובל ֵ– ֵאו ֵלשמור ֵעל ֵהרמה ֵהמוסרית ֵשלֵ
החברהֵ,כלשונוֵשלֵהנשיאֵברק ֵ–ֵואףֵלאֵלעצבֵיחסיֵאנושֵעלֵבסיסֵיושרֵוהגינותֵ.לאֵ
ברורֵליֵגםֵמהיֵההצדקהֵלהגנהֵעלֵהערךֵשלֵלכידּותֵחברתיתֵבחברהֵפלורליסטיתֵורב-
תרבותיתֵ .
מעברֵלרטוריקהֵהמוסרניתֵ,גםֵהערכת-המוצאֵשלֵשופטיֵהרובֵ,שלפיהֵהעבֵרה ֵשלֵ
הפרתֵאמוניםֵמהווהֵמכשירֵשבלעדיוֵלאֵיהיהֵאפשרֵלהבטיחֵאתֵפעולתוֵהראויהֵשלֵ
המגזרֵהציבוריֵ,היאֵהערכהֵמופרזתֵ.כפיֵשראינוֵ,המשפטֵשלנוֵכוללֵלאֵמעטֵמנגנוניםֵ
חלופייםֵלמשפטֵהפלילי ֵהמיועדיםֵלטפלֵבטוהר ֵהמידות ֵשלֵעובדי ֵהשירות ֵהציבוריֵ
ושלֵנבחריוֵ.גםֵבתופעותֵחמורותֵשלֵ"שחיתותֵציבורית"ֵ,אשרֵמֵסֵּכנותֵאתֵתפקודוֵשלֵ
השירות ֵהציבורי ֵומצדיקות ֵגינוי ֵפליליֵ ,ניתן ֵלטפל ֵבאמצעות ֵמגוון ֵאיסורים ֵפלילייםֵ
המצויים ֵבדיני ֵהעונשין ֵשלנו ֵבצד ֵהעבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמוניםֵ .אכןֵ ,לצערנוֵ ,לא ֵמעטֵ
______________
ֵ 98דיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעילֵה"שֵֵ,3פס'ֵֵ30לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברק.
ֵ 99שםֵ,פס'ֵֵ8לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵחשיןֵ(ההדגשהֵהוספה)ֵ .
ֵ 100שםֵ,פס'ֵֵ30לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברקֵ(ההדגשהֵהוספה).
ֵ 101שםֵ,פס'ֵֵ38לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברקֵ(ההדגשהֵהוספה).
ֵ 102שםֵ,פס'ֵֵ31לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברקֵ(ההדגשותֵהוספו).
ֵ 103הבסיסֵלעקרוןֵהנזקֵבמשפטֵהפליליֵהואֵבכתביוֵשלֵמילֵ.ראוJohn Stuart Mill, On Liberty, in ֵ:
JOHN STUART MILL, ON LIBERTY AND OTHER WRITINGS 13 (Stefan Collini ed.,
)ֵ .Cambridge University Press 1989
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מעובדיֵהציבורֵהבכיריםֵנתנוֵונותניםֵאתֵהדיןֵעלֵעבֵרת ֵהשוחדֵ(שעונשהֵהמרביֵעשרֵ
שנות ֵמאסר)ֵ 104,על ֵהעבֵרה ֵשל ֵגנֵבה ֵבידי ֵעובד ֵציבור ֵ(שעונשה ֵעד ֵעשר ֵשנותֵ
מאסר)ֵ 105,עלֵהעבֵרה ֵשלֵקבלתֵדברֵבמרמהֵ(אשרֵעונשהֵבנסיבותֵמחמירותֵמגיעֵעדֵ
חמשֵשנותֵמאסר)ֵ106ועודֵ .
באמצעותֵהרטוריקהֵוהרחבתֵהיקףֵהשתרעותהֵשלֵהעבֵרהֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ,יצרהֵ
דעתֵהרובֵבדיוןֵנוסףֵשבסֵ"זרּות"ֵביןֵעובדיֵהציבורֵהמושחתיםֵלבינינוֵ–ֵכללֵהציבורֵ.
הםֵ,המושחתיםֵ ,מאיימיםֵעלֵמערכתֵהשירותֵהציבוריֵ ,ויובילו ֵ"להעכרתֵהאטמוספירהֵ
שבה ֵאנו ֵכולנו ֵחיים"ֵ 107.זרּות ֵזו ֵמנעה ֵאת ֵבית-המשפט ֵמלתת ֵאת ֵדעתו ֵלשאלתֵ
ההשפעהֵשעלולהֵלהיותֵלפרשנותֵהמרחיבהֵשלֵעבֵרת ֵהפרתֵהאמוניםֵעלֵנכונותםֵשלֵ
אנשים ֵמוכשרים ֵלכהן ֵכעובדי ֵציבור ֵבכירים ֵאו ֵכנבחרי ֵציבורֵ .חוסר ֵההתייחסותֵ
לשאלתֵההשפעה ֵהאפשריתֵהזוֵבולטֵלנוכחֵהחשיבותֵשייחסֵבג"ץֵלשאלהֵזוֵבמישורֵ
המנהליֵבבואוֵליישםֵאתֵהכללֵהאוסרֵניגודֵענייניםֵ :
"מובןֵ,שכלֵאימתֵשקייםֵניגודֵענייניםֵ,ישֵלעשותֵלמניעתוֵ.עםֵזאתֵ,ישֵליישםֵ
את ֵהכלל ֵבצורה ֵזהירה ֵואחראיתֵ ,משום ֵששימוש ֵבו ֵבצורה ֵקיצונית ֵובלתיֵ
מאוזנת ֵעלול ֵלהרחיק ֵאנשים ֵטובים ֵומוכשרים ֵמתפקידים ֵאותם ֵמתאימים ֵהםֵ
למלאֵ ,מבלי ֵשקיים ֵחשש ֵשל ֵממש ֵלפגיעה ֵבטוהר ֵהמידותֵ .לפיכךֵ ,פותחוֵ
בפסיקה ֵכללים ֵלתחימת ֵמתחם ֵהפסלותֵ .הפסלות ֵאיננה ֵאוטומטיתֵ ...הדרךֵ
למנוע ֵניגוד ֵעניינים ֵולהימנע ֵממנוֵ ,אינה ֵבהכרח ֵכזו ֵשנושא ֵהמשרה ֵיאלץֵ
למשוךֵידוֵכלילֵמשניֵהעיסוקיםֵהיוצריםֵאתֵחששֵניגודֵהענייניםֵ...הנטייהֵהיאֵ
בדרךֵכללֵלהכשירֵולאֵלפסולֵ 108".

סיכום
העבֵרה ֵשל ֵהפרת ֵאמונים ֵהיא ֵעבֵרת-סל ֵשיסודותיה ֵאינם ֵמוגדריםֵ .בדיון ֵנוסף ֵשבסֵ
התבקש ֵבית-המשפט ֵהעליון ֵלתחום ֵאת ֵהיקף ֵהעבֵרהֵ .הנשיא ֵברקֵ ,בדעת ֵרובֵ ,בחרֵ
במודעֵלאֵלתתֵלעבֵרה ֵפירושֵמצומצםֵ"אשרֵישלולֵמהחברהֵהישראליתֵמכשירֵחשובֵ
בשמירהֵעלֵהערכיםֵהמונחיםֵביסודֵהשירותֵהציבורי"ֵ 109.הנשיאֵברקֵאףֵראהֵיתרוןֵ
בקיומה ֵשל ֵעבֵרת-סל ֵככלי ֵלמאבק ֵבשחיתות ֵהציבוריתֵ ,וזאת ֵכדי ֵלאפשר ֵלבית-
______________
ֵ 104ס'ֵֵ690לחוקֵהעונשין.
ֵ 105ס'ֵֵ390לחוקֵהעונשין.
ֵ 106ס'ֵֵ851לחוקֵהעונשין.
ֵ 107דיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעילֵה"שֵֵ,3פס'ֵֵ8לפסק-דינוֵשלֵהשופטֵחשיןֵ .
ֵ 108ראוֵבג"ץֵֵ 2943/98פחימהֵנ'ֵפרץֵ,פ"דֵנא(ֵ,469ֵ)1פס'ֵֵ 1לפסק-דינהֵשלֵהשופטתֵשטרסברג-כהןֵ
(ֵ .)5994
ֵ 109דיוןֵנוסףֵשבסֵ,לעילֵה"שֵֵ,3פס'ֵֵ35לפסק-דינוֵשלֵהנשיאֵברקֵ .
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משפט ועסקים יז ,תשע"ד

פניקה מוסרית והשחיתות השלטונית

המשפטֵלהחילֵאתֵהעבֵרה ֵגםֵעל ֵמצביםֵשלאֵנצפוֵמראשֵ .עמדהֵפרשניתֵזוֵמנוגדתֵ
לדרישת ֵהאזהרה ֵההוגנת ֵשנגזרת ֵמעקרון ֵהחוקיות ֵואשר ֵמיועדת ֵלהבטיח ֵאתֵ
האוטונומיהֵשלֵהפרטֵואתֵכבודוֵ–ֵזכויותֵשנתפסותֵ,מאזֵנחקקֵחוק-יסודֵ:כבודֵהאדםֵ
וחירותוֵ,כמשקפותֵאתֵערכי-היסודֵשלֵהשיטהֵהמשפטיתֵשלנוֵ .
רשימה ֵזו ֵהציעה ֵלייחס ֵאת ֵהנכונּות ֵלסטות ֵמערכי-היסוד ֵשל ֵהשיטה ֵהמשפטיתֵ
ל"פניקה ֵמוסרית" ֵשהתפתחה ֵסביב ֵהמאבק ֵבשחיתות ֵהשלטונית ֵבישראלֵ .השפעתהֵ
שלֵפניקהֵזוֵבאהֵלידיֵביטויֵברטוריקהֵשבהֵהשתמשוֵשופטיֵהרוב ֵבדיוןֵנוסףֵשבסֵ.
השופט ֵחשין ֵהדגיש ֵאת ֵה"איום" ֵעל ֵהשירות ֵהציבוריֵ ,ואילו ֵהנשיא ֵברק ֵבחרֵ
ברטוריקהֵמוסרניתֵהמדגישהֵאתֵחשיבותֵהערךֵשלֵטוהרֵהמידותֵשלֵעובדיֵהציבורֵ,
המיועד ֵלהבטיח ֵשירות ֵציבורי ֵמוסריֵ .הפניקה ֵהמוסרית ֵהובילה ֵלהערכה ֵמופרזת ֵכיֵ
בהעדרֵהעבֵרה ֵשלֵהפרתֵאמוניםֵלאֵיהיו ֵבשיטתנו ֵהמשפטיתֵכלים ֵלמאבקֵבשחיתותֵ
הציבוריתֵ ,ובעקבותֵהערכהֵזו ֵ– ֵלהשתלטותהֵשלֵהעבֵרה ֵהפליליתֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ
עלֵתחומיםֵמשמעתייםֵואתייםֵ .
בהשפעתֵהפניקהֵהמוסריתֵנכשלֵהפירושֵשניתןֵבדיוןֵנוסףֵשבס ֵלעבֵרה ֵשלֵהפרתֵ
אמוניםֵבהשגת ֵהמטרהֵשבגינהֵניתןֵדיוןֵנוסףֵבפרשהֵזוֵ ,קריֵ,בקביעתֵ"מיבחןֵברורֵ
ומדויקֵככלֵהניתןֵליסודותיהֵשלֵהעבירה"ֵ110.שופטֵהמיעוטֵ,המשנהֵלנשיאֵמצאֵ,היהֵ
ערֵלכישלוןֵזהֵ,באומרוֵ :
"מטרתו ֵשל ֵהדיון ֵהנוסף ֵבעניינו ֵשל ֵשבס ֵ– ֵכאמור ֵבהחלטת ֵחברי ֵהשופטֵ
חשין ֵ– ֵהייתהֵלברר ֵאתֵ"עיקריה ֵותחומיֵפרישתה ֵשל ֵעבירתֵהמירמהֵוהפרתֵ
אמוניםֵ,במגמהֵלקבועֵמיבחןֵברורֵומדויקֵככלֵהניתןֵליסודותיהֵשלֵהעבירהֵ
וליישומו ֵשל ֵהדין ֵעל ֵעניינו ֵשל ֵשבס"ֵ .חוששני ֵכי ֵמטרה ֵזו ֵלא ֵהושגהֵ ,ואניֵ
מפקפק ֵאם ֵאמנם ֵניתן ֵלהשיגהֵ ...בנימוקים ֵשעל ֵיסודם ֵהגיע ֵהנשיא ֵלמסקנהֵ
שמן ֵהדין ֵלהרשיע ֵאת ֵשבס ֵבשתי ֵפרשיות ֵהאישוםֵ ...איןֵ ...כדי ֵלהבהיר ֵטובֵ
יותרֵאתֵתחומיֵהתפרשותהֵשלֵהעבירהֵ.זוֵנותרהֵעמומהֵכשהייתהֵ 111".

______________
ֵ 110ציטוטֵמדבריוֵשלֵהשופטֵחשיןֵבהחלטתוֵעלֵקיוםֵדיוןֵנוסףֵ ,כמובאֵשםֵ,בפס'ֵֵ 65לפסק-דינוֵשלֵ
הנשיאֵברקֵ .
ֵ 111שםֵ,פס'ֵֵ56לפסק-דינוֵשלֵהמשנהֵלנשיאֵמצא.
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