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  2005-ה"התשס, ) הבניית שיקול הדעת בענישה-תיקון(בעניין הצעת חוק העונשין 

  *י הקליניקה למשפט עברי של אוניברסיטת בר אילן"מוגשת ע

   

  מטרת חוות הדעת: מבוא

העברי בעניין שיקול דעת השיפוטי סקירה קצרה של עמדת המשפט , הראשונה:  שתי מטרותלחוות דעת זו

וזאת כדי להשוות את החוק המוצע עם אחד המקורות , ומטרות הענישה במשפט העברי, בענישה

להציע להוסיף לתזכיר , השניה. ולבחון את טיבו, התרבותיים החשובים של שיטת המשפט הישראלית

, לעניין זה. מתוך המשפט העברינסיבות הלקוחות , שלא הוזכרו, החוק נסיבות נוספות להחמרת ענישה

  ). ח40' ס(ולא נסיבות רשות ) ז40' ס(נו שהנסיבות הנוספות יהיו נסיבות חובה עדיף בעיני

  

  סקירת עמדת המשפט העברי והשוואתו לחוק המוצע

בטרם נבוא לסקור את מטרותיה של הענישה במשפט העברי נציין שבאף שיטת משפט מודרנית לא קיימת 

במשפט הישראלי קיימות מספר תשובות לשאלה זו . משמעית למטרתה של הענישה-חדתשובה חותכת ו

כאשר גישת הגמול ונגזרתה השיקום מתרכזות בעבריין עצמו . אשר המרכזיות שבהן הן הגמול וההרתעה

עוד בטרם באה לעולם מחלוקת זו במשפט הישראלי הרי . בעוד שההרתעה מתרכזת בטובתה של החברה

  .1 כל אחת מן השיטות במשפט העברישניתן למצוא את

, "מידה כנגד מידה"תפיסה זו מופיעה במלוא עוצמתה בכלל התורני של : )דאונטולוגית(הגישה הגמולית 

ועשיתם לו כאשר זמם לעשות ": "עדים זוממים"אשר ניתן למצוא בסיטואציות שונות כדוגמת עונשם של 

כלל בסיס זה קובע באופן . 3"שן תחת שן ועין תחת עין"ועונשים במסגרת דיני הנזיקין כדוגמת , 2"לאחיו

  . משמעי שעונשו של העבריין צריך להיות שווה לחלוטין מבחינה מידתית לנזק אותו גרם- חד

וכל העם ישמעו " לגישה זו ניתן למצוא מקורות כבר בתורה שבכתב כדוגמת הביטוי :עתיתהגישה ההרת

שבביטויה זה רואה התורה את , ברור אפוא. 5עדים זוממיםו, 4בסוגיית עונשו של זקן ממרא" וייראו

אך המוביל המרכזי במשפט העברי של גישה זו . עתיתמטרתה של הענישה בדומה לגישה ההרתהחברה כ

  .6ם"הוא הרמב

                                                

 ניתן למצוא במשפט העברי אשר את ביטויה ניתן לראות בתקנה המאוחרת מטרת השיקוםאף את , בנוסף

על מנת לסייע לו , מטרת התקנה לפטור את העבריין מהשבת חלקים מחובו. 7"תקנת השבים"המכונה 

  .8ולעודד את חזרתו למוטב, בתהליך שיקומו

ניתן לראות שהויכוח המתנהל כיום במשפט הישראלי סביב מטרותיה של הענישה התקיים כבר בעבר ולא 

אשר תקיף את הכול הרי חת אך בעוד המשפט הישראלי מנסה למצוא שיטה א. משמעי- הוכרע באופן חד

 
על , אוניברסיטת בר אילן, מרצה למשפט פלילי ומדיניות ענישה בפקולטה למשפטים, רות קנאי' ברצוננו להודות לפרופ *

 . הערותיה המועילות
 )ו"תשמ (253  יבעיוני משפט" מקומה של הענישה במשפט הפלילי העברי" קירשנבאום הרןא:  נוספת ראולהרחבה 1
 יט, דברים יט 2
  כד, שמות כא 3
 .יג,  דברים יז4
  כ, דברים יט 5
 10ש "ה, ראה להלן 6
חוק  וראו גם. )ו"מתש( ענישה ושיקום ביהדות פרישטיק רדכי מ:ראו עוד. הלכה ה, פרק א, הלכות גזלה ואבדה, ם" רמב7

 .218ח "ה, והמבוא להצעת החוק, 1981-א"התשמ, המרשם הפלילי ותקנת השבים
פ הדין היבש "ע. ועכשיו רוצה הוא לשוב בתשובה ולהחזירה, בתקנה זו מדובר באדם אשר גנב קורת בניין ושם אותה בביתו 8

אך כיוון שרוצה הוא לשוב בתשובה נקבעה תקנה , תוכיוון שקורה זו קיימת עליו להחזיר את הגזילה אשר גזל ולפרק את בי
 . ב"ע, ראה בבא קמא צד. שאין לחייבו להחזיר קורה זו ממש אלא רק את שוויה

 1



  

  נסיבות נוספות להחמרת ענישה הלקוחות מתוך המשפט העברי

חלקם כבר נמנו , שעל פיהם יש לקבוע את מידת העונש, כללים גדולים בתורת הענישהקובע ם "הרמב

  : 11וזה לשונו, בחוק המוצע וכמה עדיין לא

 :ארבעה דברים אותו הם בהתחשב בלשאתקלות ה ותו או קטנוהכאבתו תגודל העונש וחומרשדע "

התחומר, ראשוןה שנוצר מהם והמעשים ,  חמורםעונש 12שנוצר מהם קלקול גדול כי המעשים .פשע 

   . קלם עונשקלקול פעוט ומועט

ואילו עונש . כי יש למנוע בעונש חמור דבר הקורה לעיתים תדירות יותר. תדירות האירוע, והשני

  .עיתים רחוקותקל יספיק כדי למנוע דבר הקורה ל

תּות לדבר, והשלישי תַּפ  שהאדם מתפתה דברמכי ]. רהיגודל הפיתוי לבצע את העב [= .חומרת הִה

או מפני שקשה , או מפני שהוא רגיל מאוד לעשותו,  או מפני שהתאווה מגרה אותו לעשותו–לעשותו 

   .  הוא לא יימנע אלא אם צפוי לו דבר חמור–מאוד לא לעשותו 

המעשה קלות ה  הואוהרביעי את  להרתיע . באופן שאחרים לא ירגישו בו, סתר וביחבאבהלבצע 

  ".מזה ניתן רק בעונש כבד וחמור

והיא נועדה ליצור תמריצים מתאימים למניעת , ם היא הרתעתית מעיקרה"תורת הענישה של הרמב

בין דברי ניתן למצוא התאמה , ולמרות העובדה שהצעת החוק נותנת את הבכורה לתורת הגמול, הפשע

  . ם לחוק המוצע"הרמב

הקובע התאמה בין חומרת , "כלל ההלימות"הכלל הראשון בדבר חומרת העבירה מקבילה בעינינו ל

ומתאים לנאמר , הכלל השני מתייחס לתדירות העבירה). לחוק המוצע) א(ב40' ס(המעשה לגובה העונש 

   . לחוק המוצע) ב(ח40' בס

את הוספתם כנסיבות ואנו מבקשים להציע , ייחסות בחוק המוצע אין התהכללים האחרוניםלגבי שני 

ח מנויות נסיבות רשות אותן רשאי בית המשפט לשקול לחומרה או 40' בס. נוספות להחמרה בעונש

אך לא מוזכרים קווים מנחים , )ק ב"ס(באותו סוג של עבירה וביניהם מוזכר הצורך בהרתעה , לקולא

אנו סבורים ששני . ן אותן סוג עבירות אשר יש בצידן צורך בהרתעהשידריכו את בית המשפט לזהות מה

  . יוכלו לתת קווים מנחים לזיהוי צורך בהרתעה בסוגי עבירות מסוימים, הכללים שאנו מציעים להוסיף

  

  

                                                 
סימן , ת זכרון יהודה"בשו, ש"יהודה בן הרא' דוגמה יפה למציאות שני השיקולים של הרתעה וגמול זה לצד זה ניתן למצוא בתשובתו של ר 9

וניתן פסק דין , י הצד שהפסיד"שקרה בקורטובה שבו דיין שפסק בענייני ממון הותקף באישון לילה באופן אכזרי ביותר עמדובר במקרה : ט"ע
 -יהודה מסביר בתשובתו את חומרת העונש עקב חומרת העבירה של תקיפת דיין יותר מתקיפת אדם רגיל' ר.  של העברייןלכרות את ידיו

ואם היה מכה הכאה כזאת לשלוחא דבי דינא על עסק שהיה ... היה ראוי לחתוך ידו... באישון לילהאדם ילו לא היה דיין והיה אדם מכה אפ"
, כדי לגדור פרצה הזאתכיוון שהעונש : "יהודה נימוק הרתעתי' כ מוסיף ר"ואח..." היה ראוי להענישו יותר ויותררוצה להשלים בו צווי הדין 

   ).ב"התרפ (76 העונשין אחרי חתימת התלמודראה שמחה אסף ". מבעלי דיניןשיהיה כל דיין רשאי לדון האמת ולא לירא 
 .כ-יט, דברים יט 10
לניתוח מורחב של מקור זה עיין . )ג"תשס, מיכאל שורץ תירגם, דוד צרי ערך (מא פרק, ג חלק, נבוכים מורה, משה בן מימון' ר 11

 ) א"תשמ (7 ח תון המשפט העברישנ, "שיקולי ענישה בספרות השאלות והתשובות"אליהו בן זמרה 
 ". הפסד גדולתוצאותיהםהמעשים אשר : "קפאח תורגם' במהדורה של הר 12
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 3

   :בזו הלשון) ב(ח40' אנו מציעים להוסיף סיפא לסלכן 

קול את הפיתוי רשאי בית המשפט לש, בקביעת הצורך בהרתעה בשל סוג העבירה

  .וכן את קשיי התפיסה והאכיפה בגין אופיה של העבירה, הקיים לבצע את העבירה

  פיתוי לבצע את העבירה כשיקול להחמרה בענישה

וזאת , ב ממעביד שנות מאסר על עובד שגנ7מטיל עונש של , "גניבה בידי עובד",  לחוק העונשין391' ס

אפשרות אחת להסביר את ). 384' ס(למרות העונש של שלוש שנות מאסר בלבד המוטלות על גנב רגיל 

, ההבדל בין השניים הוא קיום הפיתוי הגדול לבצע עבירה של גניבה מרכוש שנמצא בהישג ידו של העובד

בדברי ההסבר להצעת ). 392' ס(הוא הדין בעניין גניבה בידי נושא משרה בתאגיד . 13וניתן לגנבו בקלות

לפקודת התעבורה הוזכר הפיתוי הקיים בפני הנהג " הפקרה אחרי פגיעה"החוק שהוסיפה את עבירת 

  . 14הפוגע להימלט מהמקום ולמנוע את הענשתו

הפיתוי הקיים לביצוע העבירה הוא שיקול שבית המשפט העליון לוקח בחשבון בקביעת גובה , ואכן

  : העונש

שברקימת ) הדגש הוסף( הפיתויאל מול ...  המעשה אינה נגזרת אך מתוצאותיו הממשיותחומרתו של"

ילמד כי מעורבות נדרש מסר נחרץ ומרתיע שיצא מבית המשפט ו... יטה מעין זותכנית חטיפה וסח

  .15"בעבירות מעין אלה עונש כבד בצידה

  

  קשיי אכיפה בשל סוג העבירה כשיקול להחמרה בענישה

  : התורה קובעת את עונשם של הגנבים

  :16הִּכי ִיְגנֹב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ֶׂשה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחִמָּׁשה ָבָקר ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּׁשֹור ְוַאְרַּבע צֹאן ַּתַחת ַהֶּׂש

   :17ִאם ִהָּמֵצא ִתָּמֵצא ְבָידֹו ַהְּגֵנָבה ִמּׁשֹור ַעד ֲחמֹור ַעד ֶׂשה ַחִּיים ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם

הוא , הגניבה נותרה אצלווזה ש, זה שמכר או טבח את הגניבה, הסבר אפשרי להבחנה בין שני הגנבים

  . 18את הרכוש הגזול" להעלים "בקשיי האכיפה והתפיסה של הגניבה והשבתה לבעליה מרגע שמחליט הגנב

ב "ליים בארהאהכללים הפדר. שיקול של קשיי תפיסה הוא שיקול שניתן למצוא בשיטות משפט מודרניות

כאשר . 19ענישה מזכיר את הנימוק הזה בהקשר לעבירות מסלבית המשפט בקביעת  המתווים קוים מנחים

, )כגון בעבירות מס(כיפת הנורמה המשפטית יש קושי בתפיסת עבריינים וא, עבירות מסוימות בשל אופיים

  . למען ִיְראו ְויָראו, וכדי להתגבר על הכשל יש להחמיר את גובה העונש, יש כשל הרתעתי
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