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 ניקה מוסרית והשחיתות השלטונית:פ

הפלילית של הפרת אמונים על התחום האתי  רההשתלטות העב  
 והמשמעתי

 *אריה-מרים גור

ֵהעבֵ ֵרההעבֵ  ֵכאחת ֵנתפסת ֵאמונים ֵהפרת ֵשל המרכזיותֵֵרותהפלילית
המשפטֵלתחוםֵ-עלֵבתיֵ,סל-רתעבֵ למלחמהֵבשחיתותֵהשלטונית.ֵבהיותהֵ

ֵגבולותיה ֵקוֵ,את ֵמתיחת ֵבינהגבֵתוך ֵאוֵול ֵמשמעתיות ֵהפרות ֵלבין ה
ֵאתיות.

ֵלעבֵ  ֵמדויק ֵתיחום ֵהעדר ֵולמרות ֵבתיֵרהבעבר, ֵזיכו ֵאמונים, ֵהפרת -של

ֵמהעבֵ  ֵבכירים ֵציבור ֵועובדי ֵציבור ֵנבחרי ֵפעם ֵלא ֵהפרתֵֵרההמשפט של
ֵהציבור ֵמידתֵהפגיעהֵבאמון גםֵאםֵאיןֵֵ–ֵאמוניםֵתוךֵשהםֵמדגישיםֵכי

ֵראש ֵבה ֵהֵ–ֵלהקל ֵלמידה ֵמגיעה ֵהמנגנוןֵאינה ֵשל ֵהפעלתו ֵאת מצדיקה
ֵוֵ,הפלילי ֵהמקרה ֵכי ֵעבֵ ממחיש ֵשבין ֵהגבול ֵלעבֵ ֵרהאת ֵרהפלילית

ֵ ֵ)פרשת ֵבדֵ(.גנותמשמעתית ֵֵנוסףהיון המשפטֵ-תבקשֵביתהֵשבסבפרשת
ֵביתֵרתתהֵשלֵעבֵ ריׂשהעליוןֵלקבועֵאתֵתחומיֵּפ -המרמהֵוהפרתֵאמונים.

שלולֵמהחברהֵאֵלכדיֵלפירושֵמצמצם,ֵֵרההמשפטֵבחרֵלהימנעֵמלתתֵלעבֵ 
ֵ.ביסודֵהשירותֵהציבוריששמירהֵעלֵהערכיםֵלהישראליתֵמכשירֵחשובֵ

ֵ ֵבמאמר ֵהרטוריקה ֵכי ֵביתשאטען ֵ-נקט ֵבפרשת ֵכמושבסהמשפט גםֵ-,
ֵ ֵהעבֵ שהאופן ֵויסודות ֵהמוגנים ֵהערכים ֵפורשו ֵאמונים,ֵֵרהבו ֵהפרת של

ֵ."ניקהֵמוסריתפמלמדיםֵכיֵהמאבקֵבשחיתותֵהציבוריתֵהגיעֵלממדיםֵשלֵ"
הפליליתֵשלֵהפרתֵאמוניםֵעלֵֵרההשתלטותהֵשלֵהעבֵ ידיֵניקהֵזוֵהביאהֵלפ

ֵתחומיםֵמשמעתייםֵואתיים.
ֵ

______________ 
הנתֵבקתדרהֵלמשפטֵפליליֵע"שֵהשופטֵבזילֵוונש,ֵהפקולטהֵלמשפטים,ֵהאוניברסיטהֵהעבריתֵמכֵ*

(ֵ ֵהעברית ֵהאוניברסיטה ֵשל ֵהרקטור ֵכסגנית ֵכיהנה ֵהתארחה6009ֵ–6002בירושלים. .)

ֵ)-כמרצה/פרופסור ֵאוקספורד ֵבאוניברסיטת 5948/1ֵאורחת ֵבברקליֵב(, ֵקליפורניה אוניברסיטת

(.ֵמחקריהֵבשניםֵהאחרונותֵמתמקדים6050ֵוקיץ6004ֵֵיורקֵ)קיץֵ-ניוֵאוניברסיטתב(ֵו6003–6005)

בהיבטיםֵשוניםֵשלֵהבסיסֵהתיאורטיֵשלֵהמשפטֵהפלילי:ֵההגנותֵבמשפטֵהפלילי,ֵכבודֵהאדםֵשלֵ

ֵשימוש ֵ-העבריין, ֵכתגובה ֵהפלילי ֵבמשפט ֵוֵלעיתר ֵבכלל ֵאניֵֵלעמשברים ֵבפרט. ֵמוסרית פניקה

ֵ.מאודֵמועילותועלֵהערותֵיסודיותֵֵעסקיםושפטֵמהעתֵ-מודהֵלחבריֵהמערכתֵשלֵכתב
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 פרשת גנות –אז )שנות התשעים(  .1 

 דיון נוסף שבס –כיום )שנות האלפיים(  .0 

 רה של הפרת אמוניםב  היקף השתרעותה של הע –דיון נוסף שבס  :בפרק 

אמונים בדיון נוסף שבס לאור ההפרת  תרעב  של  הפרשנות –התמיהות  רק ג:פ

 היסוד" של שיטתנו המשפטית-"ערכי

 פניקה מוסרית סביב השחיתות השלטונית פרק ד:

 סיכום

 מבוא

ֵֵרההעבֵ  ֵהפלילית ֵהיא ֵאמונים ֵהפרת ֵמוגדרים-רתעבֵ של ֵאינם ֵשיסודותיה והגבולֵֵ,סל
המשפטֵ-זיכוֵבתיֵשנותֵהתשעיםב1ֵאינוֵברורֵדיו.בינהֵלביןֵהתחוםֵהמשמעתיֵאוֵהאתיֵ

ֵמהעבֵ  ֵבכירים ֵציבור ֵועובדי ֵציבור ֵנבחרי ֵפעם ֵשהםֵֵרהלא ֵתוך ֵאמונים ֵהפרת של
ֵהמנגנוןֵ ֵשל ֵהפעלתו ֵאת ֵמצדיקה ֵאינה ֵהציבור ֵבאמון ֵהפגיעה ֵמידת ֵכי מדגישים

המשפטֵהעליוןֵלקבועֵ-תבקשֵביתה3ֵ(6003בשנתֵ)ֵשבסבפרשתֵֵנוסףהיוןֵבד2ֵ.הפלילי
ֵרהט,ֵשראהֵבעבֵ המשפ-בית4ֵרמהֵוהפרתֵאמונים".יתחומיֵפרישתהֵשלֵעבירתֵהמאתֵ"

ֵ ֵאמונים ֵהפרת ֵֵכלישל ֵהציבורית,מרכזי ֵבשחיתות ֵמלתתֵֵלמלחמה ֵ"להימנע בחר

______________ 
רהֵמוגדרתֵבס'1ֵֵ ֵ,ֵהקובע:5911-לחוקֵהעונשין,ֵהתשל"ז648ֵהעב 

ֵמרמהֵוהפרתֵאמונים"

עובדֵהציבורֵהעושהֵבמילויֵתפקידוֵמעשהֵמרמהֵאוֵהפרתֵאמוניםֵהפוגעֵבציבור,ֵאףֵאםֵ

ֵושֵשנים."מאסרֵשלֵ–לאֵהיהֵבמעשהֵמשוםֵעבירהֵאילוֵנעשהֵכנגדֵיחיד,ֵדינוֵ

 רשימהֵזוֵמתמקדתֵבחלופהֵשלֵהפרתֵאמוניםֵ)ולאֵבזוֵשלֵמרמה(.ֵ

,ֵמדינתֵישראלֵנ'ֵהוכמן1082/93ֵע"פֵֵ;(5992)321ֵ(1ֵ,ֵפ"דֵנ)מדינתֵישראלֵנ'ֵגנות8584/92ֵע"פ2ֵֵ

ֵנ) 5ֵפ"ד )6ֵ(5992ֵ ֵע"פ ֵלב3918/98ֵ(; ֵנ' ֵישראל ֵנא)מדינת ֵפ"ד ,6ֵ )169ֵ(5991ֵ ֵע"פ ;)4113/92ֵ

רתֵהשוחדֵֵ.(5991)845ֵ(1ֵ,ֵפ"דֵנא)ישראלֵמרקדוֵנ'ֵמדינת בכלֵהפרשיותֵהללוֵהזיכויֵהיהֵהןֵמעב 

רהֵשלֵהפרתֵאמונים.ֵבע"פֵ (,ֵהזיכוי5991ֵ)91ֵ(1ֵ,ֵפ"דֵנא)מדינתֵישראלֵנ'ֵדיניץ8821/92ֵוהןֵמהעב 

רהֵשלֵהפרתֵאמונים.ֵלסקיר רהֵשלֵקבלתֵדברֵבמרמהֵומהעב  ציבורֵהזיכוייםֵשלֵנבחריֵֵתהיהֵמהעב 

עםֵֵ–יֵציבורֵבכיריםֵבמהלךֵשנותֵהתשעיםֵראוֵזאבֵסגלֵ"צלליםֵמרחפיםֵעלֵשלטוןֵהחוקֵועובד

ֵעלֵהעמדתֵאישי-פרשתֵבר ֵובעקבותיה: ֵ-און ֵפלילי" ֵלדין ֵֵמשפטֵוממשלציבור 141ֵד ,239–283ֵ

10ֵ-(;ֵעדנהֵארבלֵ"אכיפתֵהחוקֵעלֵאנשיֵציבורֵ)המשפטֵהפליליֵוהזירהֵהציבוריתֵבשנתֵה5994)

ֵ ֵֵיםמשפטלמדינה(" 831ֵל ֵמנהיים6000)814ֵ–884, ֵושלומית ֵקרמניצר ֵמרדכי ֵ"לאֵ-(; ולרשטיין

ֵ(.6003)53ֵלגֵֵמשפטיםתישאֵפניֵדלֵולאֵתהדרֵפניֵגדול:ֵעלֵפרשתֵדיניץ"ֵ

 (.שבס(ֵ)להלן:ֵדיוןֵנוסף6008ֵ)341ֵ(8ֵ,ֵפ"דֵנט)מדינתֵישראלֵנ'ֵשבס5391/03ֵדנ"פ3ֵֵ

ֵדינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק61ֵשם,ֵפס'4ֵֵ
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ֵעלֵ ֵבשמירה ֵחשוב ֵמכשיר ֵהישראלית ֵמהחברה ֵישלול ֵאשר ֵמצמצם, ֵפירוש לעבירה
5ֵ."הערכיםֵהמונחיםֵביסודֵהשירותֵהציבורי

(ֵ ֵתכליתה ֵֵמוגנים(הערכיםֵהעל ֵהעבֵ ויסודותיה נכתבֵלאֵֵשלֵהפרתֵאמוניםֵרהשל
ֵ ֵבפרשת ֵהנוסף ֵלדיון ֵקודם ֵהן ֵבעקבותיו.6ֵשבסמעט, ֵבכוונתי7ֵֵוהן ֵאין ֵזו ברשימה

ידיֵאיסורה.ֵ-אוֵשלֵהערכיםֵהמוגניםֵעלֵרההעבֵ קורתיֵמקיףֵשלֵיסודותֵילהציעֵניתוחֵב
הגיעֵלממדיםֵשלֵבישראלֵֵתשלטוניההמאבקֵבשחיתותֵמטרתֵהרשימהֵהיאֵלטעוןֵכיֵ

ֵמוסרית"פ" ֵֵ,ניקה ֵהפוכי ֵזו ֵהעבֵ ֵלהביוניקה ֵשל ֵהפרתֵֵרהלהשתלטותה ֵשל הפלילית
ֵאמוניםֵעלֵתחומיםֵמשמעתייםֵואתיים.

ֵהרשימה ֵפותחתֵכרקעֵלדיון ֵפסקיֵ,בפרקֵא, ֵשני ֵמייצגיםֵ-בהשוואהֵקצרהֵבין דין
ֵהעבֵ  ֵמנגנוניםֵלבֵםהפליליתֵשלֵהפרתֵאמוניֵרההנוגעיםֵבשאלתֵהיחסֵבין חלופייםֵין

ֵלאמשנותֵהתשעיםֵֵגנותבפרשתֵדיןֵה-פסקֵ–לטיפולֵבטוהרֵהמידותֵשלֵעובדיֵהציבורֵ
יוןֵפרשנותֵשניתנהֵבדבֵמתמקדפרקֵבֵֵ.משנותֵהאלפייםֵשבסֵבפרשתֵנוסףהדיוןֵהמולֵ
ֵאמוניםֵרהלעבֵ ֵשבסֵנוסף ֵהפרת ֵשֵ,של ֵככל ֵפרשנות ֵהעבֵ ֵנטיתרלווזו ֵבין ֵרהליחס

ֵהדי ֵלבין ֵהמשמעתייםהפלילית ֵֵ,נים ֵזו ֵפרשנות ֵכי ֵאתֵוטוען ֵהמידה ֵעל ֵיתר מרחיבה
ֵ-עלֵרההעבֵ  ֵהאתי. ֵאו ֵהמשמעתי ֵהתחום ֵחשבון ֵג ֵאתפרק ֵהעולותֵֵמדגיש התמיהות

ֵנוסףֵֵרהמהרחבתֵהעבֵ  היסוד"ֵשלֵשיטתנוֵ-ערכילנוכחֵ"ֵשבסשלֵהפרתֵאמוניםֵבדיון
ֵהמשפטית .ֵ ֵד ֵפרק ֵהרשימה ֵהתמשל ֵבאמצעות ֵאלה ֵלתמיהות ֵהסבר ֵשלֵספק ופעה

ֵניקהֵמוסרית.פ

______________ 
ֵדינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק35ֵפס'ֵֵשם,5ֵ

6ֵֵ ֵסעיף ֵלפי ֵאמונים ֵוהפרת ֵמרמה ֵשל ֵהעבירה ֵ"על ֵקרמניצר ֵמרדכי ֵועל648ֵֵראו ֵהעונשין לחוק

יושרֵכמרכיבֵבאחריותֵפליליתֵבעבירותֵ-(;ֵקנתֵמןֵ"אי5943)611ֵיגֵֵמשפטיםהמחשבהֵהפלילית"ֵ

ֵ ֵנאמנות" ֵהפרת ֵמשפטשישֵבהן ֵֵעיוני ֵגור5948)101ֵי ֵמרים ֵעובדיֵארי-(; ֵ"הפרתֵאמוניםֵמצד ה

ֵ ֵונבחריו ֵֵ–הציבור 613ֵחֵֵפליליםהאםֵעברהֵפלילית?" יובלֵקרניאלֵ"מרמהֵ (;5999)619ֵ–614,

ֵציבור ֵעובד ֵשל ֵאמונים ֵֵ–ֵוהפרת ֵלמעשה" ֵֵפליליםהלכה ֵ"הפרת5999ֵ)613ֵח ֵקרניאל ֵיובל ;)

ֵ ֵציבור ֵעובדי ֵשל ֵהעֵ–אמונים ֵידי ֵעל ֵהמוגן ֵהערך ֵעל ֵהמבוססת ֵלפרשנות ֵהצעה משפטֵבירה"

(;ֵרותֵקנאיֵ"העדרֵמודעותֵליסודותֵהעבירהֵאוֵטעותֵבמצבֵהמשפטי:ֵהעבירה6008ֵ)851ֵזֵֵוממשל

ֵ ֵכדוגמה" ֵאמונים ֵהפרת ֵשל ֵבפלילים ֵהפליליתֵ–מגמות ֵהאחריות ֵבתורת 603ֵֵעיונים ,601–609ֵ

 .221–260,ֵבעמ'6ֵ(;ֵסגל,ֵלעילֵה"ש6005ֵ)אליעזרֵלדרמןֵעורך,ֵ

שלֵהפרתֵֵרהאימתיֵמוצדקת?ֵעלֵהעבֵ–ֵאריהֵ"אחריותֵפליליתֵבמצבֵשלֵניגודֵעניינים-מריםֵגור7ֵ

ניגודֵענייניםֵבמרחבֵהציבורי:ֵמשפט,ֵתרבות,ֵאתיקהֵנוסףֵבפרשתֵשבס"ֵהדיוןֵהאמוניםֵבעקבותֵ

עודֵמאותוֵספר:ֵראוֵֵ.(6009ם,ֵארז,ֵדורוןֵנבותֵומרדכיֵקרמניצרֵעורכי-)דפנהֵברק181ֵֵופוליטיקה

ֵ ֵשל ֵפליליותה ֵ"לשאלת ֵנבות ֵודורון ֵקרמניצר ֵמרדכי ֵשל ֵניגודֵפעולה ֵשל ֵבמצב ֵהציבור עובד

אורֵ"עלֵניגודֵענייניםֵושחיתותֵבשירותֵהציבורי:ֵהמשפטֵ-;ֵנאוהֵבן186–164בעמ'ֵ,105ֵעניינים"ֵ

ֵבישראלֵובארצותֵהבריתֵבמבטֵהשוואתי"ֵ 129ֵהפלילי ,ֵ מרדכיֵקרמניצר,ֵראוֵגםֵֵ.251–201בעמ'

ֵבן ֵנאוה ֵנבות, ֵ-דורון ֵורטהים ֵוגיא ֵפוקס ֵעמיר ֵאור, ֵאמונים ֵוהפרת ֵביקורתיתֵֵ–מרמה בחינה

ביןֵתרבותֵשלטוןֵלשלטוןֵהמשפטֵֵ–ֵ(;ֵזאבֵסגלֵ"משפטֵואתיקה6004)ֵוהמלצותֵלשיפורֵהחקיקה

מחֵֵהפרקליט"ֵהתנועהֵלמעןֵאיכותֵהשלטוןֵבישראלֵנגדֵראשֵהממשלה(4596/08ֵ)בעקבותֵבג״צֵ

688ֵ,681–689ֵ(6008.)ֵ
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 אז ועכשיו – רקע פרק א:

 8פרשת גנות –. אז )שנות התשעים( 1

המשפטֵהעליון,ֵבדעתֵרוב,ֵאתֵזיכויוֵשלֵמפקדֵהמחוזֵהצפוניֵ-אישרֵבית5992ֵבשנתֵ
הפרשהֵהמרכזית9ֵֵשלֵשוחדֵוהפרתֵאמונים.ֵרותשלֵמשטרתֵישראל,ֵיעקבֵגנות,ֵמהעבֵ 
מסיבהֵשערךֵקבלןֵעשירֵבשומיםֵנגדֵגנותֵנגעהֵ)אםֵכיֵלאֵהיחידה(ֵשעמדהֵבלבֵהאי

לכבודֵעלייתוֵבדרגהֵשלֵהיתרֵבעיר,ֵביןֵֵקסיתאורתודוה-בנצרת,ֵמנכבדיֵהעדהֵהנוצרית
ֵ ֵנזקק ֵהקבלן ֵלשמגנות. ֵפעם ֵהרוב,ֵידי ֵשופטי ֵבשם ֵגולדברג, ֵהשופט ֵהמשטרה. רותי

אשרֵמשרתֵֵכמתחייבֵמקציןֵמשטרהֵבדרגתוֵובתפקידו,ֵ...הדגישֵכיֵאףֵשגנותֵ"לאֵנהג
איןֵהשתתפותוֵשלֵגנותֵבמסיבהֵמגיעהֵ"למידהֵֵ,אכיפתֵהחוק"מערכתֵכגורםֵמרכזיֵב

לדעתו10ֵֵ."המצדיקהֵאתֵהפעלתוֵשלֵהמנגנוןֵהפליליֵוהכתמתוֵשלֵגנותֵכעברייןֵפלילי
עבירהֵלשלֵהשופטֵגולדברג,ֵפרשתֵהמסיבהֵממחישהֵ"אתֵהגבולֵשביןֵעבירהֵפליליתֵ

להענישֵאתֵמיֵשסיכןֵאתֵהערךֵהיאֵהמשפטֵהפליליֵמטרתוֵשלֵשבעוד11ֵֵ.משמעתית"
ֵעל ֵהעבֵ -המוגן ֵמניעתירהידי ֵהוא ֵהמשמעתי ֵהדין ,,ֵ"ֵ ֵוסדרֵומיועד ֵמשמעת להבטיח

כדיֵלשמרֵאתֵההבדלֵבין12ֵֵ."הרחקתםֵשלֵאלהֵשאינםֵראוייםֵלשירותטוב...ֵעדֵכדיֵ
עלֵאדםֵֵ"ישֵצורךֵבמשנהֵזהירותֵכדיֵשלאֵלהטביעֵ,הדיןֵהפליליֵלביןֵהדיןֵהמשמעתי

ניהֵוביהֵעלֵכלֵמעשהֵלאֵילהטביעֵמֵויהיהֵזהֵ"מסוכןֵולאֵרצוי...ֵ,חותםֵשלֵעבריין"
13ֵ.גושפנקאֵשלֵהתנהגותֵפלילית"ֵראוי...

ֵא ֵוגנות ֵבשנת ֵעשור, ֵבחלוף ֵאולם ֵמשמעתי, ֵלדין ֵהועמד ֵלא עוררהֵֵ,6001מנם
ֵרותמהעבֵ הֵּכמועמדותוֵשלֵגנותֵלתפקידֵמפכ"לֵהמשטרהֵביקורתֵנוקבת:ֵאףֵשגנותֵזּו

העמדתוֵלדין,ֵלמןֵשניםֵעשרהֵ-שלוששחלפוֵואףֵהפרתֵאמונים,ֵוהפליליותֵשלֵשוחדֵ
אישית,ֵֵה,ֵשצריךֵלשמשֵדוגמאחתשוטרֵמספרֵהיתכןֵשיהעמדהֵהציבוריתֵהייתהֵשלאֵ

המשפטֵשזיכהֵ-עליוֵהצביעֵביתששדבקֵבוֵכתםֵמבחינתֵטוהרֵהמידותֵ)כתםֵאדםֵיהיהֵ
ועדתֵטירקל,ֵהסירֵגנותֵאתֵויוֵאינוֵצפויֵלזכותֵברובֵבכיֵמינולוֵלאחרֵשנודע14ֵֵאותו(.

______________ 
 .לעיל6ֵבה"שֵהאזכוריםֵיתרֵ.ֵכןֵראו6ֵ,ֵלעילֵה"שֵגנותפרשת8ֵֵ

 שם,ֵבניגודֵלדעתֵהמיעוטֵשלֵהשופטֵקדמי.9ֵ

 גולדברג.דינוֵשלֵהשופטֵ-לפסק68ֵשם,ֵפס'10ֵֵ

 שם.11ֵ

 דינוֵשלֵהשופטֵגולדברג.-לפסק69ֵשם,ֵפס'12ֵֵ

ֵדינוֵשלֵהשופטֵגולדברג.-לפסק30ֵשם,ֵפס'13ֵֵ

14ֵֵ ֵיעקב ֵמעל ֵהמרחפת ֵ"העננה ֵזינו ֵאבירם ֵלמשל, ֵגנראו,  /ynetֵ54.6.6001ֵwww.ynet.co.ilות"

articles/0,7340,L-3366706,00.html.ֵ

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3366706,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3366706,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3366706,00.html
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15ֵֵמועמדותו. ֵהמשרד6050ֵֵבשנת ֵלמנכ"ל ֵהציבורית, ֵהביקורת ֵלמרות ֵגנות, מונה
16ֵטחוןֵפנים.לב

גומליןֵבריאיםֵביןֵ-משקפתֵלדעתיֵיחסיֵגנותלהביעֵעמדהֵלגוףֵהעניין,ֵפרשתֵֵיבלמ
קורתֵציבורית(,ֵימשפטייםֵ)ב-המשפטֵהפליליֵלביןֵשימושֵבאמצעיםֵאחרים,ֵכוללֵחוץ

ֵרותֵהציבורי.יראויהֵשלֵבכיריםֵבש-כדיֵלהתמודדֵעםֵהתנהגותֵלא

 17דיון נוסף שבס –( האלפייםיום )שנות כ. 2

,ֵלעצבֵאתֵשבסהמשפטֵהעליון,ֵבמסגרתֵהדיוןֵהנוסףֵבפרשתֵ-נדרשֵבית6003ֵבשנתֵ
ֵּפ ֵהעבֵ ריׂשתחומי ֵשל ֵֵרהתה ֵוזאת ֵאמונים, ֵהפרת ֵפרשישל ֵשתי ֵרקע ֵשחיתותֵעל ות

ֵ ֵלשבס ֵבשיוחסו ֵעת ֵראשֵהממשלהכהונתו ֵמשרד ֵהפרשיכמנכ"ל ֵהתמקדהֵי. ֵהאחת ה
ֵתהֵעשויהֵלהניבֵרווחיםֵלחבריטחוניתֵעםֵמדינהֵזרהֵאףֵשהעסקהֵהיבקידוםֵעסקהֵב

ֵֵשל ֵיאששבס ֵלו ֵהיו ֵכלכלייםתו ֵהפרשיקשרים ֵהאחרי. ֵלֵתה ֵהליכיםֵהתייחסה זירוז
ֵת ֵשלולאישור ֵפרויקטים ֵשל ֵבנייה ֵשבס,ֵחבריוֵכניות ֵאֵשל ֵישגם ֵהיו ֵתם קשריםֵלו
ֵהפרשיותֵכלכליים. ֵבעבֵ ֵבשתי ֵשבס ֵאמוניםֵרההורשע ֵהפרת ֵעלֵ,של ֵבהתבסס

ֵ ֵעצם ֵשל ֵבמצב ֵענייניםפעילותו ֵניגוד ֵשֵ,זאת. ֵיבפרשיאף ֵלנטעןֵֵ,הראשונהה ובניגוד
ֵהאישום ֵֵ,בכתב ֵכי ֵהסתבר ֵעצמו ֵהיהֵלשבס ֵעםֵלא ֵבקידוםֵהעסקה ֵאינטרסֵכספי כל

ֵהואֵלאֵהסתירֵמראשֵהממשלהֵדאזֵיצחקֵרביןֵהמנוחֵכלֵפרטֵמהותיוכיֵֵ,רההמדינהֵהז
ֵ ֵרווחיםֵלהקשור ֵלהניב ֵעשויה ֵכזו ֵשעסקה ֵהעובדה ֵלרבות ֵהזרה, ֵהמדינה ֵעם עסקה

ֵלחברו ֵהשנב18ֵ.כספיים ֵיפרשה ֵיה ֵכי ֵנקבע ֵ"שבס ֵבהתערבותו ֵניסה ֵעבורֵלא להשיג
ֵשולדנפריי ֵבפועלֵ,האחים ֵהשיג ֵלא ֵמשמעותי-דברֵ,ואף ֵלוֵמה ֵזכאים ֵהיו ֵשלא

 19."ממילא

ֵ ֵבפרשת ֵנוסף ֵלדיון ֵשהעתירה ֵבֵשבסאף ֵעסקה ֵשנפסקה""לא ֵחדשה 20ֵ,הלכה
ֵ ֵהוחלט ֵנוסף ֵדיון ֵעללאשר ֵהעבֵ ֵבהסתמך ֵשל ֵהמיוחד ֵבעלתֵ-רתכעבֵ ֵרהאופייה סל

ֵ:רקמהֵפתוחה

ֵנעניינ" ֵבעבירה ֵעבירהֵֵייחודיתו ֵפתוחה', ֵ'ריקמה ֵבת ֵעבירה ומיוחדת,
ושלאֵכדרכןֵֵ.כללֵועיקר.ֵהעבירהֵ'עבירתֵמסגרת'ֵהיאֵשגבולותיהֵאינםֵברורים

______________ 
15ֵֵ ֵלמפכ"לות" ֵואפרתֵוייסֵ"יעקבֵגנותֵהסירֵמועמדותו ֵדיווחֵאצלֵאבירםֵזינו ynetֵ62.3.6001ֵראו

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3381527,00.html.ֵ

16ֵֵ ֵפנים" ֵלביטחון ֵהמשרד ֵלמנכ"ל ֵימונה ֵ"גנות ֵאשכנזי ֵאבי ֵלמשל, nrgֵ30.56.6050ֵראו,

www.nrg.co.il/online/1/ART2/195/426.html.ֵ

 .3,ֵלעילֵה"שֵסשבדיוןֵנוסף17ֵֵ

 דינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק61ֵשם,ֵפס'ֵֵ–ֵראוֵפירוטֵהתשתיתֵהעובדתיתֵלדיוןֵהנוסף18ֵ

ֵדינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק62ֵשם,ֵפס'19ֵֵ

 דינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק65ֵשם,ֵפס'20ֵֵ

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3381527,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3381527,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/195/426.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/195/426.html
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ֵ ֵמוגדרים ֵיסודות ֵעל ֵבנויה ֵהיא ֵאין ֵפליליות ֵעבירות ֵשל ֵקיימדובאורח
21ֵ."וברור

דיוןֵנוסףֵש"יוגבלֵלבירורֵעיקריהֵותחומיֵפרישתהֵשלֵקיוםֵצדיקֵהאופיֵמיוחדֵזהֵ
ֵימהֵתעביר ֵאמונים, ֵוהפרת ֵרמה ֵמבמגמה ֵהילקבוע ֵככל ֵומדויק ֵברור ניתןֵבחן

22ֵ.ליסודותיה"
ֵ ֵהנוסף ֵבדיון ֵאומנם ֵלביןֵההזכיר ֵפלילי ֵאיסור ֵבין ֵלהבחין ֵהצורך ֵאת ֵברק נשיא
ֵמשמעתי, ֵעלֵֵאיסור ֵשישתרע ֵמדי ֵרחב ֵפירוש ֵלעבירה ֵלתת ֵלנו ֵ"אל ֵכי ֵציין ואף

ֵמשמעתי". ֵאופי ֵבעל ֵהוא ֵבה ֵהדומיננטי ֵשההיבט 23ֵֵהתנהגות ֵהוא ֵאולם כיֵהדגיש
קיימיםֵגםֵמצביםֵבהםֵדיןֵמשמעתיֵאינוֵמעשיֵוכיֵ"ֵ""ההבחנהֵביןֵהשנייםֵאינהֵחדה

כיֵהנשיאֵברקֵזאתֵהסיקֵלנוכח24ֵֵ."פליליתהמטעםֵזהֵאוֵאחר,ֵוהחלופהֵהיחידהֵהיאֵ
ֵמלתת ֵלהימנע ֵפֵ"יש ֵמצמצםילעבירה ֵֵ,רוש ֵמכשירֵאשר ֵהישראלית ֵמהחברה ישלול

25ֵביסודֵהשירותֵהציבורי".המונחיםֵהערכיםֵֵבשמירהֵעלחשובֵ

של הפרת  רהתרעותה של העב  היקף הש –סף שבס דיון נו פרק ב:
 אמונים

ֵ ֵנוסף ֵהעבֵ ֵשבסבדיון ֵשל ֵהעובדתי ֵהיסוד ֵכי ֵברק ֵהנשיא ֵאמוניםֵֵרהפסק ֵהפרת של
מצאותֵיההומצבֵשלֵניגודֵענייניםֵבאתֵעצמוֵמציבֵבהםֵעובדֵציבורֵשמתקייםֵבמקריםֵ

ֵעל ֵהמוגנים ֵהערכים ֵבאחד ֵמהותית ֵפגיעה ֵפוגעת ֵזה ֵהעבֵ -במצב ֵכי26ֵֵ.רהידי ההנחה
אולםֵכאשר27ֵֵחדשה.ֵהשלֵהפרתֵאמוניםֵאינֵרהמצבֵשלֵניגודֵענייניםֵהואֵבלבֵהעבֵ 

ייתןֵאתֵהואֵמןֵהראויֵשֵ,שלֵהפרתֵאמוניםֵרההמשפטֵנדרשֵלעצבֵאתֵגבולותֵהעבֵ -בית
ֵובאי ֵאם ֵהעקרונית ֵלשאלה ֵֵלוהדעת ֵאיסור ֵהמקרים ֵתוך ֵשלֵפעילות ֵבמצב הימצאות

28ֵשלֵהאחריותֵהפלילית.ניגודֵענייניםֵהולםֵאתֵמהותהֵ
החלתֵהכללֵהאוסרֵהימצאותֵבמצבֵשלֵניגודֵענייניםֵעלֵעובדיֵציבורֵנעשתהֵאגבֵ

______________ 
דינוֵשלֵ-לפסק69ֵבפס'ֵכמובאֵשם,ֵדיוןֵנוסף,ֵֵהשופטֵחשיןֵבהחלטתוֵעלֵקיוםציטוטֵמדבריוֵשל21ֵֵ

 ברק.הנשיאֵ

דינוֵשלֵ-לפסק65ֵבפס'ֵשם,ֵמובאֵכֵבהחלטתוֵעלֵקיוםֵדיוןֵנוסף,חשיןֵהשופטֵשלֵציטוטֵמדבריו22ֵֵ

 הנשיאֵברק.

 דינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק35ֵשם,ֵפס'23ֵֵ

 שם.24ֵ

 שם.25ֵ

 דינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק81ֵשם,ֵפס'26ֵֵ

 (.5945)801ֵ(5ֵ,ֵפ"דֵלו)דינתֵישראלֵנ'ֵגרוסמןמ448/40ֵראוֵע"פ27ֵֵ

.ֵלעמדהֵשונהֵראוֵקרמניצר1ֵאריה,ֵלעילֵה"שֵ-ראוֵגורֵ.עלֵשאלהֵזוֵעמדתיֵבהרחבהֵבמקוםֵאחר28ֵ

 .1נבות,ֵלעילֵה"שֵו
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כשםֵשחובותֵהאמוןֵשבמשפט29ֵֵמדיניֵהשליחותֵאוֵהנאמנותֵשבמשפטֵהפרטי.היקשֵ
חייבֵ...,ֵכךֵגםֵ"ולרסנוֵהפרטיֵנועדוֵלפקחֵעלֵמיֵשבידיוֵהופקדֵאינטרסֵשלֵאדםֵאחר

ֵלפעול, ֵהציבור ֵהסמכותֵעובד ֵובהפעלת ֵהכוח ֵבהגשמת ֵעומדֵ... ֵעיניו ֵלנגד כאשר
הפסיקהֵבמשפטנוֵשדנהֵבכללֵהאוסר30ֵֵ.האינטרסֵעליוֵהואֵמופקדֵואינטרסֵזהֵבלבד"

ֵמטרתוֵֵבמסגרתֵעתירותֵלבג"ץֵהימצאותֵבמצבֵשלֵניגודֵעניינים הבהירהֵלאֵפעםֵכי
איןֵזהֵמעלה31ֵֵ."דלמנועֵאתֵהרעֵבטרםֵיארע.ֵהכללֵצופהֵפניֵהעתי...שלֵהכללֵהיאֵ"

מטרתֵהכללֵהיאֵלמנועֵפיתויֵמאדםֵישרֵ"הדעתֵראוי.ֵ-ואיןֵזהֵמורידֵאםֵבפועלֵשיקול
ֵתביא ֵאל ֵבחינת ֵניסיוןווהגון, ֵלידי ֵהתפתח32ֵֵ."נו ֵעתידי, ֵבפוטנציאל ֵשמדובר מאחר

להעדיףֵמפלילייםֵהמיועדיםֵלמנועֵעובדֵציבורֵ-במשפטנוֵמגווןֵרחבֵשלֵאמצעיםֵלבר
ֵהאיש ֵהאינטרס ֵאת ֵמופקד ֵהוא ֵשעליו ֵהציבורי ֵהאינטרס ֵעל ֵשמקורםֵֵ–י אמצעים

ֵובהנחיות ֵבכללים ֵבפסיקה, ֵבתקשי"ר, ֵשלבחקיקה, ֵהמשפטיֵיו 33ֵ.לממשלהֵהיועץ
ברובֵאולם34ֵֵענייניםֵגוררֵבעקבותיוֵפסילהֵמהתפקיד.הניגודֵעצםֵבמקריםֵהקיצוניים,ֵ

אינטרסֵהאישי,ֵכדיֵלמנועֵהטיהֵלטובתֵהפחותֵהמקריםֵמסתפקיםֵבאמצעיםֵדרסטייםֵ
כגוןֵדרישהֵלהימנעֵמפעולהֵכלשהיֵבמסגרתֵהתפקידֵ)אםֵאפשרֵלהפרידֵביןֵהתפקידֵ
לביןֵהפעולה(,ֵהתנייתֵתוקףֵהפעולהֵבאישורֵשלֵמיֵשאיןֵלוֵזיקהֵלעניין,ֵהטלתֵחובתֵ

ֵ ֵדיווח ֵאמצעים.ֵבדבר ֵכיוצאֵבאלה ֵועוד ֵהפעולה, ֵלביצוע ֵקודם ֵהפרטיים האינטרסים
פלילייםֵשאמוריםֵ-לאֵמעטֵמנגנוניֵפיקוחֵחוץכוללתֵפטֵשלנוֵ,ֵשיטתֵהמשעלֵכךֵנוסף

מבקרֵהמדינה,ֵועדתֵהאתיקהֵשלֵהכנסת,ֵועדה35ֵֵלהבטיחֵאתֵאכיפתֵהכלליםֵלמיניהם:
היועץֵשלֵשותֵנציגֵאברֵמייעצתֵלפיקוחֵעלֵניגודֵענייניםֵשלֵנבחריֵהשלטוןֵהמקומי

ֵ,ֵנציבותֵשירותֵהמדינהֵועוד.לממשלההמשפטיֵ

______________ 
תֵיתקווהֵנ'ֵמועצתֵעיריֵתֵפתחיסיעתֵהליכודֵבעירי135/19ֵזיֵבהקשרֵזהֵהואֵבג"ץֵהדיןֵהמרכ-פסק29ֵ

 (.סיעתֵהליכוד(ֵ)להלן:ֵפרשת5940ֵ)122ֵ(6ֵ,ֵפ"דֵלד)תקווהֵפתח

 דינוֵשלֵהשופטֵברק.-לפסק3ֵשם,ֵפס'30ֵֵ

ֵ(.5940)55ֵ,56ֵיֵֵמשפטיםאהרןֵברקֵ"ניגודֵאינטרסיםֵבמילויֵתפקיד"31ֵֵ

 דינוֵשלֵהשופטֵברק.-לפסק8ֵ,ֵפס'69ֵלֵה"שֵ,ֵלעיסיעתֵהליכודפרשת32ֵֵ

33ֵֵ ֵעניינים, ֵניגוד ֵהאוסרים ֵהכללים ֵמקורות ֵשל ֵמקיפה ֵלסקירה ֵושל ֵשביסודם ֵהטעמים אופןֵשל

ותֵורדהֵלוסטהויזֵ"ניגודֵענייניםֵבשיר;ֵטנהֵשפניץֵּו35ֵהחלתםֵבמגזרֵהציבורי,ֵראוֵברק,ֵלעילֵה"ש

זהבֵ"איסורֵניגודֵ-(;ֵרענןֵהר5990)אהרןֵברקֵוטנהֵשפניץֵעורכים,351ֵֵבֵֵספרֵאוריֵידיןהציבורי"ֵ

610ֵיזֵֵמשפטים(;ֵיצחקֵזמירֵ"אתיקהֵבפוליטיקה"5992ֵ)99ֵֵהמשפטֵהמינהליֵהישראליעניינים"ֵ

-הֵברק(;ֵדפנ6000)103ֵ–833ֵ,100לאֵֵמשפטים(;ֵסוזיֵנבותֵ"חברֵהכנסתֵכ'נאמןֵהציבור'"5941ֵ)

ֵ ֵהשלטונית" ֵבשחיתות ֵוהמאבק ֵהמנהלי ֵ"המשפט ֵֵמשפטיםארז 221ֵלז ,214–240ֵ ,244–298ֵ

(6001ֵ ֵעניינים" ֵניגוד ֵעל ֵ"האיסור ֵברק ֵאהרן ֵתרבות,ֵ(; ֵמשפט, ֵהציבורי: ֵבמרחב ֵעניינים ניגוד

עודֵמאותוֵראוֵֵ.(6009ארז,ֵדורוןֵנבותֵומרדכיֵקרמניצרֵעורכים,ֵ-)דפנהֵברק69ֵֵאתיקהֵופוליטיקה

;ֵיצחקֵזמירֵ"ניגוד609ֵארזֵ"אינטרסיםֵנוגדיםֵוניגודֵאינטרסיםֵבמשפטֵהמנהלי"ֵ-פר:ֵדפנהֵברקס

 .661ענייניםֵבשירותֵהציבורי"ֵ

(,ֵשבו5995ֵ)621ֵ(8ֵ,ֵפ"דֵמה)יגנהֵנ'ֵראשֵהמועצהֵהמקומיתֵנתיבות6085/95ֵראו,ֵלמשל,ֵבג"ץ34ֵֵ

ֵבית ֵה-אישר ֵבמועצה ֵכחבר ֵמכהונה ֵהעותר ֵשל ֵפסילתו ֵאת ֵניגודֵהמשפט ֵבשל ֵנתיבות מקומית

ֵעניינים.

 .388–383,ֵבעמ'33ֵראוֵפירוטֵאצלֵשפניץֵולוסטהויז,ֵלעילֵה"ש35ֵֵ
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ֵפני ֵםהדבריֵעל ֵאיסור ֵעצם ֵויהה, ֵעניינים ֵניגוד ֵשל ֵבמצב ֵמצאות האמצעיםֵכן
ֵאחריותֵפליליתֵ פונהֵהראוייםֵלטפלֵבמצביםֵאלהֵאינםֵהולמיםֵאתֵהמשפטֵהפלילי.

ֵעבר ֵשגרםֵבאשמתוֵֵ,היאֵמוטלתֵלאחרֵשכברֵהתרחשהֵהרעהֵ–ֵפני ומענישהֵאתֵמי
ֵח ֵבאינטרס ֵאחרת ֵפגיעה ֵאו ֵמוגן.בנזק 36ֵֵרתי ֵהנדֵמגווןגם ֵלטיפולֵהאמצעים רשים

ֵעל ֵהפלילי. ֵבמשפט ֵמצוי ֵאינו ֵעניינים ֵניגוד ֵשל ֵענישה,ֵ-במצבים ֵבאמצעי ֵהגיוון אף
הרתעהֵומניעה,ֵהבסיסֵלענישהֵֵ,עתידייםיסודותֵגםֵשהעונשֵהפליליֵטומןֵבחובוֵואףֵ

ֵמנםואֵהמשפטֵהפליליֵכולללוותהֵאליה.ֵנשבחומרתֵההתנהגותֵובאשמהֵֵ,נעוץֵבעבר
למנועֵסכנהֵעתידיתֵלהקדיםֵורותֵהמיועדותֵהןֵגםֵעבֵ יניות,ֵבריורותֵרגולטלאֵמעטֵעבֵ 

רותֵעלֵתקנתֵהציבורֵהמיועדותֵלאכוףֵהעבֵ ֵ,למשלֵ,רותֵצופותֵפניֵעתיד(.ֵכאלהֵהן)עבֵ 
ייצורֵושיווקֵשלֵמזוןֵאוֵוכןֵכלליֵזהירותֵבתחומיםֵשלֵנהיגהֵבדרכים,ֵבטיחותֵבעבודהֵ

ֵבשלמותֵגופולמנועֵאתֵהסכנהֵשלֵפגיעבמטרהֵלהקדיםֵוֵתרופות ֵאדםֵאו 37ֵ.הֵבחיי
ֵ ֵשלֵעבֵ מבחינהֵאולם רותֵאלהֵבתחוםֵהפלילי,ֵמהותיתֵלאֵברורֵשישֵהצדקהֵלקיומן

אשרֵרותֵאלהֵדומותֵיותרֵלאמצעיֵאכיפהֵמנהלייםֵממעשיתֵדרכיֵהטיפולֵבעבֵ מבחינהֵו
38ֵלענישהֵפלילית.

יגודֵהפליליתֵשלֵהפרתֵאמוניםֵמבוססתֵעלֵהכללֵהאוסרֵנֵרההנחתֵהפסיקהֵשהעבֵ 
ֵשזהֵהתפתחֵבמשפטֵהמנהלי ֵכפי ֵשלֵהעבֵ ֵ,עניינים, רותֵמרחיבהֵאתֵהתחוםֵהבעייתי

ֵרותֵהפליליותרותֵשלֵתקנתֵהציבור,ֵגםֵלתחוםֵהעבֵ דוגמתֵהעבֵ ֵ,מיועדותֵלמנועֵסכנהה
גוררותֵבעקבותיהןֵענישהֵפליליתֵשלֵממשֵ)העונשֵוותֵאשמהֵמלּואשרֵ,ֵהסטיגמטיות

,ֵיכולֵלהגיעֵעדֵלחוקֵהעונשין648ֵלסעיףֵבהתאםֵים,ֵהפרתֵאמונשלֵֵהרעבֵ בגיןֵהצפויֵ
ֵֵרותעבֵ 39ֵשלושֵשנותֵמאסר(. ֵהתנהגות ֵזהֵמיועדותֵלהפליל ֵמסוג -אנטיבעלתֵמטען

כללֵ-בדרךאליהֵלוותהֵנשפגיעהֵבאינטרסֵמוגןֵמחברתיותֵנובעתֵ-.ֵהאנטישליליֵחברתי

______________ 
36ֵ"Penal law is reactive in nature and responds to the infliction of actual harm. 

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).ֵ

ֵעבֵ 37ֵ ֵהן ֵתקנתֵהציבור רותֵעל ֵשאינרובֵהעב  ֵנפשי.ֵֵהרותֵשלֵאחריותֵקפידה, מותניתֵבהוכחתֵיסוד

ֵלחוקֵהעונשין.66ֵמוסדרתֵבס'ֵזוֵבמשפטנוֵאחריותֵ

דינהֵשלֵ-לפסק52ֵ–9,ֵפס'ֵשרֵהתעשייה,ֵהמסחרֵוהתעסוקהֵד.נ.ֵכלֵגדרֵבע"מֵנ'93/02ֵראוֵבג"ץ38ֵֵ

העברהֵשלֵ(.ֵעלֵהטיעוניםֵהעקרונייםֵוהמעשייםֵהמחייבים6.4.6055ֵ,ֵבנבוֵהשופטתֵארבלֵ)פורסם

ֵמריםֵגורהֵלארותֵעלֵתקנתֵהציבורֵהעבֵ  ֵראו ֵבמקוםֵאחר. ֵעמדתי אריהֵ"אחריותֵ-משפטֵהמנהלי

להוצאתהֵמהמשפטֵהפליליֵולהעברתהֵאלֵהמשפטֵֵקריאהֵ–מוחלטתֵלעברותֵשלֵ'תקנתֵהציבור'ֵ

ֵ ֵאגרנטהמנהלי" ֵלשמעון ֵֵ.(5942)685ֵֵגבורות ֵגם:  .ROLLIN M. PERKINS & RONALD Nראו

BOYCE, CRIMINAL LAW 888 (3rd ed. 1982); Peter Brett, Strict Responsibility: Possible 

Solution, 37 MOD. L. REV. 417, 436–437 (1974).ֵ

רהֵלעילֵאתֵנוסחֵֵראו39ֵ  .5ה"שֵבהעב 
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מחשבהֵֵ–ֵבו,ֵקריֵסיכוןֵשלֵפגיעהליטולֵתֵנכונּותֵלפגועֵבאינטרסֵזהֵאוֵלפחותֵנכונּו
40ֵפלילית.

מדוברֵבניגודֵענייניםֵשלֵעובדיֵציבור,ֵהטלתֵאחריותֵפליליתֵתהיהֵמוצדקתֵרֵשאכ
ֵ ֵעלֵשבמקרים ֵכלשהו( ֵאחר ֵאינטרס ֵאו ֵ)אישי ֵזר ֵאינטרס ֵהעדיף ֵהציבור ֵעובד בהם

ֵפסולה ֵהזר ֵהאינטרס ֵהעדפת ֵזה ֵבמקרה ֵמופקד. ֵהיה ֵשעליו ֵהציבורי היאֵֵ,האינטרס
ֵבענייניות ֵהפעילותֵֵהפעילותֵשלֵהפוגעת ֵתקינות ֵשל ֵהערך ֵאת ֵומסכנת הספציפית
ֵלעומתֵזאתולפיכךֵהיאֵראויהֵלגינויֵפליליֵ,במגזרֵהציבורי .,ֵֵ למנועֵאתֵלהקדיםֵוכדי

ֵיעדיףֵאתֵהאינטרסֵהזרֵעלֵ הסכנהֵשעובדֵציבורֵהנמצאֵבמצבֵשלֵניגודֵענייניםֵאכן
ותרֵלהשתמשֵבמגווןֵהאמצעיםֵהרבהֵייעילֵהאינטרסֵהציבוריֵשעליוֵהואֵמופקד,ֵראויֵו

ֵהמנהלי ֵבמשפט ֵשאוזכרוֵבֵ,שפותחו ֵשונים ֵאתיקה ֵכללי ֵובמסגרת ֵהמשמעתי דין
ֵפסק41ֵלעיל. ֵזו ֵמצאֵברוח ֵמיעוטֵ,המשנהֵלנשיא ֵנוסףֵבעמדת ֵ"הגםֵשבסֵבדיון ֵכי ,

ֵהתקין ֵהמינהל ֵענייניםֵחורגתֵמסדרי ֵניגוד ֵוֵ,שהימצאותֵבמצבֵשל פיֵ-אסורהֵעלהיא
ֵהמ ֵהמשפט ֵשפעלֵנהליכללי ֵציבור ֵלעובד ֵביחס ֵאמונים ֵהפרת ֵשל ֵהעבירה ֵשכלול י,

ֵ ֵבכך ֵמותנה ֵעניינים ֵניגוד ֵשל ֵבמצב ֵמהותיתֵֵשהתנהגבהיותו ֵלפגיעה ֵשגרם באופן
ֵ–המשנהֵלנשיאֵמצאֵבהסתמךֵעלֵעמדהֵזוֵהסיק42ֵֵבציבור".

ֵענייניםֵ" ֵניגוד ֵשל ֵבמצב ֵנתון ֵשבס ֵהיה ֵהפרשיות ֵמשתי ֵאחת ֵשבכל ֵאף כי
משלאֵנמצאֵֵ..נהליֵהראוי.ישבסֵמןֵהסדרֵהמסטהֵאמנםֵֵ...בכך[ו...ֵ]משמעותי

ֵ ֵאו ֵמסמכותו ֵחרג ֵבאיזהֵממעשיו ֵכי ֵלקבוע ֵלקידוםֵיסוד ֵלפעול סטהֵמחובתו
ֵהופקד ֵהציבורייםֵשעליהם ֵלדיןֵהאינטרסים ֵבהעמדתו ֵלהסתפק ֵהיה ֵהדין ֵמן ,

43ֵ".משמעתי

ֵהעבֵ  ֵאת ֵכי ֵֵרההמסקנה ֵלמצבים ֵלהגביל ֵראוי ֵאמונים ֵהפרת ֵשל בהםֵשהפלילית
ֵ ֵהעדיף ֵהציבורי ֵהאינטרס ֵעל ֵפרטי ֵאינטרס ֵהציבור ֵנתמכתֵשעובד ֵמופקד ֵהיה עליו

ֵ ֵהעבֵ מפורשות ֵֵרהבלשון ֵהפלילית, ֵתֵ מֵ אשר ֵאת ֵהפרתֵֵרהעבֵ הנה ֵשל ֵשהמעשה בכך

______________ 
40ֵֵ ֵאחריות ֵמוטלת ֵחריגים ֵבמקרים ֵחשוביםֵפלילית ֵאינטרסים ֵעל ֵבשמירה ֵזהירות ֵחוסר ֵבגין גם

ֵ ֵֵ–במיוחד ֵובראשם ֵאדם ֵזהירותֵ–חיי ֵמחייבת ֵעליהם ֵֵ.שההגנה ֵאלה ֵאחריותֵבמקרים מוטלת

ֵפליליתֵעלֵבסיסֵרשלנות ֵס' ֵ)במשפטנו, ֵהרשלנותֵהיאֵיסוד59ֵֵ. ֵקובעֵבמפורשֵכי לחוקֵהעונשין

ֵאחריותֵעלֵבסיסֵרשלנותֵמחייבתֵהוראהֵמפורשת.(כיֵנפשיֵחריגֵבמשפטֵהפלילי,ֵו

שופטיֵֵםֵשלשת,ֵהסבוריםֵכיֵאףֵשגי183,ֵבעמ'1ֵעמדתםֵשלֵקרמניצרֵונבות,ֵלעילֵה"שֵאתֵאךֵראו41ֵֵ

היאֵמרחיבהֵמדי,ֵהגישהֵ"שלפיהֵפעולהֵבניגודֵענייניםֵיכולהֵלהיותֵפליליתֵֵשבסהרובֵבדיוןֵנוסףֵ

ֵהשורה ֵמן ֵלסטייה ֵאו ֵהציבור, ֵבאינטרס ֵלפגיעה ֵברורה ֵאינדיקציה ֵיש ֵאם ֵמדי.ֵֵ,רק ֵצרה היא

נייניםֵשבוֵנאסרֵרוֵמצבֵשלֵניגודֵעיגדשיהמלצתנוֵהיאֵאפואֵלקבועֵבחוקֵהפליליֵאינטרסיםֵוזיקותֵ

עלֵעובדֵהציבורֵלפעולֵולקבלֵהחלטותֵשלטוניות.ֵלפיֵהצעתנו,ֵבמקריםֵשבהםֵעובדֵהציבורֵיפעלֵ

ֵגם... ֵהפרתֵאמונים ֵבגין ֵלדין ֵלהעמידו ֵיהיהֵאפשר ֵבחוק, ֵיוגדר ֵשזה ֵענייניםֵכפי ֵלאֵֵבניגוד אם

ֵהוכחהֵסטייהֵמהשורה."

ֵ.)ההדגשהֵבמקור(ֵדינוֵשלֵהמשנהֵלנשיאֵמצא-לפסק8ֵ,ֵפס'3ֵ,ֵלעילֵה"שֵשבסדיוןֵנוסף42ֵֵ

 (.הוספהדינוֵשלֵהמשנהֵלנשיאֵמצאֵ)ההדגשהֵ-לפסק55ֵשם,ֵפס'43ֵֵ
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כיֵאיןֵֵשבס,ֵפסקֵהנשיאֵברקֵבדיוןֵנוסףֵרההעבֵ לשוןֵלמרות44ֵֵאמוניםֵ"פוגעֵבציבור".
ֵבאֵרההעבֵ  ֵקונקרטית ֵבפגיעה ֵהציבורימותנית ֵש45ֵ,ינטרס ֵבכך ֵדי ֵתוךֵוכי הפעילות
ידיֵ-מצאותֵבמצבֵשלֵניגודֵענייניםֵפגעהֵפגיעהֵמהותיתֵבאחדֵהערכיםֵהמוגניםֵעליה

ֵֵ.רההעבֵ  רושֵמרחיב.ֵינתןֵהנשיאֵברקֵפֵרהידיֵהעבֵ -גםֵלערכיםֵהמוגניםֵעלזאתֵועוד,
ֵהעבֵ  ֵחלוֵרהלדעתו, ֵערכים ֵמשלושה ֵאחד ֵעל ֵלהגן ֵמיועדת ֵאמונים ֵהפרת פיים:ֵשל

רותֵהציבוריֵאוֵטוהרֵהמידותֵיההחלטותֵבמגזרֵהציבורי,ֵאמוןֵהציבורֵבשֵןֵשלתקינות
46ֵשלֵעובדיֵהציבורֵונבחריו.

ֵעל ֵהמוגנים ֵהערכים ֵהרחבת ֵהעבֵ -על ֵלעבֵ ֵרהידי ֵ)בדומה ֵאמונים ֵהפרת ֵרתשל
בערךֵשלֵֵהעיקרֵהביקורתֵהתמקד47ֵ.להֵהייתיֵשותפהשֵ,קורתיבבעברֵהשוחד(ֵנמתחהֵ

ֵהציב ֵהציבוריאמון ֵבשירות ֵאתֵֵ.ור ֵלשים ֵיש ֵכי ֵהייתה ֵזה ֵבהקשר ֵהמרכזית הטענה
חזות:ֵפעילותֵתקינהֵשלֵהמגזרֵהציבוריֵמחזקתֵאתֵאמוןֵהציבורֵבולאֵֵ,מהותבהדגשֵ

ֵולהפךיבש ֵנפגעֵכאשרֵהפעילותֵמּוֵ–ֵרותֵהציבורי, ֵהציבורֵבמגזרֵהציבורי נעתֵאמון
ֵ-על ֵבידי ֵשרירות. ֵאו ֵזרים ֵאומצישיקולים ֵזו ֵקורת ֵה ֵנוסף ֵהשופטֵ-עלֵשבסבדיון ידי

שסברֵכיֵ"אמוןֵהציבורֵבמינהלֵהציבוריֵנגזר,ֵעלֵדרךֵהעיקרון,ֵמדרכיֵהתנהלותוֵֵ,חשין
אמוןֵהציבורֵבעובדיֵהציבורֵוטוהרֵ"סברֵכיֵֵ,הנשיאֵברק,ֵלעומתֵזאת48ֵשלֵהמינהל".

ֵאלהֵ ֵערכים ֵהציבור. ֵעובדי ֵשל ֵפעולתם ֵמתקינות ֵבחשיבותם ֵנופלים ֵאינם מידותיהם
ֵהפרטיםֵ ֵוהמחויבותֵשל ֵהלכידות ֵולתחושת ֵכולה ֵהחברה ֵשל ֵהמוסרית ֵלרמה נוגעים
ֵיציבהֵ ֵדמוקרטית ֵחברה ֵשל ֵלקיומה ֵהכרחיים ֵתנאים ֵמהווים ֵהם ֵבה. החברים

ֵבהמשך49ֵ."ומתפקדת ֵאחזור ֵברק ֵהנשיא ֵשל ֵזו ֵֵ,לעמדתו ֵבמסגרת ניקהֵבפהדיון
50ֵמוסריתֵסביבֵהשחיתותֵהשלטוניתֵבישראל.ה

שלֵמתיחתֵהגבולֵביןֵהמשפטֵהפליליֵלביןֵהדיןֵהמשמעתיֵֵ–בוֵֵאנוֵדניםשבהקשרֵ
אשרֵישֵלתתֵאתֵהדעתֵלערךֵשלֵטוהרֵהמידותֵשלֵעובדיֵהציבור,ֵֵ–אוֵהתחוםֵהאתיֵ

תקינותֵערךֵשלֵלהחלופיֵכערךֵמוגןֵעצמאיֵֵשבסידיֵהנשיאֵברקֵבדיוןֵנוסףֵ-מוצגֵעל
ֵל ֵואף ֵהציבורי ֵבמגזר ֵההחלטה ֵשל ֵהמערך ֵברמה ֵהציבור. ֵהמשמעתיתֵאמון וסרית,

______________ 
רהֵלעילֵאתֵנוסחֵראו44ֵֵ  .5ה"שֵבהעב 

.ֵהשקפה645ֵ–619,ֵבעמ'2ֵוֵשלֵקרמניצר,ֵלעילֵה"שֵעמדתוֵזוֵשלֵהנשיאֵברקֵמתבססתֵעלֵהשקפת45ֵ

193ֵ,408ֵ(3ֵ,ֵפ"דֵנ)ציוניֵנ'ֵמדינתֵישראל1354/91ֵראוֵע"פֵֵגםֵלפניֵכן.ֵידיֵהפסיקה-זוֵאומצהֵעל

6ֵ,ֵלעילֵה"שֵלב;ֵפרשת342ֵ,ֵבעמ'6ֵ,ֵלעילֵה"שֵגנות(;ֵפרשת5992ֵ) 3111/99ֵ;ֵע"פ181ֵ,ֵבעמ'

ֵ(.6000)165ֵ,456ֵ(6ֵ,ֵפ"דֵנד)דרעיֵנ'ֵמדינתֵישראל

מדינתֵישראל9414/09ֵֵראוֵע"פֵֵשבסדיוןֵנוסףֵבֵההלכהמצהֵבהקשרֵזהֵאתֵילפסיקהֵמאוחרתֵשא46ֵ

"אומץ"8319/09ֵֵ(;ֵבג"ץ60.9.6050ֵ,ֵבנבוֵדינוֵשלֵהשופטֵג'ובראןֵ)פורסם-לפסק66ֵ,ֵפס'ֵנ'ֵמוסא

ֵ(.1.4.6050,ֵבנבוֵ)פורסםֵאזרחיםֵלמעןֵמנהלֵתקיןֵוצדקֵחברתיֵומשפטיֵנ'ֵפרקליטֵהמדינהֵ–

ֵגור47ֵ ֵלעילֵה"שֵ-ראו 2ֵאריה, ֵבעמ' ֵתתרחבֵעודֵ;ֵמרדכיֵקרמניצרֵוליא619–614, ֵ"עדֵהיכן תֵלבנון

(;ֵיובלֵקרניאלֵ"הפרת6000ֵ)311ֵ–329ֵ,315אֵֵעליֵמשפט"4113/92ֵבעקבותֵע"פֵֵ–עברתֵהשוחדֵ

הצעהֵלפרשנותֵהמבוססתֵעלֵהערךֵהמוגןֵעלֵידיֵהעבירה",ֵלעילֵה"שֵֵ–אמוניםֵשלֵעובדיֵציבורֵ

ֵ.1ורטהים,ֵלעילֵה"שֵּואור,ֵפוקסֵ-,ֵבן;ֵקרמניצר,ֵנבות2

 דינוֵשלֵהשופטֵחשין.-לפסק4ֵ,ֵפס'3ֵ,ֵלעילֵה"שֵשבסדיוןֵנוסף48ֵֵ

 דינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק31ֵשם,ֵפס'49ֵֵ

ֵלהלן.503ֵ–91ראוֵטקסטֵלידֵה"ש50ֵֵ
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ֵהמנהלית ֵזהֵֵ,ואפילו ֵאין ֵאולם ֵעצמאית, ֵחשיבות ֵהמידות ֵלטוהר ֵלהיות ֵעשויה אכן
ֵשלֵהפרתֵאמוניםֵבפרט,ֵלהבטיחֵכיֵרהמתפקידוֵשלֵהמשפטֵהפליליֵבכלל,ֵושלֵהעבֵ 

איןֵזיקהֵביןֵמידותיהםֵאלהֵלביןֵמידותיהםֵשלֵעובדיֵהציבורֵיהיוֵטהורותֵגםֵכאשרֵ
51ֵגזרֵהציבורי.במֵלויֵתפקידםימאופןֵ

ֵל ֵעלבהתייחסו ֵחלופי, ֵבאופן ֵהמוגנים, ֵהשונים ֵהערכים ֵבין ֵהעבֵ -יחס שלֵֵרהידי
ֵאמונים ֵהֵ,הפרת ֵכי ֵברק ֵהנשיא ֵוהדגיש ֵהציבור ֵאמון ֵשל ֵערכים ֵהמידותֵשל טוהר

ֵ ֵעדיפים ֵ"על ֵשאת ֵמשום ֵהתקינות, ֵניערך ֵהמינהל ֵפעולת ֵתקינות ֵלהבטיח ידיֵ-עלתן
משמעותֵישֵֵ"תקינות"וֵשלֵהנשיאֵברקֵהיאֵכיֵלהנחתשיתכןֵי52ֵ.השיפוטֵהמשמעתי"

ֵֵ–ֵליתפורמ ֵהיא ֵתקינה ֵפעילות ֵפעילות ֵלכללים ֵבהתאם שעוצבוֵֵלייםהפורמשנעשית
הפעילותֵבמגזרֵהציבוריֵישֵֵהֵשלתפיסהֵזוֵמצומצמתֵמדי.ֵאתֵתקינותֵבמשפטֵהמנהלי.

ֵ ֵבהתחשבֵבשיקוליםֵמהותייםֵשלֵענייניּובצורהֵלבחון ֵיותר ֵהגינותמורכבת ֵת, עדרֵה,
ֵשרירות.-משוא ֵאו ֵֵפנים ֵעלפעילות ֵתפקידוֵ-שנעשית ֵמילוי ֵבמסגרת ֵציבור ֵעובד ידי

מנוגדתֵלערךֵהמיועדֵלהבטיחֵכלומר,ֵ)ֵפליהֵאוֵשרירותההוגנתֵאוֵמשקפתֵֵהאינרֵשוא
ֵ ֵ)בממילאֵגםֵפוגעתֵאתֵטוהרֵהמידות( כלומר,ֵתקינותֵההתנהלותֵשלֵהמגזרֵהציבורי

ֵ ֵאתמנוגדת ֵלהבטיח ֵהמיועד ֵהציבורי(.ֵלערך ֵבמגזר ֵהפעילות וֵוזֵ–ֵאולם53ֵתקינות
,ֵבהגינותֵבאופןֵענייניֵממלאיםֵאתֵתפקידםכלֵעודֵעובדיֵהציבורֵֵ–הֵהחשובֵנקודהה
זהֵעניינוֵשלֵהמשפטֵהפליליֵלבחוןֵאתֵאיןֵֵ,קריֵבאופןֵתקיןֵ,פליהֵאוֵשרירותהללאֵו

אוֵלותֵ"ט,ֵרמטכשיפולמשל,ֵֵ–טוהרֵמידותיהם.ֵאםֵמאמיניםֵכיֵכהונהֵבתפקידֵכלשהוֵ
מחייבתֵשלבעלֵהתפקידֵיהיוֵמידותֵטהורותֵמעברֵלאופןֵשבוֵהואֵֵ–לותֵמשטרהֵ"מפכ

ֵבעיקרֵ ֵבשלֵממלאֵאתֵתפקידו, ֵההמסרֵהייצוגי ֵטמוןֵבתפקיד, הדרךֵלהסדירֵזאתֵאזי
באמצעיםֵמנהליים,ֵבאמצעותֵהדיןֵלאכוףֵשאותןֵאפשרֵֵ,היאֵבמסגרתֵדרישותֵהתפקיד
ֵמשפטיים.-ואףֵבאמצעותֵשימושֵבאמצעיםֵחוץֵהמשמעתיֵהחלֵעלֵהתפקיד,

ֵ
ֵ
ֵ

______________ 
51ֵֵ ֵהמידות" ֵטוהר ֵעל ֵ"הרהורים ֵכהן ֵה' ֵחיים ֵדומה ֵברוח ֵוממשלראו ֵֵמשפט 803ֵב ,839ֵ(5998ֵ;)

ֵהציבורֵבביתֵהמשפטֵ יֵתגובהֵלמאמרוֵשלֵהשופטֵחייםֵכהןֵז"לֵולהרהורֵ–מישאלֵחשיןֵ"אמון

 (.6008)895ֵ,891ֵטֵֵהמשפטהכפירהֵשלוֵבמושגֵאמוןֵהציבור"ֵ

52ֵֵ ֵנוסף ֵה"שֵשבסדיון ֵלעיל ,3ֵ ֵפס' ֵזאת,ֵ-לפסק31ֵ, ֵלעומת ֵביניש, ֵהשופטת ֵברק. ֵהנשיא ֵשל דינו

ֵ ֵהבהירה ֵעלכי ֵהמוגנים ֵהערכים ֵשלושת ֵאת ֵמדרגת ֵהייתה ֵעבֵ -היא ֵידי ֵהפרת ֵבסדרֵרת האמונים

ֵ"בעיני ֵאתֵישונה: ֵמבטא ֵאשר ֵהציבורי, ֵהמינהל ֵשל ֵהתקינה ֵפעילותו ֵהוא ֵבהם ֵוראשון ֵראש ,

דינהֵשלֵהשופטתֵ-לפסק8ֵרהֵהפלילית"ֵ)שם,ֵפס'ֵיהמובהקֵשלשמוֵנחקקהֵהעבהציבוריֵהאינטרסֵ

 ביניש(.

ֵהבחנה53ֵ המידותֵלביןֵאמתֵביןֵנושאֵטוהרֵ-של-ברוחֵזוֵהבהירֵהשופטֵחשיןֵכיֵ"נתקשיתיֵלהבחין

הפרד,ֵ-בזהֵעדֵלבלי-נושאֵתקינותֵפעילותוֵשלֵהמינהל...ֵדומהֵבעינייֵשהשנייםֵקשוריםֵואחוזיםֵזה

צופןֵבחובוֵאתֵטוהרֵהמידותֵשלֵעובדיֵֵ–במובנוֵהראויֵֵ–וכיֵמושגֵתקינותֵפעילותוֵשלֵהמינהלֵ

ֵמידה ֵטוהר ֵבאין ֵציבורי ֵמינהל ֵשל ֵבפעילותו ֵתקינות ֵלצייר ֵמתקשה ֵאני ֵעובדיֵציבור. ֵשל ות

 דינוֵשלֵהשופטֵחשין(.-לפסק9ֵהציבור"ֵ)שם,ֵפס'ֵ
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רת של  הפרשנות –התמיהות  פרק ג: אמונים בדיון ההפרת עב 
 היסוד" של שיטתנו המשפטית-נוסף שבס לאור "ערכי

ֵ ֵההחלטה ֵלקיים ֵבפרשת ֵנוסף ֵיוצאֵשבסדיון ֵאופייה ֵעל ֵעבֵ -התבססה ֵשל ֵתרהדופן
ירותֵפליליותֵאיןֵהיאֵבנויהֵעלֵאמוניםֵכ"עבירתֵמסגרת...ֵשלאֵכדרכןֵשלֵעבההפרתֵ

בחןֵימטרתוֵשלֵהדיוןֵהנוסףֵהייתהֵ"לקבועֵמ54ֵ".וברורֵקימדויבאורחֵיסודותֵמוגדריםֵ
55ֵ.ברורֵומדויקֵככלֵהניתןֵליסודותיהֵשלֵהעבירה"

ֵ,פליליתֵנגזרתֵמעקרוןֵהחוקיותֵבתחוםֵהפליליֵרההדרישהֵלהגדרהֵברורהֵשלֵעבֵ 
ֵעלֵ ֵברורֵשיהיהֵבוֵכדיֵלספקֵעֵאתֵהיקףֵהאיוקבלהמחוקקֵשלפיו ֵבאופן סורֵהפלילי

ֵזכויות56ֵזהרהֵהוגנתֵלפרט.א ֵעל ֵמיועדֵלהגן ֵזו ֵהחוקיותֵבמשמעותו יסודֵשלֵ-עקרון
ֵ ֵהגבלת ֵכי ֵולהבטיח ֵֵהחירותהפרט ֵשל ֵהמשפטֵֵולכוחֵווהכפפתהפרט ֵשל הכופה

ֵאוטונומיהזהרהֵהוגנתֵנדרשתֵכדיֵלהבטיחֵאהמחוקק.ֵֵ–ידיֵהריבוןֵ-עלֵועשייהפליליֵ
:ֵםכךֵשהשאלהֵאםֵהואֵאוֵהיאֵיהיוֵכפופיםֵלמשפטֵהפליליֵתהאֵנתונהֵלבחירתֵ,לפרט

ֵיֵ  ֵהיא ֵמראשֵמהםֵהאיסוריםֵהמוטליםֵעליהםֵומהםֵהעונשיםֵהואֵאו הםֵוֵבגינם,דעו
ֵ ֵהחוק. ֵאת ֵלהפר ֵבחרו ֵהם ֵזו ֵידיעה ֵלמרות ֵאם ֵכךֵנוסףייענשו ֵעל ֵההוגנתֵהא, זהרה

לכלכלֵאתֵצעדיהםֵבאופןֵשלאֵיכפיףֵלהםֵהיאֵתאפשרֵאשרֵב,ֵטחוןיודאותֵובתבטיחֵ
ֵולאֵבדיעבדֵלבסוף,ֵאותםֵלמשפטֵהפלילי.ֵ הגדרתֵגבולותיוֵשלֵהאיסורֵמראשֵבחוק,

ֵפניֵהחוק.לֵשוויוןהמשפטֵבהתחשבֵבמקרהֵקונקרטיֵזהֵאוֵאחר,ֵתאפשרֵ-ידיֵבתי-על
ֵעבֵ  ֵֵרהאכן, ֵנתפסת ֵדיים ֵמוגדרים ֵאינם ֵשיסודותיה ֵשונות ֵמשפט ֵרהכעבֵ בשיטות

ֵשפוג ֵולכן ֵחוקתיות ֵבזכויות ֵבארצות-כבלתיעת ֵשלֵ-חוקתית. ֵהחוקתי ֵהביטול הברית
סתמךֵעלֵכבודֵהואֵמואילוֵבגרמניה57ֵֵמתבססֵעלֵהזכותֵהחוקתיתֵלהליךֵהוגן,ֵרההעבֵ 

58ֵהאדם.
ֵבית ֵהבהיר ֵהחמישים ֵבשנות ֵשלנו-עוד ֵהעליון ֵֵ,המשפט מדוע59ֵֵ,אש"דבפרשת

ֵמוגדרים-רתעבֵ  ֵאינם ֵשיסודותיה ֵהעֵ,סל ֵישנ)ֵרהבֵ דוגמת ֵמעשהֵֵ(פניולדונה האוסרת

______________ 
דינוֵשלֵ-לפסק69ֵפס'ֵבשם,ֵכמובאֵהשופטֵחשיןֵבהחלטתוֵעלֵקיוםֵדיוןֵנוסף,ֵציטוטֵמדבריוֵשל54ֵֵ

 הנשיאֵברק.

דינוֵשלֵ-לפסק65ֵפס'ֵבשם,ֵכמובאֵהשופטֵחשיןֵבהחלטתוֵעלֵקיוםֵדיוןֵנוסף,ֵציטוטֵמדבריוֵשל55ֵֵ

ֵהנשיאֵברק.

ֵע56ֵ ֵראו: ֵזה ֵבהקשר ֵבפלילים ֵהחוקיות ֵעקרון ֵשל ֵחשיבותו  ,Mordechai Kremnitzerל

Interpretation in Criminal Law, 21 ISR. L. REV. 358 (1986)ֵֵבועזֵסנג'רוֵ"פרשנותֵמרחיבה;

ֵ(.6003)521ֵגֵֵעליֵמשפט!"ֵ?בפלילים

 Papachristou v. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972); City of Chicago, Petitionerראו:57ֵֵ

v. Jesus Morales, 527 U.S. 41 (1999).ֵ

 BVERFGE 254 (1962) (concerning Street Traffic Rules, § 49); 78 BVERFGE 14ראו,ֵלמשל:58ֵֵ

374 (1988) [concerning Telecommunication Installations Act, § 15(2)(a)]. 

59ֵֵ 13/18ֵֵע"פ ֵזמני ֵמרכז ֵלממשלתֵישראלאש"ד, ֵהיועץֵהמשפטי ֵפ"דֵחֵלתחבורהֵנ' ,141ֵ(5918ֵ)

 (.אש"ד)להלן:ֵפרשתֵ
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יסודֵשלֵ-עומדתֵבסתירהֵלעקרוןֵהחוקיותֵופוגעתֵבזכויות60ֵ,"תקלהֵציבורית"הגורםֵ
קורתֵנוקבתֵעלֵיהמשפטֵמתחֵב-שביתאףֵשהוזהרֵמראש.ֵֵיבלמנענשֵואֵהֵ,ֵבאשרהפרט
ֵהואֵלאֵראהֵרההעבֵ  ֵמוסמךֵלבטלאתֵ, ֵוזאתֵֵה,עצמו ֵגםֵביטולהֵשלֵבשל ֵכי תפיסתו
המשפטֵבהצרהֵ-זאתֵהסתפקֵביתלנוכחֵמסורֵבידיֵהמחוקק.ֵֵ–חיקוקהֵולאֵרקֵֵ–ֵרהעבֵ 

61ֵ.התוךֵשהואֵקוראֵלמחוקקֵלבטלֵ,רהמשמעותיתֵשלֵגבולותֵהעבֵ 
זכוֵבמשפטנוֵֵשבסועדֵלדיוןֵנוסףֵֵאש"דפרשתֵלמןֵבמהלךֵמחציתֵהמאהֵשחלפהֵ

ֵעל ֵהמוגנות ֵ-הזכויות ֵהחוקיות ֵעקרון ֵחוקתיתבידי ֵשלֵ,הכרה ֵחקיקתו ֵ:יסוד-חוקֵעם
בעקבות63ֵֵהנותןֵ"ביטויֵלערכיֵהיסודֵשלֵשיטתֵהמשפטֵשלנו."62ֵ,כבודֵהאדםֵוחירותו

ֵ ֵזו ֵב-ביתחקיקה ֵלהפעיל ֵמוסמך ֵעצמו ֵאת ֵרואה ֵהעליון ֵעלֵיהמשפט ֵשיפוטית קורת
המשפטֵ-גםֵביתֵ,כןֵלצפותֵכיֵבדומהֵלשיטותֵמשפטֵאחרות-לעאפשרֵהיה64ֵֵחקיקה.

חוקתיתֵ-בלתיֵרהעבֵ כשגבולותיהֵאינםֵברוריםֵדייםֵֵרהשלנוֵלאֵיירתעֵמלהכריזֵעלֵעבֵ 
שאלתֵחוקתיותהֵשלֵהוראתֵאםֵכיֵלאֵכזהֵהנוגעֵבֵ–בהקשרֵאחרֵֵ,אכןֵבטלה.ולפיכךֵכ

פלילית,ֵֵרההמשפטֵשלנו,ֵבאופןֵחלקי,ֵצוֵהגבלהֵשהפרתוֵמהווהֵעבֵ -ביטלֵביתֵ–ֵחוק
"ֵ ֵולכן ֵדיו ֵמפורט ֵאינו ֵההגבלה ֵשצו ֵמהנימוק ֵדרישת ֵעם ֵמתיישב החוקיות,ֵאינו

65ֵ.המחייבתֵהגדרהֵברורהֵובהירהֵשלֵהאיסור"
ֵֵרההעבֵ  ֵבדומה ֵאמונים, ֵהפרת ֵשל ֵהקונקרטית ֵבחוקֵֵרותהעבֵ לרוב הספציפיות

-עודֵקודםֵלחוקיֵהנחקקהיאֵקורתֵשיפוטיתֵמשוםֵשימחסינותֵמפניֵבֵיתהעונשין,ֵנהנ

לֵלשנותֵהמשפטֵשלנוֵכברֵהבהירֵכיֵגםֵאםֵ"חוקֵהיסודֵאינוֵיכו-ביתאולם66ֵֵהיסוד.
ֵהישן...ֵ ֵהדין ֵשל ֵמובנו ֵעל ֵלהשפיע ֵצריך ֵהיסוד ֵחוק ֵהישן... ֵהדין ֵשל ֵתוקפו את

ֵ ֵצריכה ֵהישן ֵהדין ֵשל ֵחוקֵלהיעשותפרשנותו ֵהוראות ֵהאדםֵ-ברוח ֵכבוד יסוד:
לפחותֵללכתֵבאותהֵיכולֵהיהֵֵשבסהמשפטֵבדיוןֵנוסףֵ-ביתֵ,כיווןֵשכךמ67ֵ.וחירותו"

ֵבית ֵהלך ֵשבה ֵ-דרך ֵבפרשת ֵלאש"דהמשפט ֵאתֵ, ֵלבטל ֵלמחוקק ֵלו ֵראוי ֵכי הכריז
ֵ.מצומצמתופרשנותֵברורהֵֵרהלהעניקֵלעבֵ ֵ–שהֵזאתֵועאינוֵ,ֵוכלֵעודֵהמחוקקֵרההעבֵ 

ֵרההמשפטֵללכתֵבדרךֵשונהֵולהעניקֵלעבֵ -בחרֵביתֵשבסֵיוןֵנוסףבדֵ,כפיֵשראינואולםֵ

______________ 
60ֵֵ ֵבס' ֵבזמנו ֵמוגדרת ֵהייתה רה 501ֵֵהעב  ֵהפלילי, ֵהחוק ֵנשאֵ,5932לפקודת ֵר ֵלהפך לחוק594ֵֵס'

 העונשין.

רהֵבהסתמךֵעלֵפסקֵ,6004מחמישיםֵשנה,ֵבשנתֵיותרֵרקֵבחלוף61ֵֵ ,ֵאש"דהדיןֵבפרשתֵ-בוטלהֵהעב 

ֵ.456,ֵס"ח6004ֵ-(,ֵהתשס"ח500.ֵראוֵחוקֵהעונשיןֵ)תיקוןֵמס'19ֵה"שֵלעילֵ

ֵ.510יסוד:ֵכבודֵהאדםֵוחירותו,ֵס"חֵהתשנ"בֵ-חוק62ֵ

נשיאֵברקֵמשנהֵלדינוֵשלֵה-לפסק9ֵ,ֵפס'311ֵ(3ֵ,ֵפ"דֵמט)גנימאתֵנ'ֵמדינתֵישראל131/91ֵבש"פ63ֵֵ

(5991.) 

ֵשיתופי2465/93ֵֵע"א64ֵ ֵכפר ֵמגדל ֵנ' ֵבע"מ ֵהמאוחד ֵהמזרחי ֵמט)בנק ֵפ"ד ,8ֵ )665ֵ ,859–861ֵ

(5991.)ֵ

65ֵֵ ֵהעורף2314/01ֵבג"ץ ֵפיקוד ֵאלוף ֵנ' ֵואנונו ֵפס' ֵ)פורסם-לפסק65ֵ, ֵפרוקצ'יה ֵהשופטת ֵשל ֵדינה

 (.56.5.6002,ֵבנבו

 יסוד:ֵכבודֵהאדםֵוחירותו.-לחוק50ֵראוֵס'66ֵֵ

עמדתֵהמיעוטֵאתֵאךֵראוֵדינוֵשלֵהמשנהֵלנשיאֵברק.ֵ-לפסק9ֵפס'ֵ,23ֵ,ֵלעילֵה"שֵגנימאתבש"פ67ֵֵ

 דינו.-לפסק64ֵ–60ֵ'שלֵהשופטֵחשיןֵבפס
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מהחברהֵהישראליתֵמכשירֵ,ֵוזאתֵכדיֵשלאֵיישללֵ"שלֵהפרתֵאמוניםֵפרשנותֵמרחיבה
68ֵביסודֵהשירותֵהציבורי".המונחיםֵהערכיםֵבשמירהֵעלֵחשובֵ

הלךֵביתֵהמשפטֵבפרשתֵֵהמזוֵשבהבחירהֵבדרךֵשונהֵלגישתוֵשלֵהשופטֵחשין,ֵ
שלֵֵשהיקפהֵמוגבלֵמזהֵ,שלֵהפרתֵאמוניםֵרההעבֵ ֵשלהנבדלתֵממהותהֵנובעתֵֵאש"ד

ֵציבור" ֵית"תקלה .ֵ ֵשעושה ֵמי ֵכל ֵעל ֵחלה ֵציבורית ֵתקלה ֵשל ֵשהעבירה מעשהֵבעוד
ֵ ֵֵרההעבֵ הגורםֵתקלהֵציבורית, ֵרקֵביחסשלֵהפרתֵאמונים ֵציבורֵחלה עליהםֵֵלעובדי

חובותֵהאמוןֵהנגזרותֵמהיותוֵשלֵֵןֵשלאולםֵבהתחשבֵברוחב69ֵ.מוטלתֵחובתֵאמונים
ֵמחדֵ,עיגוןֵמפורשֵבחוקֵהלחובותֵאלֵהשיהיֵיבלמאףֵהציבורֵשלֵעובדֵהציבורֵנאמןֵ

ֵוגיסא ,ֵ ֵעובהתחשב ֵשל ֵההגדרה ֵציבורברוחב ֵדיֵגיסאֵמאידך70ֵ,בדי ֵאם ֵרב ֵספק ,
ֵעבֵ  ֵשל ֵאופייה ֵאת ֵלשנות ֵאלה ֵֵתרבהבדלים ֵההפרת ֵרקמהֵ-רתכעבֵ אמונים ֵבעלת סל

ֵ ֵלעובדה ֵמודע ֵהיה ֵעצמו ֵחשין ֵהשופט ֵאכן, ֵשלֵשפתוחה. ֵתחולתה ֵתחומי ֵכך "גם
ֵרחביםֵהםֵלמדיי" ֵ'הפרתֵאמונים' 71ֵֵ.עבירת ֵזאת, ֵגםֵהשופטֵעם בדומהֵלנשיאֵברק,

ממלאתֵתפקידֵחשובֵבדרכיֵהתנהלותםֵשלֵֵ'הפרתֵאמונים'כיֵ"עבירהֵזוֵשלֵחשיןֵסברֵ
ֵול ֵציבור, ֵביטולהֵשלֵֵועובדי ֵהמשמעתי. ֵולאֵבדין ֵלאֵבאתיקה ֵבהם, ֵדי משוםֵשאין

ֵחללֵבלתי ֵיפער ֵיביאֵֵהעבירה ֵבמערכתֵההגנהֵעלֵהשירותֵהציבורי, ֵאףֵמאיים, רצוי,
ֵהאטמוספ ֵוכנדרשילהעכרת ֵחיים, ֵכולנו ֵאנו ֵשבה ֵעלֵֵרה ֵלהותירה ֵונכון ֵיש מכאן

72ֵ."מכונה
ֵבתיֵתםינטי ֵעלֵ-של ֵתכליתית ֵפרשנות ֵהפלילי, ֵבתחום ֵגם ֵלהעדיף, ֵשלנו המשפט

73ֵֵחדשה.ֵהאינֵאתֵהיקףֵהאיסורֵמצמצמתהפרשנותֵ הפרשנותֵהתכליתיתֵככללֵאולם
ֵע ֵיסוד-למתוחמת ֵהעבֵ ידי ֵשֵרהות ֵבהגדרֵהםכפי ֵתמפורטים ֵמשוםֵה. ֵנדרש התיחום

(;ֵהיקףֵרהמעניקֵהגנהֵמלאהֵומוחלטתֵלערךֵהמוגןֵ)תכליתֵהעבֵ אינוֵהמשפטֵהפליליֵש
יסודותֵ.ֵרההיסודֵהנפשיֵשלֵהעבֵ עםֵהיסודֵהעובדתיֵשלֵהשילובֵידיֵ-ההגנהֵנקבעֵעל

שלֵהפרתֵאמונים.ֵבהעדרֵיסודותֵֵרהדוגמתֵהעבֵ ֵהסל,-רותבֵ מענעדריםֵֵגדריםֵכאלהומ
בסתירהֵֵ,המשפט-ידיֵבתילםֵמסורֵהיקףֵההגנהֵעלֵהערכיםֵהמוגנישלֵתיחוםֵהברורים,ֵ

______________ 
 דינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק35ֵ,ֵפס'3ֵ,ֵלעילֵה"שֵשבסדיוןֵנוסף68ֵֵ

 דינוֵשלֵהשופטֵחשין.-לפסק8ֵֵשם,ֵפס'69ֵ

ֵכדֵלחוקֵהעונשין.38ראוֵהגדרתֵ"עובדֵהציבור",ֵבס'70ֵֵ

ֵ.דינוֵשלֵהשופטֵחשין-לפסק8ֵ,ֵפס'3ֵ,ֵלעילֵה"שֵשבסדיוןֵנוסף71ֵֵ

ֵ.שם72ֵ

861ֵ–865ֵ,868(8ֵדֵלה),ֵפ"מזרחיֵנ'ֵמדינתֵישראל141/19ֵפֵ"הדיןֵהמובילֵבהקשרֵזהֵהואֵע-פסק73ֵ

;ֵמרדכיֵקרמניצרֵוליאתֵלבנוןֵ"בית12ֵ(.ֵלביקורתֵעלֵעמדהֵפרשניתֵזוֵראוֵסנג'רו,ֵלעילֵה"ש5940ֵ)

ֵמשפטעלֵהסיועֵלדברֵעברהֵועלֵהפרשנותֵבפלילים"ֵֵ–ֵהמשפטֵכמסייעֵלדברֵחקיקה יזֵֵמחקרי

ֵח6006)803ֵ ֵבאופן .)ֵ ֵבס' ֵהתכליתית ֵהפרשנות ֵאומצה 38ֵלקי ֵהעונשין ֵלחוק ֵבחוקֵ)כא שהוסף

בהםֵשאםֵכיֵבמקריםֵֵ(,384,ֵס"ח5998ֵ-(ֵ)חלקֵמקדמיֵוחלקֵכללי(,ֵהתשנ"ד39העונשיןֵ)תיקוןֵמס'ֵ

ֵפ ֵשני ֵמניבה ֵהתכליתית ֵאתֵיהפרשנות ֵהמצמצמת ֵבפרשנות ֵלבחור ֵהפרשן ֵעל ֵסבירים, רושים

ֵהאיסור.ֵהסעיףֵקובע:

ֵפרשנות"

ןֵדיןֵלפירושיםֵסביריםֵאחדיםֵלפיֵתכליתו,ֵיוכרעֵהעניןֵלפיֵהפירושֵהמקלֵביותרֵעםֵמיֵנית

 שאמורֵלשאתֵבאחריותֵפליליתֵלפיֵאותוֵדין."
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ֵםהרואהֵיתרוןֵבקיוֵ,דבריוֵשלֵהנשיאֵברקסתירהֵכזוֵטמונהֵב.ֵבולטתֵלעקרוןֵהחוקיות
"עלֵֵרההמשפטֵלהחילֵאתֵהעבֵ -מאפשרתֵלבתיהסלֵ-רתבֵ כעשלֵהפרתֵאמוניםֵֵרההעבֵ 

אךֵהםֵנגזריםֵמנסיבותֵהזמןֵֵ,מצביםֵשקשהֵלצפותםֵאוֵלהגדירםֵמראשֵבעתֵהחקיקה
השתנותֵהנסיבותֵלנוכחֵהמשפטֵהואֵשיכריעֵאםֵ-ההשתמעותֵהיאֵשבית74ֵ".והמקום

גםֵעלֵמצביםֵשלאֵנצפוֵמראש,ֵבבחינתֵהחלהֵלמפרע.ֵהנשיאֵֵרהראויֵלהחילֵאתֵהעבֵ 
פרשנותֵכזוֵפוגעתֵבזכויותֵאדםֵחוקתיות,ֵאךֵסברֵכיֵ"תהאֵזוֵשברקֵהיהֵערֵלעובדהֵ

ֵכמ ֵעד ֵאלה, ֵבהכללות ֵהשימוש ֵאם ֵראויה ֵבלתי ֵתוצאה ֵבזכויות ֵפוגע ֵשהוא אדםֵה
75ֵבלתיֵחוקתי".ֵאחוקתיות,ֵיה

םֵגםֵעלֵמצביםֵשלֵהפרתֵאמוניֵרהלֵמנכונותוֵשלֵהנשיאֵברקֵלהחילֵאתֵהעבֵ ידהבל
ֵנצפו ֵסֵשלא ֵביתֵרבוימראש, ֵשל ֵהרוב ֵאתֵ-שופטי ֵלהחיל ֵבירושלים ֵהשלום משפט

ֵֵרההעבֵ  ֵנוסף ֵבדיון ֵפורשה ֵשזו ֵֵשבסכפי ֵהעל ֵבפרשת ֵהפוליטיים 76ֵ,נגביהמינויים
כיֵ"עבירתֵהפרתֵהאמוניםֵאינהֵעבירהֵחדשהֵבחוקֵהעונשין,ֵאךֵאישֵלאֵעשהֵמהנימוקֵ

ֵכשהחליטהֵ ֵהמאשימה ֵשהתנהלות ֵמכאן ֵפוליטיים. ֵמינויים ֵשל ֵבהקשר ֵשימוש בה
ֵהחוקיות.. ֵלפגועֵבעקרון לאֵיתכןֵֵ.להכלילֵמעשיםֵכאלהֵכעבירהֵפליליתֵישֵבהֵכדי

עלֵמעשיםֵשנעשוֵעודֵטרםֵ ינןֵבעבירהֵפלילית,ליתןֵהכרעהֵשיפוטית,ֵהקובעתֵכיֵעסק
ֵפוליטי" ֵמינוי ֵבגין ֵפלילית ֵעבירה ֵאדם ֵיעבור ֵלבל ֵהמזהירה ֵהנחייה אף77ֵֵ.הוצאה

ששופטיֵהרובֵהיוֵבדעהֵכיֵמינוייםֵפוליטייםֵעשוייםֵלהגיעֵכדיֵהפרתֵאמוניםֵפלילית,ֵ
ֵהֵּכזּו ֵֵרהעבֵ המהנגבי ֵהפרתֵאמונים ֵלדעתֵזהרהֵהוגאבהתבססֵעלֵהעדרהֵשלֵשל נת.

ֵשלֵ ֵהיקפה ֵלמרות ֵאיש ֵנגד ֵפליליים ֵהליכים ֵננקטו ֵשלא ֵ"העובדה ֵרומנוב, השופט
ֵעםֵ ֵביחד ֵשנים, ֵבמשך ֵלו ֵזכתה ֵשהיא ֵהגינוי ֵולמרות ֵהפוליטיים ֵהמינויים תופעת

ֵב ֵשמדובר ֵמסגרת'העובדה ֵ'עבירת ֵהצדק., ֵמן ֵלהגנה ֵבסיס" ֵלשמש לדעת78ֵֵיכולה
ֵצור ֵ"ֵ,השופט ֵהמשפט ֵבית ֵבהם ֵמקרים ֵישֵבאותם ֵחדשים, ֵסטנדרטים ֵלקבוע נוטה

ֵהטעותֵשלֵהנאשםֵבהבנתֵהאיסורֵ ֵולהחילֵיהלקבועֵכי ֵנמנעתֵבאורחֵסביר, תהֵבלתי
79ֵ.אתֵההגנהֵשלֵטעותֵשבדין"

ןֵלסטותֵמֵ,,ֵאביֵ"המהפכהֵהחוקתית"כיצדֵניתןֵלהסבירֵאתֵנכונותוֵשלֵהנשיאֵברק
ֵבפלילים ֵהחוקיות ֵמעקרון ֵיתרוןהמתחייב ֵבכך ֵלראות ֵבזכויותֵֵולהשליםֵ, ֵפגיעה עם

ֵאדםֵחוקתיות?

______________ 
ֵדינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק30ֵ,ֵפס'3ֵ,ֵלעילֵה"שֵשבסדיוןֵנוסף74ֵֵ

 שם.75ֵ

ֵ(.53.1.6050)טרםֵפורסם,ֵֵמדינתֵישראלֵנ'ֵהנגבי8023/02ֵם(ֵ-ת"פֵ)שלוםֵי76ֵ

ֵדינוֵשלֵהשופטֵיואלֵצור.-לפסק665ֵ,663ֵשם,ֵפס'77ֵֵ

 דינוֵשלֵהשופטֵרומנוב.-לפסק6593ֵשם,ֵפס'78ֵֵ

79ֵֵ ֵפס' ֵצור-לפסק664ֵשם, ֵהשופט ֵשל ֵֵ.דינו ֵבס' ֵקבועה ֵבדין ֵהטעות ֵהעונשין,38ֵהגנת ֵלחוק יט

ֵהקובע:

ֵטעותֵבמצבֵמשפטי"

ֵהאחריו ֵעקבֵטעותֵלענין ֵאסור, ֵאינו ֵנפקהֵמינהֵאםֵהאדםֵדימהֵשמעשהו תֵהפליליתֵאין

ֵבלתיֵ ֵהיתה ֵהטעות ֵאם ֵזולת ֵהאיסור, ֵשל ֵהבנתו ֵבדבר ֵאו ֵפלילי ֵאיסור ֵשל ֵקיומו בדבר

 נמנעתֵבאורחֵסביר."
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ֵשלֵ ֵהחוקתית ֵהבדיקה ֵכידוע, ֵב"מידתיות". ֵטמונה ֵזו ֵלשאלה ֵהתשובה לכאורה,
,ֵתיסודֵחוקתי-קיומהֵשלֵפגיעהֵבזכותבדברֵהוראותֵחוקֵאצלנוֵאינהֵנעצרתֵבמסקנהֵ

-סקתֵההגבלהֵשבחוקיפשלֵֵהאלאֵמחייבתֵלבדוקֵאםֵהפגיעהֵהיאֵמידתיתֵלאורֵמבחני

ֵאמוניםֵרההעבֵ 80ֵהיסוד. ֵהפרת ֵלחוקיֵהנחקקשֵרהבֵ כעֵ,של ֵקודם חסינהֵֵ,היסוד-עוד
ֵ:יסוד-נאמניםֵלעמדתםֵכיֵחוקה,ֵהמשפטֵשלנו-בתיֵאולם,ֵביקורתֵחוקתיתפניֵממנםֵוא

במבחניֵלאֵפעםֵנעזרים81ֵֵ,"הדיןֵהישן"ֵוֵשלכבודֵהאדםֵוחירותוֵמשפיעֵעלֵפרשנות
ֵשבחוקֵהאלֵדוגמתֵ,המידתיות ֵההגבלה ֵבפסקת ֵהיסוד-המנויים ֵעבֵ , ֵלפרש רהֵבבואם

איןֵכלֵדיוןֵבשאלהֵאםֵהפגיעהֵלעומתֵזאת,ֵ,ֵשבסבדיוןֵנוסף82ֵֵ.המוגדרתֵב"דיןֵהישן"
דעתוֵלשאלהֵזו,ֵספקֵאתֵהמשפטֵ-ביתנתןֵהיסודֵהחוקתיותֵהיאֵמידתית.ֵאילוֵ-בזכויות
ֵ-להצדיקֵאתֵהפגיעהֵבזכויותֵלחירותֵולכבודֵהנגרמתֵעלאפשרֵאםֵהיהֵ הפרשנותֵידי
לנוכחֵקיומםֵשלֵמגווןֵֵ,זאתֵ.הסלֵשלֵהפרתֵאמוניםֵכפגיעהֵמידתית-רתלעבֵ הֵהמרחיב

ֵמצבי ֵעם ֵלהתמודדות ֵיותר, ֵויעילים ֵפחות ֵפוגעניים ֵחלופיים, ֵשלאמצעים ניגודֵֵם
ֵעליהםֵהצבעתיֵלעיל.שאמצעיםֵֵ–ֵבוריענייניםֵואףֵעםֵטוהרֵהמידותֵבמגזרֵהצי

ֵמוסרית.הניקהֵפהֵתבתופעֵ–אתֵההסברֵאניֵמציעהֵלחפשֵבמקוםֵאחרֵ

 ניקה מוסרית סביב השחיתות השלטוניתפ: פרק ד

ֵ ֵהמושג ֵמוסרית"פאת ֵהֵ"ניקה ֵשנות ֵבתחילת ֵכהן ֵסטנלי ֵהסוציולוג 83ֵ,שבעיםפיתח
ֵ ֵנומאז ֵהמושג ֵלהערלהפך ֵֵכתכלי ֵחברתיות ֵֵותהקשורתופעות ֵבאופן משפטֵלהדוק

הֵיבאוכלוסיניקהֵמוסריתֵמתפתחתֵבהתייחסֵלהתנהגותֵמסוימתֵשלֵקבוצהֵפ84ֵהפלילי.
ֵבלתי ֵכהתנהגות ֵבסיסֵ-שנתפסת ֵיש ֵאם ֵגם ֵבחברה. ֵבסיסיים ֵערכים ֵהמסכנת מוסרית

ֵעבריינית(,ֵ ֵ)התנהגות ֵחברתי ֵערך ֵשמסכנת ֵכהתנהגות ֵההתנהגות ֵלראיית אמפירי
שלֵהגזמה.ֵהתגובהֵיסודותֵישֵבהֵוֵ,התנהגותֵהיאֵחסרתֵפרופורציהאותהֵֵלעהתגובהֵ

______________ 
 יסוד:ֵכבודֵהאדםֵוחירותו.-לחוק4ֵס'80ֵֵ

ֵ.21ֵה"שֵלידלעילֵראו81ֵֵ

(.ֵבפרשהֵזוֵצמצם55.1.6055ֵ,ֵבנבוֵ)פורסםֵמדינתֵישראלאונגרפלדֵנ'1343/04ֵֵראו,ֵלמשל,ֵדנ"פ82ֵֵ

ֵ-בית ֵבס' ֵהמוגדרת ֵציבור, ֵעובד ֵהעלבת ֵשל רה ֵהעב  ֵשל ֵתחולתה ֵהיקף ֵאת לחוק644ֵֵהמשפט

ֵשבחוק ֵההגבלה ֵמפסקת ֵהשאובים ֵמבחנים ֵבאמצעות ֵחשיבות-העונשין, ֵבשל ֵוזאת ֵשלהיסוד, ֵו

ֵחופשֵהביטוי.

83ֵSTANLEY COHEN, FOLK DEVILS AND MORAL PANICS (3rd ed. 2002).ֵ

84ֵֵ ֵהמושג ֵמוסרית"להתפתחות ֵֵ"פניקה  Nachman Ben-Yehuda, The Sociology of Moralראו:

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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ֵ ֵהמעורבים ֵאלה ֵשל ֵסטריאוטיפ ֵיוצרת ֵזו ֵכהן(.ֵֵ–בהתנהגות ֵ)סטנלי ֵעממי" "שטן
אתֵ.ֵתֵביןֵ"הם"ֵהרעיםֵלביןֵ"אנחנו"ֵהקורבנותֵהתמימיםהסטריאוטיפֵשנוצרֵיוצרֵזרּו

ֵבדרךהפ ֵמזינה ֵהמוסרית ֵוולונטרייםֵ-ניקה ֵגופים ֵמוקמים ֵובעקבותיה ֵהתקשורת, כלל
ֵהתפשטותילה ֵעם ֵבתופעה. ֵשללחם ֵהמוסריתהפֵה ֵגורמיֵ,ניקה ֵעל ֵגם ֵמשפיעה ֵהיא

ֵ,ענישה,ֵבהרחבתֵהאחריותֵהפליליתהיתר,ֵבהחמרתֵ-אכיפתֵהחוק,ֵומתבטאתֵבאכיפת
ֵשנוצר. ֵהמצב ֵעם ֵלהתמודד ֵשיאפשרו ֵחוק ֵהצעות ֵבשפע ֵגם -מאמותֵתאח85ֵולרוב

בהֵמשתמשיםֵהגורמיםֵהשוניםֵשברטוריקהֵֵנהניקהֵמוסריתֵטמופלזיהויהֵשלֵהמידהֵ
ֵהתופעה.דימויהֵשלֵלהעצמתֵ

ֵתופעפ ֵהיא ֵמוסרית ֵתלויתניקה ֵחברתית ֵו-ה ֵ-תלויתזמן ֵמקרים ֵיש בהםֵשמקום.
ֵההדוגמֵחוצהֵגבולות.מוסרית,ֵשהניבהֵתגובותֵמשפטיותֵחסרותֵפרופורציה,ֵהניקהֵהפ

ֵ ֵהמובהקת ֵֵהיאלכך ֵסביב ֵהמוסרית ֵמשפטיים86ֵֵפדופיליה,הפניקה ֵהסדרים שהולידה
ואשר87ֵֵ,נשועושלֵהפדופילֵגםֵלאחרֵריצויֵֵומיועדיםֵלהתמודדֵעםֵמסוכנותשייחודייםֵ
ֵ ֵמגבילים ֵכך ֵנלשם ֵופרטיותו.יבצורה ֵחירויותיו ֵאת ֵֵכרת ֵאחרים ניקהֵהפבמקרים

ֵחברהֵהישראליתבמקוםֵאחרֵטענתיֵכיֵההמוסריתֵמיוחדתֵלחברהֵמסוימתֵבזמןֵנתון.ֵ
ֵֵהמצוי ֵשל ֵפבעיצומה ֵ"פגע ֵתאונות ֵסביב ֵמוסרית ֵפ88ֵוברח".ניקה ֵניקה ֵלידיֵזו באה

ֵהעני ֵשל ֵמשמעותית ֵבהחמרה ֵשלא89ֵֵשה,ביטוי ֵברכב ֵלנוסע ֵגם ֵהאחריות בהרחבת
______________ 

 .10–60בעמ'ֵֵ,,ֵשםGOODE & BEN-YEHUDAראוֵֵמידהֵלזיהויֵפניקהֵמוסריתה-אמותדיוןֵנרחבֵבל85ֵ

 ,Amy Anderson & Lisa Sample;59ֵ–54ֵ,ֵבעמ'48,ֵלעילֵה"שGOODE & BEN-YEHUDAֵראו86ֵֵ

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 (2002–2003)ֵֵבהקשרֵדומהֵ)החזקתֵתמונות נוגרפיותֵשלֵרופ.

ֵ ֵראו:  Lise Gotell, Inverting Image and Reality: R. v. Sharpe and the Moral Panicילדים(

around Child Pornography, 12 CONST. F. 9, 13 (2001–2003)ֵֵוטליה ֵעציוני ֵלימור ֵאךֵראו .

ֵ ֵמין ֵעברייני ֵמפני ֵהציבור ֵעל ֵהגנה ֵוחוק ֵהפדופיליה ֵ"תופעת ֵביןֵֵ–קלצקי ֵהמתבקש ֵהחיבור על

ֵ-פסיכולוגיה ֵהתופעה" ֵעם ֵלהתמודדות ֵראויות ֵמשפטיות ֵנורמות ֵפיתוח ֵלבין עליֵפסיכיאטריה

ֵֵמשפט ֵייעודיתֵֵ,(6055)303ֵ–305ֵ,639ט ֵחקיקה ֵבמהלכי ֵלראות ֵטעות ֵזו ֵ"תהיה ֵכי הסבורות

ֵלאֵעריםֵ ֵכחברה ֵשאנו ֵטעותֵהנובעתֵמכך ֵפניקהֵמוסרית, לטיפולֵבבעייתֵהפדופיליהֵתולדהֵשל

ֵקליניתֵ ֵבהפרעה ֵשמדובר ֵלעובדה ֵגם ֵכמו ֵבילדים ֵמיניות ֵפגיעות ֵשל ֵהגבוהה ֵלשכיחות דיינו

ֵ(.303ייחודית"ֵ)שם,ֵבעמ'ֵ

ֵביצועֵעבירותֵמין,ֵהתשס"ו87ֵ ֵחוקֵהגנהֵעלֵהציבורֵמפני ֵס"ח6002ֵ-ראוֵאצלנו ;ֵחוקֵלמניעת683ֵ,

חוקֵמגבלותֵעלֵחזרתוֵשלֵֵ;109,ֵס"ח6005ֵ-העסקהֵשלֵעברייניֵמיןֵבמוסדותֵמסוימים,ֵהתשס"א

ֵהתשס"ה ֵלסביבתֵנפגעֵהעבירה, ֵמין ֵס"ח6008ֵ-עבריין ֵעלֵחוקיםֵדומיםֵ)ואףֵמגביליםֵיותר(2ֵ, .

 :Doron Teichman, Sex, Shame, and the Law,ֵראו:ֵ"Megan Laws"המכוניםֵהברית,ֵ-ארצותב

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, 

315, 345 (2001) .EVR L. .DNI76 .ֵ

מגמהֵשלֵהרחבתֵֵ–אֵ"אריהֵ"המשפטֵהפליליֵבפסיקתֵביתֵהמשפטֵהעליוןֵבשנתֵתשע-מריםֵגור88ֵ

ֵ.(6056)93ֵ–19ֵ,44זֵֵדיןֵודבריםהאחריותֵהפליליתֵושלֵהחמרתֵהענישה"ֵ

ֵמדינתֵישראל6681/50ֵהדיןֵע"פֵ-בפסק89ֵ ֵנ' ֵפורסםֵבנבו)ֵימיני רמתֵֵלאחרֵשסקרֵאתֵ,(56.5.6055,

רהֵשלֵהפקרהֵלאחרֵפגיעהֵ)המוגדרתֵבס'ֵבגיןֵהענישהֵהמקובלתֵ אֵלפקודתֵהתעבורהֵ]נוסח28ֵעב 
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ֵההצלה, ֵכוחות ֵאת 90ֵֵהזעיק ֵכ"בזויהֵֵרההעבֵ ובתיוג ֵפגיעה ֵלאחר ֵהפקרה של
ֵעבֵ ֵ–91ֵשבעבירות" ֵשל ֵמערכן ֵהממעיט ֵרצחֵ,אחרותֵרותתיוג ֵשודֵדוגמת ֵאונס, ,

ֵ.הפיזיתֵונפשיתֵבבניֵמשפחֵותתעללאוֵהישישותֵ
ֵ ֵרביםֵממאפייניהֵשלֵסבורהֵאני גםֵֵןורסריתֵמאפייניםֵבעשורֵהאחניקהֵהמוהפכי

ֵ ֵבשחיתות ֵהמאבק ֵהשחיתותֵֵשלטוניתהאת ֵשל ֵהאינטנסיבי ֵהסיקור ֵאת בישראל.
92ֵהשלטוניתֵבתקשורתֵניתןֵלאפייןֵכמעברֵמ"מושחתיםֵנמאסתם"ֵל"מושחתיםֵלכלא".

ֵמיוחדת ֵהתנדבותית ֵלֵ–ֵתנועה ֵהתנועה ֵכדיֵֵ–93ֵבישראלֵאיכותֵהשלטוןמען הוקמה
לפיהןֵ"תרבותֵהשחיתותֵהיאֵשונית.ֵלאֵפעםֵנשמעותֵהערכותֵלהיאבקֵבשחיתותֵהשלט

94ֵ.הבעיהֵהחמורהֵביותרֵבישראל,ֵבעיקרֵבשלֵאבדןֵאמוןֵהציבורֵבמערכתֵהציבורית"
באווירהֵהציבוריתֵשנוצרהֵסביבֵהשחיתות95ֵֵ.""התרבותֵהשלטוניתֵהפכהֵחסרתֵבושה

ֵ נבחרֵציבורֵאוֵשחיתותֵשלֵבשסוגרֵתיקֵהנוגעֵלממשלהֵיועץֵמשפטיֵעלֵהשלטונית,
ואילוֵהחלטהֵלהעמידֵלדיןֵמזכה96ֵֵקורת,יקיתונותֵשלֵבנשפכיםֵעובדֵציבורֵבכירֵשלֵ

זהֵאוֵאחר,ֵאוֵלממשלהֵאותוֵבעליֵדפנה,ֵעדֵכדיֵכךֵשהערכתֵתפקודוֵשלֵיועץֵמשפטיֵ
ֵונכונותמידתֵאףֵהערכתֵתקופותֵבמהלךֵכהונתוֵשלֵיועץֵמשפטיֵאחד,ֵנעשיתֵבהתאםֵל

97ֵעובדיֵציבורֵבכירים.ציבורֵונבחריֵלהעמידֵלדיןֵ
ֵנוסףֵ ניקהֵהמוסריתֵסביבֵהשחיתותֵהשלטונית.ֵהפתוצרֵשלֵֵיהואֵבעיניֵשבסדיון

______________ 
המשפטֵהעליוןֵלהעלותֵבמודעֵובצורהֵניכרתֵאתֵרמתֵהענישהֵ-בחרֵביתֵ,(5925-חדש[,ֵהתשכ"ב

רהֵזו,ֵוהטילֵעלֵהנאשםֵ שנותֵמאסרֵבמצטברֵלעשרֵשנותֵהמאסרֵשהוטלוֵעליוֵבגיןֵֵארבעבגיןֵעב 

ֵה ֵריגה. ֵמס' ֵ)תיקון ֵהתעבורה ֵ)פקודת ֵהתעבורה ֵלפקודת ֵהתשע"ב505התיקון ,)-6055ֵ ֵס"ח ,6)ֵ

רהֵשלֵהפקרהֵלאחרֵפגיעהֵלארבעבגיןֵהעלהֵאתֵהעונשֵהמרביֵהצפויֵ ֵעשרהֵשנותֵמאסר.-עב 

ֵ,5א28מכוחֵס'ֵֵ–ֵלנוסעֵברכבֵשלאֵהזעיקֵאתֵכוחותֵההצלהכיוםֵשם.ֵהעונשֵהצפויֵ,ֵימיניפרשת90ֵֵ

ֵשנותֵמאסר.ֵשבעהואֵֵ–)שם(505ֵֵמס'ֵדתֵהתעבורהֵבתיקוןֵשהוסףֵלפקו

ֵדינוֵשלֵהשופטֵעמית.-לפסק11ֵ,ֵפס'49ֵ,ֵלעילֵה"שֵימיניפרשת91ֵֵ

92ֵֵ ֵלאתר ֵניתן ֵהמובילות ֵהחברתיות ֵברשתות ֵלכלא"ֵםכותרתשֵיםמעט-לאדפים ,ֵראוֵ."מושחתים

ֵבֵלמשל, ֵהקבוצה ֵיסבוקפיאת :he-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.ֵ

 .www.mqg.org.ilאתרֵהתנועהֵלמעןֵאיכותֵהשלטוןֵבישראלֵ)ע"ר(:ֵראוֵאת93ֵֵ

94ֵֵ ֵהשחיתות ֵ"תרבות ֵשפר ֵֵ–דורון ֵביותר" ֵהחמורה  /ynetֵ61.9.6008ֵwww.ynet.co.ilהבעיה

articles/0,7340,L-2982499,00.html.ֵ

95ֵֵ ֵבושה" ֵחסרת ֵהפכה ֵהשלטונית ֵהתרבות ֵ"מזוז: ֵשפר  /ynetֵ6.55.6008ֵwww.ynet.co.ilדורון

articles/0,7340,L-2998545,00.html.ֵ

ֵשל96ֵֵ ֵמתועד ֵכה ֵבמקרה ֵ'אם ֵבתגובה: ֵשריד ֵשרון... ֵנגד ֵהתיק ֵאת ֵלסגור ֵיחליט ֵמזוז "מסתמן:

טלֵרוזנרֵֵ.גדֵאישיֵציבורֵבכלל'"שחיתותֵגלויהֵלאֵיהיהֵכתבֵאישום,ֵאפשרֵלשכוחֵמכתביֵאישוםֵנ

ֵ ֵשרון" ֵנגד ֵהתיק ֵאת ֵלסגור ֵיחליט ֵמזוז  /ynetֵ68.1.6008ֵwww.ynet.co.il"מסתמן:

articles/0,7340,L-2921548,00.html. 

ֵכיועץֵמשפטי97ֵ ֵמזוז ֵשלֵמני ֵכהונתו ֵמאמרֵהמסכםֵאת ֵלמשל, ֵשביטֵ"פרשותֵֵלממשלה:ֵראו, ארי

ֵ ֵקדנציה" ֵמסכם ֵמזוז, ֵמני ֵהיוצא, ֵלממשלה ֵהמשפטי ֵהיועץ ֵועוד. ֵהיווני ֵהאי ֵרמון, ֵהארץקצב,

69.5.6050ֵwww.haaretz.co.il/misc/1.1186918. 

http://he-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%90/116197361734818
http://he-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%90/116197361734818
http://he-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%90/116197361734818
http://he-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%90/116197361734818
http://he-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%90/116197361734818
http://www.mqg.org.il/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2982499,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2982499,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2982499,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2998545,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2998545,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2998545,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2921548,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2921548,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2921548,00.html
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ֵ ֵהשפעתה ֵאת ֵלפהשל ֵשהביאה ֵהמוסרית ֵניקה ֵהעבֵ -הרחבתידי ֵשל ֵהפרתֵֵרהיתר של
ֵמתיישבֵעםֵערכי ֵניתןֵלאתרֵֵתהיסודֵשלֵהשיטהֵהמשפטי-אמוניםֵבאופןֵשאינו שלנו

שלֵהפרתֵאמונים.ֵֵרהאתֵחשיבותֵהעבֵ ֵםבהסבירֵשופטיֵהרובֵושברטוריקהֵשבהֵהשתמ
ֵהעבֵ  ֵביטול ֵכי ֵהייתה ֵברק ֵהנשיא ֵשל ֵהמוצא ֵלכךֵֵרהנקודת ֵיגרום ֵאמונים ֵהפרת של

ֵהמ ֵשל ֵהראויה ֵפעולתו ֵלהבטחת ֵחשוב ֵמכשיר ֵשלנו ֵהמשפט ֵשיטת נהלֵיש"תחסר
98ֵֵהציבורי". ֵחלל ֵיפער ֵהעבירה ֵ"ביטולהֵשל ֵהדגישֵכי ֵאףֵהשופטֵחשין ֵרצוי, בלתי

ֵמאיים ֵההגנה ֵבמערכת ֵהציבוריע, ֵהשירות 99ֵֵ."ל ֵברק, ֵהנשיא הכרחיתֵֵרההעבֵ לדעת
משוםֵש"רוציםֵאנוֵלקייםֵבישראלֵחברהֵמתקדמת,ֵהבנויהֵעלֵמינהלֵציבוריֵתקין,ֵעלֵ

ֵ ֵהחוק ֵמידותשלטון ֵוטוהר ֵהגינות ֵיושר, ֵשל ֵבסיס ֵעל ֵהמעוצבים ֵאנוש ֵיחסי .ֵועל
םֵבהתייחסוֵלחשיבות100ֵ.ניםֵנועדֵלהבטיחֵמטרותֵאלה"לֵהפרתֵאמועהאיסורֵהפליליֵ

ֵהעבֵ -הערכיםֵהשוניםֵהמוגניםֵעלֵשל ֵמשתמשֵהנשיאֵרהידי ֵהמידות, ֵוביניהםֵטוהר ,
טהורותֵושכפיוֵאינןֵֵןברקֵלאֵפעםֵברטוריקהֵ"מוסרנית":ֵ"שירותֵציבוריֵשמידותיוֵאינ

ֵ ֵהוא ֵמוסרינקיות ֵלא ֵציבורי ֵ"101ֵ;"שירות ֵ]ערכים ֵעלאלה ֵהעבֵ -המוגנים שלֵֵרהידי
והמחויבותֵֵולתחושתֵהלכידותכולהֵֵלרמהֵהמוסריתֵשלֵהחברהנוגעיםֵֵ[הפרתֵאמונים

102ֵ.שלֵהפרטיםֵהחבריםֵבה"
ֵלמושכלות ֵמנוגדת ֵזו ֵ-רטוריקה ֵהנוגעות ֵליברליתֵביסוד ֵלמדינה ֵשיש הצדקות

הכופהֵשלֵהמשפטֵהפלילי.ֵהשימושֵבמשפטֵהפליליֵמוצדקֵֵולהשתמשֵבכוחבבואהֵ
דֵלמנועֵנזקֵלפרטֵאוֵנזקֵלעצםֵקיומהֵשלֵהמסגרתֵהמדינתיתֵאוֵלפעילותֵאםֵהואֵמיוע

מדינותֵליברליותֵהגיעוֵכברֵמזמןֵלמסקנהֵשאיןֵזהֵמתפקידו103ֵֵהתקינהֵשלֵמוסדותיה.
ֵ ֵהמקובל ֵהמוסר ֵאת ֵלאכוף ֵהמשפטֵהפלילי ֵשלֵֵ–של ֵהמוסרית ֵהרמה ֵעל ֵלשמור או

ושֵעלֵבסיסֵיושרֵוהגינות.ֵלאֵואףֵלאֵלעצבֵיחסיֵאנֵ–ֵ,ֵכלשונוֵשלֵהנשיאֵברקהחברה
-תֵחברתיתֵבחברהֵפלורליסטיתֵורבעלֵהערךֵשלֵלכידּוֵנהברורֵליֵגםֵמהיֵההצדקהֵלהג

ֵתרבותית.
שלֵֵרהלפיהֵהעבֵ ש,ֵשופטיֵהרובהמוצאֵשלֵ-הערכתמעברֵלרטוריקהֵהמוסרנית,ֵגםֵ

להבטיחֵאתֵפעולתוֵהראויהֵשלֵאפשרֵהפרתֵאמוניםֵמהווהֵמכשירֵשבלעדיוֵלאֵיהיהֵ
כפיֵשראינו,ֵהמשפטֵשלנוֵכוללֵלאֵמעטֵמנגנוניםֵֵמופרזת.הערכהֵהיאֵֵ,גזרֵהציבוריהמ

ֵהשירותֵהציבורחלופייםֵ ֵהמיועדיםֵלטפלֵבטוהרֵהמידותֵשלֵעובדי ֵילמשפטֵהפלילי
תֵאתֵתפקודוֵשלֵונּכסֵ מ ֵאשרֵֵ,בתופעותֵחמורותֵשלֵ"שחיתותֵציבורית"גםֵושלֵנבחריו.ֵ

ֵיהש ֵפורותֵהציבורי ֵגינוי ֵלטפלֵבאמצעותֵמגווןֵ,לילימצדיקות ֵאיסוריםֵפלילייםֵניתן
ֵ ֵשלנו ֵהעונשין ֵבדיני ֵהעבֵ המצויים ֵאמוניםֵרהבצד ֵהפרת ֵמעטֵֵ,לצערנוֵ,אכןֵ.של לא

______________ 
 דינוֵשלֵהנשיאֵברק.-לפסק30ֵ,ֵפס'3ֵלעילֵה"שֵ,ֵשבסדיוןֵנוסף98ֵֵ

ֵ.)ההדגשהֵהוספה(ֵדינוֵשלֵהשופטֵחשין-לפסק8ֵשם,ֵפס'99ֵֵ

 .)ההדגשהֵהוספה(ֵדינוֵשלֵהנשיאֵברק-לפסק30ֵשם,ֵפס'100ֵֵ

 .)ההדגשהֵהוספה(ֵדינוֵשלֵהנשיאֵברק-לפסק38ֵשם,ֵפס'101ֵֵ

 .)ההדגשותֵהוספו(ֵדינוֵשלֵהנשיאֵברק-לפסק31ֵשם,ֵפס'102ֵֵ

 John Stuart Mill, On Liberty, inראו:ֵֵ.הבסיסֵלעקרוןֵהנזקֵבמשפטֵהפליליֵהואֵבכתביוֵשלֵמיל103ֵ

JOHN STUART MILL, ON LIBERTY AND OTHER WRITINGS 13 (Stefan Collini ed., 

Cambridge University Press 1989).ֵ
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עשרֵהמרביֵהשוחדֵ)שעונשהֵֵרתבכיריםֵנתנוֵונותניםֵאתֵהדיןֵעלֵעבֵ הציבורֵהמעובדיֵ
ֵמאסר(, 104ֵֵשנות ֵגנֵ ֵרההעבֵ על ֵֵבהשל ֵעד ֵ)שעונשה ֵציבור ֵעובד ֵעבידי שנותֵשר

בנסיבותֵמחמירותֵמגיעֵעדֵרֵעונשהֵשאשלֵקבלתֵדברֵבמרמהֵ)ֵרההעבֵ על105ֵֵמאסר(,
ֵועוד.106ֵשנותֵמאסר(ֵחמש

יצרהֵֵ,שלֵהפרתֵאמוניםֵרהבאמצעותֵהרטוריקהֵוהרחבתֵהיקףֵהשתרעותהֵשלֵהעבֵ 
כללֵהציבור.ֵֵ–המושחתיםֵלבינינוֵת"ֵביןֵעובדיֵהציבורֵ"זרּוֵשבסדעתֵהרובֵבדיוןֵנוסףֵ

רהֵי"להעכרתֵהאטמוספֵלוביויוֵ,רותֵהציבוריימאיימיםֵעלֵמערכתֵהשֵחתים,ושהם,ֵהמ
ֵחיים ֵכולנו ֵאנו ֵזרּו107ֵ."שבה ֵמנעה ֵזו ֵת ֵ-ביתאת ֵאת ֵמלתת ֵלשאלתֵהמשפט דעתו

אמוניםֵעלֵנכונותםֵשלֵההפרתֵֵתרלהיותֵלפרשנותֵהמרחיבהֵשלֵעבֵ שעלולהֵההשפעהֵ
ֵ ֵאו ֵבכירים ֵציבור ֵכעובדי ֵלכהן ֵמוכשרים ֵההתייחסותֵֵ.רוציבֵנבחריכאנשים חוסר

בולטֵלנוכחֵהחשיבותֵשייחסֵבג"ץֵלשאלהֵזוֵבמישורֵהאפשריתֵהזוֵֵההשפעשאלתֵהל
ֵהמנהליֵבבואוֵליישםֵאתֵהכללֵהאוסרֵניגודֵעניינים:

"מובן,ֵשכלֵאימתֵשקייםֵניגודֵעניינים,ֵישֵלעשותֵלמניעתו.ֵעםֵזאת,ֵישֵליישםֵ
ֵב ֵששימוש ֵמשום ֵואחראית, ֵזהירה ֵבצורה ֵהכלל ֵובלתיֵאת ֵקיצונית ֵבצורה ו

ֵלהרחיקֵאנשיםֵטוביםֵומוכשריםֵמתפקידיםֵאותםֵמתאימיםֵהםֵ מאוזנתֵעלול
ֵפותחוֵ ֵלפיכך, ֵהמידות. ֵבטוהר ֵלפגיעה ֵממש ֵשל ֵחשש ֵשקיים ֵמבלי למלא,
ֵהדרךֵ ֵאוטומטית... ֵאיננה ֵהפסלות ֵהפסלות. ֵמתחם ֵלתחימת ֵכללים בפסיקה

ֵבהכרח ֵאינה ֵממנו, ֵולהימנע ֵעניינים ֵניגוד ֵיאלץֵֵלמנוע ֵהמשרה ֵשנושא כזו
למשוךֵידוֵכלילֵמשניֵהעיסוקיםֵהיוצריםֵאתֵחששֵניגודֵהעניינים...ֵהנטייהֵהיאֵ

108ֵ".בדרךֵכללֵלהכשירֵולאֵלפסול

 סיכום

ֵֵרההעבֵ  ֵהיא ֵאמונים ֵהפרת ֵ-רתעבֵ של ֵמוגדרים. ֵאינם ֵשיסודותיה ֵסל ֵשבסֵנוסףבדיון
ֵאת-ביתֵהתבקש ֵלתחום ֵהעליון ֵהעבֵ ֵהמשפט ֵבֵ.רההיקף ֵבחרֵהנשיא ֵרוב, ֵבדעת רק,

אשרֵישלולֵמהחברהֵהישראליתֵמכשירֵחשובֵ"רושֵמצומצםֵיפֵרהבמודעֵלאֵלתתֵלעבֵ 
ראהֵיתרוןֵאףֵהנשיאֵברק109ֵֵ."בשמירהֵעלֵהערכיםֵהמונחיםֵביסודֵהשירותֵהציבורי

ֵ ֵשל ֵהציבורית-רתעבֵ בקיומה ֵבשחיתות ֵלמאבק ֵככלי ֵֵ,סל ֵלביתוזאת ֵלאפשר -כדי

______________ 
 שין.לחוקֵהעונ690ֵס'104ֵֵ

 לחוקֵהעונשין.390ֵס'105ֵֵ

 לחוקֵהעונשין.851ֵס'106ֵֵ

ֵדינוֵשלֵהשופטֵחשין.-לפסק8ֵ,ֵפס'3ֵה"שֵלעילֵ,ֵשבסדיוןֵנוסף107ֵֵ

כהןֵ-דינהֵשלֵהשופטתֵשטרסברג-לפסק1ֵ,ֵפס'469ֵ(1ֵ,ֵפ"דֵנא)פחימהֵנ'ֵפרץ2943/98ֵראוֵבג"ץ108ֵֵ

(5994.)ֵ

ֵ.דינוֵשלֵהנשיאֵברק-לפסק35ֵ,ֵפס'3ֵה"שֵלעילֵ,ֵשבסןֵנוסףֵדיו109ֵ
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ֵמנוגדתֵֵמצביםֵשלאֵנצפוֵמראש.ֵגםֵעלֵרהטֵלהחילֵאתֵהעבֵ פהמש עמדהֵפרשניתֵזו
ֵ ֵהאלדרישת ֵההוגנת ֵושזהרה ֵהחוקיות ֵמעקרון ֵנגזרת ֵאשר ֵלהבטיח ֵאתמיועדת

כבודֵהאדםֵֵ:יסוד-חוקֵקחקנֵמאזֵנתפסות,זכויותֵשֵ–ֵוכבודשלֵהפרטֵואתֵאוטונומיהֵה
ֵהיסודֵשלֵהשיטהֵהמשפטיתֵשלנו.-משקפותֵאתֵערכיכֵ,וחירותו

ֵ ֵהציעה ֵזו ֵלירשימה ֵהיחס ֵמערכינכונּואת ֵלסטות ֵהמשפטיתֵ-ת ֵהשיטה ֵשל היסוד
ֵפ"ל ֵמוסרית" ֵניקה ֵשהתפתחה ֵהסביב ֵבשחיתות ֵבישראלֵשלטוניתהמאבק השפעתהֵ.

.ֵשבסבדיוןֵנוסףֵֵשבהֵהשתמשוֵשופטיֵהרובבאהֵלידיֵביטויֵברטוריקהֵניקהֵזוֵפשלֵ
ֵהציבורי ֵהשירות ֵעל ֵה"איום" ֵאת ֵהדגיש ֵחשין ֵבֵ,השופט ֵברק ֵהנשיא חרֵואילו

ֵ,מוסרניתֵהמדגישהֵאתֵחשיבותֵהערךֵשלֵטוהרֵהמידותֵשלֵעובדיֵהציבורברטוריקהֵ
ֵלהבטיחֵש ֵמוסרייהמיועד ֵציבורי ֵרות ֵההפ. ֵהמוסרית ֵכיֵֵלהביוניקה ֵמופרזת להערכה

בשחיתותֵלמאבקֵֵםהמשפטיתֵכליֵתנובשיטֵושלֵהפרתֵאמוניםֵלאֵיהיֵרהבהעדרֵהעבֵ 
הפליליתֵשלֵהפרתֵאמוניםֵֵרההֵשלֵהעבֵ השתלטותלֵ–ֵוובעקבותֵהערכהֵזֵ,הציבורית

ֵעלֵתחומיםֵמשמעתייםֵואתיים.
שלֵהפרתֵֵרהלעבֵ ֵשבסבדיוןֵנוסףֵרושֵשניתןֵיהפניקהֵהמוסריתֵנכשלֵהפבהשפעתֵ

ֵנוסףֵבפרשהֵזוֵתהשגבאמוניםֵ ֵדיון ֵבקביעתֵֵ,המטרהֵשבגינהֵניתן ֵברורֵימ"קרי, בחן
ֵה,ֵהימצאהמשנהֵלנשיאֵוט,ֵשופטֵהמיע110ֵומדויקֵככלֵהניתןֵליסודותיהֵשלֵהעבירה".

ֵבאומרו:ֵ,ערֵלכישלוןֵזה

"ֵ ֵשבס ֵשל ֵבעניינו ֵהנוסף ֵהדיון ֵשל ֵחבריֵ–מטרתו ֵבהחלטת השופטֵֵכאמור
ֵפרישתהֵשלֵעבירתֵהמירמהֵוהפרתֵהייתהֵלבררֵאתֵ"ֵ–ֵחשין עיקריהֵותחומי

ֵבמגמהֵלקבועֵמיבחןֵברורֵומדויקֵככלֵהניתןֵליסודותיהֵשלֵהעבירהֵ אמונים,
ֵול ֵשל ֵשלֵשבס"יישומו ֵעניינו ֵעל ֵואניֵהדין ֵלאֵהושגה, ֵזו ֵמטרה ֵכי ֵחוששני .

ֵלהשיגה. ֵניתן ֵאמנם ֵאם ֵמפקפק ֵלמסקנהֵ.. ֵהנשיא ֵהגיע ֵיסודם ֵשעל בנימוקים
ֵל ֵהדין ֵהאישום...שמן ֵפרשיות ֵבשתי ֵאתֵשבס ֵאיןֵהרשיע ֵטובֵ... ֵלהבהיר כדי

111ֵ"יותרֵאתֵתחומיֵהתפרשותהֵשלֵהעבירה.ֵזוֵנותרהֵעמומהֵכשהייתה.

______________ 
דינוֵשלֵ-לפסק65ֵבפס'ֵשם,ֵמובאֵכֵ,עלֵקיוםֵדיוןֵנוסףבהחלטתוֵחשיןֵהשופטֵשלֵציטוטֵמדבריו110ֵֵ

ֵ.הנשיאֵברק

 דינוֵשלֵהמשנהֵלנשיאֵמצא.-לפסק56ֵ,ֵפס'ֵשם111ֵ
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