
 ח הצוות לבחינת עבירות ההמתה בחוק העונשין "דותמצית 

 

צוות בראשותו , פרופסור דניאל פרידמן, מונה על ידי שר המשפטים לשעבר 7..9.5ביום  .1

 1977-ז"התשל, מרדכי קרמניצר לבחינת יסודות עבירות ההמתה בחוק העונשין' של פרופ

במהלך עבודת הצוות הורחבה  .והעונשים הקבועים בצידן (או חוק העונשין החוק: להלן)

והוספה לה בחינה מחודשת של הגדרת , על ידי שר המשפטים פרופסור יעקב נאמן, סמכותו

בצוות . אשר נוגעת לכלל עבירות הרשלנות בדין הפלילי, לחוק 11הקבועה בסעיף , הרשלנות

' גב ,(ליפלי)שנה ליועץ המשפטי לממשלה המ, רחל גוטליב' גב, קרמניצר' פרט לפרופ, חברים

גורית ייואב ספיר סגן הסנ' דר, מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, אפרת ברזילי

, אוהד גורדון' דר, (פלילי)עמית מררי ממחלקת יעוץ וחקיקה ' גב, הציבורית הארצית

' גב, (פלילי)לילך וגנר ממחלקת יעוץ וחקיקה ' גב, קליטות המדינהמהמחלקה הפלילית בפר

  .לדמוקרטיההישראלי מר עמיר פוקס מהמכון וגוריה הציבורית ימהסנ רקארין מרידו

לחוק  11וכן תיקון סעיף , של עבירות ההמתהחדש מדרג  המלצת הצוות עניינה יצירת .1

במרבית הנושאים הגיעו . המגדיר את יסודות הרשלנות לגבי העבירות הפליליות כולן, העונשין

לם בחלק מהנושאים לא הייתה תמימות דעים בין ואו, חברי הצוות לאחר דיון לכלל הסכמה

, גם נקודות המחלוקת, בצד הנושאים שיש לגביהם הסכמה, ח מפורטות"בדו. חברי הצוות

קארין מרידור ' וגבר יואב ספיר "ד וח מובא פירוט נוסף של דעת המיעוט שכתב"ובסוף הדו

  .גוריה הציבוריתימטעם הסנ

 : ח הצוות"המלצות המפורטות בדוה יעיקר להלן .3

היחס המיוחד לערך של חיי אדם וקדושת , האחד: בגיבוש המלצותיו את הצוות הנחו שני עקרונות

הנגזר , עקרון האשמה, השני .על האיסורים לשקף את החשיבות של הערכים הללו –חיי אדם 

שלפיו לא תוטל , דירוג עבירות ההמתה ייעשה בהתאם לעקרון האשמה –מערך כבוד האדם 

 . פלילית על אדם מעבר למידת אשמתואחריות 

, כי הדירוג של עבירות הרצח ,חברי הצוותהסכימו , באשר למדרג עבירות ההמתה בחוק הקיים

רחבה יתר הוא היותה עבירת הרצח הקושי שמעוררת . ושיההריגה וגרם המוות ברשלנות מעורר ק

שהיא קיימת ומפורשת  כפי, העבירה. יתר על המידה מאידך גיסא וצרה, מחד גיסאעל המידה 

אינה חלה על מעשים שחומרתם רבה וראוי לתייגם בדרגת החומרה העליונה של עבירות , כיום

קושי ה. ומנגד חלה לעתים על מקרים שמבחינת חומרתם לא ראוי היה לתייגם כרצח, ההמתה

ית הן מקרי המתה חמורים יחסהמידה וכוללת  על א שהיא רחבה יתרועבירת ההריגה ה שמעוררת

העונש של מאסר עולם חובה  –אשר לעונש  .של המתה בקלות דעת, קלים יחסית המתה מקריוהן 

הוא עונש שאינו מאפשר גמישות והכרעה , לא ניתן לסטות ממנוכמעט שש, בצד עבירות הרצח

 .ולעתים הוא אינו הולם את מידת האשמה שבמעשה, בהתאם לנסיבות המקרה הפרטניות

 עבירת הרצח:  

  –י עבירת הרצח תכלול שתי רמות כ, מוצע

אשר העונש המרבי בצידה הוא מאסר עולם כעונש  , עבירת רצח בסיסית .א

גרימת מוות ביסוד , על פי עמדת רוב חברי הצוות, בגדר עבירה זו יבואו. מרבי

המתה באדישות לתוצאה הקטלנית נכללת על פי . כוונה או אדישותנפשי של 

בשינוי המוצע באה לידי ביטוי עמדה  .ירת ההריגההמצב הנוהג היום במסגרת עב



ראוי , מתוך חוסר אכפתיות לחייו, באדישותלפיה מי שממית אדם , מוסרית

גוריה הציבורית בדעת מיעוט ינציגי הסנ. לתיוג של רוצח ולהיענש בהתאם

 מצב זהומציעים לקבוע , מתנגדים להכללת המתה באדישות בעבירת הרצח

 .כעבירה נפרדת

עבירה זו . שהעונש בגינה מאסר עולם חובה, סיבות מחמירותבנ ירת רצחעב .ב

 .דרגה גבוהה במיוחד של אשמה על מעשי רצח שנלווית להן, י המוצעעל פ, תחול

אלא על  ,עבירה זו אינה מבוססת על דרישה מיוחדת של יסוד נפשי דווקא

היות  .ירההמגולם בנסיבות המיוחדות הקבועות בעב קריטריון מוסרי נורמטיבי

מוצע ליתן לבית , למעשים חמורים במיוחד, על פי ההצעה, שעבירה זו מכוונת

במצבים מיוחדים בהם לא נלוותה למעשה דרגת , המשפט שיקול דעת לקבוע

אף , ירת הרצח בנסיבות מחמירותכי אלה יוצאו מגדר עב, אשמה גבוהה במיוחד

ירשיע בעבירת  במקרים אלה בית המשפט. התקיימו הנסיבות המחמירותש

כי ראוי לאפשר לבית  ,סברוגוריה הציבורית יחברי הצוות מהסנ .הרצח הבסיסית

, עונש החובהלסטות מ, גם כאשר הוא מרשיע בעבירת הרצח המוחמרת, המשפט

לרבות נתונים שאינם נוגעים לנסיבות , כשבית המשפט סבור כי נסיבות העניין

 .מצדיקות הקלה בעונש, ביצוע העבירה

  

המעשה הוא  ןשבהתקייממחמירות  נסיבות 13 וסח המוצע על ידי הצוות מפורטותבנ

 לחוק ..3חלקן מבוססות על נסיבותיו של סעיף  – עבירת הרצח בנסיבות מחמירותבגדר 

 : וחלקן מבטאות ערכים מוגנים נוספים, בנוסחו כיום

מעשה שנעשה לאחר תכנון או לאחר הליך משמעותי של שקילה וגיבוש  (1)

 ; ה להמיתהחלט

לכסות על , מעשה שנעשה במטרה לאפשר או להקל על ביצוע עבירה אחרת (1)

חלופה זו נועדה להחליף את . ביצועה או להימלט מן הדין בעקבות ביצועה

, לחוק (4)-ו( 3()א)..3בסעיפים קטנים בעבירת הרצח הנסיבות המנויות כיום 

 ; גרימת מוות תוך ביצוע עבירה אחרתהנסיבה של למעט 

והמעשה נעשה , במשפט פלילי, או שצפוי למסור עדות, ורבן הוא עדהק (3)

 ; ע או להכשיל את ההליכים הפלילייםבמטרה למנו

מעשה שנעשה במטרה לעורר פחד או בהלה בציבור או במטרה  –מעשה טרור  (4)

 ;להשפיע על ממשלה או רשות שלטונית אחרת

  ;נעשה מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבורשמעשה  (5)

נעשה כפעולה עונשית במטרה להטיל מורא ולכפות אורחות שמעשה  (6)

דוגמה למקרה כזה הוא רצח על רקע טענה לפגיעה ; התנהגות על ציבור

  ".כבוד המשפחה"ב

נעשה תוך נקיטה באכזריות מיוחדת או תוך התעללות גופנית או שמעשה  (7)

 ; נפשית בקורבן

 ; הקורבן הוא קטין שהעושה הינו אחראי עליו (8)

 ; ורבן הוא חסר ישעהק (9)



או שהוא נשיא , הקורבן הוא עובד ציבור הממלא תפקיד באכיפת החוק (.1)

והמעשה נעשה , חבר כנסת או ראש רשות מקומית, שר בממשלה, המדינה

 ; בקשר למילוי תפקידו

 ;ע תוך יצירת סכנה לפגיעה חמורה באדם נוסףמעשה שבוצ (11)

גון טרור ולשם קידום ו של ארגון פשיעה או ארתמעשה שבוצע במסגרת פעילו (11)

 ;מטרותיו

 .סיפוק יצר המין או תאווה להמיתממניעים מיוחדים של מעשה שבוצע  (13)

 

רצח  –קרי  ,שלצידן יקבע עונש מאסר כעונש מרביכי לעניין עבירות ההמתה  ,מוצע לקבוע 

שיחולו עליו , מאסר לתקופה בלתי קצובה משמעו של עונש זה יהיה ,ושידול לרצח

 .שנות מאסר .3או עד , 1..1-א"תשסה, הוראות חוק שחרור על תנאי ממאסר

 

 מוצע לבטל את עבירת ההריגה  :והמרתה בעבירות חדשות ביטול עבירת ההריגה

  –שלוש עבירות חדשות  ותחת זאת לקבוע, במתכונתה הנוכחית

 15שהעונש המוצע בצידה הוא , חתתהמתה בנסיבות של אחריות מופעבירת  .א

בהגדרת עבירה זו  (.נושא זה נחלקו עמדות חברי הצוותב)שנות מאסר  .1או 

אשר מבוססות כולן על נסיבות מיוחדות הקיימות , נסיבות שמוצע לכלול חמ

 : היום בחוק

אשר מהווה כיום , המפורטות בעבירה, המתה בנסיבות של קנטור (1)

 ;תחילה בעבירת הרצחחריג ליסוד נפשי של כוונה 

 ;מעשה שנעשה עקב התעללות ממושכת מצד הקורבן (1)

מעשה שנעשה על ידי מי שיכולתו להבין את המעשה או להימנע  (3)

 ;ממנו הוגבלה בשל הפרעה נפשית או ליקוי שכלי

 ;מעשה שנעשה תוך חריגה מועטה מגדר ההגנות לאחריות פלילית (4)

דישות כלפי המתה בהתקיים הנסיבות אשר מקימות כיום חזקת א (5)

כניסה למצב , תוצאת המוות אצל העושה במצבים של שכרות

בהתנהגות פסולה ואחריות מבצעים בצוותא על עבירה שונה או 

 .א לחוק בהתאמה34 -יד ו34, (ב)ט34נוספת לפי סעיפים 

התקיימן וב, א לחוק..3סעיף ב קיימות כיוםלעיל ( 4)עד ( 1)כי נסיבות , יצוין

 . טיל עונש מאסר עולםמכות שלא להסהלבית המשפט  נתונה

שנות  9הוא  שהעונש המרבי שמוצע לקבוע בצידה, קלות דעתבמתה עבירת ה .ב

על הפער הניכר בין מידת  מבוססת ההצדקה להוספת עבירה זו. מאסר

, גרימת המוותאדישות לאפשרות יסוד נפשי של אשמתו של מי שממית תוך 

מקווה שהתוצאה : קרי, תממית תוך יסוד נפשי של קלות דעמי שלבין 

  .על אף שהוא מודע לאפשרות התרחשותה, הקטלנית לא תתרחש

עקב  ,מדובר בהמתה מתוך חמלה –ת הקורבן בקש עבירת המתה בעקבות .ג

 ממצב רפואי קשה הסובל, רבןוקה חופשית מפורשת ושקולה שלבקשה 



וא הלעבירה זו  העונש המרבי המוצע .בלו באופן סבירושלא ניתן להקל על ס

  .חמש שנות מאסר

 

  מוצע : בנוסף לעבירת גרם מוות ברשלנות, עבירת גרימת מוות ברשלנות רבתיקביעת

לקבוע עבירה שתהווה דרגת ביניים בין עבירת גרימת מוות ברשלנות ובין עבירת המתה 

גם התנהגות , מלבד תוצאת המוות, היסוד העובדתי של העבירה יכלול. בקלות דעת

. הסוטה במידה ניכרת מהתנהגות סבירה ומהווה הפרה של דין ,מסוכנת של העושה

היסוד הנפשי של עבירה זו יכלול מודעות ביחס להתנהגות ורשלנות ביחס לתוצאה 

מתנגדים לקביעת , בדעת מיעוט, גוריה הציבוריתיכי נציגי הסנ, יצוין. הקטלנית בלבד

 .עבירה זו

 

 אשר נוגעת לכלל עבירות הרשלנות , לחוק 12הקבועה בסעיף , תיקון הגדרת הרשלנות

הנורמטיבי  להסכמה בדבר הצורך להבהיר את הרףחברי הצוות הגיעו : בדין הפלילי

לא  ,עם זאת. ולהורידו לעומת מה שפורש בחלק מפסקי הדין, ת הרשלנותוהראוי בעביר

המלצת נציגי הפרקליטות ומחלקת ייעוץ וחקיקה . הושגה הסכמה באשר לאופן התיקון

כך שיושם דגש על היסוד העובדתי הכלול , לחוק( 1()א)11י יש לתקן את סעיף כ ,היא

וכן יורחב יסוד , בדבר יצירת סיכון בלתי סביר להתרחשות התוצאות, בהגדרת הרשלנות

מטרת התיקון . ולא רק על תוצאה, זה כך שיחול גם על סכנה הנמנית על פרטי העבירה

כך שתמוקד , סוד העובדתי של העבירהלהדגיש את הצורך במתן תוכן משמעותי לי

' פרופ. האחריות ברשלנות בנאשמים שמעשיהם מקימים אשם המצדיק הרשעה בפלילים

חלקת יעוץ בנוסף להמלצת מ ,גוריה הציבורית מציעיםינציגי הסנמר פוקס ו, קרמניצר

במבחן  ,הקיים היום "אדם מן היישוב"להחליף את מבחן ה, וחקיקה והפרקליטות

מבחן , לגישתם. אשר מתחשב במאפייניו האישיים של הנאשם, ואליאינדיביד

אינדיבידואלי משקף את יכולת הצפייה האמיתית של העושה ומביא לידי ביטוי את 

 .עיקרון האשמה

 

 עבירות הנגזרות לעבירת הרצח : 

ל כך שתתאם לחלק הכללי ש, מוצע לתקן את הגדרת העבירה: ניסיון לרצח (1)

 .שנות מאסר .1 -המרבי בגינה על כנו ש ולהותיר את העונ, החוק

כי העונש בגין עבירת השידול לרצח יהיה עונש , מוצע לקבוע :שידול לרצח (1)

 .כפי שקיים היום, ולא מאסר עולם חובה, מאסר עולם מרבי

עבירת הרצח סיוע להן  –סיוע לרצח כי העונש בגין , וצע לקבועמ: סיוע לרצח (3)

. שנות מאסר 15יעמוד על  –מירות רצח בנסיבות מחסיוע להבסיסית והן 

 –לחוק  31לגבי עבירת הרצח ההבחנה הקיימת היום לפי סעיף  בכך תבוטל

, שהעונש בגינה הוא מאסר עולם כעונש מרבי ,בין עונשו של מסייע לעבירה

 .שהעונש בגינה הוא מאסר עולם חובה ,לבין עונשו של מסייע לעבירה

 



 אשר כלולות היום בסעיף , בין שתי העבירות מוצע להפריד: שידול וסיוע להתאבדות

ת שידול ולקבוע בגין עביר, שנה הקבוע היום בגינן .1עונש של וכן להקל את ה, אחד

 .שנות מאסר 7 –ובגין עבירת סיוע להתאבדות , אסרשנות מ 14 –להתאבדות 

 

 בטל את העבירות הבאותמוצע ל: 

 .לחוק 3.7סעיף  –איום בכתב לרצוח  (1)

 .לחוק 311סעיף  –העלמת לידה  (1)

שהמתת , משמעות ביטול העבירה היא. לחוק 3.3סעיף  –המתת תינוק  (3)

גם בשים לב לתיקונים המוצעים , זאת. תינוק תיבחן ככל מעשה המתה אחר

כי נציגי , יצוין. הכוללים מדרג של המתה באחריות מופחתת, ח הצוות"בדו

 .גוריה הציבורית בדעת מיעוט מתנגדים לביטול הסעיףיהסנ

דוגמות , לעניין קשר סיבתי, המונה, לחוק 3.9כן מוצע לבטל את סעיף  (4)

 .למקרים פרטניים של גרימת מוות

 

 חברי הצוות נחלקו באשר לדין שראוי להחיל על תיקים תלויים ועומדים: הוראות מעבר .

היא לכלול בתיקון הוראת מעבר  י הפרקליטות ומחלקת ייעוץ וחקיקההמלצת נציג

לחוק על תיקים תלויים ועומדים בעת כניסתו ( א)5יישום של סעיף שתתייחס לאופן ה

שתיקו תלוי , כי הוראות תיקון זה יחולו על נאשם, הוראה זו תבהיר. לתוקף של התיקון

רק במקום שבו העונש שייגזר עליו לפי הדין לאחר התיקון קל יותר מאשר העונש , ועומד

כאשר הדין ייבחן על פי הגדרת , עבירהשייגזר עליו לפי הדין כפי שהיה בעת ביצוע ה

ר פוקס ונציגי מ, רמניצרק' המלצת פרופ. העבירה בכללותה לפני התיקון ולאחריו

כאשר להשקפתם אופן , היא לא לקבוע הוראת מעבר בתיקון זה גוריה הציבוריתיהסנ

הוא על ידי פירוק הגדרת העבירה המוצעת לאלמנטים המרכיבים ( א)5היישום של סעיף 

ים טב באלמנשבלבד ולא מתחשבה אשר מתחשב באלמנטים המקלים , והחלת דין, תהאו

 .המחמירים שבה


