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חוקי יסוד במדינת ישראל

הזכות לשוויון בחינוך

הזכות לשם טוב

בית המשפט לנוער

המשפט הפלילי

גלישה בטוחה ברשת

זום עם שופטים
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משוב

מורים יקרים,

אקטואליים בנושאים  משפטי  חומר  כולל  בשנה  פעמים  שלוש  המתפרסם  במשפט  מה  ביטאון 
כן, הביטאון  כמו  מגוונות.  בסוגיות חברתיות  בית המשפט  ורלוונטיים, המשקף את פסיקותיו של 

כולל נושאים מתחומי החברה והתרבות המשיקים לחומר המשפטי הכלול בביטאון.

הביטאון הוא בשבילכם ושלכם, נשמח לקבל חוות דעת על מידת השימוש בו, על התאמתם של
שבהם  לנושאים  והצעות  לשיפור  עצות  בכיתות.  לדיון  תרומתו  ועל  לצורכיכם  השונים  הנושאים 

הייתם מעוניינים לקבל מידע התומך בעבודתכם כמחנכים בבתי הספר תתקבלנה בברכה.

ornay@court.gov.i l ניתן להעביר משוב במייל: 

ד"ר אורנה יאיר, מוזיאון מורשת בתי המשפט  או לכתובת המערכת:  

בית המשפט העליון, רחוב שערי משפט 1           

קריית בן־גוריון ירושלים, 9195001           

טל: 075-7450579 ;   פקס: 074-7480442          
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074-7480612/3  לתיאום פעילות בבית המשפט העליון לבתי ספר יסודיים, לחטיבות ביניים, לבתי ספר תיכונים ולציבור הרחב

לתיאום פעילות בהיכל המשפט 
בהרצלייה  מיכל ברוטין

 050-6256409 | 074-7483707
רינת בר 074-7483703 

050-6256434 |

לתיאום פעילות בהיכל 
המשפט בנצרת  הפעילות 

הופסקה עקב מגפת הקורונה. 
תפורסם הודעה עם התחדשות 

הפעילות.

לתיאום פעילות בהיכל 
המשפט בחיפה  הפעילות 

הופסקה עקב מגפת הקורונה. 
תפורסם הודעה עם התחדשות 

הפעילות.

לתיאום פעילות בהיכל 
  המשפט בבאר שבע

הפעילות הופסקה עקב מגפת 
הקורונה. תפורסם הודעה עם 

התחדשות הפעילות.

לצפייה בכל הביטאונים "מה במשפט" באתר האינטרנט:
https://supreme.court.gov.il/museum/Pages/Magazines.aspx   
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מורים יקרים,

בביטאון "זום עם שופטים" תמצאו אסופת שיחות במגוון נושאים שנערכו במרשתת עם שופטים.

בעבודה,  או  בבית  לבידוד,  סגר  בין  במקומותינו  כולנו  התכנסנו  עת   ,2021—2020 השנים  של  המיוחדים  בימים 
בקפסולות ובצוותים מצומצמים, מאומתים חולים או בריאים, בחופשה בתשלום או אחרת – הלך השימוש בזום וצבר 
תאוצה ומקום משמעותי בחיינו. בעיקר הוא שימש לתקשורת זמינה המאפשרת לקיים פגישות רבות־משתתפים 

ותחליף יעיל לפגישות הפרונטליות האסורות וכן תחליף לימי עיון שנאלצנו לבטל בשל הוראות התו הסגול. 

המיזם "זום עם שופטים" ִאפשר לנו להמשיך ולקיים מפגשי עיון של מגוון מוסדות ואוכלוסיות עם שופטים. הנושאים 
– ערב רב של עניינים חברתיים בעלי  ידי המשתתפים, כל קבוצה בהתאם לתחומי העניין שלה  נבחרו כולם על 
היבטים של חוק ומשפט. הנושאים השונים שנבחרו משקפים נקודות עניין בחברה הישראלית ואת תחום התוכן של 

קבוצות המשתתפים השונות.

בהתאם לכך הגיוון הרחב שאתם פוגשים בביטאון נובע מקהלי משתתפים שונים, מנושאים שונים ומשופטים שונים. 
האחידות נשמרת אך ורק בפורמט משך הפגישות שנקבע מראש ל־30—45 דקות. 

הריבוי הנרחב והמרתק גרם מן הסתם גם לחוסר האחידות בטקסטים הכלולים בביטאון זה,  שכן הוא נובע מהתאמה 
הכלולות  שהשיחות  הביטאון  של  כוחו  זהו  שונים.  ועיסוקים  ממגזרים  המגיעים  גילים  של  רחב  במנעד  לקהלים 
המשתתפים,  של  השונה  לרקע  בהתאם  לסירוגין  וממוקדות  מרחיבות  והן  בחברה  שונות  לקבוצות  מותאמות  בו 
עם  לפגישה  דומה  אינה  לדוגמה,  תלמידים  קבוצת  או  נוער  בני  עם  פגישה  למשל,  שגילו.  ולעניין  המוקדם  לידע 
קבוצת בעלי תפקידים מומחים בתחומם – שם עולות שאלות מקצועיות כמו במפגשים עם אנשי רווחה וחינוך. כפי 
שתמצאו במהלך הקריאה, אכן מדובר בשיחות ולא במאמרים ולכן כדי לשמר את אופי השיח שהתקיים, הותרנו 

במקומן מטבעות לשון יום־יומיות, פניות בגוף ראשון והתייחסות ספציפית לדמויות מהקהל ומהמשתתפים.

לעיתים שילבו המשתתפים בשיח התייחסות אישית, לעיתים התנהל המפגש כהרצאה פרונטלית, לפעמים במקצב 
ואחד  סגנונות שונים. בכל אחד  יחד  והיו מקרים שהתקיימה התנהלות כלאיים שחיברה   – ותשובות  של שאלות 
מהמקרים הותרנו את אווירת המפגש וסגנון התנהלות השיח על כנם. האחידות נשמרה כאמור רק בנוגע למסגרת 

הזמן שנתחם ל־30—45 דקות ובשילוב של הפניות למקורות רלוונטיים למידע שנמצא בדברי השופטים.

בשונה  לכן,  בלבד.  הזום  במפגשי  שעלה  ֶהָעשיר  במידע  המורים  אתכם  לשתף  היא  הנוכחי  הביטאון  של  מטרתו 
מביטאונים אחרים בסדרת "מה במשפט", בביטאון זה לא תמצאו מסגרות נושא, נקודות לדיון וכתבות חופשיות. 

בין הנושאים שעלו במפגשים תמצאו סוגיות מתחום החוקה וחוקי היסוד ובהן שיחות בנושא עקרון השוויון, השוויון 
בחינוך והזכות לשם טוב, עניינים מתחום חופש הביטוי והסכנות שברשת, סוגיות מבתי המשפט למשפחה ופסיקה 
בעניין ילדים עם מוגבלויות, התמודדות עם פגיעה בילדים והיכרות עם בתי המשפט לנוער והסוגיות הרבות הנדונות 

בהם.

ותעשו  עניין  בו  שתמצאו  מקווים  אנו  במפגשים.  שהשתתפו  והקבוצות  הגופים  שמות  את  תמצאו  בביטאון  בעיון 
בחומרים המצויים בו שימוש גם בכיתות.

אנו מודים לכולם על שיתוף הפעולה ומשתפים בשמחה בתוצרים

 בברכת בריאות טובה
מערכת ביטאון מה במשפט

ביטאון מה במשפט למורים בבתי הספר התיכונים  |  המערכת: ד"ר אורנה יאיר, הילה 
יוסי חסיד,  רוז, טל לוק, ליאת דרייר, ניצן ישראלי, נעמה ברק, עינת גרינברגר, שירה הדר, עו"ד 
עו"ד יפעת דומידיאנו  |  עריכת לשון והגהות: יאיר בן־חור  |  עיצוב והפקה: סטודיו סקורפיו 88 
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תוכן העניינים

זכויות יסוד במדינת ישראל

//  5הזכות לשוויון בחינוך – השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון   

הזכות לשם טוב – השופט אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת 
בית המשפט העליון בדימוס   

11  //

//  17הזכות לקיום בכבוד – השופטת דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס  

חוקה וחוקי יסוד במדינת ישראל – השופט עמית יריב, סגן נשיא בית משפט 
השלום בתל־אביב-יפו 

19  //

//  26ערך השוויון – השופטת טל פישמן־לוי, בית משפט השלום בתל־אביב-יפו  

גבולות חופש הביטוי והמשפט הפלילי

//  33הסכנות ברשת – השופטת דפנה ברק־ארז, בית המשפט העליון  

//  40המשפט הפלילי – מקרים ודוגמאות – השופט אלכס שטיין, בית המשפט העליון   

//  49גלישה בטוחה ברשת – השופטת ליזי פרוינד, סגנית נשיאת בתי המשפט לנוער   

היבטים משפטיים לעבירות פליליות ברשת  – השופטת חגית מאק־קלמנוביץ, 
בית המשפט המחוזי בירושלים   

54  //

גבולות חופש הביטוי במערכת החינוך – השופטת שרון לארי־בבלי, 
בית משפט השלום בירושלים   

61  //

שיפוט נוער, חינוך מיוחד, ילדים עם מוגבלויות ופגיעה בילדים

//  67חוק חינוך מיוחד – השופטת יעל וילנר, בית המשפט העליון   

פסיקות בית המשפט לגבי ילדים עם מוגבלויות – השופטת ענת אלפסי, 
סגנית נשיאת בתי משפט השלום במחוז דרום 

72  //

אולם ועולם בית המשפט לנוער – השופטת מיכל קפלן־רוקמן, 
נשיאת בתי המשפט לנוער   

79  //

//  86בית המשפט לנוער – השופטת ליזי פרוינד, סגנית נשיאת בתי המשפט לנוער  

התמודדות בתי המשפט עם תופעה של פגיעה בילדים – השופטת טל ויסמן בן־שחר,
בית המשפט לנוער בנצרת  

95  //

מה
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הזכות לשוויון בחינוך
מפגש בזום עם השופטת אסתר חיות

נשיאת בית המשפט העליון

י ל א ר ש י ה י  כ ו נ י ח ה ן  ו כ מ ה י  ר ב ח משתתפים: 
ק  א ' צ ר ו ק ש  ו נ א י ם  ש ל  ע

המשפט  בבית  שופטת  לכהונת  מונתה  חיות  אסתר  השופטת 
בית  נשיאת  לכהונת  מונתה   2017 ובשנת   ,2004 בשנת  העליון 

המשפט העליון. 

שם א על  הישראלי  החינוכי  המכון  נציגי  אתכם,  לפגוש  שמחה  ני 
לדבר  שבחרתם  הנושא  על  מאוד  שמחה  ואני  קורצ'אק,  יאנוש 
עליו – השוויון בחינוך – אשר תואם כל כך את רוח המכון שאליו אתם 
משתייכים ואת הדמות החינוכית שאת מורשתה מבקש המכון לשמר 

ולקדם. 

את  לפרק  נוכל  משפטיות  בעיניים  בחינוך  לשוויון  ההתייחסות  לצורך 
מערכת  עוסקת  שבו  הזכויות  שיח  ואכן,  וחינוך.  שוויון  לשניים:  המושג 
המשפט לא מעט מתלבט בכל אחת מן הסוגיות האלה בנפרד ובשתיהן 

גם יחד.

בבג"ץ  דמוקרטית.  במדינה  חברתיות  זכויות  אודות  על  בשיח  לדיון  עולה  לחינוך  הזכות 
רובינשטיין נגד הכנסת1 נדונה חוקתיותו של חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים2, המקנה 
פטור מלימודי ליבה לתלמידי כיתות ט' עד י"ב במוסדות חינוך חרדיים המכונים "ישיבות 

קטנות".

בדיון הועלו גישות שונות בהקשר למקומה של הזכות לחינוך כזכות חוקתית. כפי שאתם 
בוודאי יודעים כאנשי חינוך, הזכות לחינוך איננה מופיעה במפורש בחוקי היסוד המהווים 
פרקים בחוקה הישראלית שמלאכת כתיבתה נמשכת מאז קום המדינה והיא טרם הושלמה. 
הדבר עשוי היה להתפרש כהסדר חוקתי השולל את היותה של הזכות לחינוך זכות יסוד, 
אך באותה עתירה בעניין רובינשטיין סברתי כי זו מסקנה שאין לקבל. העוגן החוקתי שבו 
נעזרתי כדי להגיע אל המסקנה כי הזכות לחינוך היא זכות חשובה ובעלת היבטים חוקתיים, 
הוא הערך של כבוד האדם שבחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו. וכך כתבתי בפסק הדין בעניין 
חינוך,  לקבל  כזכות  במובנה  הפחות  לכל  לחינוך,  הזכות  כי  בעיניי  ספק  "אין  רובינשטיין: 
קשורה קשר ענייני הדוק לכבוד האדם ]...[ אכן, החינוך הוא אחד מאבני המסד לעיצובו של 
הפרט, לפיתוח אישיותו כאדם ולמימוש יכולותיו וכישרונותיו. הוא מקנה לו כלים להשתלב 
ולהשיג את  חייו  נתיב  לו לבחור את  חי, לממש את האוטונומיה הנתונה  בחברה בה הוא 
שוויון ההזדמנויות שהוא זכאי לו. הקשר בין הזכות לחינוך ובין זכות האדם לכבוד הוא אפוא 
מובהק וברור וניתן לומר כי הגשמת הזכות לקבל חינוך היא תנאי הכרחי לחיים של כבוד 

11  בג"ץ   בג"ץ 3752/103752/10  רובינשטיין נ’ הכנסתרובינשטיין נ’ הכנסת )נבו  )נבו 17.09.201417.09.2014(.(.

22  חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח-  חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח-20082008..
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בחברה וליכולתו של הפרט לממש את הזכויות החוקתיות האחרות הנתונות לו ובהן, בין 
היתר, חופש הביטוי, חופש העיסוק, חופש הבחירה וההצבעה וחופש ההתאגדות ]...[ על כן 
חשוב בעיניי כי נשמיע בקול צלול וברור את הקביעה לפיה הזכות לחינוך היא זכות חוקתית. 
כך נהג בית משפט זה בעבר בהכירו בזכויות חוקתיות אחרות הנגזרות מזכותו של האדם 

לכבוד..."

לגישתי, המדינה מחויבת להבטיח שכל אדם – וילד הוא אדם, אדם קטן, אבל אדם בעל 
זכויות וצרכים כפי שלימד אותנו יאנוש קורצ'אק – יזכה לחינוך הבסיסי הנדרש. זאת כדי 
חברתית  מנחיתות  יסבול  שלא  וכדי  כישוריו  ואת  אישיותו  את  יכולותיו,  את  לפתח  שיוכל 

במדינה שבה הוא חי בשל היעדר השכלה.

הזכות לשוויון – השוויון נזכר במגילת העצמאות שבה הוצהר כי מדינת ישראל תקיים שוויון 
זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. השוויון הוכר זה מכבר גם 
בפסיקה "כעקרון יסוד חוקתי השלוב ושזור בתפיסות היסוד המשפטיות שלנו ומהווה חלק 

בלתי נפרד מהן"3. 

למרבה ההפתעה, השוויון אף הוא אינו מופיע באופן מפורש בחוקי היסוד וגם לגביו – בדומה 
- פסק בית המשפט העליון כי הוא נגזר  למהלך הפרשני שתיארתי לעניין הזכות לחינוך 
מערך כבוד האדם בהיותו אחד מאבני היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, 
ומשמעותו היא יחס שווה לשווה ויחס שונה לשונה במידת השוני ביניהם4. איסור ההפליה 
הוא תמונת הראי של עקרון השוויון. הפליה היא הבחנה בין אנשים או בין עניינים מטעמים 
לנהוג  צורך  לעיתים  יש  בתוצאותיו,  גם  נבחן  המהותי  שהשוויון  ומשום  ענייניים,  שאינם 

בהעדפה מתקנת לטובת קבוצה חלשה במטרה לקדם את השוויון בין השונים.

אין ספק כי החינוך העסיק מאוד את יאנוש קורצ'אק, ודומה בעיניי כי גם לסוגיית השוויון 
בתפיסתו  משמעותי  מקום  היה  בפרט  השונים  היבטיה  על  בחינוך  השוויון  ולסוגית  בכלל 
וממנו ראוי כי נלמד ונחכים. כך למשל הוא מתאר את חוויית ההדרכה, ההוראה והטיפול 
בילדים ובני נוער חסרי אמצעים מתוך הכרה כי ילדים אלו נפגעים פעמיים: הם הופלו לרעה 

בשל היותם עניים, וחוו חוסר שוויון בשל היותם ילדים.

מן  חלק  הילדים.  של  בעולמם  הכלכליים  הפערים  את  בספריו  לתאר  היטיב  קורצ'אק 
הסיפורים שכתב מתארים את המחסור, את הילדים הנאלצים לעבוד לפרנסתם ואינם זוכים 
לחינוך בסיסי – והוא ביקש לעשות מעשה ולעזור. תחילה בהדרכה בקייטנות ולאחר מכן 

בהקמת בית היתומים המיועד להעניק לילדים שוויון הזדמנויות. 

נוגע ללב הוא הקטע שכתב בספרו "בקייטנה" על חוויותיו כמדריך בקייטנה לילדים חסרי 
אמצעים. בספר הוא מנסה להנחיל לילדים את הכרת הטוב הקיים שיש לשמוח בו, ביודעו 
כי לעולם אי אפשר יהיה למצוא פתרון מושלם לבעיית חוסר השוויון. וכך הוא כותב: "משום 
כך גם שמח יותר לילדים בקייטנה מאשר לילדים עשירים בני גילם בנאות הקיץ המפוארים, 

במקום שלכל ילד קטן יש הרבה מבוגרים המפריעים לו לשחק בשמחה"5. 

לב  שם  השלטון  שבו  מהלך  מסרטט  הוא  הזה,  החסר  לתיקון  החתירה  ומתוך  זאת  עם 
למצוקתם הכלכלית של הילדים. השלטון בעולם הילדים של קורצ'אק נתון בידיו של המלך 
מתיא, הנסיך שנולד לבית מלוכה עשיר ומגלה את חוסר השוויון בצאתו החוצה. בשיחה 

33  בג"ץ   בג"ץ 114/78114/78  מוחמד סעיד בורקאן נ’ שר האוצרמוחמד סעיד בורקאן נ’ שר האוצר, פס"ד לב), פס"ד לב)22( ( 800800 ) )19781978(.(.

44  אהרן ברק,   אהרן ברק, כבוד האדם כבוד האדם –– הזכות החוקתית ובנותיה הזכות החוקתית ובנותיה, ), )20142014( עמ’ ( עמ’ 692692..

55  יאנוש קורצ’אק,   יאנוש קורצ’אק, בקייטנהבקייטנה )יסוד,  )יסוד, 19781978, תרגם: אריה בוכנר(, עמ’ , תרגם: אריה בוכנר(, עמ’ 1212––1313..
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וחזקים כמוני?"  עם הרופא המתלווה אליו שואל המלך מתיא: "האם כל הילדים בריאים 
"לא, מתיא... לא, יש ילדים רבים חלשים וחולים. ילדים רבים גרים בדירות לחות וחשוכות 
המזיקות לבריאותם, אינם יוצאים לכפר, אין להם די אוכל להשביע את רעבונם ולכן הם גם 

מרבים לחלות"6.

המלך מתיא הצעיר מחליט לתקן תיקונים שידאגו לכך שמה שנראה בעיניו כצורכי הקיום 
– יחולקו באופן שוויוני בין כל הילדים, וכל בתי  – ממתקים וצעצועים  הבסיסיים לכל ילד 

הספר ישופצו בהתאם לכך. 

המלך־הילד מקדם גם את ההכרה במקומם של הילדים בעולם קבלת ההכרעות הציבורי 
ואת הרעיון של שוויון ואיסור הפליה – שאותו יש לתרגם גם למתן זכויות לילדים. את הרעיון 
הזה מתמצת המלך מתיא כך: "החלטנו שהשלטון יעבור לידי העם, כדי שהעם כולו יוכל 
להביע את דעתו ולומר למה הוא זקוק. אך שכחתם, רבותיי השרים, שהעם אינו רק מבוגרים, 

אלא גם ילדים..."

והוצאת עיתון מתוך תובנה  ילדים  הרעיון המתגבש אצלו הוא הקמת אספה לאומית של 
כי בכך יינתן לילדים מקום להציג את צורכיהם, לבטא את רצונותיהם ולקבל את המידע 
לומר  עליהם  וגם  נציגיהם  הילדים לבחור את  על  "גם  זכויותיהם:  על  הנחוץ להם לעמוד 
אם הם רוצים שוקולד, בובות או אולרים, או אולי הם מעדיפים דבר אחר. ]...[ גם הילדים, 
ובעיתון הזה עליהם לכתוב מה רצונם  יום.  ֵיצא בכל  כמו המבוגרים, זקוקים לעיתון אשר 
איננו מסוגל  יעשה מה שיעלה בדעתו, שהרי המלך  ולא שהמלך  יעשה למענם,  שהמלך 
לדעת מה רוצה כל אחד, הוא איננו יכול לדעת הכול, אך העיתון יודע הכול. למשל, כאשר 
חילק מתיא שוקולד לכל הילדים, בכפרים לא קיבלו הילדים שום דבר משום שהפקידים 
אכלו את השוקולד בעצמם ולא נתנו לילדים. והילדים אפילו לא ידעו שמגיע להם שוקולד 

מפני שאין להם עיתונים..."7

הקטע היפה הזה מתוך המלך מתיא הראשון מדגים למעשה כיצד אפשר לרתום ערכים 
דמוקרטיים של שוויון, חופש ביטוי והזכות לדעת כדי להגשים את אותם ערכים גם בעולם 

הילדים. 

ספר החוקים הישראלי מתכתב עם גישה זו בשורה של חוקים. חוקים אלו מצויים במדרגה 
יותר מחוקי היסוד המדברים אלינו בשפה של עקרונות מופשטים, אך  נורמטיבית נמוכה 
חוק  למשל,  כך  שונים.  קונקרטיים  עניינים  מסדירים  שהם  הרגילים  החוקים  של  יתרונם 
זכויות התלמיד תשס"א-2000 קובע בסעיף 5)א( איסור הפליה מפורש ולפיו "רשות חינוך 
מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם לא יפלו תלמידים מטעמים עדתיים, מטעמים 
של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי־כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית 

או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

)1( רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;

)2( קביעת תוכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;

)3( קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;

)4( זכויות וחובות של תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם"8.

66   יאנוש קורצ'אק,    יאנוש קורצ'אק, המלך מתיא הראשוןהמלך מתיא הראשון )כתר,  )כתר, 19791979, תרגם: אורי אורלב(, עמ’ , תרגם: אורי אורלב(, עמ’ 106106..

77  שם, עמ’   שם, עמ’ 138138..

88  חוק זכויות התלמיד, תשס"א-  חוק זכויות התלמיד, תשס"א-20002000..
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השוני העדתי הנזכר בתחילתו של הסעיף נדון בפסק דין "עמנואל"9 שבו עלתה השאלה 
אם שוני דתי ושוני עדתי רלוונטיים להפרדה מוחלטת בין בנות המשתייכות לעדות שונות 
בבית הספר. בשנת 2007 הוקמה "מגמה חסידית" בבית הספר "בית יעקב" בעיר עמנואל, 
כללו קירות  נפרדים. העבודות  גופים  לשני  הבניין  בתוך  פיזית  ובעקבותיה החלה הפרדה 
נקבעה  בחצר.  הפרדה  גדרות  והקמת  החלונות  כיסוי  המורים,  ובחדר  גבס במסדרונות 
תלבושת אחידה שונה לכל מגמה ומערכת הפסקות נבדלת. תלמידות "המגמה הרגילה", 
 )73%( )77%( ממוצא מזרחי, הופרדו כך מתלמידות "המגמה החסידית", מרביתן  מרביתן 

ממוצא אשכנזי. 

השופט אדמונד לוי קבע בפסק דינו באותו עניין כי יש לאזן בין הזכות לחינוך מגזרי לבין 
הזכות לשוויון, ואיזון זה לא נערך כראוי. הוא קבע כי "בית הספר 'בית יעקב' ומרכז החינוך 
העצמאי פגעו אפוא בזכותן של התלמידות הספרדיות לשוויון, ובכך חרגו מהאיזון החוקתי 

שבין הזכויות הנוגעות בדבר".

שבמסגרתה  ייחודית  מגמה  לקיים  רשאי  חינוכי  מוסד  כי  עולה,  האמור  "מכל  נימק:  וכך 
יילמדו אורחות הדת ותפיסת העולם של קהילה פלונית. כך גם רשאי המוסד לקבוע כללי 
במסגרתה.  הנלמדים  הלימוד  תוכני  הטמעת  לצורך  מגמה  לתלמידי  רלוונטיים  התנהגות 
ברם על המוסד לאפשר לכל תלמיד העומד בתנאי הסף הרלוונטיים והמבקש לאמץ את 
בשיוכו  אין  כי  ברי  לכול  ומעל  חפץ.  הוא  שבה  במגמה  ללמוד  לכך,  הנלווה  החיים  אורח 
העדתי של תלמיד כדי להוות תנאי רלוונטי לקבלתו למגמה פלונית, ואין ביצירת הפרדה 
בתוך מוסד לימודי אחד – באמצעות הפרדתם של תלמידים לאורך כל שעות הלימודים, 
הנהגת תלבושת אחידה שונה, הפרדת חדר המורים וגביית כספים עודפת – משום אמצעי 

רלוונטי לתכלית לימודיהם של תלמידים". 

כאשר אנו מדברים על שוויון בחינוך כזכות חוקתית, המשמעות היא גם שיש לדאוג לשוויון 
באופן  זאת  לחינוך.  המשאבים  ובהקצאת  בהנגשתם  החינוך,  שירותי  במתן  ולאי־הפליה 
תקציבי  של  עודפת  הקצאה  לעיתים  כך  הרצויה.  החינוכית  התוצאה  אל  החותר  שוויוני 
החינוך או הנגשה ייחודית לקבוצה מסוימת תביא לתוצאה שוויונית יותר. כתב על כך יורם 
רבין בספרו על הזכות לחינוך10, כי "הזכות לשוויון בחינוך, כמו עקרון השוויון הכללי, אינה 
לפעול  יש  בחינוך  שוויון  כדי להשיג  לשוויון מהותי. לפעמים,  לשוויון מכני אלא  מתייחסת 
הפרטים  בין  האפשרית  השונות  את  בחשבון  מביא  בחינוך  המהותי  השוויון  שונות.  מתוך 
הנזקקים  לילדים  טיפוח,  לטעוני  יותר  רבים  משאבים  להעניק  יש  לכן  השונות.  והקבוצות 

לחינוך מיוחד, למגזרים אשר סבלו בעבר מהפליה בחינוך וכדומה". 

סעיף 2 )א()8( לחוק חינוך ממלכתי11 מגדיר את שוויון ההזדמנויות כחלק ממטרות החינוך: 
"להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה 

המעודדת את השונה והתומכת בו".

זו שאלה מורכבת ובית המשפט נדרש לעסוק בה לא מעט. אחד  כיצד יש לעשות זאת? 
נדונו בבית המשפט העליון, המדגים היטב את תרומתו של בית המשפט  הנושאים אשר 
מיוחד  לחינוך  הזכות  כי  שקבע  ית"ד12,  בג"ץ  הוא  הזדמנויות,  של  מהותי  לשוויון  בחתירה 
כלולה אף היא בזכות לשוויון בחינוך. באותו מקרה דרשו ההורים החברים בעמותת ית"ד 

99  בג"ץ   בג"ץ 1067/081067/08  עמותת “נוער כהלכה" נ’ משרד החינוךעמותת “נוער כהלכה" נ’ משרד החינוך, פס"ד סג), פס"ד סג)22( ( 398398 ) )20092009(.(.

1010  יורם רבין   יורם רבין הזכות לחינוךהזכות לחינוך ) )20022002( עמ’ ( עמ’ 131131..

1111  ס’   ס’ 22)א())א()88( חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-( חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-19531953..

1212  בג"ץ   בג"ץ 2599/002599/00  ית"ד ית"ד –– עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ’ משרד החינוך עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ’ משרד החינוך, פס"ד נו), פס"ד נו)55( ( 834834 ) )20022002(.(.
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בעלי  לילדים  ייחודיים  חינוך  מוסדות  בהקמת  רק  לא  ביטוי  לידי  יבוא  בחינוך  השוויון  כי 
צרכים מיוחדים, אלא גם בהקצאת המשאבים הנחוצים לשילובם של הילדים המתאימים 
לשילוב במוסדות החינוך הרגילים. בעקבות פסק הדין העקרוני שניתן באותה עתירה אכן 
תוקן בשנת 2002 חוק חינוך מיוחד ונקבעו בו הוראות פרק ד131, "שילוב תלמיד עם צרכים 
הצוות הרב־מקצועי  בדבר תהליך השיבוץ,  הוראות  כולל  הפרק  הרגיל".  בחינוך  מיוחדים 

שיוקם בבית הספר, תוכנית הלימודים היחידנית עבור התלמיד המשולב ועוד.

ושונים: קבוצות מיעוט, עולים חדשים, מרכז  החברה הישראלית מורכבת ממגזרים רבים 
ופריפריה, גברים ונשים, זרמים דתיים שונים – לא אחת עולה שאלה מרכזית נוספת הנוגעת 
האופן  על  להחליט  והזכות  האוטונומיה  להורים  נתונות  אם  השאלה  והיא  בחינוך  לשוויון 
שבו יתחנכו ילדיהם, או שמא רשאית המדינה להנהיג מדיניות אחידה וקווים זהים לחינוך 
בשם עקרון השוויון. האם יש מקום לתת ביטוי לתכונות ולמאפיינים של הקהילות והתרבויות 
השונות? האם יש לאפשר חינוך נפרד לבעלי יכולות כלכליות שונות ולבעלי שאיפות מצוינּות 
בתחום דעת כזה או אחר? איך מאזנים בין האינטרסים השונים ואיך מונעים הדרה והפליה 

פסולה? מהו תפקידו של בית המשפט בשאלות אלו?

פסק דין שטיפל באחד ההיבטים הללו הוא בג"ץ ג'קלין נגד משרד החינוך14. בפסק דין זה 
עלתה שאלת היעדר השוויון הכלכלי וחוקיותם של חוזרי מנכ"ל משרד החינוך לתשלומי 
ידי השופט עמית, הוא מציין כי "אחד התחומים המעוררים  הורים. בפסק הדין שניתן על 
רגשות עזים בציבור הישראלי, הוא נושא החינוך בכלל והשוויון בחינוך בפרט..." החוזרים 
הותקפו משני הצדדים, הן מצד העותרים המצדדים בעקרון השוויון בחינוך הן מצד ההורים 

המצדדים בזכות האוטונומיה ההורית בחינוך. 

בית המשפט פסק כי בהקשר זה חוזרי המנכ"ל שנתקפו משקפים איזון ראוי בין הזכויות 
בחינוך.  הורית  לאוטונומיה  הזכות  מול  בחינוך  לשוויון  הזכות   – המתנגשים  והאינטרסים 
הקביעה הייתה כי "בהתגוששות בין שני הערכים המתחרים – שוויון בחינוך מול אוטונומיה 

של ההורים – אף אחד משני הערכים אינו מוחלט". 

אפשר לאתר את ההתדיינות בין שוויון בחינוך לחינוך אליטיסטי גם בתוך המסורת שלנו. 
הגמרא במסכת יומא מספרת על החסם הכלכלי שעמד לפני הלל הזקן בדרך להשכלתו. 

כאדם בוגר לא תשלומי הורים מנעו את כניסתו, אלא כספו־שלו: 

"אמרו עליו על הלל הזקן, שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בְטַרָּפִעיק15. חציו 

היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת 

לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. עלה ונתלה וישב על 

פי ארובה כדי שישמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון. אמרו אותו היום 

ערב שבת היה ותקופת טבת הייתה וירד עליו שלג מן השמים. כשעלה עמוד 

השחר אמר לו שמעיה לאבטליון: אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל 

וראו דמות אדם בארובה עלו ומצאו עליו  יום המעונן הוא הציצו עיניהן  שמא 
רום שלש אמות שלג פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה..."16

1313  פרק ד  פרק ד11 לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח- לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-19881988..

1414  בג"ץ   בג"ץ 5004/145004/14  ג’קלין ואח’ נ’ משרד החינוךג’קלין ואח’ נ’ משרד החינוך )נבו  )נבו 07.08.201907.08.2019(.(.

1515  מטבע קטנה, שווָיּה חצי דינר, מהמילה היוונית טרופאיקא.  מטבע קטנה, שווָיּה חצי דינר, מהמילה היוונית טרופאיקא.

1616  יומא לה, עמוד ב.  יומא לה, עמוד ב.



התיכונים        ביטאון 41     |     מארס  102022 הספר  בבתי  למורים  מה  במשפט    |   ביטאון 

השארתו של הלל בחוץ, משום שידו אינה משגת לשלם את שכר הלימוד היומי, האפילה 
וגרמה לשמעיה ואבטליון לשים לב להיעדרו של התלמיד  על בית המדרש המואר תמיד 
המסור. דומה בעיניי שהאפילה הזאת שנפלה על בית המדרש היא סמלית, כי בית מדרש 

רק למי שידו משגת, יש בו בעיניי סוג של חושך במובן הערכי. 

בית הלל כמתנגד לעמדת החינוך האליטיסטי  זו החוויה אשר בעטייה צוטט  הייתה  אולי 
אשר הציג בית שמאי: על פי אבות דרבי נתן, בפירוש על דברי מסכת אבות )א, ב( "והעמידו 
תלמידים הרבה", מופיעות עמדות שונות של בית שמאי ובית הלל בנוגע להנחיה זו. "בית 
שמאי אומרים: "אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר. ובית הלל אומרים: 

לכל אדם ישנה..."17 

לקראת סיום ראוי לשוב אל יאנוש קורצ'אק, שהאמין בשוויון בחינוך והנהיג שוויון בפני החוק 
והמשפט  החוק  של  בכוחם  האמין  הוא  שניהל.  היתומים  בבית  כאחד  ולילדים  למבוגרים 
לקדם ערכים של שוויון. הוא חינך את הילדים ברוח זו באמצעות מוסדות המשפט שהקים 
ובהם פעלו הילדים כשותפים מלאים בעיצוב חברת הילדים. אכן במקום הטפה תיאורטית 
לעקרונות נעלים, השכיל קורצ'אק להעביר מסרים אלו ולהטמיעם באמצעות עשייה יום־

יומית מעוררת השראה. 

כי לצד אנשי החינוך שאי אפשר להפריז בחשיבות תרומתם לעיצוב  לומר  ואני מבקשת 
ואנו עושים כמיטב  וערכית, נדרשים גם אנו אנשי המשפט לתת את חלקנו,  חברה טובה 
של  כשנה  לפני  המרגשת  זכייתה  את  לפניכם  להזכיר  המקום  זה  אותו.  למלא  יכולתנו 
שם  על  החיוך"  ב"אות  ויגוצקי־מור,  גלית  השופטת  בדימוס,  לנוער  המשפט  בתי  נשיאת 
זה  בתחום  ילדים.  העצמת  בתחום  משנתו  של  מעשי  יישום  על  המוענק  קורצ'אק  יאנוש 
יש לבתי המשפט לנוער תרומה משמעותית וחשובה שהיא לעיתים בבחינת הצלת נפשות 
ממש. חברתי השופטת בדימוס סביונה רוטלוי שכיהנה בעבר כנשיאת בתי המשפט לנוער, 
מקדישה גם היא זה שנים רבות חשיבה ומאמץ להתוויית הדרך שבה צריכה מדינת ישראל 
הייתה  לניסוחּה  אשר  האו"ם18,  של  הילד  זכויות  אמנת  בדרישות  לעמוד  במטרה  לצעוד 

שותפה. 

סוגיות הנוגעות לפערים הכלכליים, העדתיים, הדתיים והקוגניטיביים וסוגיות רבות נוספות 
הנוגעות לשוויון בחינוך מתגלגלות וימשיכו להתגלגל, כנראה, לפתחם של בתי המשפט. אנו 
מצידנו נמשיך לעשות את המיטב כדי לקדם את השוויון ולתקן עוולות והפליה פסולה בכלל 

ובתחום החינוך, שהוא ציפור הנפש, בפרט. 

______________

1717  אבות דרבי נתן נוסח א, פרק ג.  אבות דרבי נתן נוסח א, פרק ג.

1818  אמנה בדבר זכויות הילד, כ"א   אמנה בדבר זכויות הילד, כ"א 3131, , 221221 )נפתחה לחתימה  )נפתחה לחתימה 19891989( )אושררה ונכנסה לתוקף ב־( )אושררה ונכנסה לתוקף ב־19911991(. (. 
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הזכות לשם טוב
מפגש בזום עם השופט אליקים רובינשטיין

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס

י  ל א ר ש י ה י  כ ו נ י ח ה ן  ו כ מ ה י  ר ב ח משתתפים: 
ק א ' צ ר ו ק ש  ו נ א י ם  ש ל  ע

המשפט  בבית  שופט  לכהונת  מונה  רובינשטיין  אליקים  השופט 
בית  לנשיאת  למשנה  מונה   2015 ובשנת   ,2004 בשנת  העליון 

המשפט העליון עד לפרישתו בשנת 2017. 

כלומר, ה טוב.  לשם  הזכות  הוא  עליו  לדבר  שהתבקשתי  נושא 
– אחת השאלות  במידה מסוימת כבוד האדם מול חופש הביטוי 
שם  על  החינוכי  הישראלי  המכון  את  הכרתי  לא  שלנו.  בעת  שעולות 
במורשת  עוסקים  שאתם  הלב  את  מחמם  מאוד  אך  קורצ'אק,  יאנוש 
"המלך מתיא  עוד כתלמיד קראנו את הספר  ובצד החינוכי.  קורצ'אק 
הראשון". לימים למדתי על הגבורה העילאית שלו ושל עוזרתו, סטפניה 
לו  שאין  דבר   – הילדים  עם  לטרבלינקה  למסע  בהליכה  וילצ'ינסקה, 
שיעור. לאחרונה קראתי את הביוגרפיה שלו שראתה אור בעברית. אדם 

מיוחד, אנושי, יצירתי ומיוסר. הרציתי זה עתה באבו גוש במכון הינם בנושא משפט עברי. 
בכניסה צד את עיניי צילום קטע טקסט של קורצ'אק והרעיון שלו הוא היחס בין אדם לאדם 
לו אורך  בין אדם לאדם. אקרא לכם: "כמה אבני חן מפסיד אדם מפני שאבד  וההיכרות 

הרוח לדבר עם הבריות ללא תכלית וכוונה אלא סתם כדי להכירם".

אני קושר את זה למשל לניסיוני במשא ומתן גם עם השכנים שלנו; היום אני חושב שאני 
ירדן,  לבנון,  מצרים,  שכנינו:  עם  ומתן  משא  של  הגזרות  חמש  בכל  שהיה  היחיד  כמעט 
רוחש לצד  ולכבוד שאתה  ליחס האישי  גם להיכרות,  זאת  אני קושר  וסוריה.  הפלסטינים 
האחר ונותן לו ביטוי במערכות יחסים. הדבר הזה מיטיב עם הכול ויש לו גם אפקט מעשי. 
כלומר, ההיכרות, היחס לתרבות של הצד השני, הכבוד לאדם שמולך, היכרות עם גלגוליו 
ועם מה שהוא עשה – איש מאיתנו אינו לוח חלק, הדברים האלה הם נכסי צאן ברזל בעיניי 

בכל משא ומתן. ואני אומר זאת מניסיוני הרב.

לגבי הנושא שלנו, הייתי במיעוט בבית המשפט העליון באיזונים שבין השם הטוב לבין חופש 
וחוק הגנת הפרטיות מצוי חוק־יסוד:  איסור לשון הרע  חוק  הביטוי. במדרג החוקתי, לפני 
כבוד האדם וחירותו. כשם שאני מחזיק תדיר משניות בכיס חולצתי, כך אני מחזיק חוק יסוד 
זה תמיד בארנקי. בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו יש תפיסת כבוד בסיסית של זכויות היסוד 
של האדם בישראל, ואני קורא מהחוק שהן "מושתתות על הכרה בערך האדם, בקדושת חייו 
ובהיותו בן־חורין". שימו לב, קדושת חייו. "חוק יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו 
כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". ולהלן: "אין 
פוגעים בחייו או בגופו ובכבודו של אדם באשר הוא אדם ]...[ כל אדם זכאי להגנה על חייו, 

על גופו ועל כבודו". אלה הם סעיפים כלליים בנושא הכבוד. 

לפרטיות יש סעיף חוקתי מיוחד. זאת אומרת, היא אינה רק זכות לפי חוק, אלא גם זכות לפי 
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חוק יסוד, זכות חוקתית. "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו, אין נכנסים לרשות היחיד של 
אדם שלא בהסכמתו, אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם על גופו, בגופו ובכליו. אין 
פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו". כל הזכויות האלה הן זכויות יחסיות. 
כלומר, יש מקרים שבהם אכן פוגעים, ולכך יש סעיף מיוחד "פסקת ההגבלה" הקובע לגבי 
כלל זכויות היסוד שבשביל לפגוע בהן צריך שיהיה חוק, במקרה זה חוק הגנת הפרטיות או 
חוק איסור לשון הרע, ועל החוק להיות הולם את ערכיה של מדינת ישראל, אך לא נאמר 
מה הם הערכים הללו, וכזה "שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש". זאת 

אומרת, יש לנו כאן זכות חוקתית לשם טוב וזכות חוקית לפרטיות. 

של  למצב  הגענו  לא  אכן,  דמוקרטי.  במשטר  עילאית  לזכות  נחשב  הביטוי  חופש  מנגד, 
ארצות הברית ששם אין על זה פחות או יותר כל מגבלה; למשל בסקוקי )Skokie( שליד 
שיקגו הפגינו לפני שנים נאו־נאצים, דבר שהיה פשוט התרסה קשה כלפי הקהילה היהודית 
שם. בית המשפט לא ראה בזה דבר שאפשר למנוע כי יש שם 'הזכות לפי התיקון החוקתי 
הראשון’, מה שקוראים בלשון היום־יומית שם "the first amendment"1 – וחופש הביטוי 

גבוה מעל גבוה. 

אצלנו הוא אומנם לא הגיע לדרגה כזאת, אבל הוא הגיע לדרגה גבוהה מאוד. אני מודה, 
ידוע  דין  בפסק  כולל  העליון,  המשפט  בית  של  דין  בפסקי  במיעוט  פעמים  כמה  נשארתי 
באיזונים  מיעוט  גישת  הייתה  גישתי  ובהם  אחרים3,  דין  בפסקי  וגם  דיין"2  "אילנה  שנקרא 
שבין חופש הביטוי – שהיא באמת זכות חשובה ביותר, זכות נעלה ואיש אינו יכול לחלוק על 
כך – לבין הזכות לשם טוב. באיזון הזה אמרתי שבחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו לא נזכר 
ולומדים אותו ממושג "כבוד האדם". אבל אם הולכים לפשוטו של המושג  חופש הביטוי, 
כבוד האדם, הרי ששמו הטוב של האדם הוא חלק חשוב מכבודו האנושי, ולכן ניסחתי זאת 
רש מאותו חוק־ בקצרה כך שהשם הטוב לעניין כבוד האדם הוא ְּפשט וחופש הביטוי הוא ֹדְ
יסוד: כבוד האדם וחירותו; השאלה היא מהי נקודת האיזון? חבריי הלכו לכיוון חופש הביטוי 
עדיף   – צריך לטעות  בו ספק, אם  יותר, שמקום שיש  ישנה  ואני הלכתי בעקבות פסיקה 
לטעות לטובתו של השם הטוב. הבאתי כמובן גם סימוכין רבים מהמשפט העברי, החפץ 
חיים זכר צדיק לברכה, שחלק מכם בוודאי מכירים את שמו ואולי גם את כתביו, רב פוסק 
מאדירי השורה בפולין, בליטא וברוסיה שנפטר לפני השואה. חלק גדול מהיבול הפסיקתי 

והמוסרי שלו עוסק בנושאי לשון הרע. 

רבניים מה  דין  הוציאו שני בתי  לפני כמה שנים  קונקרטי.  אדגים את הבעייתיות במקרה 
שנקרא "הרחקות דרבנו תם" כלפי סרבני גט. סרבנות גט הוא דבר קשה מאוד במציאות 
החוק  לפי  אפשר,  מסרב  הוא  אם  אך  הגבר,  אצל  נמצא  הגט  שמפתח  מפני  ההלכתית 
הישראלי, להפעיל כלפיו סנקציות ואפילו מאסר רב־שנים במקרים הקיצוניים. אבל אם הוא 
אינו נותן – אינו נותן. לדעתי יש פתרונות הלכתיים שאפשר להפעיל במקרים כאלה, אבל 

לא איכנס לזה עכשיו.

עליהם  הטילו  הרבניים  הדין  ובתי  הארץ  את  עזבו  גט  סרבני  ששני  מקרה  היה  כאמור, 
"הרחקות דרבנו תם". רבנו תם הוא נכדו של רש"י, והוא קבע סנקציות חברתיות ודתיות נגד 
סרבני גט, חלק מאותן סנקציות מצאו ביטוי במשפט הישראלי וחלק לא. עלתה השאלה אם 
אלה שאינן נמצאות במשפט הישראלי, ביכולת בית הדין הרבני להמליץ עליהן לקהילות 

 . .U.S. CONST. amend IU.S. CONST. amend I    11

22  דנ"א   דנ"א 2121/122121/12  פלוני נ’ דיין אורבךפלוני נ’ דיין אורבך, פס"ד סז), פס"ד סז)11( ( 667667 ) )20142014(.(.

33  רע"א   רע"א 1104/071104/07  חיר נ’ גילחיר נ’ גיל, פס"ד סג), פס"ד סג)22( ( 511511 ) )20072007(; רע"א (; רע"א 4447/074447/07  מור נ’ ברק,מור נ’ ברק, פס"ד סג) פס"ד סג)33( ( 664664 ) )20072007(.(.
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שהנחתה  הגישה  הרוב.  דין  פסק  את  כתבתי  ואני  מורחב,  בהרכב  בג"ץ  דן  בזאת  בחו"ל. 
כמובן  במיוחד  רגיש  דבר  חיה, שזה  נשים מעגינות  הייתה שחרור  הרוב  ואת שופטי  אותי 
בתחומים  חלקלק  מדרון  יהיה  שלא  כדי  זהירים  הדין  בתי  אומנם  החיה.  העגינות  בנושא 
האלה וגם שופטי המיעוט כמובן חפצו בשחרור העגונות, אך פירשו את הדין הישראלי ככזה 
שלא מאפשר המלצה מצד בית הדין לקהילות בחו"ל על ההרחקות. במקרה ההוא בפסק 
הדין הייתה התייחסות מפורטת לשאלה של הסמכות להמליץ על נקיטת צעדים ומה יהיו 
ִּביוש, שיימינג, שכן בתי הדין הרבניים קבעו. אצטט  הצעדים האלה, שהיה להם אופי של 
מאחד מהם: "אם ימשיך הבעל לתת כתף סוררת ולא יציית לפסק הדין, יש לנהוג בו הרחקה 
דרבנו תם שעל כל איש ואישה מישראל שלא לשאת ולתת עימו, הן במסחר הן בכל משא 
ומתן של ממון, לא לארחו ולהאכילו ולהשקותו, לא לבקרו בחוליו, לא להושיבו בבית הכנסת, 
לא להעלותו לתורה" ועוד. נותנים רשות לאישה לפרסם "עד אשר יחזור בו מקשיות עורפו 
נותנים אפוא רשות לאישה לפרסם  וישחרר אותה מעגינותה". בתי הדין  וייתן גט כריתות 
את נוסח פסק הדין ולהביאו לידיעת גבֵאי בתי הכנסת בכל העיר כדי שיעמדו על המשמר. 
שלא  מהדרים  מאוד  וההלכה  התלמוד  והתורה.  הִּביוש  אפקט  של  השאלה  גם  באה  כאן 
יהיה ביוש גם במקרים חמורים מאוד. אבל אנחנו בעולם שהשתנה, היכולת להוציא לשון 
הרע ולבייש מישהו היום היא בלחיצת כפתור ובהקשה על מקלדת – והביוש יכול לעבור 
גדול מאוד להתמודד עם הדבר. לאחרונה  יש קושי  ועד סופו בתוך שניות.  מסוף העולם 
הוקמה ועדה בראשות השופטת עדנה ארבל חברתי, שהוציאה דוח גדול על נושא הביוש. 
הוועדה הוקמה בעקבות התאבדותו המצערת של קצין המשטרה, תת־ניצב אפרים ברכה 
עליו השלום, שבעקבות לחץ של כל מיני פרסומים שלח יד בנפשו, למרבה היגון. הוועדה 
ניסתה להתמודד עם פרסומים פוגעניים ותיארה את ההיקף ואת היכולות הטכנולוגיות היום, 
והמליצה המלצות להקים גוף ייעודי, המלצות בתחום החקיקה והתקשורת ועוד. כלומר, זו 

בעיה גדולה מאוד.

שונים.  וחכמים  שונים  מלומדים  מפי  דברים  והבאתי  כתבתי  לוועדה  שקדם  הדין  בפסק 
למשל, הרב בני לאו כתב מאמר נגד תופעת הביוש, השיימינג, וגם הוא הוסיף: "ברור שהנשק 
הקטלני הזה עשוי גם להציל חיים. ביוש אדם פוגעני יכול לחזק קורבנות, כמו למשל הוקעת 
סרבן גט שהתעלל באשתו. אבל כמו כל נשק רב־עוצמה השימוש בו מוכרח להיות קפדני 
ומחמיר". זה מחייב כמובן זהירות. איך אתה עוזר לאישה הזאת? אתה עושה לו שיימינג – 
והשאלה: האם זה בסדר? התשובה היא שמבחינת הצד המשפטי, אלה שמטילים הרחקות 
כמו הרחקות דרבנו תם צריכים לנהוג זהירות כדי לבחור את המקרים המתאימים. לכן לא 
וגם זה רק אחרי שהוא איזן וחקר ושוכנע   – יכול לעשות זאת, אלא רק בית דין  כל אחד 

שהמקרה מצדיק את ההרחקות האלה. 

הדילמות שבין חופש הביטוי לבין שם טוב ובין פגיעה בזכויות אחרות מלוות אותנו כל הזמן. 
ולביצוע.  ליישום  היה ברור שהדבר קשה מאוד  לוועדת ארבל4 שניסתה להביא פתרונות 
"מוות  שכתוב:  כמו  מאוד,  ופוגענית  מאוד  קלה  הלשון  בידי  בזולת  שהפגיעה  לזכור  צריך 
וחיים ביד לשון", והגאון מווילנה כתב באיגרת מפורסמת שהלשון היא כמו חץ שנורה ואין 
להשיבו. ועל כל אלה הדבר הזה כנראה טבוע ביצר לב האדם. הגמרא למשל אומרת שאין 

אדם שפטור לפחות מאבק לשון הרע, כלומר שמשהו לא ידבק בו מדיבור לשון הרע. 

קראתי את הדברים שהיו בבית הדין החברי של קורצ'אק. כחלק מהטיפול במקרים כאלה 
היה בהתחלה פרסום רומז בראשי תיבות ואחר כך בשם מלא כדי ללחוץ על האדם שעבר 
סוג של עבירות מסוימות לשנות את דרכו. אני מניח שהיום מערכת חינוך לא תמהר ללכת 

44  הוועדה לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ונושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים.  הוועדה לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ונושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים.
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דווקא בדרך זו אלא תחפש דרכים אחרות, אבל זה קשה מאוד. אינני חושב ששיימינג הוא 
תוצאה של איבוד אמון במערכות הצדק, אלא הוא יותר זמינות היכולת להשמיץ ולפגוע, 
הזמינות הטכנולוגית פנטסטית. כל אחד ואחד מאיתנו מחזיק קופסה קטנה שקוראים לה 
טלפון נייד ובאמצעותה הוא יכול לעשות גם דברים טובים וגם דברים רעים. והכול בתוך 
היו  טלפונים  קשה.  סיפור  הייתה  לארץ  חוץ  עם  כמו  למרחקים  תקשורת  בעבר  שניות. 
נדירים, מכתבים הגיעו לאחר חודשים, דואר ים ודואר אוויר, ולא נדבר על יוני דואר. היום 
אנחנו מתקשרים מכל מקום בעולם בתוך שנייה. יש בזה המון חיוב כי זה עשה טוב להרבה 

סוגי קשרים, אבל גם נפתח הפתח להרבה סוגי שיימינג. 

ישלה  לא  שאיש  כדאי  ארבל,  בוועדת  גם  שעלה  כפי  השיימינג,  עם  להתמודדות  אשר 
אותנו שאפשר לשרש זאת כליל. היה רב בפראג במאה השמונה־עשרה, הרב אפרים זלמן 
כולל דרשות מעניינות מאוד,  יקר". הפירוש הזה  "כלי  ולו פירוש לתורה בשם  מלונטשיץ, 
ואני  זמנו בפראג. הוא אומר,  ובאחת מהן הוא מדבר על לשון הרע בחברה היהודית בת 
מצטט פחות או יותר במדויק, שכל אחד ברחוב היהודי מדבר על זולתו: "ותהי בפיו כדבש 
למתוק" אם הוא יוכל לפגוע באחר. אבל יש בכל זאת כמה דרכים – יש טווח קצר וטווח 
ארוך. הטווח הקצר, מי שמאמין שפגעו בו שלא כדין, אם הוא יודע מי זה והוא חושב שזו 
הייתה לשון הרע ואין לאוֵמר הגנה מההגנות של לשון הרע, יש דרך לתבוע אדם בתביעת 
לשון הרע. הטווח הארוך הוא חינוכי־תקשורתי־דיבורי. אינני מתבדח בנושא הכבד הזה, אבל 
יצא לי פעם לומר כשאתה בשיח בעניינים האלה, "כשאני אומר עליך – זה חופש הביטוי, 

כשאתה אומר עליי – זה לשון הרע".  כמובן איננו רוצים לעשות את המשוואה הזאת. 

היום  בקטן  פעם  שהיה  מה  התעצמה.  הרע  לשון  תופעת  ראשית,  היא  התחתונה  השורה 
הביטוי  חופש  בגלל  גם משפטית  לא פשוטה  עימה  גדול. שנית, ההתמודדות  יותר  הרבה 
יודעים  כן, אם אתם  וגם בגלל הקושי להוכיח את הטענות. אבל לא צריך להתייאש. אם 
והמכובדות של  ושנית, אני מקווה שיַישמו את ההמלצות המפורטות  יכולים לתבוע  אתם 
בטוהרתן.  הביטוי  חופש  את  סותרים  אינם  אלה  כל  באינטרנט5.  שנמצאות  ארבל,  ועדת 
עריץ,  וממשל  שלטונית  שחיתות  נגד  ישראל  נביאי  של  הביטוי  חופש  בעיניי,  הערה:  ועוד 
נגד סיאוב חברתי, בחינת "קרא בגרון אל תמשיך, כשופר הרם קולך", הוא הליבה. לחופש 
– ואני ער לניואנסים בעניין זה ולפסקה  להעליב ולבייש את הזולת צריכים להיות סייגים 

המרחיבה את חופש הביטוי, אף כי לא להיקף האמריקני.

שאלות מקרב המשתתפים

שאלה: היכן לדעתך עובר הקו בין חופש הביטוי להוצאת דיבה?

השופט אליקים רובינשטיין: זו שאלת מיליון הדולר. אומנם היום כשמדברים במיליארדים, 
ואין לה תשובה מוחלטת. אפשר לקבל  זו השאלה הקשה  דולר אינם הרבה, אבל  מיליון 
תשובה חלקית, למשל מקריאת חוק איסור לשון הרע6. בחוק הזה יש הגנות, למשל "אמת 
הפרסום" או "הגנת תום לב". ואגב, בפסק הדין "אילנה דיין"7, שהייתי בו במיעוט, הדיון נסב 
סביב סעיף שאומר שהיחסים שבין הנתבע לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו 

55  לעיל ה"ש   לעיל ה"ש 44..

66  חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-  חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-19651965..

77  לעיל ה"ש   לעיל ה"ש 22..
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חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום. דעת הרוב שם התמקדה בשאלה 
אם פרסום של עיתונאי, פרסום תקשורתי של עיתונות, כמובן עיתונות אחראית – ודיברו על 
האחריות של העיתונות – היא מעין חובה. זאת אומרת, שאם העיתונאי יודע משהו שהוא 
– שבאותו רגע הוא חשב שזה אמת, האם הוא יכול  מאמין שהוא אמת או אמת לשעתה 
נדונה  היא  זה? אם עליי להשיב תשובה חדה, אגיד שאין תשובה חדה אלא  לפרסם את 
בכל מקרה לגופו, ואתה בוחן אותו הן לפי ההגנות בחוק הזה הן לפי ההגנות בחוק הגנת 

הפרטיות. 

שאלה: בהינתן חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות, כיצד בית המשפט מתמודד 
עם הצורך לאזן בין הזכות של חופש הביטוי לבין הזכויות של לשון הרע והגנת הפרטיות? 

השופט אליקים רובינשטיין: חוק איסור לשון הרע למשל, עוסק גם בפלילים ויש, לעיתים 
שהשמיץ  מי  נגד  האזרחית  התביעה  אך  האלה.  הדברים  על  פלילי  לדין  העמדה  נדירות, 
נפוצה יותר, וזה דבר שאנחנו שומעים עליו מדי פעם בפעם בתקשורת. זה קיים וגם יעיל 

יחסית בהנחה שאין עומדות לאדם שהשמיץ כל ההגנות שבחוק. 

יותר חשוב לו  השאלה היא אם אנחנו מתייחסים לתובע שטוען שהוציאו לו שם רע, ומה 
מאשר כבודו ושמו הטוב לנתבע שאומר "אמת דיברתי" או שהיה אינטרס ציבורי לפרסם 
חופש  את  מקדשים  כאשר  וגם  כלים,  זאת  בכל  יש  אבל  קיימת  המורכבות  וכדומה.  זאת 

הביטוי – יש כלים שאפשר להפעיל. 

כמעט  ירד  הדבר  הרע.  לשון  משפטי  ומנהלת  כיום  מתייצבת  אינה  כמעט  המדינה  אגב, 
כליל. אני זוכר מקרה ספציפי בזמנו שהתחיל מתביעה של המדינה ואחר כך הועבר לפסים 
פרטיים. משפט קסטנר, הנובע כשלעצמו מתביעת לשון הרע פלילית שהסתבכה, שהמדינה 
הגישה כמעסיקה של ד"ר ישראל קסטנר המנוח. יהודי בשם מלכיאל גרינוולד כתב עליו 
כך  והעניין הסתבך אחר  הונגריה. המדינה תבעה  יהודי  דברים קשים בהקשר של שואת 

לכיוונים בלתי צפויים, אין לנו זמן לדבר על זה. 

שאלה: כיצד אפשר להתמודד עם הפגיעה בשם הטוב בהליך המשפט בשיטה הנהוגה 
בישראל?

הפרטיות,  נושא  ועל  הרע  לשון  נושא  על  רק  חל  לא  הדבר  רובינשטיין:  אליקים  השופט 
טוב.  פתרון  לזה  שאין  ודאי  שחיתות,  בעבירות  או  מין  בעבירות  למשל  שמואשם  אדם  כי 
נכון  רבים  במקרים  והפרסום  פרסום,  מתחיל  ההאשמה  באה  כאשר  הראשון  בשלב  כי 
ובמקרים רבים אחרים הוא גם יכול להיות לא נכון – כך שהתמודדות עם דבר כזה מורכבת 
ביותר. אנחנו עדים גם בעצם הימים האלה למשפט נגד ראש הממשלה שטוען לחפותו, 
אבל בינתיים אם יש כתבי אישום, הוא נהנה מחזקת החפות. שוכחים את זה, אך הנטל הוא 
על התביעה להוכיח, ובינתיים "חוַתם האשמה" נהפך לנחלת רבים. אתה שואל את עצמך 
כיצד מתמודדים עם מקרים כאלה. כאן באה השחיקה ואני כמובן אינני מביע דעה לא על 
ביטויים  גדול במתן  ולא על תיק אחר, אלא על העיקרון שיש קושי  תיקי ראש הממשלה 
ל"חזקת החפות", מושג שכולכם מכירים. זאת אומרת, אדם לפי הדין הוא זכאי כל עוד לא 
הוכחה אשמתו. אבל במציאות היום, שהיא לא רק מהיום אך מֹועצמת היום, יש לומר את 
האמת שבתקשורת וברשתות החברתיות יכולים להציג את האדם כאשם לפי האמור בכתב 
האישום, אף על פי שכתב האישום טעון הוכחה בברכת השופט. שוב, אינני מדבר על שום 
תיק קונקרטי כי אין לי ידיעה מעבר לתקשורת, אבל התוצאה בעייתית. לצערי, בגלל שחיקת 

חזקת החפות ואי־היכולת לעצור את שטף הפרסומים, הדבר קשה מאוד. 
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יכול לתקן דבר  יודעים איך אדם  יש דרך לתקן לשון הרע? האם אנחנו  שאלה: האם 
שאמר ויצא מפיו?

הכללי  במשפט  וגם  ביהדות  גם  בהחלט.  כן,  היא  התשובה  רובינשטיין:  אליקים  השופט 
התנצלות ותיקון הם דרך רלוונטית מאוד. היהדות מאמינה מאוד בתשובה, לא רק במובן 
הדתי מול הקדוש ברוך הוא, אלא גם כתיקון הפגיעה. התשובה היא שלבית: חרטה, התוודות 
על החטא והתחייבות שלא לשוב לחטא. אפילו במשפט הפלילי, לאו דווקא בענייני לשון 
הרע, אם בית המשפט משתכנע שמדובר בחרטה אמיתית והיא מלּווה בהתנהגות מתאימה, 
מי  שהרי  מועילה,  החרטה  תמיד  לא  ברור  אבל  בעונש.  להקלה  עילה  להיות  עשויה  היא 
וגם מי שאנס הטראומה שנגרמה  והתנצלות להחיות את המת,  יכול בחרטה  אינו  שרצח 

לנאנסת או לנאנס היא נוראה. 

"מסילת  השמונה־עשרה,  מהמאה  לוצאטו  חיים  משה  רבי  של  ידוע  מאוד  מוסר  ספר  יש 
מתקן  האדם  כיצד  זו,  דילמה  על  מדבר  הוא  המוסר.  בתורת  יסוד  אבן  שהוא  ישרים"8, 
את חטאו. הוא אומר שאף על פי שקשה מאוד לתקן דברים מסוימים כמו רצח ואין דרך 
להשיב את הגלגל אחורנית, עדיין לא ננעלו דרכי תשובה בלשון הרע. אחת הדרכים היא 
פרסום התנצלות באותו סדר גודל של הפגיעה. לא אם כתבו נגדך כותרת בעמוד הראשון 
דרך  למצוא  צריך  העמוד.  בשיפולי  קטנטנה  במסגרת  עשרים  בעמוד  תהיה  וההתנצלות 
שהתיקון יבוא לידי ביטוי, וזה לא פשוט, אבל הדלת פתוחה. עד כמה היא יעילה? תלוי בכל 

מקרה.

בתקופת  הבעיה  עולה  כרגע  לדוגמה,  אי־העשייה.  או  העשייה  לחופש  בנוגע  שאלה: 
מול  להתחסן  שלא  אדם  של  החופש  לגבי  עמדתך  מהי  חיסון.  סרבני  לגבי  הקורונה 

החופש של מעביד שלא לאפשר לעובד להגיע למקום העבודה?

השופט אליקים רובינשטיין: לא ערכתי בדיקה משפטית חוץ ממה שאני קורא בתקשורת, 
יש לך  יכול להתחסן או לא להתחסן,  אבל האינטואיציה שלי אומרת שאתה לגבי עצמך 
בעלות על גופך. מה שאתה לא יכול לעשות הוא לפגוע בזולת. פעם היה במשפט האמריקאי 
משפט שאומר שהחופש שלי לנופף בידי נגמר באף שלך, כלומר אני לא יכול לנופף בידי 
ידי אז תספוג מכה.  ולתת לך מכה באף כי מתחשק לי לנופף ביד ובדיוק אתה עומד על 
אני חושב שאנשים שנמצאים במערכת שבה הם באים במגע עם אחרים ועלולים להדביק 
אותם מכיוון שלא התחסנו, יתכבדו וֵישבו בבית. כך השכל הישר אומר, והשכל הישר אגב, 
הוא יועץ נהדר בהרבה מקרים. אין לי חוש עסקי אבל אילו יכולתי לייבא שכל ישר למערכות 
שלנו, הייתי עושה את זה ברצון. שלא יבואו מי שלא התחסנו ויסכנו את האחרים. אני בטוח 

שאפשר למצוא לזה גם פתרונות חוקיים, אבל כרגע אינני משיא עצות משפטיות.

______________

88  משה חיים לוצאטו   משה חיים לוצאטו מסילת ישריםמסילת ישרים, אמסטרדם, , אמסטרדם, 17401740..
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הזכות לקיום בכבוד
מפגש בזום עם השופטת דליה דורנר 
שופטת בית המשפט העליון בדימוס 

ם  י ת ו ר י ש ל ו ה  ח ו ו ר ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ו צ משתתפים: 
ו פ י — ב י ב א ־ ל ת ת  י י ר י ע ב ם  י י ת ל י ה ק

המשפט  בבית  שופטת  לכהונת  מונתה  דורנר  דליה  השופטת 
העליון בשנת 1994, וכיהנה בתפקיד זה עד שנת 2004.

כויות אדם במדינה דמוקרטית הן בעיקרן זכויות שליליות. הן זכויות ז
שנועדו לכך שהמדינה לא תפעל בצורה מסוימת. לעומת זאת, זכויות 
רווחה הן זכויות חיוביות, המחייבות את המדינה לפעול באופן אקטיבי. 
ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו עם שמעריך עזרה הדדית 
ומודע לחשיבות שלה. למשל, בתקופת הצנע יהודים היו שולחים חבילות 

לכל העולם. לא חבילות לפלוני או לאלמוני, אלא לכל מי שצריך. 

זכות לכבוד האדם. הזכות אינה  וחירותו קובע  חוק־יסוד: כבוד האדם 
רק שלילית אלא גם חיובית: "כל אדם זכאי להגנה על חיוו ועל כבודו". 
הגדרת המושג "כבוד" נדונה בבית המשפט העליון, אשר פסק שזכויות 

חברתיות הן חלק אינטגרלי של כבוד האדם. משום שזכויות רווחה כלולות בכבוד האדם, 
המדינה יכולה לפגוע בהן רק בחוק שהכנסת תחוקק, שיהלום את ערכי המדינה כמדינה 

יהודית ודמוקרטית, לתכלית ראויה ובמידתיות. 

האם בג"ץ יכול לתת מענה לבעיות התקציב בנושאי רווחה? התשובה היא כן ולא. כן מבחינה 
תיאורטית, אך לא מבחינה מעשית. הבטחת הקיום בכבוד מוטלת על רשויות המדינה. לא 
כעניין של חמלה או רצון טוב, אלא כעניין של חובה משפטית תוך התחשבות ביכולותיה של 

המדינה.

בינואר 2004 המדינה הייתה במצב כלכלי קשה והוחלט להפחית קצבאות שונות. ההפחתה 
בין  הבחנה  וללא  קריטריונים  ללא  אינדיווידואלית,  בדיקה  ללא  ונעשתה  כוללנית  הייתה 
וצרכים של אוכלוסיות שונות. החוק קבע הפחתה לרוחב בכל סוגי הקצבאות.  מאפיינים 
הביאו  ותוצאותיה  ההפחתה  החרדי.  במגזר  ובעיקר  החלשות,  בשכבות  הייתה  הפגיעה 
בשם  חברתי  וצדק  לשלום  מחויבות  עמותת  ידי  על  התיקון  נגד  לבג"ץ  עתירה  להגשת 

הנפגעים מקיצוץ הקצבאות1. 

זכות חוקתית אינה מוחלטת,  נדרשים להוכיח פגיעה בזכות.  נגד המדינה  עותרים לבג"ץ 
פגיעת המדינה בה. אבל אם מלכתחילה לא  עשויים להיות שיקולים שונים שיצדיקו את 
מוכיחים שזכות נפגעה, לא מתעוררת השאלה אם החוק מוצדק. במקרה הזה על העותרת 
היה להוכיח שלאחר ההפחתה יהיו אנשים שלא יוכלו להתקיים ברמה מינימלית שתשמור 
על כבוד האדם. העותרת הגישה עשרות חוות דעת בנושא. אני סברתי שעל המדינה לקבוע 

11  בג"ץ   בג"ץ 366/03366/03  עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ’ שר האוצרעמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ’ שר האוצר )נבו  )נבו 5.1.20045.1.2004(.(.
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הוציא  בראשותי  ההרכב  הדעת.  חוות  לפי  רק  יכריע  לא  המשפט  ובית  הקריטריונים  את 
צו על תנאי שחייב לקבוע קריטריונים למינימום חיים המכבדים את כבוד האדם. הכנסת 
והממשלה ראו בצו על תנאי התערבות בתקציב, התשובה התעכבה, והדיון נדחה לאחר 

סיום תקופת הכהונה שלי. 

לאחר פרישתי הקים נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק הרכב רחב של שבעה שופטים 
לקבוע  חיוב  שכלל  המקורי  על־תנאי  הצו  את  ביטל  זה  הרכב  בעניין.  החלטה  לצורך 
רוב, מהנימוק  נדחתה בדעת  מינימלי בכבוד. בסופו של דבר העתירה  קריטריונים לקיום 
ז"ל היה בדעת  לוי  בזכות לכבוד. השופט אדמונד  פגיעה  שהעותרים לא הצליחו להוכיח 
מיעוט, שאני מסכימה לה. הוא סבר שהזכות לכבוד כוללת זכות לתנאי מחיה נאותים. הוא 

ראה בקיום בכבוד גם ערך יהודי. גם לכך אני מסכימה. 

עד היום לא נקבעו קריטריונים מהו הקיום המינימלי בכבוד שעל המדינה לספק. טוב יהיה 
אם הכנסת תחוקק חוק־יסוד: זכויות רווחה, שיחייב את המדינה לקבוע קריטריונים כאלה. 

להשקפתי, כבוד האדם מחייב את המדינה לדאוג לזכויות הרווחה של הפרט ולא להשאיר 
זאת למתנדבים. המדינה אינה נדרשת לחמלה, אלא מוטלת עליה חובה משפטית. עם זאת, 

ארגוני המתנדבים הם חלק חשוב מהעשייה המבורכת שביסודה עזרה לזולת וחמלה. 

"ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך, ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִית:

ִּכי-ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכִּסיתֹו,

ּוִמְּבָׂשְרָך ֹלא ִתְתַעָּלם"

)ישעיהו נח, פסוק ז(.

______________
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חוקה וחוקי יסוד במדינת ישראל
מפגש בזום עם השופט עמית יריב

סגן נשיא בית משפט השלום בתל־אביב—יפו

 ) ע ו צ ק מ ז  כ ר מ ח  ק פ מ ( ר  " מ פ מ ת  ו ו צ משתתפים: 
ך ו נ י ח ה ד  ר ש מ ב ת  ו ח ר ז א

השלום  משפט  בבית  שופט  לכהונת  מונה  יריב  עמית  השופט 
השלום משפט  בית  נשיא  לסגן   2021 ובשנת   2013 בשנת 

תל־אביב—יפו. 

תבקשתי לעסוק בנושא חוקי היסוד, אבל בשל מגבלות הזמן והמקום נ
אני מבקש לגשת לנושא של חוקי יסוד מזווית מעט יותר רחבה, היא 
הזווית החוקתית, כלומר – מהי חוקה? לשם מה היא נחוצה? האם חוקי 

היסוד מתגבשים לכדי חוקה או שבזמן מן הזמנים הם יהפכו לחוקה?

הבחירה לדון בחוקי היסוד מן הזווית הרחבה יותר נובעת גם מן העובדה 
שנושא חוקי היסוד נפיץ מאוד מאז ומעולם. כדי שאוכל לפרוש לפניכם 
תובנות מועילות מצד אחד ולהתרחק מדיון שיש לו השלכות פוליטיות 
מן הצד האחר, נעסוק בשאלה הרחבה יותר: מהי חוקה ומהם האתגרים 

הכרוכים בעיצוב ההסדר החוקתי. 

– מהתיאוריה של הנס קלזן המכונה  הדיון החוקתי מתחיל מתיאוריה משפטית, ובענייננו 
שונות  נורמות  יש  החקיקה  שבעולם  גורסת  קלזן  של  התיאוריה  הנורמות".  "פירמידת 
המסודרות ב"פירמידה נורמטיבית": בראש הפירמידה ניצבת החוקה, או הנורמה החוקתית, 
דרגה אחת מתחתיה נמצאת החקיקה הראשית, מתחתיה חקיקת משנה, אחרי כן הנחיות 

מנהליות ומנהלתיות וכן הלאה. 

המשמעות המעשית של פירמידת הנורמות היא שנורמה אינה יכולה לסתור נורמה שנמצאת 
ב"דרגה" גבוהה יותר בפירמידה. כלומר – הנחיה מנהלית לא יכולה לסתור תקנה; תקנה לא 

יכולה לסתור חוק; החוק לא יכול לסתור את החוקה.

ההסבר העיוני לקביעה זו הוא שבתפיסה של קלזן, שהיא התפיסה המקובלת היום בעולם 
המשפט החוקתי, כל שלב בפירמידה נותן כוח וסמכות לשלב שמתחתיו. כלומר – החוקה 
היא שמסמיכה את בית המחוקקים לחוקק חקיקה ראשית, ולכן ודאי שהחקיקה הראשית 
יכולה לעמוד בניגוד לחוקה. החקיקה הראשית היא המסמיכה את הרשות המבצעת  לא 

לתקן תקנות ולכן תקנה אינה יכולה לעמוד בניגוד לחקיקה ראשית – וכן הלאה. 

מהי בעצם חוקה? לשם מה היא נחוצה? החוקה היא למעשה מערכת ההפעלה של המדינה, 
שלפיהם  האחרים  הכללים  החוקים,  כל  נגזרים  וממנה  המדינתי,  הגוף  של  החברה,  של 
המדינה פועלת. חוקה עוסקת בשני תחומים עיקריים. האחד – ההיבט הניהולי־פונקציונלי: 
מי הם מוסדות המדינה, מה תפקידם, מה גבולות הסמכות שלהם. השני – להגדיר את ערכי 

היסוד של החברה.

ביותר.  והמבוססת  הוותיקה  הכתובה  החוקה  שהיא  הברית,  ארצות  חוקת  מתוך  נדגים 
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סעיף Article 1( 1( של החוקה האמריקאית מגדיר את מעמדו של הקונגרס, שהוא הרשות 
המחוקקת. הסעיף מגדיר את מבנה הקונגרס, את דרך בחירת הנציגים, את סמכויותיו של 
הקונגרס. סעיף Article 2( 2( מכונן את הסמכות המבצעת – נשיא ארצות הברית – וקובע 

את סמכויותיו. סעיף Article 3( 3( מכונן את בית המשפט העליון.

ההיבט הניהולי־פונקציונלי של חוקה קובע או מכונן את המוסדות הקיימים במדינה, יוצר 
את מערכת האיזונים ביניהם ואת ממשקי העבודה ביניהם, וממקם כל אחד מהם בתצרף 

שהוא המערכת המדינתית. 

אם נחזור ל"חוקה" הישראלית – המקבילה הישראלית לסעיף 1 בחוקת ארצות הברית היא 
ואת תפקידיה של הכנסת, מסדיר את העקרונות  חוק־יסוד: הכנסת, הקובע את מעמדה 
ראשית(;  לחקיקה  הקונקרטיים  הפרטים  את  )ומותיר  לכנסת  הבחירות  הליך  שבבסיס 
המקבילה הישראלית לסעיף 2 בחוקת ארצות הברית היא חוק־יסוד: הממשלה; והמקבילה 

לסעיף 3 בחוקת ארצות הברית היא חוק־יסוד: השפיטה. 

ככלל, החלק הזה בחוקה, היסוד הניהולי־פונקציונלי, לרוב אינו מעורר קושי מיוחד. אחת 
כמה  יש  ב"חנות שיטות הממשל"  אז  היא שכאשר מחפשים שיטת ממשל,  לכך  הסיבות 
"מוצרי מדף" וההבדלים ביניהם אינם דרמטיים. ההבדל בין רפובליקה חוקתית, דמוקרטיה 
המדינה  סמכויות  של  ההסדרה  בדרך  יותר  קשור  קונסטיטוציונית  מונרכייה  או  ליברלית 

ופחות במהות המשטר.

אומנם יש בהחלט הבדלים בין משטר פרלמנטרי ובין משטר נשיאותי, אבל ההבדלים האלה 
תפעוליים באופיים ואינם מעוררים אמוציות יוצאות דופן.

לא כך הוא כשמדובר בחלק השני של החוקה, שהוא הרכיב הערכי. אם אמרנו שתפקידה 
האחד של החוקה הוא לכונן מבנה משטרי, אזי תפקידה האחר של החוקה הוא למלא את 
המבנה הזה בתוכן ובערכים. תפקידה השני של החוקה הוא להגדיר את ערכי היסוד של 
החברה. וההיבט הזה, מה הם ערכי היסוד של החברה, הוא עניין טעון ורגיש מאוד תמיד, 
הטרוגנית  היא  הטרוגנית.  מדינה  היא  שבבסיסה  ישראל  מדינת  דוגמת  במדינה  ובעיקר 
בחברה  לשסעים  מוקדשים  באזרחות  הלימודים  בתוכנית  שלמים  שפרקים  כך,  כדי  עד 
הישראלית. השסעים הללו באים לידי ביטוי בקבוצות מתוך האוכלוסייה שיש להן ערכי יסוד 
שונים, וכל אחת ואחת מהן מבקשת לעגן את ערכי היסוד שלה כבסיס לערכי היסוד של 

המדינה.

אחד ממאפייניה המרכזיים של חוקה הוא היותה יציבה: החוקה אמורה לשמש מצפן ודגל 
לחברה לעשרות שנים, ולכן עיגון ערכי היסוד שייעשה ברגע פלוני ישפיע על החברה כולה 
לעתיד לבוא. לפיכך כינון חוקה מחייב גיבוש הסכמות רחבות בין הקבוצות השונות בחברה 
הישראלית, השאלה מה הם ערכי היסוד של החברה הישראלית, והצורך לגבש הסכמות 

כאלה הוא הסיבה שחוקי היסוד טרם התגבשו לכלל חוקה פורמלית.

על  לשמור  מצליחה  טובה  שחוקה  נראה  הברית,  ארצות  חוקת  של  לדוגמה  נחזור  אם 
כינונה, אלא גם לאחר  הרלוונטיות שלה לא רק למעלה ממאתיים ושלושים שנים לאחר 
שפניה של החברה השתנו לבלי הכר. אם נבחן את התמונות ממעמד החתימה על חוקת 
ארצות הברית, נראה שהאבות המייסדים, מנסחי החוקה וחותמיה, היו כולם גברים לבנים, 
חופשיים ובעלי רכוש מהיקף מסוים ומעלה. יש לזכור שחוקת ארצות הברית נועדה להגן על 
האינטרסים של אותה קבוצה דמוגרפית: גברים לבנים, חופשיים ובעלי רכוש, וכאשר בחוקה 
האמריקנית כתבו "חופש, שוויון וצדק לכול", הכוונה לא הייתה שוויון לאישה )שקיבלה זכות 
הצבעה רק ב־1920(, בוודאי לא לֶעבד השחור, אלא שוויון בין חברי "קבוצת השווים" של 

המנסחים.
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ובכל זאת, אף שאופייה של ארצות הברית עבר שינויים מהותיים במאתיים שלושים השנים 
האחרונות, בחוקה עצמה נערכו שינויים בודדים בלבד. זה יתרונה של חוקת ארצות הברית: 
לזמנים  "עקרונות־העל"  את  ולהתאים  ומתוכה  בתוכה  להתפתח  לחברה  מאפשרת  היא 

המשתנים.

– החוקה צריכה  – כבר הזכרנו  נשאל את עצמנו במה שונה החוקה מחוק רגיל. ראשית 
להיות נוקשה, מאחר שהיא מיועדת לקבוע ערכי יסוד ו"מערכת הפעלה", ויש קושי לשנות 
נוקשה  אותה בגחמה של רגע. מכיוון שהחוקה קובעת את שיטת המשטר, חוקה שאינה 

ואינה יציבה יוצרת בהכרח שיטת משטר שאינה יציבה. 

שנית – וגם לזה כבר רמזנו קודם – חוקה בניסוחה אמורה לקבוע עקרונות־על ולא תוכנית 
פעולה מפורטת. כך, לדוגמה, חוק־יסוד: הכנסת קובע שהכנסת תיבחר בבחירות כלליות, 
ארציות, ישירות, שוות וחשאיות לפי חוק הבחירות לכנסת. כלומר, חוק היסוד שהוא בעל 
מאפיינים חוקתיים, לא נכנס לשאלה כמה קלפיות יהיו בפתח תקווה וכמה חברים צריכה 
למנות ועדת קלפי כדי שהיא תהיה תקנית, אלא קובע את עקרונות־העל, ומותיר את העיסוק 

בפרטים לחקיקה ראשית "רגילה", שקל יותר לשנות במקרה הצורך בשל שינוי נסיבות. 

בישראל. כאשר  רק לשיטת המשפט  ייחודי  אינו  הזה  חוקה. הקושי  לקושי שבכינון  נשוב 
כוננה החוקה האמריקנית, היא כללה רק את הפרקים הפונקציונליים בדבר הרכב המשטר. 
נוסף לה לאחר מכן במסגרת עשרת  היסוד של החברה,  כל החלק השני שעוסק בערכי 

.)Bill of Rights( "התיקונים הראשונים לחוקה, המכונים "כתב הזכויות

הטעם לכך הוא ההבנה שבהיעדר הסכמה גורפת על ערכי היסוד עדיף לכונן חוקה, גם אם 
אינה שלמה, ולהוסיף לה בהמשך תוספות, מאשר להימנע מכינון חוקה כלל.

במידה מסוימת כך נהגה גם "האֵספה המכוננת" של ישראל כשראתה שהיא לא מצליחה 
קושי  שיש  כשהתברר  בה.  המעוגנים  העקרונות  ועל  החוקה  נוסח  על  להסכמות  להגיע 
יזהר הררי, שכיהן  נוסחּה של החוקה, הציע חבר האֵספה המכוננת,  בגיבוש הסכמות על 
מטעם המפלגה הפרוגרסיבית, הצעת פשרה שזכתה לכינוי "פשרת הררי". על פי ההצעה, 
פרקים  שיהיו  יסוד  חוקי  לחוקק  יוסמך  זה  וגוף  המחוקק  לגוף  תהפוך  המכוננת  האֵספה 
בחוקה העתידית. ואכן הכנסת חוקקה חוקי יסוד – תחילה את חוקי היסוד העוסקים במבנה 
הצבא,  חוק־יסוד:  השפיטה,  חוק־יסוד:  הממשלה,  חוק־יסוד:  הכנסת,  חוק־יסוד:  המשטר, 

חוק־יסוד: משק המדינה ודומיהם. 

רק בשלב מתקדם יותר, בשנים 1992–1993, חוקקו שני חוקי היסוד הנוגעים לסוגיות של 
זכויות אדם וערכים: חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק־יסוד: חופש העיסוק.

מכאן אנו למדים שקל הרבה יותר לקבוע איזו שיטת ממשל אנחנו מבקשים להחיל; קשה 
הרבה יותר לקבוע מהו אופייה של המדינה ואילו ערכים אנו מבקשים לבסס בה.

ולערכים  דמוקרטית  משטר  לשיטת  מתקשרת  חוקה  שאומנם  להזכיר  חשוב  זו  בנקודה 
של דמוקרטיה ליברלית, אבל חשוב לזכור שלא די בקיומה של חוקה כדי להבטיח משטר 
דמוקרטי, והיעדרה של חוקה כתובה אינו מעיד על היעדר דמוקרטיה: בבריטניה אין חוקה 
כתובה, ובכל זאת העקרונות החוקתיים בה ברורים ומבוססים זה מאות שנים, ולעומת זאת 
בגרמניה בתקופת הרפובליקה של ויימאר הייתה חוקה מפוארת, ליברלית־דמוקרטית, וזו 

לא הצליחה למנוע את עליית הנאציזם ואת חורבן הדמוקרטיה. 

אין ספק שקל ונוח יותר לנהל חברה דמוקרטית עם חוקה כתובה, כשכללי המשחק ידועים, 
שעובדת  מחוקה  נוצרת  הדמוקרטיה  דמוקרטיה.  מבטיחה  לא  כשלעצמה  החוקה  אבל 
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החוקה  שמשקפת  והליברליים  הדמוקרטיים  הערכים  את  לקבל  שמוכנה  מחברה  כראוי, 
ומוכנה לפעולה לפיהם. 

משותפים  שחיים  הכרה  מתוך  חברתי  עדיפויות  סדר  לקבוע  הצורך  את  משקפת  החוקה 
ויתורים:  ויתורים. החוקה מיועדת, למעשה, להסדיר את אותם  בחברה הומוגנית מחייבים 

מתי יגברו זכויותיה של קבוצה זו ומתי יעדיפו את זכויותיה של קבוצה אחרת. 

סוגיה שנמצאת בלב  זו  נתייחס לשאלת הביקורת השיפוטית החוקתית על חקיקה.  כעת 
– מאז ומעולם מאחר שהיא נוגעת למערכת היחסים בין  הוויכוח הציבורי היום, ולמעשה 

שלוש הרשויות: המחוקקת, המבצעת והשופטת.

נורמה נמוכה  יכולה לסתור  וציינו שנורמה אינה  הזכרנו את פירמידת הנורמות של קלזן, 
ממנה במדרג ההייררכי. כשאנחנו מדברים על חקיקת משנה שלא יכולה לסתור חקיקה 
יש  אם  ולקבוע  החוק  את  לפרש  שהסמכות  מחלוקת  ואין  קושי  מתעורר  לא  ראשית, 
סתירה בין החקיקה הראשית ובין חקיקת המשנה נתונה לבית המשפט. במצב כזה אין גם 
התנגשות בין הרשות המחוקקת ובין הרשות השופטת, שכן באיזון בין חקיקה ראשית ובין 
חקיקת משנה, בית המשפט מחזק את הרשות המחוקקת ומגן עליה מפני פגיעה של הרשות 
המבצעת. אבל מה קורה כאשר יש סתירה בין חקיקה ראשית של הכנסת ובין ערכי היסוד 
מוסמך להתערב בחקיקה שעברה  בית המשפט  ושל שיטת המשטר? האם  של החברה 

בכנסת בשלוש קריאות?

נזכיר שוב: למדינת ישראל אין חוקה פורמלית כתובה. לכן השאלה הראשונה שהתעוררה 
ראשית?  חקיקה  מעל  שהיא  דרגה  קיימת  הישראלית  הנורמות  בפירמידת  האם  הייתה 

כלומר, האם לחוקי היסוד יש מעמד נורמטיבי חוקתי על־חוקי?

הנושא הזה הוכרע בשנת 1995, בפסק דין של בית המשפט העליון בפרשת "בנק המזרחי"1. 
זהו פסק דין עב־כרס המחזיק כ־370 עמודים, ולמרבה האירוניה הוא לא ניתן במסגרת של 
בג"ץ, אלא בערעור אזרחי רגיל למדי שעסק בחוק שנועד להסדיר את החובות של המגזר 

החקלאי למערכת הבנקאית.

בפסק הדין הזה קבעו שופטי בית המשפט העליון שלחוקי היסוד יש מעמד נורמטיבי עדיף 
על חוקים "רגילים" וכי מכוח המעמד הנורמטיבי העדיף הזה, בית המשפט מוסמך לפסול 

חקיקה ראשית אם היא עומדת בסתירה לחוק יסוד. 

ומעניין לציין שאף שפסק הדין הזה נחשב למהפכני ומעורר מחלוקת עד היום, יותר מעשרים 
וחמש שנה מאז ניתן, זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה קבע בית המשפט העליון כי קיימת 
לבטל  הסמכות  נקבעה  שבה  הראשונה  הפעם  למעשה,  ראשית.  חקיקה  לפסול  סמכות 

חקיקה ראשית )או חלק ממנה( הייתה בשנת 1969, במסגרת פסק הדין ברגמן2.

בלבד  עמודים  שמונה  בן  דין  בפסק  העליון  המשפט  בית  ביטל  ברגמן  בעניין  הדין  בפסק 
)לעומת 370 בעניין "בנק המזרחי"( הוראות מתוך חוק מימון המפלגות, מאחר שהן סתרו 
את עקרונות היסוד של בחירות שוויוניות בחוק־יסוד: הכנסת. מה שמפתיע אולי יותר הוא 
שמי שכתב את פסק הדין בעניין ברגמן היה השופט משה לנדוי שהפך לימים לאחד מגדולי 
ברק.  בית המשפט העליון, השופט אהרן  נשיא  ל"מהפכה החוקתית" שהוביל  המתנגדים 
חוק־יסוד:  להוראות  בסתירה  שעמד  מאחר  בחוק  סעיף  בוטל  ברגמן  בעניין  מקום,  מכל 
הכנסת, הקובע את עקרונות היסוד של הבחירות; בעניין "בנק המזרחי" קבע בית המשפט 

11  בע"א   בע"א 6821/936821/93  בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ’ מגדל כפר שיתופיבנק המזרחי המאוחד בע"מ נ’ מגדל כפר שיתופי, פס"ד מט), פס"ד מט)44( ( 221221 ) )19951995(.(.

22  בג"ץ   בג"ץ 98/6998/69  ברגמן נ’ שר האוצר ואח’ברגמן נ’ שר האוצר ואח’, פס"ד כג), פס"ד כג)11( )( )19691969(.(.



23 התיכונים          ביטאון 41     |     מארס  2022 הספר  בבתי  למורים  למה  במשפט    |   ביטאון  א ר ש י ת  נ י ד מ ב ד  ו ס י ת  ו י ו כ ז

החוק  העניין  לגוף  כי  אם  ראשית,  חקיקה  לבטל  המשפט  לבית  סמכות  קיימת  כי  העליון 
שעמד לדיון לא בוטל. 

לסיכום, החוקה מגדירה ומכוננת את מוסדות המדינה, אבל אמורה לשקף גם את הערכים 
המכוננים של החברה, ומכאן הקושי והוויכוח שהיא מעוררת. המאבק העיקרי בין קבוצות 
וכל אחת מהקבוצות בחברה  שונות בחברה הוא על ההגדרה של אותם ערכים מכוננים, 
מבקשת למשוך את הגדרת החוק לכיוון המתאים לה. לכן יש לנו עד היום רק שני חוקי יסוד 
שאפשר לקרוא להם חוקי יסוד שעוסקים בערכים ולא בעניינים טכניים: משום שיש קושי 
ממשי לגבש הסכמה רחבה – חברתית ופוליטית – סביב ערכים משותפים. דווקא בסביבה 

כזאת תפקידו של בית המשפט לזהות סתירות נורמטיביות וליישב ביניהן. 

שאלות מקרב המשתתפים

נעשית  הרשויות,  בין  באיזון  ורגיש  עדין  מאוד  עניין  שהיא  חוקים,  של  פסילה  שאלה: 
לעיתים ברוב רגיל של שופטים. האם לא נכון יותר לקבוע כי ביטול חקיקה ראשית חייב 

להיעשות בהרכב מורחב יותר ולחייב רוב מובהק יותר? 

המשפט.  בבית  מיוחס"  ל"רוב  חובה  אין  המשפטית,  התפיסה  פי  על  יריב:  עמית  השופט 
כלומר, גם אם בית המשפט העליון יושב בהרכב מלא של כל חמישה־עשר השופטים וגם 
כך  שקובע.  הוא  הרוב  שבעה,  מול  שמונה  הוא  שהרוב  כך  נחלקות  השופטים  דעות  אם 
מקובל, אגב, בכל העולם: גם בבית המשפט העליון האמריקני מתקבלות הכרעות גורליות, 

לעיתים על חודו של קול. 

לכן הצורך בהרחבת ההרכב לא מיועד לבנות רוב משמעותי יותר, והסיבה להרחבת ההרכב 
שונה מעט. בית המשפט העליון בישראל יושב בדרך כלל בהרכבים של שלושה שופטים. זה 
אומר שבמרבית התיקים יושבים רק עשרים אחוזים משופטי בית המשפט העליון. הרחבת 
ההרכב מאפשרת לפסק הדין לשקף את עמדתם של שופטים רבים יותר מבין שופטי בית 
או שרירותית,  אינה מקרית  כן, מאפשרת להבטיח שתוצאת ההליך  המשפט העליון. כמו 
ושהתוצאה משקפת באמת את התפלגות הדעות בבית המשפט העליון. כך, למשל, ייתכן 
שיש  העליון  המשפט  בית  שופטי  מבין  עשרה  סבורים  מסוימת  משפטית  שבסוגיה  מצב 
לקבוע כלל משפטי מסוים, וחמישה מבין השופטים סבורים כי יש לקבוע כלל משפטי הפוך. 
יהיו  להרכב,  שישובצו  השופטים  ששלושת  ייתכן  בהחלט  המשפט,  בית  של  רגיל  בהרכב 
כולם בדעה שבה מחזיקים מיעוט משופטי בית המשפט העליון, ככל שההרכב רחב יותר 

– כך סביר יותר שדעות השופטים בהרכב ישקפו את עמדות שופטי בית המשפט העליון. 

יושב   )U.S. Supreme Court( כך, למשל, בארצות הברית בית המשפט העליון הפדרלי 
תמיד בהרכבו המלא – תשעה שופטים, ומצד שני – היקף התיקים שבית המשפט העליון 

בארצות הברית נדרש אליו מצומצם משמעותית.

מהסיבה  בדיוק  ההרכב  את  להרחיב  היא  הנטייה  אז  חוק  בפסילת  מדובר  כאשר  אכן, 
הזאת, כדי שיהיה ברור שהתוצאה אינה שרירותית או מקרית וגם משום שהרחבת ההרכב 
אותה  ולוקח  עליו  המוטלת  האחריות  לכובד  מודע  המשפט  שבית  העובדה  את  משקפת 

במלוא הרצינות.
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שאלה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע היא נושא שנוי כל כך במחלוקת?

יריב: אחת הטענות נגד חוקה היא שחוקה שוללת חלק מהאוטונומיה של  השופט עמית 
אפשר  לו:  ואומרות  המחוקק  את  מגבילות  חוקתית  נורמה  או  חוקה  המחוקקת.  הרשות 

לחוקק כל עוד אין פגיעה בערך כזה או בנורמה אחרת.

פסקת ההתגברות מאפשרת למחוקק "לעקוף" את המגבלה החוקתית ולחוקק מחדש חוק 
שבית המשפט קבע שהוא איננו חוקתי. 

אינו  אם  גם  חוק  לחוקק  למחוקק  המתירה  כזו  פסקה  קיימת  העיסוק  חופש  בחוק־יסוד: 
– המחוקק צריך לקבוע  עומד בתנאים של פסקת ההגבלה, אבל קובעת תנאים. ראשית 
בחוק מפורשות שהחוק אינו עומד בהוראות חוק־יסוד: חופש העיסוק, ואף לא בתנאי פסקת 
ההגבלה, כלומר – הוא לא לתכלית ראויה ופוגע במידה שעולה על הנדרש. שנית – הרשות 
המכוננת )כותבת החוקה( אומרת למחוקק: אנחנו מבינים שייתכן מצב קיצוני שמצדיק חוק 
יסוד לתכלית שאינה ראויה או פוגע  כזה, אבל נקודת המוצא שחוק כזה, שפוגע בזכויות 
בזכויות במידה העולה על הנדרש, הוא חוק רע והוא חוקק רק כמוצא אחרון. לכן חוק כזה 

תקף לפרק זמן מוגבל כדי לאפשר לכנסת לחוקק חוק ראוי יותר במקומו.

וחירותו? לכך עשויות להיות שתי  מדוע אין פסקת התגברות כזו בחוק־יסוד: כבוד האדם 
תשובות. האחת – שהערכים המוגנים בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו הם כאלה שאנחנו 
רוצים לתת להם יותר משקל ולמנוע את הפגיעה בהם ביחס לערך המוגן בחוק־יסוד: חופש 
העיסוק; האחרת – שהתנאים הפוליטיים שבאו לידי ביטוי בחקיקת חוק־יסוד: כבוד האדם 
ביטוי  לידי  והתנאים הפוליטיים שבאו  וחירותו אפשרו חקיקת חוק ללא מנגנון התגברות, 

בחקיקת חוק־יסוד: חופש העיסוק היו אחרים ולא אפשרו זאת. 

שאלה: האם הכול שפיט? ומה היתרונות של השופט במבחן הסבירות? 

"הכול שפיט" מיוחסת לנשיא בית המשפט העליון לשעבר,  יריב: האמירה  השופט עמית 
השופט אהרן ברק. אלא שגם הנשיא ברק הבהיר כמה פעמים שהוא אינו סבור ש"הכול 

שפיט".

ההבחנה הנכונה היא בין שפיט ובין ראוי להידון. המחלוקת העיקרית לגבי שפיטּות מתעוררת 
הפוליטית,  המערכת  ובין  השופטת  הרשות  בין  עימות  יש  שבהם  במקומות  כלל  בדרך 
הדוגמה של הסכמים  בעזרת  להידון  ראוי  ובין  בין שפיט  להדגים את ההבדל  אנסה  ולכן 

קואליציוניים.

מדובר  ששפיט:  ודאי   – מהותית  משפטית  מבחינה  שפיט?  הוא  קואליציוני  הסכם  האם 
יש קיבול, אפשר להחיל עליו את כל  יש הצעה,  דיני החוזים הכלליים חלים עליו,  בחוזה, 

הכללים החלים על חוזה. כלומר, מבחינה עיונית משפטית – הסכם קואליציוני הוא שפיט.

האם הסכם קואליציוני ראוי לדיון? אחד המאפיינים המרכזיים של הסכמים פוליטיים הוא 
שההסכמים אינם ניתנים לאכיפה, כלומר – גם אם ייקבע שצד א הפר את חיוביו כלפי צד 

ב על פי ההסכם, אין סנקצייה.

אם ראש עיר מבטיח ליושב ראש סיעת האופוזיציה שאם הוא יצטרף לקואליציה שלו ויאשר 
את התקציב, אז ימנו את המועמד של האופוזיציה לתפקיד מהנדס העיר – יש כאן הסכם 
פוליטי. נניח בצד רגע את השאלה אם מדובר בהסכם חוקי ולגיטימי, ונשאל מה יקרה אם 
אחרי שסיעת האופוזיציה מצביעה בעד התקציב, ראש העיר מתחרט ומחליט שלא למנות 
 – אכיפה  של  סעד  לתת  אפשר  אי  העיר.  מהנדס  לתפקיד  האופוזיציה  של  המועמד  את 
כלומר אי אפשר להכריח למנות דווקא את המועמד של האופוזיציה, אי אפשר לתת סעד 
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של ביטול והשבה – כי מה יעשו, יקבעו שהתקציב מבוטל רטרואקטיבית? ואי אפשר לתת 
סעד של פיצויים. 

בו,  במקרה כזה, גם אם ההסכם שפיט ברמה המשפטית הטהורה אין שום הצדקה לדון 
בין  ההבחנה  זו  אותו.  הפר  מהצדדים  שמי  לקביעה  מעשית  משמעות  שום  שאין  משום 

השפיטות לבין מה שראוי לדיון. 

נגע ליתרונו של השופט בבחינת הסבירות. נתחיל בהסבר מהי  חלקה השני של השאלה 
בית  לאזן את המשפט המנהלי. במשפט המנהלי הקלסי  נועדה  עילת הסבירות  סבירות. 
אמור  לא  המשפט  בית  התהליך.  את  אלא  שהתקבלה  ההחלטה  את  בודק  לא  המשפט 
לשאול את עצמו אם ההחלטה שהתקבלה נכונה או שגויה, אלא רק אם הרשות שקיבלה 
את ההחלטה הקדימה להחלטה תהליך מסודר של איסוף מידע והתייעצות. ההנחה היא 
שבית המשפט לא שם את שיקול דעתו במקום שיקול דעתה של הרשות, אלא רק בודק 
שהתהליך תקין, בהנחה שתהליך תקין על ידי גורם שיש בידו סמכות כדין מוליד החלטות 

נכונות.

אלא שעלול להיווצר מצב שהתהליך נעשה כמו שצריך, אבל ההחלטה מופרכת לכאורה. 
לדוגמה: לוועדה מקומית לתכנון ובנייה בעיר תעשייתית מוגשת בקשה לבנות מתקן לטיהור 
הצליח  שהיזם  הקרקע  היא  הקרקע  כי  מגורים,  שכונת  בלב  רעילים  תעשייתיים  שפכים 
לקנות בזול. הוועדה המקומית מקבלת חוות דעת מומחים ואלה אומרות: אסור לאשר את 
הבניה הזאת. הוועדה המקומית שומעת את עמדות התושבים שמתנגדים, כמובן: שומעים 
את היזם שתומך. ואז, לאחר שהתהליך התקיים בצורה מושלמת – שמעו את כל הדעות 
הרלוונטיות, נחשפו לכל המידע המקצועי – מחליטים לאשר את הקמת המתקן, בניגוד לכל 

חוות הדעת המקצועיות.

כמו  התנהל  התהליך  בעצמה.  החלטה  לקבל  מחויבת  המוסמכת  שהרשות  לזכור  צריך 
לנו שהתוצאה לא מתקבלת על הדעת. בהיעדר עילת התערבות של  שצריך. אבל ברור 

סבירות ההחלטה – אי אפשר להתערב מפני שהתהליך התנהל ללא רבב.

מה יתרונו של השופט על פני גופים אחרים? זהו בדיוק היתרון שיש לשופט בכל נושא אחר 
שהוא דן בו: שזהו מקצועו. כשופט באים אליי צדדים כדי שאקבע מה גרם לנזק רפואי כזה 
או אחר, וכל צד מביא חוות דעת רפואיות: השופט הוא לא רופא, איך הוא יכול להכריע בין 
שני רופאים? כשופט מצופה ממני להכריע מה גרם להתמוטטות של גשר, וכל צד מביא 

חוות דעת הנדסיות: השופט הוא לא מהנדס, איך הוא יכול להכריע בין שני מהנדסים?

במילים אחרות: החברה היא זו שהחליטה שהשופט יקבע אם החלטה מנהלית היא סבירה 
או לא סבירה, ממש כמו שהחברה החליטה שהשופט יקבע אם סעיף 13 בהסכם שכירות 

הופר או לא הופר.

______________
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ערך השוויון
מפגש בזום עם השופטת טל פישמן־לוי

שופטת בית משפט השלום בתל־אביב—יפו

ת  ו ח ר ז א י  ד ו מ י ל ל ם  י ז כ ר מ ה ת  ו ו צ משתתפים: 
ך ו נ י ח ה ד  ר ש מ  , ה י ט ר ק ו מ ד ו

משפט  בבית  שופטת  לכהונת  מונתה  פישמן־לוי  טל  השופטת 
השלום בתל־אביב—יפו בשנת 2016. 

אנשי א לפני  השוויון  עקרון  על  לדבר  ההזדמנות  על  מאוד  מודה  ני 
והחשובה  המשתלמת  הטובה,  ההשקעה  הוא  חינוך  בעיניי  חינוך. 
ניתנו  אשר  חשובים  דין  פסקי  שלושה  לפניכם  להציג  בחרתי  ביותר. 
ערך  הוא  השוויון  ערך  כמה  עד  להמחיש  אנסה  באמצעותם  לאחרונה. 
דין רבים מאוד  ועד כמה על אף שניתנו פסקי  אקטואלי, מהותי וחשוב 
ועכשוויים  מעשיים  עניינים  וללבן  לדון  צורך  יש  עדיין  השנים,  במרוצת 

וערך השוויון במרכזם. 

פסק הדין הראשון הוא פסק הדין בעניין עידן מרכז דימונה בע"מ1 שניתן 
לא מזמן, בחודש פברואר 2021, בעיצומו של משבר הקורונה. עניינו של 
פסק דין זה בתקנות המקנות לממשלה סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. 
בין השאר הוראות  וכוללות  וסגר,  ואת המותר בימי הגבלות  התקנות קובעות את האסור 
לגבי פתיחה וסגירה של בתי עסק. כמו כן, התקנות כוללות הבחנה בין בתי עסק חיוניים 
לבין בתי עסק שאינם חיוניים. כידוע, בתי עסק חיוניים רשאים לפעול בהגבלות מסוימות גם 
בימי סגר, בעוד שבתי עסק לא חיוניים אינם רשאים לפתוח את דלתותיהם לציבור ועליהם 
למצוא דרכים אחרות להמשך פעילותם. עם זאת, לא הוגבלה האפשרות של בית עסק חיוני 

למכור מוצרים לא חיוניים. זו הסוגיה העומדת במרכזו של פסק הדין. 

בעתירה שבעניינינו ביקשו העותרות להביע התנגדותן למצב שבו עסקים שהוגדרו חיוניים 
יוכלו למכור מוצרים שאינם חיוניים ובדרך זו לגרום פגיעה מהותית לעסקים שאינם חיוניים. 
אם במקומות שהוגדרו חיוניים, כמו סופר פארם או רשתות מזון למיניהן, תימכר גם סחורה 
המוגדרת לא חיונית כמו צעצועים, משחקים ומוצרי פנאי – הרי שנגרם נזק ממשי לפרנסתם 
בשוויון  וחמורה  קשה  לפגיעה  טוענות  העותרות  חיוניים.  לא  המוגדרים  העסק  בתי  של 
נוצרה  הפגיעה  כי  העותרות  ציינו  עוד  נוספות.  חוקתיות  בזכויות  מידתית  בלתי  ולפגיעה 
במישורים מספר: ראשית, העסקים שאינם חיוניים נסגרו בעוד שהעסקים החיוניים נותרו 
פתוחים; שנית, גם לאחר סיום הסגר תהיה העדפה לחנויות החיוניות על פני החנויות שאינן 
לעומת  חיונית  וזאת בשל מתן הקלות במספר האנשים הרשאים לשהות בחנות  חיוניות, 
חנות שאינה חיונית; שלישית, מי שקנה צעצועים בימי הסגר בחנות חיונית, לרוב לא יראה 
צורך לשוב ולקנות צעצועים כשיסתיים הסגר. כך, מקומות לא חיוניים ימשיכו לחוש את 
הפגיעה גם לאחר ימי הסגר, שכן מספר הקניות בבתי העסק שאינם חיוניים יפחת, וזאת 

11  בג"ץ   בג"ץ 6939/206939/20  עידן מרכז דימונה בע"מ נ' ממשלת ישראל עידן מרכז דימונה בע"מ נ' ממשלת ישראל )נבו )נבו 02.02.202102.02.2021(.(.
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משום שאנשים קנו זה מכבר את המוצרים במקומות חיוניים שהיו פתוחים. טענת המדינה 
מנגד הייתה שקיימים קשיים משפטיים, בין השאר בדמות הגדרת מוצר חיוני ומוצר שאינו 

חיוני – ואלה אינם מאפשרים לשנות את ההסדר הקיים.

בית המשפט נדרש לשאלה אם אפשר היה להפחית את הפגיעה בעותרות. התשובה שניתנה 
הייתה חיובית. בית המשפט מקבל את עמדת העותרות ומציין כי גם הממשלה עצמה אינה 
מתכחשת לקיומה של פגיעה בעותרות. לא בכדי שקל שר הבריאות לערוך שינויים בתקנות 
ואף נעשה ניסיון לאתר חלופות אפשריות אחרות במטרה למנוע או למזער את הפגיעה. 
אם כך, הכריע בית המשפט שקיימת פגיעה העשויה להצדיק תיקון של נוסח התקנות. על 
סולברג  השופט  כבוד  משנה,  בחקיקת  התערבות  של  מסוים  בסוג  לכאורה  שמדובר  אף 
סבור שהצדק עם העותרות וכי במקרה זה על בית המשפט לתת את הסעד שבסמכותו כדי 

להפחית ולמזער את הפגיעה בעותרות, גם אם הפתרון אינו מושלם, כדבריו: 

חיוניות  אינן  כי  חולק  שאין  לקטגוריות  ביחס  למצער  קיימת,  פגיעה  לצמצם  ניתן  "אם 
)צעצועים, תכשיטים, וכיוצא בהן(, חובה לעשות כן. אין הצדקה לכך שפגיעה בזכויות תעמוד 
בעינה, רק משום שהפתרון המוצע יכול שלא יביא עמו מענה שלם, בבחינת 'הכול או לא 
כלום'. עקרון השוויון אינו מצדיק פגיעה רחבה וגורפת בכל בני החבורה, רק בשל העובדה 

שאחד מבניה עלול להיפגע".

"במציאות הקשה שאנו נתונים בה, השמירה על החיים והבריאות היא העיקר, אך נלווית 
אליה גם חובה לצמצם את הפגיעה הכלכלית למינימום האפשרי". 

מוסיף כבוד השופט סולברג ואומר כי העותרות אינן מבקשות מענק, מתנה או הלוואה, הן 
גם לא מבקשות שותפות, הן רק מבקשות שתוצע להן מלאכה לעסוק בה. כל בקשתן היא 
למנוע המשך ירידה לאומנותן מצד בתי העסק החיוניים, בעת שדלתותיהן שלהן נעולות על 
מנעולי בריח, אם אין הכרח ממשי בדבר. לסיום מציין כבוד השופט סולברג, כי ככל ששר 
נוסח התקנות  את  לשנות  בחיוב  העובדה ששקל  ולנוכח  לפגיעה  אינו מתכחש  הבריאות 
אולם קשיים משפטיים הם שעמדו בדרכו, הרי שאלו קשיים שיש לפתור: "ואכן מקום שבו 
שר הבריאות שקל בחיוב לעשות כן, ונטען כי קשיים משפטיים הם שהניאו אותו מכך, ראינו 

מקום לדקדק בדבר ולקבוע כי שר הבריאות יכול גם יכול". 

ד"ר  מנסור2.  אחמד  ד"ר  בעניין  הדין  פסק  הוא  האחרונה,  מהעת  הוא  גם  נוסף,  דין  פסק 
בני  יאיר.  כוכב  המקומית  למועצה  הסמוך  טירה  ביישוב  מתגוררים  משפחתו  ובני  מנסור 
להם  למכור  סירבה  וזו  במועצה,  השחייה  בריכת  את  המפעילה  לעמותה  פנו  המשפחה 
כניסה למי  מינויים למרכז הספורט. הסירוב הוסבר במדיניות המועצה שלא לתת היתרי 
שאינו תושב המועצה, למעט מספר מוגבל של מינויים לתושבי ישובים סמוכים שילדיהם 
והגיש עתירה לבית  זו  לומדים במוסדות החינוך של היישוב. ד"ר מנסור התנגד לתשובה 
המשפט המחוזי בלוד בטענה שמדובר בהפליה המתבססת הן על רקע מקום מגורים הן 
על רקע לאומי. במסגרת ההליך שהתקיים בבית המשפט המחוזי, בית המשפט פסק, בין 
היתר, שהמועצה המקומית צריכה להקצות כעשרה אחוזים מהמינויים שלה גם לתושבים 
שאינם מכוכב יאיר. ד"ר מנסור הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. במרכזו 
של פסק הדין בבית המשפט העליון ניצבת השאלה האם רשאית רשות מקומית – בעצמה 
או באמצעות גוף שפועל כידה הארוכה – לקבוע כי רק תושבי הרשות יורשו לבוא בשעריה 

של בריכת השחייה הציבורית הפועלת בתחומיה?

22  ע"א   ע"א 8956/178956/17  ד"ר אחמד מנסור נ’ המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאלד"ר אחמד מנסור נ’ המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל )נבו  )נבו 14.01.202114.01.2021(.(.
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רשות  דעתה של  שיקול  וגדר  לבחינת שאלת סמכותה  על השיקולים  עמד  בית המשפט 
קיומה של הפליה  זה הוכחה  כי במקרה  ופסק  מקומית להעדיף את תושבי אותה רשות, 
מחמת מגורים כאשר העדיפו את תושבי הרשות המקומית מעבר לנדרש, אך לא הוכחה 
למועצה  הנושא  את  להשיב  הורתה  ברק־ארז  השופטת  לאום.  מחמת  הפליה  של  קיומה 
המקומית כדי לבחון מחדש את המדיניות שלה בנושא ההפליה על רקע מקום מגורים, לאו 

דווקא מהיישוב טירה אלא באופן כללי. 

למי  רק  תמיד  קרובים  להיות  רוצים  אנחנו  מדוע  ותוהה  מעניינת  שאלה  מעלה  השופטת 
יוצרים גבולות, במקום  ונועלים את שערינו לפני השונה מאיתנו, תוך שאנחנו  שדומה לנו 

להסיר את ההגבלות, להכיר את האחר וליצור קהילות נוספות ושונות: 

ונדונה בתחום מדעי החברה תוך  "התופעה של אהבת הדומה שעליה עמד עוד אריסטו 
משפטי.  תוקף  לה  שיוענק  מצדיקה  לא  אך  טבעית,  אולי  היא  הומופיליה3,  במונח  שימוש 
נהפוך הוא. הסתפקות ב'נינוחות' שאנשים חשים לצד מי שדומה להם כדי לנעול שערים 
או להרחיק זרים מחזקת בעקיפין סטריאוטיפים כלפי מי שאינו מוכר ועלולה להעצים את 
השסעים החברתיים. אם היינו סבורים כי נימוק זה די בו, מדוע להכיר בכך רק ביחס למי 
שמתגוררים ביישובים קטנים יחסית? ומהו השוני שמצדיק הסתגרות של כ־9,000 תושבים 
שחיים ביישוב כדוגמת כוכב יאיר בהשוואה לפרקטיקה דומה של שכונה גדולה בעיר, שבה 

הילדים גדלים זה עם זה מגיל ינקות?

"לעיתים מזומנות אנשים יכולים להיות חברים ביותר מקהילה אחת במישורים שונים של 
במסגרת  ילדיהם  לחינוך  שמחויבת  הורים  לקהילת  שייכים  להיות  יכולים  הם  כך,  חייהם. 
בית ספר מסוים, לקהילה מקצועית, לקהילה של בעלי תחביב מסוים ועוד. אין כל מניעה 
באותה  חברים  שאינם  הגם  פנאי,  לפעילות  שותפים  ויהיו  שחייה  בבריכת  יכירו  שאנשים 
קהילה במישורים אחרים של חייהם. זאת ועוד: קהילה אינה ישות סטטית אלא דינמית. מי 

שאינו חבר בקהילה, עשוי להפוך להיות כזה, על רקע מפגשים והיכרות".

במסגרת ההליך התבקשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה, על אף שאינו צד ישיר להליך, 
הייתה  היועץ  עמדת  ציבורית.  במחלוקת  שנתונות  בסוגיות  שמדובר  העובדה  בשל  וזאת 
שעל המרחבים הציבוריים להיות פתוחים לשימוש הכלל, גם אם מדובר בתושבי הרשות 
המקומית וגם אם מדובר בתושבים שאינם מאותה רשות מקומית, זאת ברירת המחדל. לצד 
זאת, לרשות נתונה סמכות לסטות מעמדת המוצא הזאת, כפוף למבחני סבירות ומידתיות. 
השופטת ברק־ארז דנה בשאלה אם המקרה הנתון שלפנינו מתאים לגישה זו. לדבריה, כל 
משאב ייבחן בהתאם לנסיבות שלו. תנאי מקדים להתחשבות בשיקול הקהילתי הוא בחינת 
המשאב או השירות שבו מדובר, אשר חייב להיות כזה שתרומתו לקהילתיות מכרעת, כזה 
בו  לעשות  המבקשת  הקהילה  של  לאופייה  הקשור  משמעותי  נוסף  דבר־מה  לו  שנלווה 
שימוש. כך למשל, אם אותה רשות מקומית מציגה פסטיבל או יריד של אומני המקום, היא 
לקבוע  גם  אופן אפשר  באותו  יריד.  יהיו חלק מאותו  תושבי המקום  לקבוע שרק  רשאית 
שהשתתפות בטקס מקומי המיועד לקהילה יהיה מוגבל לחברי הקהילה בלבד. לעומת זאת, 
אם מדובר במשאב ציבורי ייחודי, כמו אמפיתיאטרון או בית קולנוע של אותו מקום – הם 

יהיו פתוחים לכולם. 

בשנת 2000 חוקק חוק האוסר על הפליה בכניסה לאתרים גם במגזר הפרטי4. כידוע, כל 
בית עסק וכל מקום ציבורי מחויב לפעול בהתאם לערכי השוויון ולאיסור ההפליה, וקיימת 

33  אריסטו,  אריסטו, אתיקה, מהדורת ניקומאכוס  אתיקה, מהדורת ניקומאכוס 192192  )יוסף ג’ ליבס מתרגם(, )יוסף ג’ ליבס מתרגם(, 20142014..

44  חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-  חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-20002000..
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יכולה להעדיף את  יש גם הכרה בכך שרשות מקומית  אף פסיקה רבה בנושא. עם זאת, 
תושביה שלה, שכן לא כל העדפה של תושב המקום בהכרח אינה ראויה ופסולה. 

בסיכומו של עניין, לשיטת בית המשפט ההחלטה של המועצה המקומית להעדיף את תושבי 
המקום הייתה מעבר למידה הנדרשת והמועצה התבקשה לשקול מחדש ולקבל החלטה 

על בסיס תשתית עובדתית רלוונטית ועל בסיס כל השיקולים שצוינו. 

העוסק  הפנים5  שר  נגד  דהן  נטליה  הדין  פסק  הוא  להרחיב  אבקש  לגביו  נוסף  דין  פסק 
בנושא הגיור. אומנם ערך השוויון לא מוזכר בו מפורשות, אך בעיניי הוא נסב כולו על ערך זה. 

גיור  הליך  בה  ועברו  העולם  ברחבי  שונים  ממקומות  לישראל  באו  זה  במקרה  העותרים 
בקהילה מסורתית )קונסרבטיבית( או רפורמית. הדיון נסב על אודות השאלה אם יש להכיר 

בהם כיהודים לעניין חוק השבות. 

ההכרעה הסופית של בית המשפט הייתה כי לעניין חוק השבות יש להכיר כיהודים גם במי 
שבמהלך שהייתם בישראל כדין עברו גיור בקהילה רפורמית או קונסרבטיבית. הכרעה זו 
מצומצמת לשאלה האזרחית־ציבורית של הקניית מעמד מכוח חוק השבות ואינה עוסקת 

בשאלה דתית. 

שופטי הרוב סברו כי לאחר למעלה מחמש־עשרה שנים שבהן בית המשפט המתין להכרעת 
המחוקק בסוגיה זו ונוכח העובדה שעל הכף מונחות הזכויות והמעמד של העותרים ושל 
אחרים כמותם, אין מנוס מהכרעה שיפוטית. בית המשפט למעשה מעוניין לפתור את בעיית 
העותרים הספציפיים שלפניו, בעיה העומדת על הפרק במשך הרבה מאוד שנים. מאחר 
שדבר המחוקק טרם ניתן, בית המשפט מחליט לתת סעד לעותרים וקובע שמי שעבר גיור 

קונסרבטיבי או רפורמי בארץ ייחשב גם הוא יהודי. 

שבו נדונה שאלת הגיור לפי חוק  במסגרת פסק הדין מפנה בית המשפט לפסק דין אחר 
השבות ביחס לגברת רגצ'ובה6. עניין זה סלל את הדרך גם לפסק הדין הנוכחי, וייחודו היה 
בכך שהעותרת התגיירה בקהילה אורתודוקסית אך לא במסגרת מערך הגיור הממלכתי. 
פרשנות  כי  נקבע  דין  פסק  באותו  כיהודייה.  בעותרת  להכיר  יש  כי  הוכרע  ההליך  בסיום 
המונח "שנתגייר" בחוק השבות הוא מי שעבר גיור בקהילה יהודית מוכרת בהתאם לאמות 
המידה המקובלות בה. קהילה יהודית מוכרת הוגדרה באותו פסק דין קהילה "בעלת זהות 

יהודית משותפת, מבוססת וקבועה".

נוסף על עניין רגצ'ובה, מדגיש בית המשפט את עמדת שר הפנים, אשר לא טען שקיים 
שוני בין הגיור האורתודוקסי שנדון בעניין של רגצ'ובה לבין הגיור שנעשה בישראל ביחס 
לקהילות רפורמיות וקונסרבטיביות וכן הכיר זה מכבר בגיור רפורמי וקונסרבטיבי שנעשה 
בקהילות אלה בחו"ל. לפיכך, כל מה שעומד למול עיניו של השר הוא הכרעה ביחס לעותרים 
שבענייננו אשר עברו גיור רפורמי־קונסרבטיבי בישראל. מכאן, שבית המשפט תוהה מדוע 
יש צורך ליצור הבחנה בין העותרים לבין כל מי ששר הפנים הכיר בו עד לאותו מועד. מוסיף 
ואומר שלמעשה שר הפנים לא העלה כל טענה שמצדיקה לערוך הבחנה  בית המשפט 
בין העניין של רגצ'ובה לבין העותרים בעניינינו. על בסיס דברים אלו בית המשפט מכריע 

לטובת העותרים ומעניק להם את ההכרה. 

בעיה  אלא  דתית  בעיה  לפתור  בא  לא  הדין  פסק  ראשית,  נקודות:  שתי  להדגיש  אבקש 
נתונה למחוקק הסמכות לקבוע מהי ההגדרה המקובלת לאדם  אזרחית. שנית, בכל עת 

55    בג"ץ בג"ץ 11013/0511013/05  נטליה דהן נ' שר הפנים משרד הפניםנטליה דהן נ' שר הפנים משרד הפנים )נבו  )נבו 01.03.202101.03.2021(. (. 

66  בג"ץ   בג"ץ 7625/067625/06  מרטינה רגצ’ובה נ’ משרד הפניםמרטינה רגצ’ובה נ’ משרד הפנים )נבו  )נבו 31.03.201631.03.2016(.(.
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שהתגייר מכוח חוק השבות. כל עוד המחוקק לא עושה כן, לבית המשפט אין מנוס מלתת 
החלטה, וזאת בשים לב למשך הזמן הארוך שבו ממתינים העותרים למוצא פיו של המחוקק. 

לסיום, מאחר ששלושת פסקי הדין אשר לובנו כאן ניתנו בשנה האחרונה, אבקש להביא 
לפניכם גם ציטוטים ידועים של שופטי בתי המשפט לדורותיהם שבמרכזם עקרון השוויון: 
השופט מיכאל חשין בבג"ץ שדולת הנשים נגד שר העבודה7: "עקרון מן הראשונים במלכות 
– משכמו ומעלה, גבוה מכל שאר העקרונות הוא עקרון השוויון, ובשמו האחר, עקרון איסור 

ההפליה. כך הוא במשפט הציבורי וכך הוא בכל נימה ונימה של חיינו בחברה". 

השוויון:  מחיר  על  כותבת  הביטחון8  שר  נגד  מילר  בבג"ץ  שטרסברג־כהן  טובה  השופטת 
דמוקרטית  חופשית,  חברה  בכל  השוויון,  עקרון  של  ובמעמדו  בחשיבותו  להגזים  "קשה 
ונאורה. חברה המכבדת את ערכי היסוד שלה ואת זכויות היסוד של חבריה, צריכה להיות 
מוכנה לשלם מחיר סביר על מנת שערך השוויון לא יעמוד ככלי ריק מתוכן, אלא יקבל ביטוי 

ויישום הלכה למעשה".

השופט אהרן ברק על המעמד החוקתי של ערך השוויון בבג"ץ עדאלה נגד השר לענייני 
נכללת  זכות בעלת מעמד חוקתי. היא  כי השוויון מהווה  דתות9: "עמדתי העקרונית הינה 

בזכות לכבוד. אכן עקרון השוויון נגזר מכבוד האדם וקשור עמו קשר בל יינתק".

שאלות מקרב המשתתפים 

שאלה: האם מדיניות של העדפה מתקנת לקבוצות שונות באוכלוסייה מאפשרת מימוש 
של עקרון השוויון במשפט? 

לדבריה של  ואני ברשותכם אפנה אתכם  יפה,  אכן שאלה  זאת  השופטת טל פישמן־לוי: 
כבוד השופטת דורית ביניש בבג"ץ עם חופשי נגד משרד הבינוי10: "יחס של שוויון אינו מביא 
תמיד לתוצאה צודקת, ולעיתים מתחייב יחס שונה לקבוצה מסוימת כדי ליצור תנאי שוויון 

מהותי למי שמלכתחילה באופן בלתי ענייני ובנסיבות שונות נפגעה זכותו לשוויון".

כאנשי חינוך, כהורים אנו יודעים שלעיתים יש צורך לעשות העדפה במקרים שבהם התנאים 
אינם שווים כדי שבסופו של דבר יתקיים שוויון. 

שאלה: כיצד אפשר להעלות את אמון קבוצות המיעוט במערכת המשפט?

השופטת טל פישמן־לוי: אני חושבת שבכל שלושת פסקי הדין העכשוויים שדיברתי עליהם, 
אכן  הוא  מנסור  דוקטור  קיבלו סעד מבית המשפט העליון, כאשר במקרה של  העותרים 
קבוצת מיעוט. נוסף על כך, בנושא של העותרים שמבקשים להיות יהודים, הרי מי שאינו 
ומדגישים  גם מיעוט. אני חושבת שפסקי הדין האלה שמדברים  יהודי במדינה שלנו הוא 

77  בג"ץ   בג"ץ 2671/982671/98  שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחהשדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה, פס"ד נב), פס"ד נב)33( ( 630630 ) )19981998(.(.

88  בג"ץ   בג"ץ 4541/944541/94  אליס מילר נ' שר הביטחוןאליס מילר נ' שר הביטחון, פס"ד מט), פס"ד מט)44( ( 9494 ) )19951995(.(.

99  בג"ץ   בג"ץ 1113/991113/99  עדאלה עדאלה –– המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר לענייני דתות המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר לענייני דתות, , 

פס"ד נד)22( ( 164164 ) )20002000(.(. פס"ד נד)   

1010  בג"ץ   בג"ץ 4906/984906/98  עמותת "עם חופשי" לחופש דת מצפון חינוך ותרבות נ' משרד הבינוי והשיכוןעמותת "עם חופשי" לחופש דת מצפון חינוך ותרבות נ' משרד הבינוי והשיכון, פס"ד נד), פס"ד נד)22( ( 

.).)20002000( ( 503503
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את חשיבות השוויון מגבירים מאוד את אמון הציבור ואת אמון קבוצות המיעוט במערכת 
מיעוט  הם  מסוים  במובן  צעצועים,  עידן  הראשונים,  העותרים  שגם  חושבת  אני  המשפט. 
זה  וחלש  יחסי,  עניין  הוא  הלוא  מיעוט  הגדולות.  הטייקונים המסחריים של הרשתות  מול 
הוא  אדם  כל  מיעוט.  שמרגיש  מי  לכל  חשובה  מאוד  בבשורה  מדובר  לדעתי  יחסי.  עניין 
או  ביחס לקהילה  ומיעוט  רוב בכובע אחד  להיות  יכול  הוא  כובעים,  חבילה בעלת מספר 

ביחס להגדרה אחרת בכובע אחר. 

בעיניי שלושת פסקי הדין אשר הבאתי לפניכם היום הם בשורה טובה ומשמחת לכל מי 
שמרגיש חלש או בקבוצת מיעוט כלשהי. 

בפסקי הדין ראינו התערבות בשעת חירום בנושא הקורונה, התערבות בשעת שגרה כמו 
וגם  התקנות  של  במקרה  כמו  הארצית  ברמה  לממשלה  התערבות  הבריכה,  של  בנושא 
התערבות במועצה המקומית. למעשה, ראינו שנותנים מענה כולל, לא משנה באיזו רמה 
ובאיזו עת, עת משבר ועת שלום. העקרונות המנחים הם עקרונות של שוויון ואיזון ועליהם 

עלינו להגן. 

______________
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הסכנות ברשת
מפגש בזום עם השופטת דפנה ברק־ארז

שופטת בית המשפט העליון

ר ע ו נ ו ה  ר ב ח ל  ה נ ִמ י  ג י צ נ משתתפים: 
ם  י ד י מ ל ת ה ת  צ ע ו מ י  ר ב ח ו ך  ו נ י ח ה ד  ר ש מ ב

ת י צ ר א ה ר  ע ו נ ה ו

השופטת דפנה ברק־ארז מונתה לכהונת שופטת בבית המשפט 
העליון בשנת 2012. 

עקרונות כ על  קצר  בהסבר  אפתח  העליון  המשפט  בית  שופטת 
המשפט  בית  של  ולתפקידו  שלנו  הדיון  לנושא  הנוגעים  המשפט 
בירושלים  שמושבו  העליון  המשפט  בית  בפרט.  זה  בהקשר  העליון 
הגבוהה  הערכאה  והוא  ישראל  במדינת  השיפוט  מערכת  בראש  ניצב 
ביותר בה. לבית המשפט העליון שני "כובעים" מקבילים: האחד – היותו 
ערכאת הערעור העליונה במדינת ישראל בכל תחומי המשפט )אזרחי, 
– שבתו כבית משפט גבוה לצדק )בג"ץ( השומע  פלילי, מנהלי(; השני 

עתירות נגד רשויות מנהליות וציבוריות כערכאה ראשונה.

היבטים  לו  ויש  יחסית  חדש  נושא  הוא  האינטרנט  רשת  של  המשפטיים  בהיבטים  הדיון 
יישומים המחייבים  יש  אך  במקומם,  נותרים  והפלילי  האזרחי  הדין  של  מספר. העקרונות 
חשיבה על ההשפעה של סביבת האינטרנט. לדוגמה, קיים פער בין תחושת המוגנות בבית 

כאשר יושבים בחדר מול מחשב לבין המציאות ברשת. 

כפי שציינתי, השופטים בבית המשפט העליון דנים גם בערעורים שמגיעים אליהם מבתי 
ליותר  מתקשר  ברשת,  פוגענית  התנהגות  שלפנינו,  הנושא  המדינה.  רחבי  בכל  המשפט 
יכולים לפגוש בו כאן בבית המשפט ביותר מדרך אחת.  מתחום משפטי אחד, וכך אנחנו 
בכך  נדון  העליון  בבית המשפט  פלילי.  להיחשב מעשה  עלולה  פוגענית ברשת  התנהגות 
במסגרת ערעור פלילי, לאחר שהנאשם יורשע או יזוכה בערכאה אחרת ויוגש ערעור לבית 
המשפט העליון על הכרעת הדין או על העונש. התנהגות פוגענית ברשת עשויה להיות גם 
נושא לתביעת פיצויים בדיני הנזיקין, למשל בשל הפצת דיבה על אדם או הטרדה מינית. 
– לא כזו שמכוונת לענישה, אלא להכרעה בתביעה  כאן המסגרת של הדיון תהיה שונה 
ידון בכך בית המשפט העליון במסגרת מה שאנחנו מכנים ערעור  הכספית. במקרה כזה 

אזרחי. 

עד עתה עסקנו במסגרת הפורמלית ב"קליפת אגוז". כעת, באופן יותר כללי ועקרוני אומר 
שהנושא של עבירות רשת הוא דוגמה לצורך של המשפט להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים 
ולחשוב איך הם משפיעים על הכללים המשפטיים המסורתיים. למשל: אסור להוציא דיבתו 
של אדם רעה – זה כלל משפטי מוכר מימים ימימה. אנחנו מכירים את האיסור לדבר לשון 
הרע עוד מהתנ"ך. אולם הנורמה המוכרת שאסור לפרסם לשון הרע מיושמת באופן אחר 
כאשר מדובר על פלטפורמה טכנולוגית. המשפט צריך לשאול את עצמו הרבה פעמים, איך 
הכלל הוותיק והמוכר צריך להיות מיושם במציאות חדשה. השאלה היא האם מה שאסור 
עשיית  האם  ברשת?  נעשה  הוא  כאשר  אופן  באותו  אסור  הפיזי,  בעולם  האמיתי,  בעולם 
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המעשים ברשת חמורה יותר או פחות? האם זה אותו דבר או אולי קצת אחרת? למה אנחנו 
קטגוריה  להיות  צריכה  לא  זו  לכאורה,  נפרדת?  קטגוריה  כעל  הרשת  על  מדברים  בכלל 
נפרדת – אם אסור להשמיץ אדם אז אסור להשמיץ אותו – לא בשיחה, לא במכתב, לא 
בגלויה וגם לא בפייסבוק. רק צריך לעשות התאמות. אבל האמירה הפשוטה הזאת, "רק 
צריך לעשות התאמות", אינה פשוטה כל כך, כי לפעמים השאלה הקשה מאוד היא איך 

עושים את ההתאמות. 

תחשבו על הנושא של עבירות מין, גם מבלי שניכנס באמת לכל הפרטים הקשים שנחשפים 
צ'אט  בוגר אומר לקטין במסגרת  דנים בהליכים פליליים. האם כשאדם  לפנינו כשאנחנו 
במקומות  בקטין  נוגע  שאדם  כמו  דבר  אותו  זה   – אינטימיים  במקומות  בעצמו  שייגע 
שרק  כלל  הוא  עצמו  הכלל  אם  גם  כלומר,  שונה?  זה  במה  דומה?  זה  במה  אינטימיים? 
נראה טעון התאמה, התשובה לשאלה איך מתאימים אותו אינה מובנת מאליה. היא עשויה 
 – היותר טכני של המשפט  בצד  כול  קודם  הוא  נתונה למחלוקת פרשנית. הקושי  להיות 
איך אנחנו מיישמים את הכללים המשפטיים? מעבר לכך, כמובן, כשהמשפט מתמודד עם 
הנושאים האלה – ההתמודדות היא לא רק טכנית. יש פה גם היבטים רגשיים וסביבתיים 
שצריך להביא בחשבון. למשל: למה אנחנו מתייחסים לעבירות רשת כקטגוריה לדיון? אולי 
בגלל שכשילד נמצא בבית יש פער מאוד גדול בין תחושת המוגנות מצד אחד – הרי הוא 
נמצא בבית – מה כבר יכול להיות לו רע? לבין העובדה שרמת הפגיעות גבוהה מאוד מצד 
שני. זאת משום שהוא יכול להיות מותקף על ידי הרבה מאוד אנשים ששוחרים את רעתו, 
מבוגרים שרוצים לנצל אותו, חברים רעים שרוצים לפגוע בו. אם כן, יש פה פער מאוד גדול 
גדולה  יותר  אפילו  היא  הפגיעות  מסוימים  שבמובנים  זה  לבין  גבוהה  מוגנות  תחושת  בין 
מאשר בסיטואציה רגילה בחיים האמיתיים. עד כדי כך שלפעמים אפילו להורים יותר קשה 
להגן על הילדים שלהם ברשת מאשר במציאות האמיתית. למשל, משום שהם לא יכולים 
יכול לעורר שאלות  לראות או להיות מודעים לכך שמבוגרים פוגעים בילדיהם. זה כמובן 
מעניינות מאוד לגבי הזכות לפרטיות. הרי גם לילדים ונוער יש זכות לפרטיות. מנגד, הדבר 
משליך על יכולתם של ההורים להגן על ילדיהם מפני פגיעה ברשת. התשובה למתח זה בין 
הזכות לפרטיות לאינטרס ההגנה על שלומם של הילדים כמובן יכולה להשתנות בהתאם 
לגיל. יש ילדים צעירים ויש ילדים מבוגרים יותר. אתם למשל בני נוער על סף גיל הבגרות, 

על אף שמבחינה משפטית פורמלית אתם קטינים. 

לפעמים  האמיתית.  למציאות  ברשת  מהגלישה  המעבר  נקודת  הוא  נוסף  רלוונטי  נתון 
התנהגות עבריינית מתחילה ברשת ועוברת למציאות האמיתית וחוזר חלילה. כך למשל, 
לעיתים כשמבוגר יוצר קשר עם קטין, הקשר מתחיל כקשר אינטרנטי ולאחר מכן הם קובעים 
להיפגש ויש מצב של פגיעה מינית של מבוגר בקטין בעולם הפיזי. בפועל, מה שקורה בעולם 
הפיזי התחיל במציאות האינטרנטית שאפשרה אותו. כלומר, כאן אנחנו מדברים כבר על 
– בין שמדובר באונס בין שמדובר  עבירה השייכת לעולם המסורתי של המשפט הפלילי 
במעשה מגונה – אבל העבירה נולדה או התאפשרה במציאות של האינטרנט. יש כמובן גם 
פגיעות שהן באמת פגיעות מסוג חדש במובן זה שהן ייחודיות למרחב האינטרנטי. תחשבו 
על מה שמכונה לפעמים בעגה היום־יומית – אתם אולי מכירים את הביטוי הזה אף שהוא 
לא הביטוי המשפטי הפורמלי – "חוק הסרטונים". מדובר בשמו הפופולארי של תיקון לחוק 
למניעת הטרדה מינית. התיקון קובע שהטרדה מינית שאסורה על פי חוק כוללת גם הפצת 
טכנולוגיים1.  באמצעים  החברתיות  ברשתות  בהסכמתו  שלא  אדם  של  וסרטונים  תמונות 
בדוגמה זו אנו רואים שלא רק שהזירה האינטרנטית עושה התאמה לעבירה קיימת, אלא 
ברשת  משהו  שכשמפיצים  הבין  שהמחוקק  מאחר  שנוצרה  חדשה  נורמה  בעצם  פה  יש 

11  ס’   ס’ 55 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח- לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-19981998..



35 התיכונים          ביטאון 41     |     מארס  2022 הספר  בבתי  למורים  גבולות חופש הביטוי והמשפט הפלילימה  במשפט    |   ביטאון 

זה הרבה יותר חמור מאשר כשמפיצים אותו באמצעים פיזיים. גם בעבר אפשר היה נניח 
לקחת צילום של אדם, לשכפל אותו ולהפיץ אותו בניגוד לרצונו. אבל במקרה ההוא אפשר 
כל  את  לאסוף  שיורה  משפט  בית  של  צו  באמצעות  התפוצה  עם  להתמודד  למשל  היה 
העותקים שהופצו ולהשמיד אותם. במציאות האינטרנטית זה פחות מעשי, כמו שאומרים 
"לך תפוס את הרוח במעופו". התמונות כבר הופצו לכל עבר, והיכולת ללקט אותן בחזרה 
היא מצומצמת ואולי אף לא קיימת. אם כן, ולפי כל הדוגמאות האלה שפתחתי בהן, ברור 
שאנו ניצבים לפני אתגר משמעותי שהוא לא רק אתגר משפטי, הוא אתגר חברתי, אתגר 
הנושא  על  היום  מדברים  שאנחנו  כך  על  מברכת  בהחלט  אני  לכן  חינוכי.  ואתגר  אנושי 

ושאתם מתעניינים בכך גם כתלמידים וגם כאזרחים צעירים. 

אני אסתפק בדברי ההקדמה הקצרים הללו כדי שנייחד את רוב הזמן שיש לנו לשאלות 
ותשובות – שאלות שהכנתם מראש ושאלות נוספות, ככל שיאפשר הזמן.

שאלות מקרב המשתתפים

שאלה: מהי ההגדרה המשפטית של תופעת הביוש, השיימינג?

השופטת דפנה ברק־ארז: הנקודה המעניינת היא שלתופעת הביוש, השיימינג אין הגדרה 
משפטית פורמלית. התופעה של שיימינג היא תופעה חברתית, אנושית, וההגדרה שלה היא 
לאו דווקא במישור המשפטי. אתם יודעים ששיימינג הוא ביוש, והמשמעות של המושג הזה 
תלוית הקשר, באופן כללי מדובר בהשפלה או בביזוי של אדם באמצעות פרסום שמו והצגת 
מעשיו באופן שלילי. ביוש עשוי לקבל ביטויים שונים מבחינה משפטית על פי ההקשר. הוא 
עשוי לפעמים לעלות כדי הוצאת דיבה, אם למשל מה שנאמר על האדם הוא שקרי ולא 
– עלול להיות  – נניח הצגה שלו באופן מיני משפיל  נכון. במקרים אחרים ביוש של אדם 
הטרדה מינית. כלומר, צריך להבין שהמונח "שיימינג/ביוש" הוא תופעה חברתית שאנחנו 

רוצים להידרש לה ולא מושג משפטי פורמלי. 

שאלה: השאלה השנייה גם היא ברמה המשפטית וגם ברמה החברתית. האם לפעמים 
בחברה,  בבעיות  הרשויות  או  החברה  של  להתמודדות  לגיטימית  דרך  הוא  שיימינג 

לדוגמה הטרדות מיניות ואם כן, מתי ולמה?

כדאי  אולי  הקשר.  תלוית  מאוד  היא  הזאת  לשאלה  התשובה  ברק־ארז:  דפנה  השופטת 
להתחיל ולומר את המובן מאליו ששיימינג, כלומר ביוש, עשוי להיות לפעמים שלילי ולפעמים 
חיובי. נקודת המוצא היא שהרבה פעמים חושבים על ביוש כעל דבר שלילי מאחר שאנחנו 
לא רוצים להלבין פניו של אדם. זו נורמה שמושרשת בתרבות שלנו – כל המלבין פני חברו 
ברבים כאילו שופך דמים. כך במסורת שלנו. מתוך דאגה לכבוד האדם לכאורה, התגובה 
המיידית שלנו תהיה למה לבייש? כמו שנאמר: "על מנת שלא לבייש". אבל לפעמים ביוש 
הוא גם דרך לגיטימית לבטא הסתייגות מהתנהגות חברתית מסוימת. נניח שאדם מתנהג 
רוצה  והחברה  סביבו,  בחברה  חלשים  אנשים  שמעליב  חבר  על  תחשבו  בריונית,  בצורה 
לבוא ולבטא גינוי כלפי ההתנהגות הזאת. זה לא דבר שלילי כי לפעמים מסרים שליליים 
לכן אנחנו תמיד  חיוביות.  המכוונים לאדם שהתנהגותו שלילית עשויים להוביל לתוצאות 
צריכים ויכולים להבין שהביוש עשוי לבוא בשירותן של מטרות חיוביות. על כך יש להוסיף, 
גם  מופרזים.  אולי  שהם  אמצעים  אבל  חיובית  מטרה  יש  שלפעמים  יודעים,  שאנחנו  כמו 
כשהמטרה היא חיובית הפעילות עלולה להיות פוגענית יתר על המידה. למשל, במקרה שבו 
מביישים לא רק את האדם אלא גם את ילדיו הקטינים ומשפילים אותם. אז גם מטרה טובה 

לא יכולה להצדיק כל אמצעי. 
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עכשיו אם אני רוצה לקשר את זה למשפט, ופה צריך להגיד את הדברים בכל הזהירות כי 
יש הרבה מאוד היבטים של שיימינג שעדיין לא הגיעו לדיון פורמלי בבית המשפט העליון 
וכשופטת מכהנת לא אחווה את דעתי על דבר שהוא אולי עוד תלוי ועומד ושבית המשפט 
כשהמסלול  בשיימינג  משתמשים  שלפעמים  מלמדת  המציאות  בפועל,  בו.  לדון  עשוי 
יש קורבנות של הטרדה מינית שהיו  המשפטי הוא חסום. תחשבו למשל על מקרה שבו 
רוצות אולי להגיש תלונה אבל בינתיים חלפה תקופת ההתיישנות. בעבר הן אולי לא הצליחו 
לגייס את עצמן להגיש תלונה מבחינה פסיכולוגית או רגשית. אולי גם האווירה החברתית 
הייתה בעבר פחות פתוחה לשמוע תלונות על הטרדה. כמובן אם יש פרסום במישור הציבורי 
זה יכול לחשוף את מי שמתלוננות לתביעת דיבה אפשרית מצידו של מי שמביישים אותו, 
ואז יכול להיות שתהיה התדיינות לגבי השאלה העובדתית – קרה או לא קרה – והמתלוננות 
יידרשו להוכיח את טענותיהן. כך הנושא של הביוש והמשפט עשויים לפעמים להיות שזורים 
זה בזה. מבלי להיכנס לפרטים נוספים אפשר לסכם בתשובה לשאלה, שבאמת השימוש 
בכלי של ביוש הוא מקרה מורכב. לפעמים הוא לגמרי במישור החברתי ולפעמים יש לו גם 

השקה למשפט. 

הקבועים  המקסימליים  העונשים  מהם  חלקים,  לשני  מתחלקת  שלי  השאלה  שאלה: 
בחוק ומהן העבירות הנפוצות יותר בבית המשפט בנושא? 

השופטת דפנה ברק־ארז: אלה באמת שתי שאלות קצת שונות. נתחיל קודם בשאלה מהן 
העבירות ואחר כך נדבר קצת על העונשים. 

בנושא,  פורמלי מקיף  מכירה מחקר אמפירי  לא  אומר שאני  ביחס לשאלה הראשונה 
אבל מתוך הניסיון המצטבר בעבודה השיפוטית אפשר בהחלט להצביע על כמה קבוצות 
מרכזיות של עבירות שאנחנו רואים שכיחּות בעיסוק בהן ברשת. קבוצה ראשונה היא זו של 
עבירות המין שעשויות להיות באמת מאוד מגוונות. אלה עשויות להיות עבירות מין רגילות 
שליחת  איתו,  מפגש  קביעת  לקטין,  פנייה  למשל  ברשת.  שימוש  תוך  מתבצעות  שפשוט 
מסרים בצ'אטים בעלי גוון מיני, שידול לביצוע מעשים מיניים. בחלק מן המקרים משדלים 
למשל  שאומרים  תוך  באיומים  בסחיטה  אפילו  לפעמים  המצלמה.  מול  להתפשט  קטין 
לקטין: "אם לא תעשה דבר מסוים אני אפיץ את התמונות שלך ברשת". כלומר, כשאנחנו 
מדברים על עבירות מין אנחנו מדברים כאן על מגוון גדול מאוד. ממש מצער לראות עד 
כמה הדמיון האנושי מגוון ועשיר לגבי מציאת דרכים לבצע עבירות מין באינטרנט. אין בכלל 

ספק שעבירות מין זו קבוצה אחת משמעותית. 

וכאן העיקר הוא באכיפה כלפי  – עבירות הימורים,  נוספת של עבירות ברשת  יש קבוצה 
מי שמפעילים את אתרי ההימורים, ככל שאפשר כמובן לאתר אותם. קבוצה שלישית היא 
עבירות לשון הרע ועבירות ביטוי באופן כללי, פרסומי הסתה ושנאה ברשת, הפצה של מידע 
כוזב ומטעה. כאן חשוב להזכיר את המונח שכמובן היום אין מי שלא מכיר אותו, "פייק ניוז" 
– חדשות כזב. בהקשר הזה אני יכולה לספר לכם על פסק דין שכתבתי בשנה האחרונה. 
כאשר יש פרסום ברשת, פרסום פוגעני, נניח פרסום לשון הרע, לפעמים מתעוררת השאלה 
את מי אפשר לתבוע. האם רק את מי שעשה את הפרסום המקורי, או שאפשר לתבוע גם 
את מי שהפיץ אותו דרך מה שנקרא שיתוף, "שייר" "share". או אולי, ואני עדיין רק מרחיבה 

את השאלה, גם את מי ש"חיבב" אותו, מי שעשה "לייק" "like" חשוף לתביעה. 

כלומר, הרבה פעמים כשעוסקים בעולם המשפט נדרשת כניסה לרזולוציות יותר מדויקות. 
ולמה השאלה הזאת היא שאלה חשובה? לפעמים מי שביצע את הפרסום המקורי בכלל 
לא מעניין כי יש לו מעט חברים, אבל מי ששיתף אותו יש לו כבר אולי 5,000 עוקבים. כך 
יכול להיות שמי שגרם לנזק היותר ממשי היה זה ששיתף, אף על פי שהוא לא היה המפרסם 
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יכול  אנונימיים.  פרסומים  מאוד  הרבה  ברשת  שיש  יודעים  אנחנו  כך,  על  נוסף  הראשוני. 
להיות שהפרסום המקורי היה של אדם שאותו אי אפשר לזהות, אבל את מי ששיתף אפשר 
לזהות. לא ניכנס פה לכל הפרטים הטכניים, אבל אני יכולה לומר לכם שהשאלה הזאת – 
את מי אפשר לתבוע, את המפרסם המקורי, את ה"משתף" או את ה"מחבב", אולי את כולם 
בדיוק בשאלה  ועסק  – התעוררה בשנה שעברה בפסק הדין שהזכרתי  ואולי חלק מהם 
הזאת. מבלי לפרט אומר שפסק הדין קבע כי ֵמעבר לבעל הפרסום המקורי שמובן ּוודאי 
שאפשר לתבוע אך לא תמיד הוא מעניין או ניתן להשגה מהסיבות שצוינו, אפשר לתבוע 
גם את המשתף, מתוך תפיסה שהמשתף בעצם ביצע פרסום נוסף שתרם להרחבת מעגלי 
הפגיעה2. עשינו כאן את ההבחנה בינו לבין מי שעשה רק "לייק". נכון שאם אנחנו בוחנים 
עקיפה  בצורה  גרם  "לייק"  שעשה  מי  שגם  להיות  יכול  אז  פייסבוק  של  האלגוריתם  את 
להפניית תשומת לב נוספת לפרסום, אבל פה מדובר בהשפעה שהיא יותר עקיפה, להבדיל 

מפעולת השיתוף. 

המקסימלי  שהעונש  היא  ביותר  המדויקת  התשובה  העונשים,  של  השנייה  השאלה  לגבי 
שקבוע בצד עבירות שנעשות באינטרנט הוא העונש המקסימלי שקבוע בצידן של אותן 
אונס,  שהיא  בעבירה  מדובר  אם  מדובר.  עבירה  באיזו  תלוי  כלומר,  כללי.  באופן  עבירות 
למשל, אז זה יהיה העונש המקסימלי שקבוע לצידה בחוק העונשין )שש־עשרה שנות מאסר, 
בהיעדר נסיבות מחמירות(. העונש לא משתנה בגלל שהמעשה הפסול בוצע באינטרנט. 
על כך צריך להוסיף משהו שלא עמד במרכז השאלה אבל מאוד חשוב שאתם כאזרחים 
צעירים תדעו אותו. העונש המקסימלי הקבוע בחוק, הרבה פעמים בכלל לא משקף את 
העונש שיוטל בסופו של דבר, משום שבית המשפט אמור לבחון את נסיבות המקרה ואת 
נסיבותיו של העבריין. אנחנו לא מדברים על פעולה אריתמטית. עונש מקסימלי כשמו כן הוא 
– מבטא את העונש שבית המשפט לא יכול לחרוג ממנו בלי לחרוג מסמכותו. הרבה פעמים 
העונש יהיה יותר נמוך. זה יכול להיות תלוי במגוון של שיקולים, לרבות מספר העבירות. מכל 
מקום, בהחלט היו מקרים שבהם על אף שלא הטילו דווקא את העונש המקסימלי, כאשר 

בוצעו עבירות מין חמורות ברשת, נאשמים קיבלו עונש מאסר של שנים רבות. 

שאלה: על פי מה בוחרים עונש לנאשם או לנאשמת?

השופטת דפנה ברק־ארז: שאלה זו ממשיכה את הדיון שלנו בשאלה הקודמת: אם לא גוזרים 
את העונש המקסימלי על נאשם, אז לפי מה קובעים את מידת העונש? כבר ציינתי דברים 

שיכולים להשפיע על חומרת העונש, כמו נסיבותיו של העבריין ונסיבות ביצוע העבירה. 

הם  כאן  שאומר  הדברים  הזה.  בנושא  ופורמליים  מדויקים  יותר  דברים  כמה  אגיד  עכשיו 
נכונים לא רק לגבי עבירות ברשת, אלא באופן כללי לגבי ענישה. קודם כל, לפי חוק העונשין 
שהוא החוק העיקרי שעוסק בנושא של עבריינות וענישה, העיקרון המוביל בנושא של הטלת 
נקמה.  להיות  צריך  לא  הוא  הולם3.  להיות  צריך  העונש   – ההלימה"  "עקרון  הוא  עונשים 
המטרה שלו היא לאו דווקא להרתיע. הוא צריך להלום את חומרת המעשה. עכשיו השאלה 
היא איך קובעים את העונש הראוי? בעקבות תיקון חשוב שהוכנס בחוק העונשין לפני כמה 
השלב  שלבים.  בשני  הזה  בנושא  לפעול  המשפט  בתי  את  הנחתה  בעצם  הכנסת  שנים, 
הראשון הוא הקביעה של מתחם העונש. כלומר, בית המשפט צריך לשאול, לגבי עבירה 
בית  וכאן  בוצעה, מה צריך להיות המתחם של העונש?  היא  מהסוג הזה, בנסיבות שבהן 
משפט יתחשב בנסיבות ביצוע העבירה – האם העבירה בוצעה תוך אכזריות? מה הערך 

22  רע"א   רע"א 1239/191239/19 יואל שאול נ’ חברת ניידלי תקשורת בע"מ  יואל שאול נ’ חברת ניידלי תקשורת בע"מ )נבו )נבו 08.01.202008.01.2020(.(.

33  חוק העונשין, תשל"ז-  חוק העונשין, תשל"ז-19771977..
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החברתי המוגן, כלומר האם זו עבירה שמגנה על רכוש או מגנה על גוף? מה מדיניות הענישה 
של בית המשפט לגבי עבירות כאלה? בשלב הזה בית המשפט יכול לומר: לגבי עבירה כזו 
מתחם העונש הראוי הוא בין שנתיים לארבע שנות מאסר. בשלב השני בית משפט צריך 
לשאול את עצמו: אם המתחם לגבי עבירה בנסיבות האלה הוא בין שנתיים לארבע שנות 
מאסר – איך נדע מה בדיוק העונש שצריך לגזור במקרה זה? כאן כבר עוברים לבחון את 
הנסיבות של העבריין הספציפי שעומד לדין, אחרי שנקבע מתחם הענישה ושואלים: בן כמה 
הוא? האם הוא עבריין חוזר? האם הוא הביע חרטה? מה היו נסיבות חייו? האם הוא ניסה 
לתקן את מעשיו? האם הוא שיתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק? כלומר, יש פה מגוון 
שיקולים. למשל, ככל שנניח שמדובר בעבריין שהוא יותר צעיר, שזו הפעם הראשונה שהוא 
המתחם".  "תחתית  שנקרא  למה  קרובים  יותר  הרבה  נהיה  אנחנו  פלילית,  עבירה  מבצע 
ככל שמדובר בעבריין חוזר שלא הביע חרטה וכו' זה יהיה יותר קרוב למה שנקרא "תקרת 
המתחם". כמו שאתם רואים, בתי המשפט משקיעים תשומת לב רבה גם בשלב של קביעת 

מידת העונש המתאימה. 

שאלה: איך לדעתך כשופטת אנחנו הגוף של מועצת תלמידים יכולים לעזור במאבק 
נגד עבריינות ברשת?

להתחיל  כול  קודם  כך:  אומרת  הייתי  גדול.  אתגר  באמת  זה  ברק־ארז:  דפנה  השופטת 
בצעד אחד קטן. מספיק שכל אחד ואחת מאיתנו יזכור באופן אישי, שכאשר הוא משתמש 
שכאשר  יודעים  אנחנו  להיפגע.  שעלולים  אמיתיים  אנשים  נמצאים  השני  בצד   – ברשת 
את  רואים  שאנחנו  העובדה  עצם  אנשים,  עם  בין־אישית  באינטראקצייה  נמצאים  אנחנו 
העיניים שלהם אנחנו מייד חושבים על האנושיות שלהם, אנחנו יותר נזהרים. לעומת זאת, 
הצד  התחושה,  ברמת  ברשת,  המקלדת".  על  קלה  "האצבע  לפעמים  דברים,  כשכותבים 
הנפגע הפוטנציאלי הרבה יותר רחוק מאיתנו. לפעמים אנחנו כותבים דברים בוואטסאפ או 
בפייסבוק שלא היינו מעלים על דעתנו לומר אם היינו יושבים מול האדם והיינו רואים אותו. 
לכן אני אומרת: זהו קודם כול אתגר אישי – שכל אחד יזכור וכל אחת תזכור שבצד השני 

של הרשת המקוונת נמצאים אנשים אמיתיים והם עלולים להיפגע. 

ברמה המוסדית צריך כמובן לדעת להתלונן ולדעת לעודד להתלונן, אם אנחנו יודעים על 
והוא  ילדים ברשת"  על  להגנה  "המטה הלאומי   105 מוקד  הוקם  בינתיים  מישהו שנפגע. 
גם בריונות ברשת4. אפשר  מיניות,  גם  גם פליליות,  פגיעות:  מאפשר לדווח על שורה של 
מידע  בהחלט  זה  פוגעניים.  תכנים  הסרת  לצורך  וגם  פגיעה  על  דיווח  לצורך  בו  להיעזר 
שחשוב שאתם תהיו מודעים לו, וחשוב שתדעו לשתף בו אנשים קרובים לכם, כי כאן צריך 
להגיד דבר שהוא אולי הכי חשוב: נכון שיש את רשויות האכיפה, נכון שיש משטרה ויש בתי 
משפט, אבל בסוף אם אנחנו רוצים לחיות במדינה שיש בה איכות חיים, אז השמירה על 

החוק בחיי היום־יום תלויה באמת גם בכל אחד ואחת מאיתנו כאזרחים.

שאלה: האם התחזות ברשת ופריצה לחשבון פרטי ברשתות החברתיות נחשבת לעבירה 
פלילית ואיך אפשר לטפל בזה? 

השופטת דפנה ברק־ארז: אני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת נגזרת מדברים שאמרתי 
נכונים  האלה  הדברים  כל  אדם.  של  בפרטיותו  לפגוע  ואסור  להתחזות  אסור  הרי  קודם. 
באופן כללי. אז מה שאסור לעשות בעולם האמיתי אסור לעשות גם ברשת. הרשת היא לא 

מוקד 105105 הוא מרכז לאומי ייחודי לקבלת פניות ודיווחים מהציבור ולמתן מענה מקצועי בנוגע לפגיעות,  הוא מרכז לאומי ייחודי לקבלת פניות ודיווחים מהציבור ולמתן מענה מקצועי בנוגע לפגיעות,  מוקד    44

שעות  בכל  הטלפון  באמצעות  למוקד  לפנות  אפשר  המקוון.  במרחב  ונוער  ילדים  נגד  ופשיעה  שעות אלימות  בכל  הטלפון  באמצעות  למוקד  לפנות  אפשר  המקוון.  במרחב  ונוער  ילדים  נגד  ופשיעה  אלימות 

היממה היממה –– בחיוג  בחיוג 105105 מכל מכשיר. מכל מכשיר.
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איזושהי מסכה שמאפשרת לנו בעילום שם ופנים לעשות את מה שאסור לעשות בעולם 
האמיתי. כמובן, כל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו, אני לא נותנת פה חוות דעת משפטית. אם 
מישהו מכם נתקל בהתנהגות פלילית או בפעילות מעין פלילית כלפיו אז כבר אמרנו – ברמה 
המיידית אפשר לפנות למוקד 105 וכמובן, הדרך להגשת תלונה במשטרה תמיד פתוחה.

שאלה: כשאת מטפלת כשופטת בפסק דין שקשור לאיזשהו ארגון פשע, את לא מפחדת 
מאיזושהי נקמה בך או בבני המשפחה שלך? האם יש לך איזשהו חשש בתור שופטת?

בכמה  שלי  התשובה  את  אומר  אני  חשובה.  באמת  שאלה  זו  ברק־ארז:  דפנה  השופטת 
מישורים. קודם כול, מדינת ישראל היא מדינת חוק מסודרת. יש לה משטרה, יש לה רשויות 
של  הרשויות  על  סמכתי  אילולא  ישראל  במדינת  שופטת  להיות  יכולה  הייתי  לא  אכיפה. 
אני  כשופט.  לכהן  מתאים  לא  באמת  מדי  חושש  שאולי  שמי  חושבת  אני  ישראל.  מדינת 
יכולה להגיד שמעולם לא חששתי לקבל החלטה בגלל שחששתי למשפחתי. ברור כמובן 
שזו תחושת אחריות. אבל מי שמקבל על עצמו לשמש בתפקיד ציבורי, אסור לו לחשוש. 

כפי שנאמר, "והעיקר לא לפחד כלל". 

שאלה: מתי ידעת שאת רוצה להיות שופטת ואיך ידעת שאת מתאימה לתפקיד?

זו לא שאיפת  אני חושבת שאתם בטח מבינים שלהיות שופט  השופטת דפנה ברק־ארז: 
ילדות מוקדמת. כשאנחנו ילדים אנחנו רוצים להיות נהגים, טייסים או כל מיני דברים מוכרים 
לנו. אז בוודאי אף ילד בגיל צעיר לא חושב שהוא רוצה להיות שופט. כך גם מבחינתי – זו 
לא הייתה שאיפת ילדות. אבל אחרי שהתחלתי ללמוד משפטים וככל שנכנסתי יותר לעולם 
המשפט, התחלתי לשאוף ליישם את הידע שלי בתחום הזה באופן שיסייע לעשיית צדק 
הלכה למעשה. לפני שהייתי שופטת ולפני שמוניתי לבית המשפט העליון לפני כתשע שנים, 
הייתי פרופסורית באוניברסיטה וכיהנתי כדיקנית הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל־
אביב. בתקופה זו בעיקר לימדתי וחקרתי. כשמלמדים ועוסקים במחקר עוסקים בנושאים 
מעניינים מאוד, אבל הרגשתי שאני רוצה לא רק ללמד ולא רק לייעץ, אלא אני רוצה לתרום 
בעצמי לקבלת החלטות צודקות. בהתחלה אולי לא העזתי להודות בכך לפני עצמי, אדם 
לא בא ומתחיל להגיד לחבריו 'אני רוצה להיות שופט' כך סתם בגיל צעיר. אבל אספר לכם 
סיפור אישי שבמבט לאחור מלמד שכנראה כבר לפני הרבה שנים רציתי להיות שופטת. איך 
גיליתי את זה? או איך נזכרתי בזה? כשמוניתי לבית המשפט העליון הייתי צריכה לפנות את 
החדר שלי באוניברסיטת תל־אביב. היה לי שם חדר שישבתי בו יותר מעשרים שנה, אז אתם 
יכולים לדמיין לעצמכם שהצטברו שם הרבה ניירות והרבה תכתובות, והייתי צריכה לפנות 
את החדר. כשמפנים נתקלים בכל מיני התכתבויות בגיל צעיר. וגיליתי התכתבות שכתבתי 
לאוניברסיטת הרווארד שעשיתי בה את תוכנית הפוסט־דוקטורט שלי והייתי צריכה לכתוב 
את מה שאנחנו מכנים באנגלית “applications" – בקשה להתקבל לתוכנית. ואוניברסיטת 
הרווארד, כשהיא מבקשת מאנשים להגיש מועמדות היא גם מבקשת שיכתבו מה הם רוצים 
 28 לעשות בקריירה שלהם, כלומר איך הם רואים את הקריירה שלהם. אז גיליתי שבגיל 
כתבתי לאוניברסיטת הרווארד שאחרי שאני אשתלם במסגרת תוכנית הפוסט־דוקטורט, 
אני רוצה לחזור לישראל ללמד, ובעתיד אני מקווה שאוכל להתמנות לשופטת. אז מצאתי 
עדות מוקדמת לכך שבאמת רציתי להיות שופטת בגיל צעיר. אומנם לא בגיל חמש, לא 

בגיל חמש־עשרה, אבל בגיל 28. זה סיפור אישי שחלקתי איתכם לקראת סיום הפגישה.

______________
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המשפט הפלילי – מקרים 
ודוגמאות

מפגש בזום עם השופט אלכס שטיין
שופט בית המשפט העליון

ן  ו כ י ת ה ר  פ ס ה ת  י ב מ  ' ט ת  ו ת י כ משתתפים: 
ה  פ י ח ב  ' א י  נ ו ר י ע

" ר ח א ר  ו ע י ש " ם  ז י מ ה ת  ר ג ס מ ב

השופט אלכס שטיין מונה לכהונת שופט בבית המשפט העליון 
בשנת 2018.

ני שמח מאוד לדבר על משפטים ועל הנושא של המשפט הפלילי א
ומה שסביבו. זו כמובן חלק מהעבודה היום־יומית שלנו השופטים 

ושלי. 

ומה אסור לעשות  המשפט הפלילי הוא ענף משפט הקובע מה מותר 
לאזרחים ביחסיהם זה מול זה וגם ביחסים שבינם לבין המדינה. המשפט 
קובע שככל שהמעשה חמור כך העונש יותר משמעותי. זה מאוד אינטואיטיבי וברור. עם 
זאת יש הבחנה ברורה במשפט בין עוולות אזרחיות לבין עבירות פליליות. עבירה אזרחית 
היא כשמישהו מתרשל, עושה איזושהי פעולה לא זהירה וגורם נזק, ועליו לשלם פיצויים. 
דרגת   – כוונה  גם מעשה שנעשה מתוך  רוב  פי  ועל   – עושה מעשה חמור  אבל כשאדם 
חיי  ואז אנחנו אומרים: אותו אדם שמוכן לפגוע בערך חברתי חשוב כמו  עולה,  החומרה 
אונס  הזולת, כאשר מדובר בעבירות מהסוג של תקיפה, שוד,  חירותו של  או  רכוש  אדם, 
ורצח – במקרים כאלה המשפט הפלילי חייב להיכנס לפעולה. יש צורך לוודא מי עשה את 
המעשה ויש להטיל על האדם שביצע את המעשה עונש ראוי כדי שהאדם עצמו לא יעשה 
שלנו  המוסרית  התפיסה  את  יבטא  שהעונש  כדי  וגם  לקח  ילמד  שהוא  כדי  בעתיד,  זאת 
כחברה מאורגנת שמעשים כאלה לא עושים. לכן על העונש להיות שקול לחומרת העבירה. 

מטרה נוספת היא הרתעת אחרים – שאנשים אחרים יראו וייראו. הם יאמרו, 'רגע, מטילים 
עונשים כאלה חמורים על מעשים כאלה, אז גם אם עוברת אצלי בראש המחשבה לעבור 

עבירה, אולי אני לא אעשה את זה'. כך עובד המשפט הפלילי. 

העבודה של המשפט הפלילי מנקודת מבט של ראיות אינה פשוטה, ועל כך בעיקר אדבר 
היום. אני אדבר על הצד הראייתי של המשפט הפלילי. יש כאן קושי: המשפט הפלילי כפי 
חמורים.  עונשים  פליליות  עבירות  שעובר  מי  על  להטיל  למדינה  מאפשר  אמרתי  שכבר 
השאלה היא מה יקרה אם בטעות נרשיע מישהו שלא ביצע את העבירה? מזה אנחנו חייבים 
להיזהר מאוד, כי אם נרשיע מישהו בטעות בפלילים, כפי שאמרתי בעונשים חמורים, אז נגרום 
לאדם נזק חמור מאוד. מנגד אנחנו גם לא רוצים שלמדינה יהיה כוח רב מדי, שהמשטרה 
והפרקליטות יוכלו להעמיד לדין פלילי, להרשיע ולהטיל עונש על אדם שאולי לא ביצע את 
העבירה. לכן כדי להגן על זכויות האזרח גם מפני המשטרה וגם מפני הפרקליטות, אנחנו 



41 התיכונים          ביטאון 41     |     מארס  2022 הספר  בבתי  למורים  גבולות חופש הביטוי והמשפט הפלילימה  במשפט    |   ביטאון 

חייבים להעמיד מנגנוני זהירות. מנגנוני הזהירות שלנו כולם קבועים בדיני ראיות. כללים 
העבירה.  את  שביצע  אדם  להרשיע  וחובה  להרשיע  מותר  תנאים  ובאילו  מתי  שקובעים 
הם בעצם קובעים מתי מוכח שאדם ביצע עבירה, כי אם לא הוכח אז אי אפשר להרשיע 

ולהעניש. 

כאן כדאי לשים לב למתח בין שני דברים. מצד אחד אנחנו כאנשים רגילים רוצים להיות 
ויפגע  יבוא מישהו אחר  מוגנים באמצעות המשפט הפלילי כדי שלא יפגעו בנו, כדי שלא 
בנו, כדי שלא יתקוף אותנו, כדי שלא יבצע בנו עבירה אחרת, או חלילה יהרוג אותנו או ייקח 
מאיתנו את הרכוש. כלומר, אנחנו רוצים להיות מוגנים על ידי המשטרה והפרקליטות ועל 

ידי המשפט הפלילי. 

כוח.  יש הרבה מאוד  כי למדינה  רוצים להיות מוגנים מפני המדינה,  גם  מצד אחר אנחנו 
הוא  ופתאום  ביצע את המעשה,  יכולות לקחת מישהו שאולי לא  והפרקליטות  המשטרה 
במעצר ויש לו תיק פלילי, ואז הוא מגיע לבית המשפט. אילו אפשר היה להרשיע אדם מבלי 
שתהיינה ראיות מוצקות ביחס לאשמתו, כאלה המוכיחות שהוא באמת עשה את זה, אז הוא 

היה בבעיה קשה מאוד. 

במתח הזה נכנסים הכללים שבאים ואומרים: אין להרשיע נאשם אלא אם כן אשמתו הוכחה 
מעבר לספק סביר. וזה הנושא של ההרצאה שלי: מתי ואיך מוכיחים את אשמתו של הנאשם 
מעבר לספק סביר? אתן שלושה מקרים בולטים וחשובים. בעברי לימדתי באוניברסיטה את 
כללי הראיות והצגתי דילמות ששופטים עומדים בפניהן כאשר הם באים לשקול את הראיות 

ולקבוע אם הנאשם אשם או זכאי. 

המקרה הראשון הוא הפרשה של נגר ואלחרר, שני נאשמים שהואשמו ברצח1. התביעה 
יוסק'ה ארביב, עבריין מאזור הדרום, שהטיל מורא על כל  טוענת שהם רצחו אדם בשם 
הסובבים אותו, גם על עבריינים וגם על אלה שלא היו עבריינים. זאת אומרת, היו מאחוריו 

מעשים פליליים חמורים מאוד והוא היה מסוכסך עם נגר ואלחרר. 

איך התבטא הסכסוך שלו עם נגר ואלחרר? בזמן שאחיו של אדון נגר ישב בכלא על עבירות 
אחרות שאינן קשורות לסיפור שאני מספר במקרה הזה, הוא פגע באשתו של אחיו של נגר. 
לפי הראיות, הוא הכריח אותה לעסוק בזנות ולקח את הכסף של מה שהאישה המסכנה 
הזאת קיבלה מהלקוחות שהוא הכריח אותה להיפגש עימם. היא עשתה זאת מתוך פחד וזו 

הייתה הסיטואציה. 

גייס את חברו אלחרר  לפי התביעה, נגר ביקש להגן על אותה אישה שהייתה גיסתו ולכן 
בעת ששהה בחופשה מהכלא. כלומר, גם אלחרר היה שייך לסביבה עבריינית וריצה עונש 
בגין עבירות אחרות. לפי התביעה, הם גומרים אומר, מסכמים ביניהם, שהם הולכים ליצור 
הם  הזה  מהסוג  במלכודת  אדומה".  "כיפה  לזה  קוראים   – עיתונות  שקורא  מי  מלכודת, 
הולכים לפתות את יוסק'ה ארביב להתלוות אליהם לבילוי, ואז הם ירצחו אותו. לשם כך הם 
קונים אקדח מאדם נוסף ומציעים ליוסק'ה לבלות איתם במוסד לנערות במצוקה. יוסק'ה 

מתלווה אליהם ומאז לא ראו אותו. לא ראו אותו ולא ראו את גופתו. 

התביעה טענה שהסיבה שלא ראו את יוסק'ה או את גופתו, לא כי הוא נעלם למקום אחר, 
ואלחרר היו ראיות מהסוג  נגר  נגד  גופה שעדיין לא נמצאה. הראיות שהובאו  יש  כי  אלא 
הנסיבתי. כלומר, יש עד שאמר שהם קנו אקדח. אנחנו גם יודעים שלנגר היה מניע לרצוח 
יוסק'ה ארביב מפני שהוא פגע בגיסתו והכריח אותה לעסוק בזנות בעת שאחיו ישב  את 

11  ע"פ   ע"פ 543/79543/79  אבישי נגר נ’ מדינת ישראל,אבישי נגר נ’ מדינת ישראל, פס"ד לה) פס"ד לה)11( ( 113113 ) )19801980(.(.
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בכלא. אנחנו גם יודעים שאלחרר הוא חברו של נגר. ואנחנו גם יודעים שיוסק'ה ארביב אכן 
התלווה אליהם לבילוי עם נערות כאלה או אחרות ומאז לא ראו אותו. איש לא ראה אותו. 

אבל איך נסיק מכל הדברים הללו שאכן השניים רצחו את יוסק'ה ארביב? 

כמעט  שהיא  ראיה  הייתה  המשמעותית  הראיה  וכאן  ראיות,  עוד  שיש  מוסיפה  התביעה 
הודאה. אותה גברת נגר, זאת שנפגעה ממעשיו של יוסק'ה ארביב, גיסתו של אחד הנאשמים, 
סיפרה שבאותו היום הם חזרו מלוכלכים בבוץ. זאת אינה הופעה של אדם שחוזר מבילוי 
מהסוג שהם תכננו. הבגדים שלהם היו מלוכלכים בבוץ אבל לא בדם. כאשר היא שאלה 
אותם: "איפה יוסק'ה?" הם אמרו לה: "אל תדאגי, יוסק'ה לא יטריד אותך יותר", ואז אלחרר 
אמר ו"למעשה הוא לא יטריד אף אחד יותר". זו מין חצי הודאה. אז מישהו שאל: "אבל בכל 
זאת, איפה יוסק'ה?" ואז הם אמרו "התבזבז". בשפה של עבריינים זה אומר שמישהו "בזבז" 
אותו. מהסיפור הזה ביקשה התביעה להסיק הודאה, כלומר להסיק שהם ב"חצי פה" מודים 

שזה מה שקרה, אבל הם לא אומרים שהם עשו את המעשה. 

פה נוצרה סיטואציה שבית המשפט היה צריך לשקול – בפעם הראשונה בהיסטוריה של 
המשפט הפלילי הישראלי רצח ללא גופה. ההגנה טענה שאין רצח ללא גופה. אם רוצים 
זה חלק מהוכחת העבירה. הרי לא משנה מה  גופה.  להרשיע מישהו ברצח צריך להביא 
תביא נגדי, אם אין גופה אתה לא יכול להרשיע. במקרה זה בית המשפט העליון קבע תקדים 
חשוב והוא שאפשר להרשיע נאשם ברצח גם אם אין גופה, כלומר גם אם גופת הקורבן לא 

נמצאה. זאת על סמך ראיות נסיבתיות. 

בית המשפט בא ואומר: ראיות נסיבתיות הן לא ראיות טובות פחות, הן לפעמים אפילו טובות 
יכול לשקר וראיות נסיבתיות לא משקרות,  ֵעד  יותר מראיות ישירות, מהעדויות. למה? כי 
הן ראיות אובייקטיביות. השאלה היא אם מתוך הראיות הנסיבתיות האובייקטיביות אפשר 
להסיק מעבר לכל ספק סביר, שהנאשם רצח את הקורבן. כאן בא לידי ביטוי הנושא של 
הספק הסביר בתיק של רצח בלי גופה. בית המשפט העליון מפי הנשיא המנוח מאיר שמגר 
אומר: אכן התביעה הוכיחה מעבר לכל ספק. כיצד? קודם כול, יש לנו כאן ראיה נסיבתית 
מספר אחת – מניע. לנגר ואלחרר בלי ספק היה מניע לרצוח את יוסק'ה ארביב. אלחרר 
– על כול  הוא חבר של נגר, לנגר יש מניע אישי, וגם יוסק'ה ארביב הטיל מורא על כולם 
הסביבה – וכולם רצו להיפטר ממנו. כול המעורבים שם האמינו שהעולם בלי יוסק'ה ארביב 
יהיה מקום טוב יותר מהעולם עם יוסק'ה ארביב, המניע הוכח. והאמצעים? האקדח. הרי 
בדיוק יום לפני שהם יצאו לבלות הם הלכו לאיזשהו עבריין והשיגו ממנו אקדח ללא רישיון. 
כך שללא ספק היה אקדח. לא הוכח כמובן שנורו כדורים מהאקדח הזה, אבל עדיין יש כאן 

מניע ויש כאן אמצעים – האקדח. 

והזדמנות. מהי ההזדמנות? הם  מניע, אמצעים  כאן  יש  להזדמנות.  עוברים הלאה  עכשיו 
יוסק'ה בדיוק באותה הנקודה הסופית שבה הוא עדיין נראה בחיים בדרך למוסד  היו עם 
לנערות במצוקה. את מה שהיה אחר כך איש לא יודע, אבל יודעים שאתם הצעתם ליוסק'ה 
את הבילוי הזה ויוסק'ה התלווה אליכם – ומאז לא ראו אותו. כלומר הייתה לכם הזדמנות. 
העובדה שמאז לא ראו אותו הייתה דבר לא אופייני ליוסק'ה שהיה מסוג האנשים שאהב 
שיראו אותו ושיפחדו ממנו ושהוא בדרכיו האלימות ישיג את מבוקשו בכל מצב – ופתאום 
הוא נעלם. לכל זאת הוסיפו את האמירות המחשידות של שני הנאשמים: איפה יוסק'ה? הוא 
לא יטריד אותך יותר והוא לא יטריד אף אחד יותר, הוא התבזבז. האמירות האלה הן כמעט 

כמו הודאה ברצח. ואכן, על סמך הראיות האלה הם הורשעו ברצח. 
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זה  סביר.  לספק  היא הרשעה מעבר  רואים מה  אנחנו  זאת  עם  לא פשוט.  תיק מאוד  זה 
אומר שיש עדיין אפשרות כלשהי שהנאשמים הללו חפים מפשע, אבל האפשרות הזאת 
תיאורטית, האפשרות הזאת רחוקה. היא צריכה להיות איזושהי היפותזה רחוקה מהמציאות 
אותו  אהבו  שלא  אף  ועל  אותו  אהבו  לא  מאוד  אכן  שהם  למשל,  חפותם.  עם  שתתיישב 
מאיזושהי סיבה, הם החליטו לבלות איתו. הם לקחו את האקדח לא כדי לרצוח אותו, אלא 
סתם כדי שיהיה להם אקדח. הם חזרו מלוכלכים בבוץ – שזו עוד ראיה חשובה – כי הם 
ויוסק'ה  ואולי כמשאלה  בבדיחות הדעת  היו  מלוכלך. הדברים שהם אמרו  למקום  נכנסו 
נמצא באיזשהו מקום. אבל כדי לחבר את כל הדברים האלה ולספר את הסיפור הזה אנחנו 
נכנסים כאן לדבר תיאורטי, ערטילאי, ובית המשפט בא ואומר: ספק תיאורטי איננו ספק 
סביר. התביעה חייבת להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר ולא מעבר לכל 

ספק איזשהו.

כאשר  רק  נאשם  להרשיע  שצריך  היה  הכלל  אם  כי  איזשהו?  ספק  לכל  מעבר  לא  למה 
אשמתו מוכחת מעבר לכל ספק, צריך היה לסגור חצי מבתי המשפט כי כולם זכאים. לא 
קיים במציאות תיק פלילי שבו אשמתו של הנאשם מוכחת מעבר לכל ספק שהוא להבדיל 
ובא  יושב בבית משפט  אני  קיצונית:  אני אתן לכם את הדוגמה הכי  מספק סביר. מדוע? 
משהו  עצמו  על  מקבל  הוא  אולי  לא,  אשם?  שהוא  מוכיח  זה  מודה".  "אני  ואומר:  נאשם 
שמישהו אחר עשה? אנחנו לעולם לא יודעים בוודאות. אנחנו עובדים עם ודאות מעשית, 
והוודאות המעשית היא ההוכחה מעבר לספק סביר. המקרה כאן הוא מקרה מובהק ביותר.

עכשיו נדבר על עוד מקרה שבו ישבתי. אני אוהב כדורגל ויש הרבה מאוד אנשים שאוהבים 
אנשים,  מאוד  הרבה  של  ולצערם  לצערי  נפלא.  משחק  זה  שכדורגל  חושב  אני  כדורגל, 
סביב הכדורגל התפתחה תופעה קשה של אלימות במגרשים ומחוץ למגרשים, שקשורה 
לקבוצות ולאוהדים וליריבויות כאלה ואחרות. זאת לא תופעה ישראלית, זה קיים באנגלייה, 
זה קיים במידה רבה בהולנד, יש גם במדינות הבלקניות, ביוגוסלוויה לשעבר, שם זה איום 
ונורא. בישראל זה נורא, אם כי לא איום ונורא, אבל די נורא. הפרשה שאנחנו נדבר עליה 

היא פרשה ידועה שנקראת פרשת "לה פמיליה"2.

"לה פמיליה" היא קבוצה קיצונית של אוהדי בית"ר ירושלים שהחליטו שהם רוצים לפגוע 
תקיפה  ובכלי  בסכינים  במקלות,  הצטיידו  הם  כך  לשם  תל־אביב.  הפועל  של  באוהדים 
נוספים. הם הגיעו למחסן של אוהדי הפועל תל־אביב כדי לארוב להם. הם עשו שם מארב. 
כשהגיעו האוהדים פרצה מהומה ומישהו נפגע קשה מאוד וכמעט נהרג. כלומר, כפועל יוצא 

מהתקיפה הזאת נגרמה חבלה חמורה מאוד לאחד האוהדים. 

אנחנו נמצאים בסיטואציה שבזירה הזאת יש כשמונים אוהדים של בית"ר ירושלים מ"לה 
היו  כולם  ידי התביעה.  וואטסאפ שהוכחו על  וכולם באו לשם בעקבות הודעות  פמיליה", 
ובחלק  במכוניות  הגיעו  הם  לשם.  להגיע  הזמן  את  בדיוק  קבעו  וההודעות  הזה  במעגל 
מהמכוניות היו שלושה—ארבעה אנשים. האדון שעמד בדיון לפנינו היה אחד מאלה. עם זאת, 
הייתה שם שאלה לא פשוטה: מתוך אותם כשמונים אנשים שהיו בזירה מצוידים באלות, 
בסכינים ובמסכות כדי להסתיר את פניהם, היו שבעים וחמישה אנשים שהשתתפו בתקיפה 
וחמישה שלא השתתפו. גם אלה שלא השתתפו הואשמו בעבירה שנקראת קשירת קשר 
לביצוע פשע, כי הם קשרו קשר עם אחרים כדי לעשות את המעשים הללו, אבל קשירת 

קשר היא עבירה חמורה פחות מתקיפה וגרימת חבלה חמורה. 

עולה השאלה, מה אם האיש שלנו אומר: "לא הוכחתם שאני תקפתי, לכל היותר הוכחתם 
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שהייתי שם"? הוא גם סיפר סיפור בלתי מתקבל על הדעת, שבעצם הוא רק רצה לפרוץ 
למחסן של אוהדי הפועל כדי לגנוב משם ציוד. הגרסה הזאת נדחתה כגרסה שקרית כי 
הדבר לא התיישב עם הודעות וואטסאפ שהיו שם. מעבר לכך, למה לפרוץ למחסן בזמן 
שידוע שאנשים נמצאים בו? גנב בדרך כלל נכנס לנכס שממנו הוא רוצה לגנוב כשהבעלים 
אינם נמצאים בו. ובכלל, מדוע אתה צריך לגנוב חולצות של הפועל תל־אביב? אלה חולצות 
ולכן הטענה   – היגיון  זה לא עולה בקנה אחד עם שום  ואתה אוהד צהוב־שחור.  אדומות 

נדחתה. 

הוא הואשם בקשירת קשר. השאלה אם הוא אשם גם בתקיפה. כאן עולה לדיון השאלה 
של הוכחה סטטיסטית – מה קורה אם יש לנו מאה אנשים ואנחנו יודעים שתשעים ותשעה 
כל  את  להרשיע  יכולים  אנחנו  האם  השתתף,  לא  ואחד  הפלילי  במעשה  השתתפו  מהם 
המאה? אז לכאורה באה התביעה ואומרת: כן, כי מבחינה מתמטית ההסתברות היא 99%, 
וזו הוכחה מעבר לספק סביר. אבל פה אמרנו אני והשופט קרא, בדעת הרוב, שלא. אנחנו 

מזכים את האיש הזה מחמת הספק מהתקיפה. 

יכול להוכיח אשמתו של נאשם על סמך ראיות סטטיסטיות, זאת  זאת משום שאתה לא 
99% סיכוי ולכן הוא אשם, אתה צריך  אומרת אתה לא יכול לבוא ולהגיד: סטטיסטית יש 
להראות באופן אינדיווידואלי מהי אותה ראיה שקושרת אותו למעשה. אמרנו ששום אדם לא 
יכול להתגונן מפני ראיות סטטיסטיות. אם הוא שייך לאיזושהי קבוצה סטטיסטית והקבוצה 
מפני  רק  אשם  להיות  הופך  אוטומטי  באופן  הוא  גבוהה  שההסתברות  ברגע  אז  חשודה, 
שהוא חלק מהקבוצה? זה לא עולה בקנה אחד עם העיקרון של אחריות אינדיווידואלית – 
אדם נותן דין בתחום הפלילי על מעשיו, לא בגין השתייכותו לקבוצה כזו או אחרת. פה היה 
צריך מבחינתי ומבחינתו של השופט קרא להגן על זכות הנאשם. אף על פי שקרוב לוודאי 
שהוא השתתף בפגישה וקרוב לוודאי שהוא השתתף בתקיפה, אבל ההוכחות אינן בוררות 
דיין, כי יש רק עניין סטטיסטי ובתחום הפלילי כדי להגן על זכויות הנאשם נדרוש הוכחה 

אינדיווידואלית של ביצוע העבירה.

עכשיו נדבר על מקרה נוסף שהוא מורכב: מחבל מחליט שהוא רוצה לפגוע ביהודים. אני 
נסע  המחבל  הזה.  בתיק  קריטי  עניין  זה  לפגוע  איך  כי  'לפגוע',  במילה  משתמש  בכוונה 
והאישה  נהרג  הזוג  מבני  אחד  בירושלים3.  ברחוב  לתומו  שהלך  זוג  ודרס  שלו  במכונית 
נפצעה קשה. הוא אמר: דרסתי כי עלו אצלי כל רגשות השנאה כלפי יהודים, אבל הכוונה 

שלי לא הייתה להרוג. הוא הואשם ברצח ובניסיון לרצח. 

הוא אמר: לא התכוונתי להרוג – רק התכוונתי לפגוע, התכוונתי להסב פגיעה פיזית כדי שהם 
יהיו נכים ולא כדי שהם ימותו. הבעיה היא שתביעה לא הוכיחה כוונה מתחילת החקירה. הוא 
נחקר בשב"כ ואז במשטרה, והוא כל הזמן אמר: "אני לא רציתי להרוג, רציתי רק לגרום להם 
נכות". למרות זאת כתבתי פסק דין פה אחד – חבריי להרכב הסכימו איתי – שאמר שהוא 

אשם ברצח ושהכוונה הוכחה. 

ואין שום ראיה אחרת?  נשאלת השאלה: איך הוכחה הכוונה אם הוא אומר שלא התכוון 
התשובה היא שהכוונה הפלילית כאן מוכחת מתוך המעשה לגופו. כשאתה דוהר במהירות 
לכך  מודע  אתה  אותם,  לדרוס  בכוונה  במכונית  אנשים  של  לעברם  קמ"ש  כמאה  של 
שבהסתברות גבוהה מאוד האנשים האלה, כולם או חלק מהם, ימצאו את מותם מהפעולה 
הזאת. ברגע שאתה מודע לכך ואתה עדיין לוחץ על דוושת הגז, הפעולה שלך מראה שיש 
לך כוונה להמשיך ולדרוס. בהיותך מודע לכך שהאנשים עלולים למצוא את מותם ואתה 
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בכל זאת ממשיך לנסוע, אתה מתכוון לעשות את המעשה. החיבור הזה קשור לכלל משפטי 
וזאת  המשפטי  הכלל  זהו  מעשהו,  של  הטבעיות  לתוצאות  לגרום  מתכוון  שאדם  שאומר 

התוצאה הטבעית – ואנחנו פועלים לפי הכלל הזה. 

העובדה שעברה בראשו המחשבה 'הלוואי שהם יישארו נכים כל החיים ולא ימותו', בכלל 
זו משאלה, ומשאלה איננה כוונה. כוונה היא משהו שהולך עם  לא רלוונטית. לכל היותר 
הפעולה, עם ההתנהגות בזמן אמת, וזה מספיק כדי להוכיח כוונה מעבר לספק סביר. גם 
פה אפשר להגיד: אבל יש ספק, כי בכל זאת כוונה היא עניין סובייקטיבי וזה כולל גם את מה 
שעובר אצלו בראש. התשובה היא שאכן זה נכון, אבל המשפט הפלילי לא יכול לעבוד לפי 
מה שעובר אצל אנשים בראש. גם אם נעשה בדיקת אם־אר־איי לא נדע מה עובר אצלם 
בראש. אנחנו פועלים לפי ראיות אובייקטיביות ושואלים את עצמנו אם הכוונה הּוכחה מעבר 
לספק סביר או לא מעבר לכל ספק – ולכן אנחנו לא נכנסים לכל המצבים התיאורטיים של 

אדם שבאמת ובתמים לא מתכוון לרצוח אלא רק לפצוע. 

אם כן, נסכם: למשפט הפלילי יש גם היבט מעשי ובו בזמן אנחנו נזהרים מלהרשיע, כמו 
שהדגמתי בתיק הזה של "לה פמיליה". גם כאשר ברור למדי שרוב הסיכויים שהאדם ביצע 
את העבירה, אם חסרה הראיה האינדיווידואלית שקושרת אותו למעשה – לא נרשיע אותו. 
הדבר הוא חלק ממנגנוני הזהירות שלנו כדי שאף חף מפשע לא יימצא אשם חלילה וילך 

לכלא.

שאלות מקרב המשתתפים 

בעבורך  מאתגרים  או  קשים  היו  כשופט  אליך  שהגיעו  ומקרים  פסיקות  אילו  שאלה: 
ולמה? מה הפך אותם למורכבים?

כי  לא מעט מקרים כאלה,  יש  היא שלבית המשפט העליון  השופט אלכס שטיין: האמת 
אנחנו יושבים כערכאת ערעור וגם כבג"ץ, לכן כל המקרים הקשים בסופו של דבר מגיעים 
לכאן, זאת התחנה האחרונה. אנחנו חייבים להחליט בכל המקרים. אתן דוגמה מהמשפט 

החוקתי שהכול מכירים כדינים של בג"ץ. 

היה מקרה של רב מפורסם שבהיותו רב העיר הוא דיבר סרה, דיבר דברים מאוד לא יפים 
ועל ערבים4. הוא גם הביע  על הרמטכ"ל של צה"ל, על נשים, על חברי קהילת הלהט"ב 
האם  קשה,  שאלה  לדיון  עלתה  כאן  ואחרים.  כאלה  באישים  פוליטית  ואי־תמיכה  תמיכה 
מותר לו לעשות זאת? קודם כול, בתור אדם פרטי ברור שמותר לך לעשות זאת, זה לא יפה 
לקרוא לרמטכ"ל במילים שהוא השתמש בהן, אבל אם אדם פרטי קורא לרמטכ"ל במילים 

כאלה או אחרות שאינן בגדר לשון הרע, זו זכותו – יש לנו חופש ביטוי במדינה. 

כאן הסוגיה הייתה מורכבת כי השאלה הייתה מהו חופש הביטוי של איש ציבור, בתפקידו 
כאיש ציבור? הייתה התלבטות קשה מאוד, ובסופה היה צריך לומר שלאיש ציבור, במיוחד 
שהוא רב ושהוא נמצא בתוך מתחם של הביטוי ההלכתי התורני, גם כשהוא אומר מילים 
קשות על להט"בים וגם כשהוא אומר מילים קשות על נשים, אנחנו לא מצטרפים למילים 
האלה – אנחנו מוקיעים את המילים האלה, אבל זה עדיין בתחום חופש הביטוי כל עוד הוא 
לא פוגע בקהל שהוא אמור לשרת. אם הוא באמת ובתמים מבטא את עמדת ההלכה, אם 
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זה מה שכתוב בגמרא, אם זה מה שכתוב בתורה ואם זה מה שכתוב במקורות ההלכתיים 
– זכותו וחובתו להגיד את מה שיש שם גם אם זה לא נעים לאוזן. 

עם זאת, עובד ציבור לא יחרף ויגדף את הרמטכ"ל וימשיך לשמש עובד ציבור. כדי לממש 
של  הגלימה  את  להוריד  פרטי,  אדם  להיות  זה  במקרה  צורך  יש  הביטוי  חופש  זכות  את 
עובד ציבור ולהפסיק לקבל משכורת ציבורית. כאדם פרטי תגיד מה שאתה רוצה. אני לא 
אצטרף אליך, אבל זהו חופש הביטוי. באופן דומה כשמדובר בפעילות פוליטית, לאיש ציבור 
שמקבל משכורת מקופת המדינה אסור לעסוק בפעילות פוליטית. לכן הביטויים שבהם הוא 

השתמש כרב הם ביטויים אסורים.

לאחר ההכרעה הקושי היה איפה לתחום את הקו בין מה שלרב כרב מותר להגיד כי הוא 
– ואנחנו בשום אופן לא רוצים לדכא את  דמות תורנית־הלכתית, שזה חופש הביטוי שלו 
חופש הביטוי הדתי מצד אחד – ומצד אחר יש חוקים שחלים על עובדי ציבור, ואלה מגבילים 

את מה שהם רשאים להגיד. 

מדוע מגבילים עובדי ציבור? כי אנחנו קהל שבוי של עובדי הציבור. כאשר עובד ציבור יושב 
בתפקיד ואומר משהו שפוגע בי אני לא יכול להתנגד כי אני זקוק לו ולשירותים שלו. נוסף 
על כך, כשעובד ציבור מדבר מהעמדה של עובד ציבור, יש אנשים שיחשבו שהוא מבטא 

את דעת כל השירות הציבורי. כאן על הגבול לעבור.

נאלצנו לכתוב פסק דין ארוך למדי, כדי מצד אחד לא לפגוע בחופש הדת וחופש הביטוי 
ומצד אחר למצוא אמות מידה לעובדי ציבור בתחום הזה של מה מותר ומה אסור להגיד. 
לדעתי, לא מקובל שעובד ציבור מגדף ומחרף את הרמטכ"ל. זהו מקרה קל. היו גם מקרים 

קשים שהתמודדנו איתם. 

האם קרה שקראת פסיקות של שופטים אחרים וחשבת שאילו הגיע המקרה  שאלה: 
לפתחך היית פוסק אחרת?

השופט אלכס שטיין: קודם כול בוודאי. כשהייתי באקדמיה כתבתי הרבה מאוד מאמרים, 
ובדרך כלל כשאתה כותב מאמר על איזשהו פסק דין, אתה לא כותב: השופט כך וכך כתב 
פסק דין ונחש מה – זה פסק דין מצוין ואני מסכים, ואז מה? לא עשית כלום, מה אתה מקדם 
עם המאמר הזה? לכן כמעט כל המאמרים שכתבתי, הייתה בהם ביקורת, ומן הסתם זה 

אומר שאני הייתי פוסק אחרת. 

יש גם דעת רוב ודעת מיעוט, קורה לא אחת שאנחנו לא מסכימים ואז כמו שהחוק אומר 
במצב הזה – הרוב קובע. זה לא קורה הרבה כי בסך הכול יש הרבה תיקים ברורים, הרבה 

מקרים ברורים, אבל זה קורה לא אחת. 

עם זאת אני חייב לומר – וזה קרה לי כבר פעמיים – שכתבתי מאמר כפרופסור באוניברסיטה 
על איזשהו פסק דין, על איזושהי קביעה, מנקודת ראות אקדמית תיאורטית כזו או אחרת, 
ובזמן שפירשתי את החוק היה נראה שהשופט טעה, אבל המצב לא כל כך פשוט. מתברר 

שהרבה יותר קל להעביר ביקורת על פסק דין מאשר לשבת ולכתוב פסק דין. 

לא מזמן הגיע אליי מקרה, בדיוק אותו עיקרון שלגביו כתבתי בעבר מאמר שהשופט לפני 
שנים רבות טעה בהכרעתו. פסק דין של שופט שהוא דן בדיון יחיד לא יכול להיות תקדים, 
כי תקדים בבית המשפט העליון מצריך שלושה שופטים ומעלה, בדיון יחיד זה רק מנחה 
אותנו. אני אגלה לכם שבעבר כתבתי מאמר שטען שפסק הדין לא נכון. ומכיוון שזו סוגיה 
עקרונית, אני ארחיב את ההרכב כי יכולתי לדון כדן יחיד, אבל במצב הזה ראוי להרחיב את 

ההרכב – יש לנו סמכות כזאת והצטרפו עוד שני שופטים לדון. 
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שני השופטים אמרו: "תשמע, השופט ההוא צדק ומה שכתבת במאמר לא נכון". ביקשתי 
מהם שיראו לי איך הוא צדק ואיך מה שכתבתי במאמר לא נכון. הם אמרו לי: "כשאתה יושב 
באקדמיה ייתכן שמחשבות כאלה או אחרות עברו אצלך וניתחת כמו שניתחת את פסק 
הדין, אבל אלה השיקולים המשפטיים נגד". לקחתי את פסק הדין הביתה וחשבתי, ואתם 
יודעים מה? הגעתי למסקנה שמה שכתבתי במאמר לא היה נכון, אני טעיתי והשופט צדק.

להיות  צריך  מהעניין,  חלק  וזה  שלי.  למאמר  הפוכה  שהייתה  הדעה  עם  הסכמתי  לבסוף 
גם ביקורתי כלפי עצמך. זאת אומרת, לא מספיק לבוא ולהגיד בתשובה לשאלתך, או־קיי, 
העשייה  למה?  היא  השאלה  איתו,  מסכים  לא  ואני  משהו  כתב  אלמוני  פלוני  השופט  אז 
השיפוטית בנויה על ארגומנטציה, על התאמות כאלה ואחרות והבסיס הוא החוק ואז צריך 
לפרש אותו נכון. כשופט אתה רואה את כל המכלול המערכתי הזה ואתה נזהר יותר מאשר 
המשפט  בבית  עצמך.  של  מהרעיון  מתלהב  ואתה  פרופסור  של  כיסא  על  יושב  כשאתה 
החשיבה היא תמיד בהילוך ראשון – צריך לחשוב מאוד לאט על בעד ועל נגד, להקשיב מה 
החברים שלך אומרים ופעמים רבות לקבל את זה שמה שחשבת בהתחלה לא היה נכון או 
לא היה מדויק עד הסוף. והיו גם מצבים שאני אכן חשבתי דבר מסוים ומישהו חשב אחרת, 

ואני דבקתי בדעתי שלי.

האם אתה יכול להביא דוגמה למקרה מורכב שלקח הרבה זמן להגיע לחקר  שאלה: 
האמת?

השופט אלכס שטיין: אישית לא היה לי מקרה כזה כשופט. אני מכיר כאלה מהספרות ואני 
מכיר חברים שהיו להם מקרים כאלה. יש עכשיו כמובן את המקרה של זדורוב שאני לא יכול 
לדבר עליו. במקרה של נגר ואלחרר ביקשו לפתוח משפט חוזר לאחר כשבע שנים מכיוון 
שלא נמצאה גופה וכמעט כל העדים בתיק הם עבריינים לא אמינים. באותם ימים הייתי 
מתמחה במחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה והופעתי עם אותה פרקליטה שייצגה את 
ואין ראיות חדשות אז אין סיבה  המדינה. הטענה שלנו הייתה שלא קרה שום דבר חדש 
בשל  ספק  לעורר  ניסתה  ההגנה  הורשעו,  ואלחרר  שנגר  פי  על  אף  חוזר.  משפט  לפתוח 
העובדה שהם לא אנשים מתוחכמים מארגון פשיעה, אלא עבריינים אלימים "רגילים" – לא 
כאלה שמעלימים גופות. העובדה היא שלא מצאו את הגופה אף שחיפשו בכל אזור הדרום 
– כך טענה ההגנה. אבל הראיות הן ראיות ופסק הדין ניתן על בסיסן. אני מאמין שפסק הדין 

היה נכון. 

היום אני יכול לספר ששאלתי את הפרקליטה שאצלה התמחיתי – בצחוק, כמובן – "מה 
היית עושה אם באמצע הדיון במשפט חוזר, בבית המשפט העליון, פתאום היה נכנס יוסק'ה 
ארביב ואומר: 'הינה אני'" אז היא אמרה: "לא חשבתי על זה אפילו לשנייה" – היינו 100% 

בטוחים בדעתנו. 

וזה מזכיר לי את הסיפור הבא, באווירה מעט הומוריסטית למרות כובד הנושאים שבמשפט 
הפלילי. היה מקרה דומה באנגלייה, של רצח בלי גופה. באנגלייה יש חבר מושבעים בתיקים 
פליליים חמורים, יושב השופט והוא רק מנחה את המושבעים על מה המשפט, והמושבעים 
צריכים להחליט אם הנאשם אשם או לא אשם, אם הוא ביצע את העבירה או לא ביצע את 

העבירה. 

המושבעים  "רבותיי  להם:  ואמר  למושבעים  הנאשם  של  הדין  עורך  פנה  דיון  סיכום  בזמן 
וגבירותיי המושבעות, התיק הזה הוא תיק חלש. בגלל היעדר גופה לא הוכיחו את אשמתו 
של מרשי בעבירת רצח מעבר לכל ספק סביר. אני יכול בשנייה להראות לכם מדוע". כולם 
אומרת  שהתביעה  לכאורה  קורבן  ואותו  תיפתח  הדלת  "עכשיו  המשיך:  והוא  גבה  הרימו 
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שהוא נרצח, ייכנס לאולם. זה מה שאנחנו נעשה ואני מבקש עכשיו שיפתחו את הדלת". 
מכן  אל הדלת. לאחר  כל המשובעים הסתכלו  נכנס, אבל  לא  ואיש  אז פתחו את הדלת 
אמר עורך הדין: "הינה איש לא נכנס, אבל העובדה היא שאתם הסתכלתם על הדלת, ואם 
הסתכלתם על הדלת זה אומר שמקונן בליבכם ספק, ולכן אני מבקש לזכות את הנאשם 
מחמת הספק". אז המושבעים יצאו להתייעצות, חזרו וקבעו: "הנאשם אשם, אנחנו מרשיעים 
אותו". עורך הדין הופתע, מה זאת אומרת? איך? אתם הרי הסתכלתם על הדלת, איך לא 
זיכיתם את הנאשם מחמת הספק? המושבעים ענו "נכון, אנחנו הסתכלנו על הדלת, אבל 

הלקוח שלך לא הסתכל".

שאלה: האם תמיד חלמת להיות שופט? מדוע ולמה? ולולא היית שופט מה היית בחייך 
הבוגרים?

השופט אלכס שטיין: מעולם לא חשבתי שאהיה שופט, זאת האמת. אני אוהב מאוד משפטים 
וידעתי שאני הולך ללמוד משפטים. מתישהו בשנה האחרונה בצבא התחלתי לחשוב מה 
זה.  כי הרגשתי שאני אוהב את  הולך ללמוד משפטים  והחלטתי שאני  הולך לעשות,  אני 
לא ידעתי למה אני אוהב כי לא למדתי את התחום לפני כן, אבל איכשהו חשבתי שזה מה 
לאוניברסיטה ללמוד משפטים, מאוד אהבתי את האוניברסיטה.  אז הלכתי  לי.  שמתאים 
האוניברסיטה העברית אוניברסיטה נהדרת, נהניתי מאוד מלימודי המשפט. למדתי אצל 
ואצל מרצים מעולים  ביותר, למדתי אצל השופט אהרן ברק  אנשים שהיום הם הגדולים 
נוספים. פשוט התאהבתי בתחום הזה ואמרתי שאני רוצה להישאר, אף על פי שהייתי עורך 
דין פרטי כבר חמש שנים, ובסופו של דבר הייתי שבע־עשרה שנה. אבל אחרי חמש שנים 
שעבדתי כעורך דין החלטתי שאני רוצה ללכת לכיוון האקדמי. לכן המשכתי ללמוד, עשיתי 
דוקטורט והשתלבתי כמרצה באוניברסיטה העברית, ואחר כך הייתי פרופסור באוניברסיטה 
העברית. לימדתי גם בארצות הברית ומאוד אהבתי את הצד האקדמי, את הצד הלימודי, 
וכתבתי ספרים ומאמרים. יום אחד במפתיע, כרעם ביום בהיר, לא ציפיתי ולא חשבתי )מן 
הסתם גם לא חלמתי, רק בזמן האחרון אני רואה חלומות – עד אז הייתי רק ישן וקם בבוקר(, 

בהפתעה אני מקבל טלפון ממי שרוצה להציע אותי כמועמד לבית המשפט העליון. 

לא  מעולם  כי  דין  כעורך  ותק  גם  לי  והיה  שנים,  הרבה  באקדמיה  שהיה  למי  אפשרי  זה 
הפסקתי לעסוק בעריכת דין בצד הפרקטי, נתתי ייעוץ משפטי. קיבלתי את ההצעה למינוי 
זה  וכך  אשתי  עם  אדבר  שאני  אמרתי  בדיבורית.  הטלפון  את  קיבלתי  במכונית,  כשהייתי 
התחיל להתגלגל. אשתי אמרה: "בטח כמובן", וגם אני התלהבתי, לא חשבתי על זה קודם 

אבל כשהציעו לי שמחתי. 

היום אני אוהב מאוד את העבודה שלי, אני נהנה מאוד. אפילו שהעבודה בבית המשפט 
העליון קשה מאוד. אני מעולם לא עבדתי קשה כמו שאני עובד כאן. באקדמיה אתה לא 
באמת עובד קשה, עכשיו אני יודע את זה, כשהייתי באקדמיה חשבתי שאני עובד קשה אבל 
זה פשוט לא נכון. אני שופט בבית המשפט העליון כבר כשלוש שנים ואני אוהב את העבודה, 
אוהב מאוד את הסביבה שלי, אוהב את האנשים שנמצאים כאן. יש את האתגרים ויש את 
הקושי, אבל כל יום אני מחייך כשאני בא לעבודה. אני פחות מחייך כשיש לי תיק פלילי עם 
עבירות חמורות, אבל העבודה עצמה היא עבודה שאני אוהב על אף שלא חלמתי על זה 

וזה בא במפתיע. 

______________
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גלישה בטוחה ברשת 
מפגש בזום עם השופטת ליזי פרוינד

סגנית נשיאת בתי משפט השלום לנוער

ל  ה נ מ ת  ו ו צ ו ם  י ד י מ ל ת ת  צ ע ו מ משתתפים: 
ס  ו נ י כ ת  ר ג ס מ ב ז  כ ר מ ז  ו ח מ ר  ע ו נ ו ה  ר ב ח

ת ש ר ב ה  ח ו ט ב ה  ש י ל ג ל י  מ ו א ל ה ע  ו ב ש ה

השופטת ליזי פרוינד מונתה לכהונת שופטת בית משפט השלום 
המשפט  בתי  נשיאת  לסגנית  מונתה   2021 ובשנת   ,2013 בשנת 

לנוער. 

הוא ה שופטים"  עם  "זום  המיזם  במסגרת  למפגש  שנבחר  נושא 
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת, הסכנות הקיימות בשימוש 

באינטרנט ובפרט עבירות הביוש, השיימינג. 

ידי הדוברים הקודמים. שמחתי לשמוע  הקשבתי לדברים שנאמרו על 
את הדברים שנאמרו בכינוס בנוגע להבנה כי האחריות לשימוש בטוח 
אכפתיות,  נדרשות  וכי  המשתמשים,  שלכם  בידיים  נמצאת  באינטרנט 

תובנה והבנה. אנסה לתרום את נקודת המבט שלי כשופטת נוער ואת זו של בתי המשפט 
בכלל – הן לסכנות שאורבות ברשת הן לסכנות שבשימוש לא מושכל בה.

אקדים בכמה מילים על אודות בתי המשפט לנוער בארץ. מדובר בבית משפט שלום רגיל 
לכל דבר ועניין מבחינת הנושאים המשפטיים שהוא עוסק בהם ומבחינת היותנו שופטים. 

לשופטי הנוער שני כובעים: 

אחד, טיפול בילדים מגיל לידה ועד גיל שמונה־עשרה בהליכי רווחה ונזקקות. מדובר בילדים 
שקיימת מצוקה כלשהי בחייהם ומסגרת הבית לא מצליחה לסייע. לעיתים הורה שלא יכול 
לגדל אותם משלל סיבות, ילדים שנפגעים בתוך הבית או בסביבתם הקרובה, מצוקות פיזיות 
ומצוקות נפשיות. אנחנו שם כדי לסייע במקום שבו המשפחה לא מצליחה להתמודד לבדה.

הכובע השני, הרלוונטי להיום, הוא ההליכים הפליליים. בתחום זה אנחנו שופטים קטינים 
שביצעו עבירות החל בגיל שתים־עשרה, גיל האחריות הפלילית בישראל, עד גיל שמונה־עשרה.
כלומר, מי שביצע עבירה עד גיל שמונה־עשרה, גם אם היום הוא בן עשרים ושתיים, עדיין 
נשפט כקטין על העבירות שביצע. הייחוד של בית המשפט לנוער הוא בכך שעל אף שהוא 
מתנהל כבית משפט לכל דבר, כולל עדים, סדרי דין והחוק שחל עלינו בדיוק כמו על כולם 
– על אף זאת הוא פועל בראייה ברורה של העדפת שיקום הנאשם. בשיקום הכוונה לא 
רק לדרך שיעשה אותו נאשם, אלא גם לצורך לוודא שהמתלונן והנפגע יקבלו את המקום 
את  לבצע  שהביאו  החשיבה  עיוותי  וכל  הדאגה  מוקדי  כל  ושיובנו  התהליך  בתוך  שלהם 

העבירות. 

דומים  עונשים  המשפט  בית  יטיל  מלא  טיפולי  שיקום  תהליך  לבצע  ישכיל  שלא  מי  על 
לאלה הניתנים בכלל בתי המשפט: ממאסר על תנאי וקנס עד מאסר בפועל. חלק מהכלים 
ארוכה  לתקופה  רישיון  שלילת  הם  והשלכותיה  הענישה  במסגרת  לרשותנו  שעומדים 
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וממושכת, עיכוב גיוס לצה"ל, מניעת קבלה למכינות, ואף קורסים באוניברסיטה שאליהם 
יהיה מורכב להתקבל עם הכתם הפלילי שיישא מי שלא ישולב בהליכי השיקום. 

זירת חיינו מתרכזת במרחב  העובדה שאנחנו נפגשים היום מֵעבר למסכים מוכיחה כמה 
המקוון. הרשת הפכה כיום למדורת השבט, המקום שכולם נמצאים בו ונמצאים סביבו. לא 
בכדי בחרתי את הדוגמה הזאת כי מדורה עשויה להיות מקום נעים וחברתי, מחמם ויוצר שיח 
משמח וכיפי או שמדורה יכולה לשרוף, לגרום לכוויות ולהיות בעלת היבטים נעימים פחות. 

שאלות מקרב המשתתפים

שאלה: כמה תיקים בשנה מגיעים להרשעה בבית המשפט בנושא השיימינג או פגיעות 
ועבריינות ברשת? 

השופטת ליזי פרוינד: אומר בכנות שאני לא יכולה לאמוד מספרית כמה מקרים מטופלים או 
מגיעים. לפי הנתונים המדווחים על פוגענות ברשת, ברור כי אנחנו מטפלים בקצה הקרחון. 
אבל אני יכולה לומר בביטחון שזו תופעה מתרחבת והולכת. היא הופכת להיות כזו שנוגעת 
בכל תחום ועניין כמעט. אם בעבר עסקנו רק בעבריינות מין ברשת, היום אנחנו מתעסקים 
וכדומה. הרבה  גם בסחר בסמים ברשת, בשיימינג ברשת, בלשון הרע ברשת, בהעלבות 
מאוד פעמים ההעלבות האלה הן רקע לעבירות אלימות קשות שמתפתחות, כך שאני לא 
יכולה – ולא נכון יהיה – לנקוב במספר התיקים. עם זאת ברור כי מדובר בתופעה קיימת 

ונוכחת, גם פוגענות ברשת וגם הקורבנות שלה. 

עוד אפיון שאני רוצה להתעכב עליו הוא מה שאני מגדירה "גיבורי הרשת". אותם אנשים 
היום־יום. בצורה כזאת  חיי  נוח ממרחק המסך, כאילו שהוא מגן עליהם מפני  שמרגישים 
הם מרשים לעצמם להיות פוגעניים הרבה יותר, "אמיצים" כלפי מי שהם תופסים חלשים 
מהם, וגם לבצע עבירות פליליות שללא מרחק המסכים לעולם לא היו מסתבכים בהן. אני 
מדברת על תיקים של סחר בסמים למשל. מספר מטריד של תיקים כאלה טופלו על ידיי 
השנה, ובהם מצאו את עצמם בני נוער מתפתים לתת רק את מספר הטלפון שלהם לצעיר 
אחר שהם מכירים מהשכונה או מבית הספר. אותם קטינים שחשבו שהם רק מוסרים את 
מספר הטלפון שלהם, מצאו את עצמם עמוק בתוך רשת של סחר בסמים, עם כתבי אישום 
פליליים חמורים ביותר. גם כשביקשו לצאת, אותם צעירים שהכניסו אותם לא אפשרו להם 
הנערים שהחליט  אומץ של אחד  בזכות  רק  ואת ההורים שלהם.  אותם  והמשיכו לסחוט 
שהוא שם לזה סוף ופנה למשטרה, הגיעה לקיצה מסכת של כשנתיים של התעללות רגשית 
ונורמטיביים, הסתבכו בעבריינות ונפלו  ואלימות פיזית. הנערים האלה שהיו ילדים טובים 
בדבר שלדעתי לא היו מוכנים להסתבך בו בחיים לולא הרגישו בטוחים מאחורי הגנת המסך. 

ומצומצמת  קטנה  חברתית  רשת  בכל  מעלים  שהם  שמה  בטוחים  נוער  בני  מאוד  הרבה 
נמצא בשליטתם. הם שולחים וואטסאפ או מעלים סטורי היום, ובטוחים שמחר הוא יימחק. 
והצד השני  אישי  כותבים משהו  או  חושפני  מידע  לחברה  או  לחבר  הם שולחים  זו  ברוח 
גם אם לרשת חברתית עם מספר  נשאר. מה שהועלה לרשת,  מבטיח למחוק, אך הכול 
פעמים  מאוד  הרבה  גם  הוא  שם,  נשאר  שהוא  לכך  מעבר  שם.  נשאר  מצומצם,  חברים 
משמש קרקע לסחיטה. ילדים נסחטים עקב מידע אישי, תמונה ששלחו בהסכמה בהתחלה 

כי סמכו על אותו חבר או חברה שימחקו אותה ובהמשך השתמשו בה נגדם. 

סרטונים  אותם  כל  על  רגע  תחשבו  מינית.  מבחינה  חושפניים  בסרטונים  רק  מדובר  ואין 
להיות  שתרצו  מניחה  אני  אחד  יום  טוק.  לטיק  לסטורי,  לרשת,  מעלים  וחבריכם  שאתם 
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מנהלים ומנהלות, קצינים, קצינות, מפקדים, מפקדות, מדריכת כושר קרבי בצבא, מפקח 
יהיה מי שיוכל למצוא  בבית ספר, מורה או מנהל. במקום כזה כשתרצו לבנות משמעת, 
סרטון לא מחמיא שלכם מגיל צעיר ולהפיצו. הכול נמצא ברשת, גם אם נדמה לכם שהוא 
אני  כן  על  שם.  נמצא  וזה  הלאה  זה  את  שרשר  כבר  מישהו  אותו,  הסרתם  ואתם  נמחק 
מי שאתם  לכל  הזה  להפצת המסר  אישית  לגלות אחריות. החל באחריות  בכם  מפצירה 
יכולים וכלה בחינוך האחים הקטנים שלכם. ותמיד תזכרו: הדברים האלה נשארים ברשת. 
תהיו אחראים למידע שמבלי לשים לב אתם מפיצים על אודותיכם, ותמיד נסו לחשוב שני 

צעדים קדימה. 

בהקשר של בית המשפט, מבחינה ראייתית כשאנחנו צריכים לבדוק אם מישהו אשם או לא 
אשם בשיימינג, בסחיטה, בהפצת תמונות או בכל עבריינות שהיא – גם כשנדמה שאותו נער 
או נערה מחקו את זה, משטרת ישראל יכולה לשחזר את הדברים האלה. אפשר לבדוק את 
הדברים האלה גם בתוך הרשתות וגם בתוך המחשבים. אל תטעו לחשוב שניתן להעלים זאת.

אני מעוניינת לדבר על לשון הרע. שיימינג היא מילה לועזית שהשתרשה בתרבות שלנו. 
משמעותה העלבה, אבל זו מילה עמוקה ועצובה מאוד שמשאירה נפגעים של ממש. דיברתי 
קודם על אותם "אמיצים" ממרחק הרשת. חשוב לדעת שמבחינה חוקית לשון הרע עלולה 
להיות עבירה פלילית וגם עבירה אזרחית. זאת אומרת, מישהו יכול לתבוע אדם אחר על 
לשון הרע ולקבל פיצוי של סכומי כסף עצומים, מחמישים אלף שקל בלי להוכיח נזק, רק 

הוכחת לשון הרע. 

חשוב שתדעו שפרסום לשון הרע יכול להיעשות בכל צורה: בעל פה, בכתב, בציור, בסרטון 
בטיק טוק, בסטיקרים בוואטסאפ, בשיר, במצגות, באימוג'ים... כל צורת התבטאות עלולה 
להוות את אותה עבירה על החוק. ובלשון החוק: אסור להשפיל מישהו, לעשות אותו מטרה 
לפגוע  אסור  תכונות.  בשל  או  מסוימת  התנהגות  בשל  אותו  לבזות  ללעג,  לבוז,  לשנאה, 
בעבודה של מישהו, בעסק שלו או במקצוע שלו. גם במורים, במנהלים, במדריכים בצופים, 
במי שהכין לכם את השוקו בדרך לבית הספר בקפה "ארומה" וחשבתם שזה בסדר "לרדת" 
אזור  מוצא,  דת,  גזע,  מובן שלא בשל  לא.  זה   – אותו ברשת החברתית  או להשפיל  עליו 
מגורים, כל מוגבלות שהיא, גיל, מין ונטייה מינית. אין זו רשימה סגורה, אלא רק דוגמה לכל 

הדברים שאסור. 

זה מכניס אותנו לתופעות העצובות של חרם דרך רשתות חברתיות, של העלבה, של הצקה. 
רוצה שתנסו לחשוב אם  אני  וחיובי.  טוב  נוער  כאן, שאתם  זה שאתם  אני בטוחה מעצם 
תראו מישהו מותקף במכות בבית הספר על ידי חבורה – אחד בועט בו ועוד אחד מצטרף, 
השלישי עומד וצוחק ועוד שתיים עומדות מהצד ומסתכלות או מצלמות – לא תעשו שום 
דבר? אני רוצה לקוות שהנוער המצוין שנמצא כאן היום היה פונה לעזרה או מנסה לסייע 
של  מקרים  לנוער  המשפט  בית  של  בראייה  גם  הבדל  אין  הבדל.  אין  ברשת  גם  בעצמו. 
אלימות או בריונות ברשת, גם בכיעור וגם בחומרה שאנחנו מייחסים לכך בצורת הענישה 
ובכתם הפלילי שעלול להתלוות למעשים האלה. אני רוצה שגם אתם תתייחסו לזה במלוא 
הרצינות. כשמישהו נמצא בבית, גם אם הוא לא לבדו והוא רק מחזיק את מכשיר הטלפון 
שלו וסופג עלבונות מתוכו וכל השאר מצטרפים או קוראים ולא עושים שום דבר – הרבדים 
פוגשים  אנחנו  ארוכות.  שנים  לפעמים  אותו  מלווים  הם  עצומים.  הם  שחווה  הפגיעה  של 
מבוגרים, הורים כיום שמספרים על החרם שחוו פעם בכיתה ובבית הספר. בתוך המחשב, 
בתוך החדר, בלי שמישהו שם לב ויכול לבוא ולעזור לך זה נורא וזה עצוב, ואני מצפה מכם 
להיות אלה שיעשו משהו ושיגידו שזה אסור מבחינה מוסרית ואסור מבחינה פלילית. זה 

עשוי לפגוע בתעסוקה, בצבא, ברישיון הנהיגה, באוניברסיטה וכו' אך גם ברמה החברית. 
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שאלה: איך מגיעים המקרים לבית המשפט? 

השופטת ליזי פרוינד: תיק פלילי מתחיל מתלונה במשטרה. תלונה עשויה להגיע ממי שנפגע 
אתם  שאם  כך  טוב.  מחבר  ממדריך,  מהורה,  ממורה,  להגיע  עשויה  היא  אחר:  מגורם  או 
חשופים לפגיעה שמתבצעת, אפילו בקבוצה שאתם נוכחים שקטים בה, אתם יכולים לדווח 
למורה, להורה או ליועצת, ואפשר לפנות בצורה חסויה למשטרה. יש כמובן גם מוקד 105, 
"המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת", ואפשר לפנות אליו אם נפלתם קורבן לפגיעה או 

הייתם עדים לו. 

כתב  להגיש  יכולים  המתאים  ובמקרה  ראיות,  אוספים  חקירה,  מתנהלת  הפנייה  לאחר 
אישום לבית המשפט. חשוב להבין: מדובר בתיק פלילי לכל דבר ועניין. זה עוצר את החיים. 
אם אותו קטין או קטינה שביצעו עבירה לא יוכיחו שהם עברו דרך של שינוי תובנות, של 

התנצלות אמיתית ונשיאה באחריות, הם עלולים לשאת כתם פלילי. 

מחשבתי  שינוי  שעושה  למי  הזדמנות  תינתן  הדרך  לאורך  לתיקון.  אפשרות  יש  כן,  כמו 
ואמיתי. בבית המשפט לנוער גם בקרב מי שנמצא אשם אנחנו מאמינים מאוד באפשרות 
לשיקום. אם אנחנו מזהים שמישהו נשא באחריות מלאה והבין את הפסול במעשיו, אז יכול 
להיות שלא יהיה לו כתם כלל וייתכן שהוא יסכם את ההליך בדבר הדומה למחויבות אישית. 
מנגד יהיו מצבים שהפוגע יצטרך לשלם פיצוי גדול, לבצע עבודות שירות או לַרצות עונשים 

אחרים. עם זאת, גם מי שמורשע יכול לבקש מחיקה של רישום פלילי אחרי זמן־מה. 

על  להתעכב  רוצה  אני  בבית המשפט,  תיקים שנדונים  לדוגמאות של  עוברת  לפני שאני 
או  אמירה  של  חברתית  ברשת  שיתוף  ברשת.  תוכן  לשיתוף  בנוגע  כיום  הנפוצה  הטעות 
תמונה, גם אם לא אתם יצרתם אותה, מהווה פרסום מחדש ונכנס לתחום של עבירת לשון 

הרע. ִזכרו: גם שיתוף זה עלול לגרור ענישה. 

"Share", נחשב להפצה בדיוק כמו  "לייק" מבחינה חוקית לא מהווה פרסום, אבל שיתוף, 
הפרסום הראשוני. חשוב לדעת זאת אם מגיעים אליכם סרטונים או תמונות, לא רק דברים 
מיניים, אלא גם מביכים, מעליבים, אפילו ברמה החברתית. תהיו אתם האחראים, תהיו אתם 
ואפילו אתם  או האחות הקטנה שלכם  הוא האח הקטן  ותדמיינו שהנפגע  טובים  אנשים 

בעצמכם – ותשימו לזה סוף. אני מקווה שיהיה לכם האומץ לגנות את הדברים האלה.

שהתנהלו  או  שמתנהלים  תיקים  לכמה  דוגמאות  להציג  בבקשה  תוכלי  האם  שאלה: 
בבית המשפט לאחרונה בנושאים הללו? 

נוגעים  המשפט  לבתי  כיום  שמגיעים  הרשת  בנושא  התיקים  רוב  פרוינד:  ליזי  השופטת 
להיבטים של עבירות מין. אני רוצה לשתף אתכם במקרה של קטין שביצע שורה של עבירות 
מין במרחב הווירטואלי והוא ליווה אותן בעבירות ִאיומים. אותו קטין בן חמש־עשרה וחצי 
פנה לקטינות צעירות ממנו באמצעות רשת האינסטגרם. הוא התחזה לנערה בת גילן ופתח 
ויצר  פרופיל מזויף עם תמונות של נערה. הוא איתר אותן דרך עמודים ברשת החברתית 
איתן קשר "חברי". במסגרת ה"חברות" הזאת הוא שלח להן תמונות אינטימיות בתור נערה, 
ואז באופן הדדי גם הן שלחו אליו, בעוד הן חושבות שהן שולחות את התמונות לחברתן. 
הוא כמובן הבטיח למחוק אותן אחר כך, אבל עם הזמן ביקש שישלחו סרטונים אינטימיים, 
יפיץ  שהוא  עליהן  לאיים  החל  הוא  סירבו,  בנות  כשאותן  יותר.  הרבה  וחודרניים  פוגעניים 
את התמונות ואת הסרטונים. בשל הסחיטה הזאת הן הסריטו את עצמן מבצעות בעצמן 

מעשים לפי ההוראות שלו. 
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להורים  כך  ואחר  גדולה  לאחות  בהתחלה   – וסיפרה  אומץ  הקטינות  אחת  אזרה  לבסוף 
שזיהו אצלה מצוקה רגשית קשה מאוד. יחד הם הגישו תלונה במשטרה, והקטין הואשם 
בעבירות של מעשה סדום ומעשים מגונים שהושגו במרמה, נוכח העובדה שהן חשבו שהוא 
נערה ומתוך סחיטה. ההליך שלו התנהל במשך כשנה וחצי בבית משפט, בליווי גורמי טיפול 
רבים. בסופו של דבר הוא הורשע. למרות ההליך הטיפולי שעבר אני מצאתי שחייבת להיות 
ייעודי  בטיפול  להשתתף  מחויב  הוא  האלה.  לנערות  נכבדים  פיצויים  שישולמו  הרשעה, 
בקבוצה לפוגעים מינית במשך שנה, וכרגע הצבא לא מעוניין לגייס אותו. חשוב לי שתשימו 
לב בהקשר הזה, מבחינת הבטיחות והביטחון, לכך שמישהו יכול להציג את עצמו בן מינכם, 
מישהו שאתם תרגישו בנוח לשתף איתו דברים אינטימיים, אבל אם אתם לא מכירים באמת, 

זה לא בטוח. 

אספר סיפור על קטין נוסף ועל הרשת שטווה גם כן ברשת אינסטגרם. שם הוא חיזר אחרי 
נערה, ואחרי שזו דחתה אותו הוא פתח חשבון חדש בשם בדוי. עם המשתמש הזה הוא 
חיזר אחריה בברוטליות, הטריד אותה ואיים עליה שהוא יודע איפה היא גרה ושהוא יפיץ 
הפעם  נוסף,  פרופיל  פתח  הוא  נוספת,  פעם  אותו  חסמה  כשהיא  שמועות.  אודותיה  על 
בשם של אחד מחבריה שאיתר דרך קבוצת וואטסאפ משותפת. כך הוא דלה ממנה מידע 
ואז התחיל לסחוט אותה, גרם לה לבצע בעצמה  אישי על המצוקה שלה באותם זמנים, 
מעשים, להסריט את עצמה ולשלוח אליו את הסרטונים במשך שנה ארוכה. בעקבות המצב 
התדרדרה הנערה בלימודים וכמעט התמוטטה נפשית. אחד ההורים מצא במקרה תמונה 
המשטרה  נעצר.  שש־עשרה,  בן  הנער,  במשטרה.  תלונה  והוגשה  הטלפון  דרך  מטרידה 
הצליחה לשחזר את הראיות מהטלפון ומהמחשב שלו, אף על פי שהוא מחק את הכול. 
הוא הורשע וקיבל עונש חמור, ונמצא עדיין בפיקוח בית המשפט ושירותי המבחן, גם אחרי 

שהמשפט הסתיים. 

לסיכום מפגשנו אני רוצה לבקש מכם להיות רגישים, להיות נחושים ולהיות בטוחים במקום 
הנפלא הזה שבו אתם נמצאים של עשייה חברתית. אל תטעו באלה שמשחקים את תפקיד 
"גיבורי הרשת" שחזקים מאחורי המסכים. אני רוצה לסיים במה שמצאתי לציין בגזר הדין של 
אותה חבורה שנקלעה לסחר בסמים שעליה דיברנו בתחילת המפגש: "בשנים האחרונות 
המרחב האינטרנטי הפך כר נגיש לביצוע עבירות, אף על ידי ציבור שאלמלא פלטפורמה 
זו, ספק אם היה מעז לעסוק בפלילים. סחר בסמים של פעם, שהיה כרוך במגע פיזי עם 
הרוכשים או הספקים, מתחלף לו כיום בסוגים שונים של מעשים בשלט רחוק. זו תופעה 
חדשה, באופן יחסי, שנפיצותה גוברת, בשל הקלות הבלתי נסבלת של ביצועה, ולכן היא 

מחייבת נקיטת עמדה ברורה של בית המשפט בדמות ענישה מחמירה והרתעת הרבים"1.

ספק רב אם כל אותם מעורבים היו מעיזים לאזור אומץ ללא המרחק הממוחשב של הרשת, 
גם לעסוק בפלילים וגם לנקוט אלימות ובריונות ממשיות. אני חושבת שהרבה מזה נמצא 
בידיים שלכם. מה שיגיע לבית המשפט יזכה לטיפול בחומרה הנדרשת וגם לטיפול החינוכי 
הנדרש כי זה תפקידנו כבית משפט בכלל וכבית משפט לנוער בפרט. בידיים שלכם לעצור 
מישהו  על  שומעים  כשאתם  הכיתה,  של  הוואטסאפ  בקבוצת  עדיין  נמצא  כשזה  זה  את 
שמעליבים אותו, שהוא ה"ילד כאפות" של השכבה או של הקבוצה. עשו את הדבר הנכון. זו 
התשובה שלי גם למי ששאל באיזה אופן אפשר היום לצמצם את הבריונות ברשת – הכדור 

בידיים שלכם. אני שמחה מאוד על ההזדמנות ומודה לכם מאוד, תודה רבה. 

11  ת"פ   ת"פ 8567-08-178567-08-17  מדינת ישראל נ’ פלוני )קטין(מדינת ישראל נ’ פלוני )קטין(..
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היבטים משפטיים 
לעבירות פליליות ברשת

מפגש בזום עם השופטת חגית מאק־קלמנוביץ
שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים

ז  ו ח מ ר  ע ו נ ו ה  ר ב ח ל  ה נ מ ת  ו ו משתתפים:  צ
 , ם י ז כ ר מ ו ם  י כ נ ח מ  , ם י ח ק פ מ  , ז כ ר מ

ה  ש י ל ג ל י  מ ו א ל ה ע  ו ב ש ה ס  ו נ י כ ת  ר ג ס מ ב
ת ש ר ב ה  ח ו ט ב

בית  שופטת  לכהונת  מונתה  מאק־קלמנוביץ  חגית  השופטת 
המשפט המחוזי בירושלים בשנת 2016. 

ודה על ההזמנה. אני אתחיל בזום־אין כדי למקם את תחום המשפט ת
בנושאים  נתמקד  ובהמשך  הרחבה  המשפט  במערכת  שלנו 

הספציפיים שלנו. 

שלושה  על  לדבר  אפשר  המשפט,  תחומי  את  מאוד  בגדול  נחלק  אם 
חברות,  או  פרטיים  אנשים  שבין  בנושאים  שעוסק  האזרחי  המשפט  הוא  האחד  חלקים. 
נושאים של בין אדם לחברו. חלק נוסף הוא המשפט המנהלי שעוסק ביחסים שבין אדם 
לבין הרשויות. לדוגמה, הממשלה או העירייה. החלק שבו נעסוק היום הוא המשפט הפלילי. 

נגדיר את המשפט הפלילי באופן מאוד רחב. 

מדובר במערכת שבה המדינה באה בשם כלל החברה כדי לנהל משפטים שהם בעצם 
אינטרס של כלל החברה. למשל אם גנבו ממני משהו ששייך לי אני יכולה לתבוע באופן 
אישי את הגנב ולהגיד "לקחת משהו ששייך לי, תחזיר לי אותו". אך יש נושאים שבהם העניין 
אינו רק בין אדם לחברו אלא יש עניין לכלל החברה להבטיח שלא יעשו מעשים כאלה וכאן 
באה החברה ותובעת או מאשימה את האדם שעשה מעשה לא ראוי. זהו תחום המשפט 

הפלילי באופן כללי. 

המשפט הפלילי עלול להיות לעיתים מאוד דרקוני ולהטיל סנקציות כבדות מאוד שמגיעות 
גם לעונשי מאסר ולפעמים מאסר ממושך. במדינות מסוימות אפילו עונש מוות. לכן בכל מה 
שקשור למשפט הפלילי אנחנו נזהרים מאוד ומקפידים לעסוק רק בדברים וודאיים, להיות 
על קרקע מאוד בטוחה. זאת, כדי שלא יקרה מצב שבו אדם ימצא שהוא עשה מעשה שהוא 
יותר מאשר בתחומים אחרים,  לכן  לזה.  מודע  היה  לא  והוא  פלילית  עבירה  ושהוא  אסור 
החוקיות"  "עקרון  הוא  בו  המשפטי שאנחנו משתמשים  המונח  הוודאות.  כאן  לנו  חשובה 
שאומר שאדם רשאי לעשות כל דבר אלא אם כן זה נאסר באופן מפורש בחוק. זאת אומרת, 
אבל  זה  את  ידעת  ולא  אסור  זה  "בעצם  לאדם  ולהגיד  בהיר  אחד  בוקר  לבוא  אפשר  אי 
עברת עבירה פלילית". הצד האחר של עקרון החוקיות הוא כלפי המדינה או הרשויות וכאן 
עובד הכלל ההפוך – שהמדינה או הרשויות לא רשאיות לעשות שום דבר אלא מה שנקבע 

במפורש שהן יכולות לעשות.
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לכן המשפט הפלילי דורש מידה גבוהה מאוד של ודאות. החוק קובע בפירוש מה אסור ומה 
מותר. כל עבירה פלילית היא עבירה שקבועה באופן מפורש ביותר, בדרך כלל זה החוק 
הפלילי המרכזי שהוא חוק העונשין1. הוא אומר שדינה של עבירה הוא כזה שלא יהיו ספקות 
לגבי האסור והמותר. כמובן תמיד אפשר להתווכח אם העבירה התבצעה או לא. אפשר 
להתווכח על העובדות הספציפיות אבל אנחנו שואפים למצב שבו יש כמה שפחות ספק 
ומה המותר מבחינת הנורמה. כתבי אישום בתיקים  ודאות לגבי מה האסור  וכמה שיותר 
פליליים מוגשים לשני בתי משפט, שתי ערכאות, מקצתם לבית משפט השלום ומקצתם 
לבית משפט מחוזי. ההבחנה היא לפי העונש שקבעו לאותה עבירה שמבטא את חומרת 
העבירה. יש לזה כל מיני חריגים אבל באופן כללי עבירות שהעונש המקסימלי בחוק הוא עד 
שבע שנים, מוגשות לבית משפט שלום. עבירות של שבע שנים ומעלה מוגשות לבית משפט 
מחוזי. עבירות שהעונש עליהן הוא עשר שנים ומעלה נידונות בבית משפט מחוזי בהרכב 
של שלושה שופטים. במקום שיושב שופט אחד ושומע יושבים לאורך כל המשפט, או כל 
ונותנים בסופו של ההליך את פסק  החלקים החשובים בו, שלושה שופטים, שומעים יחד 
הדין. בעבירות החמורות יותר שהעונשים עליהן הם העונשים החמורים יותר ישבו לאורך כל 
ההליך שלושה שופטים. במקרים כאלה מדובר בדרך כלל בעבירות אלימות חמורות מאוד 
כולל עבירות מין חמורות, רצח, ניסיון לרצח, סוגים חמורים יחסית של עבירות אלימות או 
עבירות בנוגע לביטחון המדינה. נתח מהותי מאוד מהעבירות האלה זה עבירות מין. אחד 
הדברים שאני עושה בבית המשפט ביומיום שלי זה לשבת בהרכב של פשעים חמורים שבו 

אנחנו שלושה שופטים ששומעים את התיקים לאורך כל ההליך. 

כשאנחנו מגיעים לעבירות ברשת, בעצם אין לנו הגדרה ברורה של מה הן עבירות ברשת. 
זה דבר שאנחנו באופן אינטואיטיבי מגדירים לפי הדרך או המקום שבו מבוצעות העבירות. 
אבל הן יכולות לכלול כל מיני סוגים של עבירות. למשל אירוע של הונאה של בנק. בן אדם 
מצליח באיזו שהיא דרך להעביר כסף מחשבון בנק אחד לאחר והוא עשה עבירה של מרמה 
לרשת.  מחוץ  גם  להתקיים  דומה  מאוד  באופן  יכולה  הייתה  שבעצם  עבירה  זאת  וגניבה. 
לדוגמה, לפני עשר־עשרים שנה כשאדם רצה לגנוב כסף בצורה כזאת, הוא היה בא לבנק 
מזייף חתימות ומתחזה לאדם אחד. עושה כל מיני פעולות שבסופו של דבר היה משכנע 
את הבנק להעביר סכום כסף לחשבון שלו. היום בגלל שהדברים מתנהלים באופן דיגיטלי, 
ובדרך כלל המעבר של כסף בבנק מחשבון לחשבון נעשה באופן דיגיטלי, הדרך לעשות 
זאת תהיה בדרך כלל ברשת. הדרכים האלה לא משנות את מהות העבירה. זאת פשוט 
פלטפורמה דיגיטלית בגלל שאנחנו נמצאים בעולם שמתנהל בדרך כלל באופן דיגיטלי. זה 

סוג אחד של עבירות ברשת שאינן נושא הדיון שלנו. 

המציאות.  עולם  את  פוגשות  דבר  של  בסופו  אבל  ברשת  שנעשות  עבירות  הן  אחר  סוג 
למשל, אינטראקצייה בין בני נוער. נניח שאנחנו לוקחים נער ונערה, בסוג של מפגש נניח 
יקבעו אחרי המפגש ברשת להיפגש גם בעולם  באיזו שהיא רשת חברתית, הם לפעמים 
הריאלי. שם יכולות לקרות כל מיני עבירות, שגם אלה לכאורה הן עבירות שקשורות לרשת 
אבל הן בעצם לא הדבר העיקרי שעליו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על עבירות שנעשות 
ממש כשכל האנשים המעורבים נמצאים ברשת. למשל, מה שקורה בדרך כלל בין בגירים 
ילדה או קורבן לבצע כל מיני  נוער, כשמישהו מנסה לשכנע  בני  בין  גם  יכול להיות  אבל 
מעשים. למשל שתוריד בגדים, שתיגע בעצמה, שתבצע כל מיני פעולות מיניות מול מצלמה 
פתוחה, במקרים רבים הוא יצלם אותה. זאת עבירה שנעשית ברשת באופן שהרשת היא 
חלק מהותי מהעבירה. המפגש הזה הוא מפגש בין העולם הווירטואלי, הדברים שנעשים 

11  חוק העונשין, תשל"ז-  חוק העונשין, תשל"ז-19771977..
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ברשת ובמחשב וברשתות החברתיות, לבין עבירות שהן במהותן מאוד ריאליות ופיזיות. כי 
עבירות מין בתפיסה המסורתית הן עבירות שמחייבות מגע בין אנשים, לפעמים מגע מאוד 
אגרסיבי ואינטנסיבי. לכאורה משהו לא מתאים להגדרה הזאת, איך אפשר לבצע עבירת 
מין שלכאורה מחייבת את אותו מגע פיזי, כשאנחנו נמצאים ברשת? הדרך להתמודד עם 
זה מבחינה משפטית היא לקחת את העבירות הרגילות שאנחנו מכירים, למשל עבירות של 
מעשים מגונים, שגם כאן יש לנו ספקטרום רחב של כל מיני סוגים של נסיבות מחמירות, 
ואז אנחנו הופכים את זה לעבירה של גרם מעשה מגונה. זאת אומרת, אם אדם משכנע 
ילדה קטנה להתפשט, לגעת בעצמה ולעשות כל מיני דברים, מאשימים אותו בעצם בגרם 
העבירה עליה אנחנו מדברים. זאת הדרך להתמודד עם הפער בין העובדה שהוא לא מבצע 
בעצמו את המעשה לבין זה שהמעשה כן מבוצע. כלומר, גם אם האדם לא נגע בילדה אבל 

הוא גרם לה לגעת בעצמה ולבצע את העבירה. זאת דרך אחת להתמודד עם התופעה. 

זאת  ברשת.  אפשרי  קיומן  שכל  עבירות  הן  לעניין  יותר  הקשור  עבירות  של  הנוסף  הסוג 
אומרת, האמצעים הטכנולוגיים שיש לנו היום שהם שונים לחלוטין מכל מה שהכרנו, דברים 
שלא רק שלא היו לנו בעבר אלא שלא יכולנו בכלל לעלות על דעתנו. הרעיון של טלפון נייד 
ובטח טלפון שיש לך בו גישה לכל דבר ולכל מקום ואמצעי צילום שהם כל כך זמינים, יוצרים 
עולם שלם ויוצרים את המערך של עבירות הנלוות לו. אם לדוגמה כשאני הייתי נערה הייתה 
פעם  הצילומים  את  ולהדפיס  לפתח  והולכת  בטיול  פילים  עם  מצלמת  הייתי  מצלמה.  לי 
אחת ואולי עוד פעם. כל העולם הזה הוא עולם שבכלל לא מכיר את המציאות שבני הנוער 
חיים בה היום שמאפשרים את הצילום ואת ההפצה הכל כך מהירה. זאת מציאות שעולם 

המשפט היה צריך להתרגל אליו.

והגדרות  בוודאות  הצורך  ועל  הפלילי  המשפט  על  שאמרתי  לדברים  אחורה  נחזור  אם 
ברורות, על הרצון להגיע לגבולות מאוד ברורים של הנורמות של המותר ואסור – יש כאן 
דיסוננס שקשה מאוד ליישב אותו עם הטכנולוגיה ועם התקדמותה. עד שעולם המשפט 
והעולם המסורתי מבין בכלל שקיימת בעיה, הטכנולוגיה רצה חמישה צעדים קדימה. זאת 
אומרת, כדי לזהות את הקושי ולהבין שצריך חקיקה שתאפשר להתמודד איתו ולבצע את 
כל הליכי החקיקה, לנסח את הדברים האלה, להביא אותם לכנסת, להביא אותם עם כל מיני 
אילוצים פוליטיים שתמיד קיימים, להעביר אותם שלושה שלבים של חקיקה. אלו דברים 
שלוקחים שנים. עד שעושים זאת, העולם הטכנולוגי כבר מזמן רץ חמישה צעדים קדימה 
ואנחנו הופכים ללא רלוונטיים. לכן ההתמודדות כאן היא לא רק עניין טכני שאין לך או יש 
לך את העבירה המתאימה, אלא שתי מערכות שהדי־אן־איי שלהן שונה זו מזו באופן מאוד 

קיצוני ואנחנו צריכים לחבר אותן זו לזו. אחת הדרכים לעשות זאת היא חוק הסרטונים. 

מינית2.  הטרדה  למניעת  לחוק  שנעשה  תיקון  הוא  בציבור,  שידוע  השם  הסרטונים,  חוק 
החוק למניעת הטרדה מינית קובע שורה של מעשים שייחשבו כהטרדה מינית בעולם הישן 
והרגיל שאנחנו מכירים. החידוש בחוק הזה היה תוספת של סעיף שאוסר על פרסום תצלום 
סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את 
האדם או לבזותו ולא נועד כמקור לפרסום. דבר נוסף, בחוק הזה תצלום, סרט או הקלטה 
זה לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם ובלבד שבנסיבות העניין אפשר לזהות את 
הקורבן. בתיקון לחוק ניתן מענה שאפשר, נכון למצב הנוכחי, להדביק את אותה מציאות 
וההפצה  הצילומים  הם  נוער,  בבני  ביותר  הקשה  לפגיעה  שגרמו  הנושאים  אחד  שבה 
המהירה שלהם, בעצם לא הייתה עבירה מתאימה להם. מכיוון שזה לא היה מוכר קודם 

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-19881988.. חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-   22
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וזה לא התאים למשפט המסורתי ולצורת ההתנהלות המסורתית, היה צורך בחקיקה הזאת 
שבאמת שינתה את המציאות מבחינת האפשרות להתמודד עם מצב כזה. 

כמו שאמרתי, חוק הסרטונים הוא הכינוי שניתן בציבור לתיקון לחוק למניעת הטרדה מינית. 
הצורות המסורתיות של הטרדה מינית כללו הערות פוגעניות שמתייחסות למיניות, נגיעות, 
התייחסות לתכנים מיניים במקום עבודה, כל מיני דברים שאנשים נתקלו בהם בעולם הפיזי. 
הקושי היה שלא היתה דרך לאסור או להתמודד מבחינת המשפט הפלילי עם התופעה של 
צילום והפצה של נושאים או תכנים שיש בהם פגיעה מינית שנעשו בעיקר על ידי בני נוער. 
התופעה למשל שמצלמים בידיעה או שלא בידיעה קיום יחסי מין או צילום בעירום או כל 
מיני דברים שאנשים נהגו לעשות, הקושי היה שמפיצים את הדברים האלו מאוד בקלות. 
כך מישהו נכנס לטלפון של מי שמחזיק חומרים כאלה, שואב משם את התוכן או לפעמים 
אפילו מקבל אותו בהסכמה. למשל בני זוג שצילמו זה את זה או הצטלמו ביחד בהסכמה, 
הצילומים הועברו ביניהם, היו בטלפונים של שניהם, אחרי פרק זמן הם נפרדים וכל אחד 
מהם עלול לעשות שימוש בחומרים; לשלוח לכל העולם, לעלות לרשתות החברתיות וכן 
הלאה. בחוק המסורתי לא הייתה דרך להתמודד עם אפשרות כזו. התיקון לחוק שנעשה 
בשנת 2014 בא לתת את הכלים שיאפשרו לראות גם את זה כעבירה מינית. אומנם לא מה 

שהיינו חושבים כהטרדה מינית קלסית אבל זה כן נתן פתרון לבעיה חמורה. 

אני אתייחס לפסקי דין שקיימים בנושא. כשופטים אנחנו עוסקים בתיקים שמגיעים אלינו. 
אין לבתי המשפט יכולת להשפיע באופן משמעותי על אילו תיקים אנחנו מקבלים, באילו 
ידי רשויות התביעה,  עבירות אנחנו עוסקים, בכמויות התיקים. הדברים האלה נעשים על 
בדרך כלל הפרקליטות ולעיתים תובעים שבמשטרה. לכן בעניין השאלות ששאלתם לגבי 
סטטיסטיקות ונתונים שקשורים לחוק הסרטונים, אני יכולה כמוכם לחפש את התשובות 
בגוגל. אין לי ידיעה הנובעת מתפקידי ומעבודתי על נתונים כאלה, כי אנחנו עוסקים בתיק 
הספציפי. גם אם אנחנו מתייחסים להחלטות רוחב, נקודת המבט שלנו היא התיק הבא, או 
עשרת התיקים או מאות התיקים הבאים שיגיעו אלינו. אבל אנחנו לא יודעים וגם לא אמורים 
כאלה  תיקים  כמה  של  כמויות  של  שאלות  כלל,  בדרך  בחשבון  מביאים  לא  וגם  לדעת, 
ואחרים יש. תפיסת העולם היא שאנחנו עוסקים בתיק שנמצא ברגע נתון לפנינו. התיק הוא 
ולא במסה. ככל שאני  והפסיקה היא לפי מידה  אינדיבידואלי, הנאשם הוא אינדיבידואלי 
יכולה בכל זאת לומר מהניסיון שלי, יש לנו הסתכלות רחבה של תיקים שנמצאים באופן 
כללי בבית המשפט ובבתי משפט אחרים, אני חייבת לומר שמספר כתבי האישום בתיקים 
שהתנהלו בנושא זה בהחלט אינו גדול ואם יש פסקי דין שדנים בזה זה אחד פה ואחד שם. 
אין רבים כאלה, יכול להיות שחלק מהסיבות לכך קשורות בעובדה שתיקים כאלה באופן 
טבעי נידונים בדלתיים סגורות. גם כי מדובר בקטינים, שתיקים שלהם מתנהלים בדלתיים 
אני  כל ההסתייגויות  עם  עדיין  בצנעת הפרט.  פגיעה  קיימת אפשרות של  כי  וגם  סגורות, 
חושבת שאפשר לומר שמספר כתבי האישום והעיסוק בנושאים האלה בבתי המשפט הוא 

בהחלט לא גדול ואולי לא מה שציפו כשחוקקו את החוק הזה. 

מבחינת מה שיש, אביא לכם את הדברים שנאמרו ונקבעו. אחד מפסקי הדין הראשונים 
של בית המשפט העליון שעסקו בענישה בחוק הסרטונים3, מדבר על אירוע שבו זוג קיים 
זוגו באמתלה שצריך לצלם את המעשים. הוא  יחסי מין בהסכמה. הבחור שכנע את בת 
עצמם  המעשים  את  אלא  בשוליים,  משהו  לא  מיניים,  אקטים  קור"  ב"הארד  ממש  צילם 
באופן שהיה אפשר לזהות ממש את הפנים של בת הזוג. הוא שלח את החומרים לאנשים 
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מספר. הוא הועמד לדין בבית המשפט המחוזי וקיבל שישה חודשי מאסר בעבודות שירות 
ופיצוי למתלוננת בסכום של 12,000 ₪, שאגב בתיקי מין זה דבר מאוד מקובל לפסוק פיצוי 
למתלוננות או למתלוננים. הוגש ערעור לבית המשפט העליון ובפסק דין מפורט למדי, יש 
אמירות על כמה שהדבר מבזה ומשפיל, יש ערך לענישה מחמירה, נעשה נזק רב למתלוננת. 
בסופו של דבר העונש הוחמר משישה חודשי עבודות שירות לשנה אחת מאסר בפועל, 
נוסף על האמירה שכרגע אנחנו מתונים כי מדובר באחת מהפעמים הראשונות שמפעילים 
את החוק הזה אבל בהחלט ייתכן שבעתיד יהיה מקום לענישה חמורה יותר. מעבר למקרה 
או  גיל הנפגע  עונש בעבירות מהסוג הזה, לדוגמה  גם קריטריונים לקביעת  נקבעו  עצמו, 
הנפגעת, מערכת היחסים בין המפיץ לנפגעת, למשל יש הבדל אם הצילום מלכתחילה היה 
בהסכמה או שלא היה בהסכמה או אם נעשה במרמה או שהסתירו את הדבר הזה, זהות 
הנמענים של ההפצה, כמובן שיש הבדל אם שולחים את זה לאדם או שניים או שלושה 
לבין שמפיצים את זה לכל העולם, אם זה מגיע למדינה אחרת בה משתמשים בתמונות או 
ששולחים את זה לאנשים קרובים, לאנשי הקשר שהנפגע מוכר להם. קריטריונים שכמובן 
משפיעים על מידת החומרה והעונש. יש משמעות גם לשאלה אם יש הסכמה בשרשרת, 
לדוגמה אם הנפגע אמר או אמרה "אני מסכימה שתעביר את זה למישהו אבל לא הלאה", 
זה בכל אופן אחרת מאשר אם היה מסוכם מראש שזה יישמר רק ברשותו של אותו אדם. 
לא איכנס לכולם אבל אלו סוגים של קריטריונים שמנחים את בית המשפט בקביעת העונש 

על עבירות כאלה. 

היה מקרה נוסף ממש לאחרונה בשנת 2021 4, של אדם שפרץ לרכב, מצא שם טלפון של 
המתלוננת ובין התמונות מצא תמונות עירום שלה ופרסם בחשבון האינסטגרם שלה. אם 
ניקח את המבחנים שאמרנו קודם זה בהחלט מקרה שעונה על הקריטריונים המחמירים 
– כמובן שלא הייתה הסכמה שלה בשום שלב, החומרים הגיעו לחשבונות שלה ברשתות 
חברתיות לאנשים שמכירים אותה ויודעים מי היא, לא נשאר מקום לספק. אותו אדם בבית 
משפט השלום נידון ל־45 חודשי מאסר והעונש אושר גם בערעור לבית המשפט המחוזי 
ובניסיון ערעור לבית המשפט העליון. פסקי דין אחרים, לדוגמה, הם פסקי דין של בתי משפט 
צבאיים ששם עומדים לדין חיילים שגילם בדרך כלל קרוב לבני נוער. אבל כמו שאמרתי 
אף שזה נחשב לשינוי שאמור להביא לידי פריצת דרך, בפועל ההתמודדות והשימוש בכלי 

הזה כנראה מוגבלת למדי. 

שאלה נוספת שעלתה – האם גם "לייק" לפרסום כזה מהווה עבירה? תשובה לעניין הזה 
ישירות לא מצאתי, אין בחוק ואין בפסקי הדין ככל שאני יודעת. אפשר למצוא תשובה לכך 
בנושא די דומה של לשון הרע – במקרים שבהם מפרסמים ברשתות חברתיות פרסומים 
שהם לשון הרע על אדם מסוים או על עסק מסוים. בהקשר הזה נקבע ש"לייק" לא מהווה 
לשון הרע, זאת אומרת מי שרק עושה "לייק" לאותו פרסום לא נחשב כמי שגם הוא עובר 
בתור  מחדש  הלאה  זה  את  שמפיץ  מי   ,"share" שעושה  שמשתף  מי  אבל  העבירה.  את 
אנשים  של  לקבוצה  ששולחים  האלה  האמצעים  כל   ,"retweet" בטוויטר  או  שלו  הפצה 
חדשים, מהווה חזרה על אותה לשון הרע. נדמה שאפשר להניח שאותם כללים יחולו גם על 

הפצה של פרסומים. 
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שאלות מקרב המשתתפים

שאלה: דיברנו על פסקי דין של אנשים בוגרים, האם יש דוגמאות מפסקי דין שניתנו לבני 
נוער בני אחת־עשרה-שמונה־עשרה בנושא של עבירות מין ברשת?

השופטת חגית מאק־קלמנוביץ: המקרה הראשון שדיברתי עליו, דיבר על אדם בן 20 פלוס 
שזה עדיין נושק לנוער. אני לא ראיתי פסקי דין של נוער אבל ייתכן שיש קשר לכך שתיקים 
של בני נוער מתנהלים בבתי משפט לנוער שככלל מתנהלים בדלתיים סגורות והדברים לא 
מתפרסמים. לפעמים כשיש עניין מיוחד מאפשרים את הפרסום ללא פרטים מזהים. לכן 
ייתכן שיש כאלה פסקי דין שלא התפרסמו. עדיין הדברים החשובים והמהותיים בדרך כלל 
מוצאים את דרכם הלאה, או שמצטטים אותם במקומות אחרים אבל אני לא ראיתי. כמו 
שאמרתי, בתי דין צבאיים אומנם לא עוסקים בנוער אבל החיילים מבחינת גיל מאוד קרובים 
לנוער והמנטליות די דומה למנטליות של נוער בגילים של סוף התיכון. באופן כללי, אותם 
כללים שחלים על בגירים חלים גם על בני נוער, למעט מגבלות שקיימות באופן מיוחד על 

בני נוער. 

שאלה: האם יש מעורבות של גופים טיפוליים בבית משפט לנוער? 

השופטת חגית מאק־קלמנוביץ: במדינת ישראל יש אחריות פלילית החל מגיל שתים־עשרה 
יכולה להיות העבירה הכי  ילד מתחת לגיל שתים־עשרה עבר עבירה,  והלאה, כלומר אם 
התפיסה  פליליים.  הליכים  נגדו  יהיו  לא  פלילית,  באחריות  נושא  לא  הוא  בעולם,  חמורה 
היא, ששיקול הדעת של ילד מתחת לגיל שתים־עשרה, וצורת קבלת ההחלטות שלו אינה 
בשלה ובוגרת דייה כדי שיהיה אפשר לראות אותו אחראי לדברים כאלה עם כל ההשלכות. 
מגיל שתים־עשרה יש אחריות פלילית אבל עדיין אי אפשר להטיל עונשי מאסר, אלא רק 
מגיל ארבע־עשרה. כל העבירות האלה מגיל שתים־עשרה עד גיל שמונה־עשרה נחשבות 
לעבירות שנעשות על ידי קטינים ונשפטים עליהם בבית משפט לנוער. בית משפט לנוער, 
בעיקר בעבירות הקלות יותר שמוגשות לבית משפט שלום, הוא בית משפט עצמאי, לפעמים 
משפט  בבתי  ולפעמים  לנוער,  משפט  בבית  דנים  נוער  שופטי  אחר.  במקום  פיזית  נמצא 
קטנים יותר. בבתי המשפט המחוזיים, דנים שופטים רגילים שמקבלים הסמכה מיוחדת לדון 
גם בתיקי נוער. אני למשל משמשת גם כשופטת נוער. יש כמה שינויים משמעותיים מבחינת 
– אם אדם עבר או לא עבר את העבירה חלים אותם  התנהלות התיק. מבחינת הרשעה 
כללים. אבל מרגע שיש קביעה שנעברה עבירה לא תמיד תהיה הרשעה פלילית. הגישה  
כלפי נוער היא גישה יותר שיקומית. הגישה העיקרית היא לא שהקטין ישלם על המעשים 
וייתן את הדין, אם נשתמש בכל מיני מונחים של הרתעה )הרתעת היחיד והרתעת הרבים(. 
המטרה העיקרית, אם מניחים שזה אפשרי, היא לשקם את אותו ילד או נער ולהביא אותו 

למצב שיוכל להמשיך בחייו. זה אומר שיש מעורבות גדולה של שירות המבחן לנוער.

שירות המבחן שזה הגוף הסוציאלי שמלווה אותנו, שעובדים בו עובדים סוציאליים ובעלי 
תפקידים מתחום הטיפול. הדבר קיים גם בתיקים של בגירים. לקראת מתן גזר דין מפנים 
את הנאשם לקבל תסקיר של שירות מבחן כדי לקבל תמונה רחבה על החייו, על קשיים 
עבירות,  נפגעי  לגבי  קיים  זה  שלו.  מיוחדים  צרכים  ועל  איתם  מתמודד  שהוא  מיוחדים 
במיוחד בעבירות מין כדי שבית המשפט לא יראה מולו רק את הנאשם אלא גם את הקורבן 
שלפעמים לא נמצא בבית המשפט והקול שלו נשמע פחות. כשמדובר בבית משפט לנוער 
ובקטינים, הפנייה לשירות המבחן היא חובה על פי חוק. יש כמה צמתים מרכזיים שאותם 
– אפשר  אי אפשר לעבור מבלי שמקבלים תסקיר של שירות מבחן לנוער. למשל מעצר 
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לעצור קטין לצורכי חקירה לכמה ימים, אך אי אפשר לעצור אותו עד סוף ההליכים, לתקופה 
ממושכת, בלי לקבל תסקיר של שירות המבחן לנוער. אי אפשר להרשיע קטין בלי לקבל 
תסקיר. מבחינה משפטית ניתוח הראיות יקבע שהוא ביצע את המעשה אבל השלב הנוסף 
שבו נקבע שבנוסף לביצוע המעשה הוא מורשע בו, לשים עליו תו או אות קלון של הרשעה, 
ניתן רק לאחר שמקבלים תסקיר. גם לפני גזירת הדין, לפני שקובעים את העונש, חייבים 
גם לקבל תסקיר של שירות המבחן לנוער. שירות המבחן הוא בעצם ידו הארוכה של בית 

המשפט לקבלת עובדות שבדרך אחרת איננו יכולים לקבל.  

תסקיר של שירות המבחן היא הדרך להביא לידיעת השופט תמונה הרבה יותר רחבה ממה 
שהוא יכול לראות ללא העובדות שבתסקיר. באולם בית משפט אני רואה את הקטין, בדרך 
כלל את ההורים שלו ואולי עוד כמה בני משפחה. אבל אני לא ארים טלפון למחנכת שלו 
ואשאל איך הוא מסתדר בבית ספר. אני לא יכולה לעשות את זה, אסור לי לעשות את זה 
וזה לא התפקיד שלי. זה דבר שקצין מבחן עושה ומביא את האינפורמציה הזו ובכך בעצם 
משמש ידו הארוכה של בית המשפט לצורך העניין. קצין המבחן נפגש עם המשפחה ומאתר 
עובדות רלוונטיות, לדוגמה, בעיות כלכליות, קשיים בין ההורים, בעיות בבית הספר, בעיות 
של ילדים עם צרכים מיוחדים,  אפילו יכול להיות אדם שסובל מפיגור. אנשים פגועים קשה 
ומביא בצורה מסודרת  שמבצעים עבירות. שירות המבחן הוא שבעצם אוסף את המידע 
התרשמות  למשל,  שלו.  וההמלצות  שלו  ההתרשמות  את  גם  מביא  הוא  המשפט.  לבית 
שהעבירה בוצעה על רקע של בעיות אישיות כאלה ואחרות אבל אנחנו חושבים בכל זאת 
שיש מקום לעבוד איתו, יש מקום לשלב אותו בהליך טיפולי. שירות המבחן גם מציע הליכים 
טיפוליים. לפעמים סוג של טיפול פרטני שנפגשים עם קצין מבחן, לפעמים קבוצות טיפוליות 
יש מקום להליכים טיפוליים, איזה הליכים טיפוליים,  נושאים. הם ממליצים אם  בכל מיני 
ויכולים אף להמליץ על מסגרות חוץ־ביתיות. לדוגמה, במסגרת לגמילה אם מדובר בבעיה 
של התמכרות לסמים או למשהו אחר. לפעמים אפילו במעון נעול שהוא על סף בית סוהר 
או מסגרות שנותנות פתרונות ביניים. הדרך לזהות את הצרכים האלה ולבצע את הדברים 

האלה נעשים באמצעות שירות המבחן שהוא חלק מאוד דומיננטי במשפט נוער. 

בסופו של דבר, בית המשפט לא יכול למנוע את הנזק שנעשה. הסרטון שהופץ והתמונה 
סנקציות  להטיל  אפשר  אותו.  לתקן  באמת  אפשר  אי  שלעולם  למצב  גורמים  שהופצה, 
פליליות ולפצות בכסף אבל את הנעשה אין להשיב. החוק בעצמו לא יכול למנוע את הנזק, 

הוא יכול כביכול לתקן באמצעים שלו. הוא לא מונע והוא לא עושה את התיקון האמיתי. 

מי שיכול לעשות את התיקון האמיתי זה כולנו ביחד כחברה, וודאי אתם שעוסקים בחינוך 
מה  האמיתי.  השינוי  את  לעשות  יכולים  אתם  הללו.  הנוער  בני  ואת  הילדים  את  ושבונים 
שצריך, הוא לעלות את המודעות לתוצאות ההרסניות של הדברים האלה, להגיע למצב 
שבני נוער וילדים יוכלו באמת לחשוב פעמיים לפני שהם עושים את אותה פעולה שהיא כל 
כך אינטואיטיבית, שלא חושבים עלייה פעמיים, כמו ה"לייק" וההעברה מקבוצה לקבוצה. זה 
משהו שאנחנו, ובוודאי נערים, עושים אותם בלי להקדיש מחשבה, זה חלק מהיומיום. אנחנו 
חייבים  ביום.  מזה  יותר פעמים  אפילו  ואולי  ומאות  דברים כאלה לפעמים עשרות  עושים 
להקדים את החשיבה הזאת רגע אחד לפני הפעולה. את הדבר הזה לא המשפטנים יכולים 
לעשות, את הדבר הזה עושים אנשי החינוך ואני יכולה רק לקוות שהעבודה האמיתית תוכל 
ואנחנו לא באמת  זה מאוחר מדי  כי כשמגיעים לבית המשפט,  להיעשות במקום שלכם, 

______________יכולים לתקן. 
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גבולות חופש הביטוי 
במערכת החינוך

מפגש בזום עם השופטת שרון לארי־בבלי
שופטת בית משפט השלום בירושלים 

י  צ ר א ה ה  ג ה נ ה ה ת  ו ו צ  : ם י פ ת ת ש מ
ם י פ ו צ ה ת  ע ו נ ת ל  ש

השופטת שרון לארי־בבלי מונתה לכהונת שופטת בבית משפט 
לכהונת  מונתה   2017 ובשנת   ,2011 בשנת  בירושלים  השלום 

שופטת בכירה. 

ופש הביטוי הוא שם קוד לזכות למסור ולקבל מידע להביע בפומבי ח
רבה  חשיבות  בעל  הביטוי  חופש  להן.  ולהיחשף  ורגשות  עמדות 
למימוש האוטונומיה של הפרט, ומכאן ההכרה בו במסגרת אגד הזכויות 
דמוקרטי  משטר  של  לקיומו  נחוץ  הביטוי  חופש  האדם.  כבוד  בדבר 
חופש  על  להגן  הציבורי  האינטרס  ומכאן  עצמי,  שלטון  על  המבוסס 
ומעשיהם  על עמדותיהם  לביטויים מסוימים השפעה  זאת,  הביטוי. עם 

של אחרים, אותם ביטויים עשויים לגרור תוצאות שליליות על כן יש הצדקה להגבלתו של 
למקובל  יחסית  מצומצם  בישראל  הביטוי  חופש  על  ההגנה  היקף  לפיכך  הביטוי.  חופש 

במדינות דמוקרטיות רבות.  

שאלות מקרב המשתתפים

בית  בראי  הן  המחוקק  מבחינת  הן  הביטוי  חופש  של  המשפטי  מעמדו  מהו  שאלה: 
המשפט? מהו היקף ההגנה על חופש הביטוי? מפני אילו ערכים וזכויות אחרות חופש 

הביטוי ייסוג? באילו מצבים ראוי להגבילו?

בחברה  יסוד  כזכות  הזכות  את  סיווגה  שהפסיקה  פי  על  אף  לארי־בבלי:  שרון  השופטת 
הדמוקרטית מתוקף הזכות לכבוד האדם, חופש הביטוי אינו מעוגן באופן רשמי בחוק־יסוד: 
כבוד האדם וחירותו. כמו כן, לא קיים חוק־יסוד: חופש הביטוי וגם לא נראה שחקיקה כזו 
תחוקק בקרוב. מקריאה בספר החוקים של מדינת ישראל נגלה מצב הפוך: עד היום לא 
בוטלו ולא שונו ההסדרים שנקבעו עוד בתקופת המנדט, שמקנים סמכויות רחבות לפגוע 
בחופש הביטוי כמו תקנות ההגנה )לשעת חירום(, פקודת המשטרה )לעניין רישוי הפגנות( 
והוראות רבות בחוק העונשין שמקורן בדין האנגלי. החל בשנת 1985, כתגובה להתגברות 
הוראות  של  שורה  הכנסת  חוקקה  הישראלית,  בחברה  ולאלימות  לגזענות  ההסתה 
המטילות איסורים על פרסומים מסוג זה. בשנים האחרונות נחקקו הוראות המגבילות את 
חופש הביטוי גם לשם הגנה על אינטרסים לאומיים, ובכלל זה הגבלות על ציון יום הקמת 
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המדינה כיום ֵאבל )יום הנכבה(, איסור על קריאה לחרם נגד המדינה, הגבלות על פרסומים 
פורנוגרפיים ועוד.

כי  גורסת  הראשונה  הביטוי:  בחופש  שמדובר  ככל  מרכזיות  גישות  שתי  קיימות  בפסיקה 
ההכרה המשפטית בחופש הביטוי נועדה להגן על הפרט מפני השלטון. זאת משום שקיים 
האינטרס  בשם  פרטים  של  חירויות  ויגביל  בסמכויותיו  לרעה  ישתמש  שהשלטון  חשש 
תנאים  שני  מתקיימים  אם  רק  הביטוי  חופש  את  להגביל  מוצדק  זו,  גישה  לפי  הציבורי. 
הגבלת  הגוף;  ובשלמות  בחיי אדם  שיפגעו  מוגבר למעשים  סיכון  יוצר  הביטוי  מצטברים: 

הביטוי היא הכלי היעיל והנחוץ לשם מניעת הסכנה הנשקפת מהמעשים האמורים. 

לאנשים  שיאפשרו  תנאים  ליצור  נועדה  הביטוי  חופש  על  ההגנה  השנייה,  הגישה  לפי 
ליצור סביבה שבה  חופש הביטוי מחייבת את השלטון  על  הגנה  ציבורי.  להשתתף בשיח 
יתקיימו התנאים הנחוצים להגשמת חירות זו, ובכלל זה אווירה ציבורית סובלנית ומסגרות 
מסרים  לבטא  האינטרס  את  גם  זו  בגישה  כולל  הביטוי  חופש  ציבורית.  במה  שישמשו 

פוגעניים, אך היקף ההגנה עליהם מצומצם. 

האינטרסים המצדיקים פגיעה בחופש הביטוי רחבים למדי וכוללים לא רק את חיי האדם 
ושלמות הגוף, אלא גם את אינטרס האדם לחיות בחברה סובלנית שבה מתייחסים אליו כאל 
שווה בין שווים ומאפשרים לו לממש ולהגשים את עצמו. נוסף על כך, חופש הביטוי עלול 
להיחשב לכזה הגורם לפגיעה באינטרסים מוגנים לא רק כשמיוחסת לו תוצאה פוגענית 

מסוימת, אלא גם כאשר הוא תורם לגיבוש אווירה ציבורית עוינת.

חופש הביטוי נדון בעיקר בבג"ץ ובעתירות מנהליות. בבית משפט השלום נתקלים בתיקים 
אזרחיים של לשון הרע, שם יש התנגשות מסוימת בין חופש הביטוי וזכותו של אדם להביע 
את דעתו לבין זכותו של אדם אחר לשמור על שמו הטוב. כל שופט בית משפט השלום 
נתקל בעצורים מהפגנות, שם קיימת התנגשות בין שמירה על הסדר הציבורי לבין חופש 

ההפגנה. 

בבתי משפט השלום כמעט לא נתקלים בדיונים בדבר חופש הביטוי. לא נוכל לדבר מניסיון 
בכל  ובעצם  ישראל  במדינת  יסוד  זכות  הוא  הביטוי  חופש  האקדמית.  ברמה  רק  אלא 
דמוקרטיה, אדם נהנה מחירות הביטוי עד שהוא פוגע באדם אחר שלא כדין, או שאדם גורם 
לסכנה ממשית לקיומה של הדמוקרטיה. למשל, אם אני קוראת למרד במשטרת ישראל 
או קוראת לכל החיילים בצה"ל להתאגד ולהתאחד נגד פקודה, אלה ביטויים שלא חוסים 
והעקרונות  הערכים  על  ואיום  ממשית  סכנה  בהם  יש  כי  הביטוי  חופש  של  ההגנה  תחת 
הדמוקרטיים. במקרים אלו החופש נסוג אל מול ערכים ואינטרסים אחרים. ההלכה בפסיקה 
היא שיש להגביל את חופש הביטוי אם יש סכנה בדרגה ודאית לפגיעה באינטרס ציבורי נוגד. 

בדיוק  אלה  אחר  לילד  שיימינג,  ִּביוש,  עושה  כשילד  לדוגמה,  שונים.  מסוגים  עניינים  יש 
המגבלות של חופש הביטוי. אי אפשר לפגוע באדם אחר בשם חופש הביטוי, אלא אם כן 
הפגיעה לגיטימית וחלה הגנת "אמת דיברתי"1. בענייננו, "חופש הביטוי" ו"אמת דיברתי" הם 
הגנות שיחולו כל עוד אין פגיעה ממשית בזולת. אם הפגיעה בזולתם ממשית, הם חשופים 

להעמדה לדין, לתביעות אזרחיות בוודאי.  

באולם שלי התנהל תיק לשון הרע על רב שנטען נגדו שהוא מקיים יחסי מין עם אשתו של 
אחד מתלמידיו. אחד המקומונים ביקש לפרסם את הידיעה הזאת. העיתונאי טען להגנת 

11  טענת הגנה "אמת דיברתי" יכולה להגן מפני תביעה פלילית או אזרחית על מפרסם פרסום שיש בו לשון   טענת הגנה "אמת דיברתי" יכולה להגן מפני תביעה פלילית או אזרחית על מפרסם פרסום שיש בו לשון 

הרע, אם הפרסום הוא אמת ויש בו "עניין ציבורי".הרע, אם הפרסום הוא אמת ויש בו "עניין ציבורי".
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"אמת דיברתי". כשבודקים לשון הרע יש על כף המאזניים גם את זכות הציבור לדעת. דינו 
של השכן שמקיים רומן אינו כדינו של ראש ממשלה שמקיים רומן. לידיעות שכאלה חשיבות 
הרומנים  כל  ציבור.  אנשי  של  רומנים  חשפו  לא  מעולם  ישראל  שבמדינת  אף  חדשותית, 
שנתגלו נחשפו בשל פנייה של אותו איש ציבור לגורם מסוים כמו היועץ המשפטי. בהקשר 
הזה יש קשר שתיקה בין העיתונים לאנשי הציבור. לפעמים זכות הציבור לדעת תגבר על 

זכותו של אדם לפרטיות, הכול עניין של איזונים דקים והעניין פתוח לפרשנות. 

תפקידו של בית המשפט להכריע, לערוך את האיזונים האלה. האיזונים כאמור דקים מאוד. 
עלה  והדבר  מזמן  לא  מסוימות  בצורות  התבטאה  מארק  אסנת  הכנסת  חברת  לדוגמה, 
חברת  של  הביטוי  בחופש  לצורך  שלא  פגיעה  פה  אין  אם  נשאל  שם  האתיקה,  לוועדת 

הכנסת. השאלות האלה עולות כל הזמן והן "טריקיות".

שאלה: יש מתחים בכל הקשור בחופש הביטוי והתבטאויות )פוליטיות בעיקרן( של אנשי 
חינוך במסגרות החינוך. האם יש הצדקה משפטית להגבלת חופש הביטוי של מחנכים? 
אם כן, כיצד דבר זה מתכתב עם תפקידם לפתח בבני נוער חשיבה ביקורתית ועצמאית? 

מקום  שבכל  הוא  האצבע  כלל  חינוך  במסגרות  הקשור  בכל  לארי־בבלי:  שרון  השופטת 
שאנחנו מציגים עמדה, יש להציג גם את העמדה הנגדית, צריך שיהיה מצב שבו החניכים 
ישמעו את מגוון הדעות. אני חושבת שלא צריך להביא לידי ביטוי את העמדות הקיצוניות, 
לפגיעה  הקוראות  אלה  את  ולא  קיום  זכות  אין  ישראל  שלמדינת  הגורסות  אלה  את  לא 
במיעוטים. הדעות שצריכות להישמע צריכות להיות דעות מקובלות. הנושא אינו משפטי 

באופן מובהק, הוא קשור בערכים ובחינוך. 

עדיף שמורה לא יביע את דעתו הפוליטית באופן מובהק, זאת מפני שיש לו כוח והשפעה 
על התלמידים. אני אומרת את זה בתור שופטת שחופש הביטוי שלה מצומצם הרבה יותר 
משתוכלו להעלות על הדעת. לנו השופטים אסור להביע עמדה בכל נושא שנוי במחלוקת 
ציבורית. זאת בשל החשש שאדם שנדון לפנינו ירגיש מקופח אם דעתנו הפוליטית שונה 
משלו או מתוך חשש שלדעתנו הפוליטית תהיה השפעה על האנשים שמתנהלים מולנו. 
למורה יש כוח כלפי תלמידים. התלמידים תלויים במורה וַקשובים לו. למורה או למדריך 
בצופים, במקרה זה, ההשפעה עשויה לחרוג מגבולות הרצוי. תלמיד עלול להרגיש מקופח 
על ידי המורה אם האחרון חושב אחרת ממנו, תלמיד עלול לחשוש להביע את דעתו אם 
הוא יחשוב שהמורה חושב אחרת ממנו, כך שזה בעצם מצמצם את החופש של התלמיד 

להתבטא. 

כפי שנאמר לעיל, חופש הביטוי היא זכות יסוד, אך ככל זכות היא איננה מוחלטת וכפופה 
התלמידים  על  ניכרת  השפעה  חינוך  שלאנשי  היא  הרווחת  העמדה  מסוימות.  להגבלות 
ולרסן את אותה ההשפעה.  יש להגביל  ולכן  נחרצת על העולם,  גיבשו עמדה  לא  שעדיין 
מכיוון שהסוגיה לא מוסדרת מפורשות בחקיקה אלא רק בחוזרים ובהוראות מפוזרות, היא 
פתוחה לפרשנות ולתפיסות עולם. כמו כן, היא עלולה לגרור סנקציות ודין משמעתי בצורה 

של התראה, נזיפה, קנס, השעיה ואף פיטורין. 

העמדה בפסיקה ככל שמדובר בעובדי הוראה היא שרק ביטוי שיוצר ודאות קרובה לפגיעה 
ביטוי שמחבל בהגשמת מטרות  או  ובאינטרסים שהמורה אמור לשרת,  בשירות הציבורי 

החינוך הקבועות בחוק החינוך הממלכתי – רק אלה ייחשבו לאסורים. 

עם זאת, אין ספק שבתחום זה יש שטח אפור נרחב והדברים אף פחות ברורים ובהירים 
כפופים  ואינם  המדינה  ידי  על  מועסקים  אינם  העובדים  שבה  נוער  בתנועת  כשמדובר 

לתקנות ולהוראות בנושא. 
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– עניינה במורה  נדגים את המורכבות באמצעות שתי פרשות. האחת, פרשת אדם ורטה 
)מצידה השמאלי של המפה הפוליטית( באופן  שהציג לתלמידיו את עמדותיו הפוליטיות 
כי  התלמידות  אחת  התלוננה  צה"ל  מוסריות  בנושא  בכיתה  שהתקיים  דיון  לאחר  עקבי. 
דעותיו מוטות ואינן מקובלות. אדם ורטה פוטר מתפקידו )הנהלת בית הספר הכחישה את 
מנהל   – שירן  ישראל  פרשת  היא  השנייה  הפרשה  התלונה(;  בשל  פוטר  הוא  כי  הטענות 
בית ספר, אדם דתי, שלרגל ציון יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין הוציא "מזכר" ובו 
קרא להפריד בין מורשת רבין לבין הירצחו. ב"מזכר" הוא כתב כי הוא מתנגד למורשת רבין 

ולהסכמי אוסלו וכי הוא חושב שאין מקום ללמדם בבתי הספר. 

שרת החינוך לשעבר יולי תמיר התייחסה באופן עקרוני לנדון ואמרה, כי חברה דמוקרטית 
שהיא גם ציונית צריכה לאפשר השמעת ביקורת וצריכה לאפשר השמעת מגוון דעות גם 

בבתי הספר, גם אם הן אינן מקובלות ואף מרגיזות, זאת כדי לאפשר ויכוח ענייני. 

השאלה היא היכן נמתח הגבול? זו שאלה קשה וסבוכה. כדי לתת לה תשובה יש להביא 
ישראל שירן דרשה תמיר את  בין אינטרסים שונים. בפרשת  ולאזן  גורמים רבים  בחשבון 
הייתה קריאה לחזור על דברים שגרמו אז לאדם  פיטוריו של המנהל2. לטענתה, בדבריו 
במסרים  תמיכה  ומשום  הממשלה,  בראש  ולירות  נשק  ליטול  הישראלית  החברה  מקרב 
שמדינת ישראל הגדירה לא לגיטימיים. מנגד, בפרשת אדם ורטה סברה כי לא נחצה קו 

אדום. 

אפשר להתווכח אם הצעדים שננקטו כלפי אותם מחנכים הם הצעדים הנכונים ואם היו 
עומדים במבחן הביקורת השיפוטית.

ככלל, אי אפשר לחנך חינוך ממשי לאזרחות ללא עיסוק אינטנסיבי שוטף באקטואלי ובשנוי 
במחלוקת. למורה מותר לנקוט עמדה, אך עליו לדאוג לכך שהוא לא ַיקנה לעמדתו מעמד 
לנסות  יש  אך  פוליטית,  עמדה  של  הסתרה  או  אובייקטיביות  דרישת  אין  אומנם  מחייב3. 
לשמור על דיון פתוח ומאפשר שמציג את מגוון הדעות, דיון שלא נותן מקום יותר משמעותי 
לעמדה אחת על חשבון העמדות האחרות. אם נאפשר למחנך להגיד את דעתו, במידה 
מסוימת אנחנו עלולים למנוע מהתלמיד לפתח חשיבה עצמאית וביקורתית. תפקידה של 
דמות חינוכית הוא להציג לפני התלמידים את כל הדעות, את כל המגוון שלהן. אם מורה בעל 
דעה פוליטית קיצונית מציג אותה לפני התלמידים, תלמידי הכיתה שלו לא יהיו עצמאיים 
במחשבות שלהם. צריך להציג לתלמידים את כל מגוון הקשת הפוליטית ולתת להם לבחור 
בעצמם מה מתאים להם. זה משתנה מקבוצה לקבוצה ומגיל לגיל. יש הבדל בין תלמידי 
תיכון וסטודנטים באוניברסיטה ובין תלמיד בבית הספר שמחויב להגיע בכל בוקר לכיתה 
לבין חניך בתנועת נוער שיכול לקום וללכת אם מה שנאמר שם לא מתאים לו. הכוח שיש 

למורה גדול יותר מהכוח שיש למדריך בצופים. 

זכות מוגבלת באיזשהו אופן. חופש התנועה שלי נעצר כשאני מגיע  אין ערך מוחלט, כל 
לדלת של השכן ממול, הזכות לקניין נפגעת ברגע שאני נדרש לשלם מיסים. חופש הביטוי 
נעצר כשיש פגיעה באדם אחר, כתלות בסוג הפגיעה. כשמדובר באנשי ציבור, חופש הביטוי 
נרחב יותר משל אזרחים רגילים כי זה חלק מהתפקיד שלהם. יש צורות של חופש ביטוי 
אדם  של  התנועה  חופש  הפגנה,  כשמקיימים  למשל  בהגדרה,  אחרות  בזכויות  הפוגעות 
שנוסע בכביש נפגע, אנחנו עדיין נאפשר את קיום ההפגנה אבל נגביל אותה – בהיבטים 

22  ת"א   ת"א 35914-02-1435914-02-14  ישראל שירן נ’ יעל )יולי( תמיר ישראל שירן נ’ יעל )יולי( תמיר )נבו )נבו 29.03.201529.03.2015(.(.

33  דוח ועדת קרמניצר משרד החינוך )  דוח ועדת קרמניצר משרד החינוך )19961996(, עמ’ (, עמ’ 2323.   .   



65 התיכונים          ביטאון 41     |     מארס  2022 הספר  בבתי  למורים  גבולות חופש הביטוי והמשפט הפלילימה  במשפט    |   ביטאון 

של כלפי מי מפגינים, איפה, לכמה זמן ומתי. יש הבחנה בין הפגנה מול מוסד ציבורי לבין 
הפגנה מול ביתו הפרטי של איש ציבור. המשפחה ושכניו של אותו איש ציבור לא צריכים 
לסבול ולשלם מחיר בשם חופש הביטוי. הדברים נזילים ומשתנים. אפשר גם להבחין בשוני 
בהתייחסות לחופש הביטוי בתקופות מסוימות. עכשיו בתקופת הקורונה ההגבלות על חופש 
הביטוי נוקשות יותר והמגפה פוגעת ביכולת להפגין. אין תשובות בית ספר לשאלות האלה. 

שאלה: האם יש הבדלים בהתייחסות של בית המשפט לבני נוער ולמבוגרים בכל הקשור 
בחופש הביטוי?

השופטת שרון לארי־בבלי: כל ההתייחסות של המשפט שונה בין נערים לבגירים. התייחסות 
החוק לקטינים היא שהיד הרבה יותר רכה כלפיהם. שיקול השיקום גובר על שיקול הענישה 
זו עבודתו של שופט  וההרתעה. בחוק הנוער יש העדפה ברורה לשיקום וטיפול. מבחינה 
נוער דומה בהרבה מובנים לעבודה סוציאלית. יש גם הבדל בין גילים שונים בנוגע לאחריות 
הפלילית. לילד בן עשר אין אחריות פלילית. אם הוא יעשה ִּביוש, שיימינג לחברו בקבוצת 
וואטסאפ, הוא לא יואשם בפלילים. אין דינו של בן שבע כדינו של בן שבע־עשרה ואין דינו 

של בן שבע־עשרה כדינו של בן שלושים.

______________
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במשפט
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ילדים עם מוגבלויות ופגיעה בילדים

חוק חינוך מיוחד 
מפגש בזום עם השופטת יעל וילנר

שופטת בית המשפט העליון

ם  ש ל  ע ר  פ ס ה ת  י ב מ ך  ו נ י ח ה י  ש נ משתתפים: א
ן ו י צ ל ן  ו ש א ר ב ן  י ל ד י

השופטת יעל וילנר מונתה לכהונת שופטת בבית המשפט העליון 
בשנת 2017.

ני שמחה ומודה על ההזדמנות להשתתף במפגש הזום בנושא חוק א
ומצירה על כך שלא היה באפשרותנו לארח אתכם  חינוך מיוחד, 
אך  פרונטליים,  מפגשים  מעדיפים  אנחנו  ככלל  המשפט.  בבית  אצלנו 

בצוק העיתים נאלצנו להסתפק במפגש בזום. 

אתן הקדמה קצרה בנושא טובת הילד, ולאחר מכן אשמח להשיב על 
שאלות שיעלו בעקבות דבריי. 

חדש  הילד  זכויות  בדבר  שהשיח  ולהזכיר  לזכור  כדאי  הדברים  ברקע 
יחסית. נדמה שהוא התעורר רק לפני כ־100—150 שנים בדרך של הכרה 

בזכויות הילד כזכויות עצמיות וראיית הילד כאדם בפני עצמו – וזאת באופן מובחן מסוגיית 
זכות ההורים להחליט על ילדם. כך למשל, ספק אם המועצה לשלום הילד הייתה יכולה 
לקום לפני מאה שנים. ההכרה בזכויות הילד הייתה חלק ממהפכת ההכרה בזכויות האדם, 

ויש לברך על כך, שכן כאמור זכויותיהם העצמיות של ילדים אינן עניין מובן מאליו. 

מכיוון  ובראשונה,  בראש  קשה.  שאלה  היא  המשפטי  במובן  הילד  טובת  מהי  השאלה 
מהחובות  הילד  טובת  מהי  ללמוד  לנסות  נוכל  ואולם  טיבה.  מה  הגדיר  לא  שהמחוקק 
15 לחוק הכשרות המשפטית  שהטיל המחוקק על הורים כלפי ילדיהם. כך למשל, סעיף 
"אפוטרופסות  לילדיהם:  ביחס  וחובותיהם  ההורים  תפקידי  את  מפרט  והאפוטרופסות1 
והזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו  ההורים כוללת את החובה 
לעבודה ולמשלח יד ועבודתו וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק 
בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו"; סעיף 17 לחוק זה קובע: "באפוטרופסותם 
בנסיבות  נוהגים  היו  מסורים  שהורים  כדרך  הקטין  לטובת  לנהוג  ההורים  חייבים  לקטין 
העניין"2. ואולם, גם בסעיפים אלו אין כדי להשיב על שאלות מורכבות נוספות, כגון מי הם 
"הורים מסורים" או מה הן "נסיבות העניין" שלאורן נדרשים "הורים מסורים" לנהוג ביחס 
לילדם הקטין. אם כן, אף על רקע הוראות החוק האמורות נותרת עמימות לגבי השקפת 
המחוקק באשר להגדרתה של טובת הילד, ונראה שלא בכדי – שכן הלכה למעשה, הגדרה 
גורמים שונים  ואכן, כפי שנראה בהמשך,  כוללת של תוכן המושג האמור אינה אפשרית. 

רואים את טובת הילד באופן שונה – מציאות היוצרת קשיים לא מעטים.

11  ס’   ס’ 1515 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-19621962. . 

22  ס’   ס’ 1717 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
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בראש  נוגע,  הילד"  "טובת  למושג  המשפט  בתי  יוצקים  אשר  שהתוכן  לומר  נוכל  ככלל 
על  גם  כמו  הילד,  של  והגופנית  הנפשית  בריאותו  על  לשמור  ההורים  לחובת  ובראשונה 
רווחתו. הזכות להגנה על בריאותו של אדם ושלמות גופו היא כמובן זכות יסוד של כל אדם, 
ובתוך כך היא מהווה אף זכות יסוד של הקטין אשר הוגדר בפסיקה "איש קטן", או אם אנסח 
ולכן כל הזכויות  ועניין,  – "אדם קטן". רוצה לומר, הילד הוא אדם לכל דבר  זאת בלשוני 

המוענקות לכל אדם בחוקי היסוד חלות ממילא גם על ילדים.

גורם  והם כמובן משמשים  וטובתו של הקטין  רווחתו  מטבע הדברים ההורים אמונים על 
חשוב ומרכזי בגיבוש האינטרס של הקטין ובבחינת טובתו, ככל שהדבר נחוץ במסגרת הליך 
זכות ראשונים להחליט  להם  להורים מקנות  והחובות שהקנה המחוקק  הזכויות  משפטי. 
ככלל, שיקול דעתם  לכן  וכיוצא באלה.  יתגורר  היכן  ילדם, באילו תנאים,  לגדל את  כיצד 
של ההורים, רצונם והשקפתם הם בעלי משמעות ניכרת בבית המשפט. זאת כאמור ברקע 

הנחת המוצא שהוריו של הקטין מקבלים את ההחלטות הטובות ביותר לגביו. 

אף על פי כן חשוב לזכור, כי זכות ההורים להחליט כיצד לגדל את ילדם אינה זכות מוחלטת 
וכי לעיתים נוצרת התנגשות בין האופן שבו ההורה רואה את טובת הילד לבין האופן שבו 
בית המשפט רואה אותה. במצבים מעין אלו עמדת ההורים נסוגה מפני עמדת בית המשפט, 
טובת  יותר את  טוב  נאלץ לקבל החלטות המגשימות לעמדתו באופן  כך שבית המשפט 
הילד, וזאת בניגוד לעמדתם של הוריו או אחד מהם. מציאות זו מתבססת בין השאר על 
התפיסה הרווחת בימינו שעליה דיברתי בתחילת דבריי, ולפיה מוקנות לילד זכויות עצמיות, 
אינו מקיים  כי כאשר הורה  זו מחייבת אפוא להסיק  במובחן מזכויות הוריו לגביו. תפיסה 
באופן מיטבי את חובותיו וכמובן גם את זכויותיו כלפי ילדו, ובוודאי כאשר הוא מנצל זכויות 

אלו לשם פגיעה בילד – אזי מחויב בית המשפט להתערב ולהגן על הילד.

דוגמה אפשרית למצבים שבהם בית המשפט יתערב ויכריע לטובת הילד, בניגוד לעמדת 
הוריו, אפשר למצוא בכל הנוגע למתן טיפולים רפואיים לילדים. למשל, מקרים שבהם הורים 
מחליטים שלא להעניק לילדם טיפול רפואי מסוים, כגון חיסונים או אף טיפולי כימותרפיה 
לילדים חולי סרטן, וזאת משיקולים מגוונים הנובעים לעיתים מתפיסה שונה של טובת הילד. 
במקרים מעין אלה נאלץ בית המשפט להחליט מהי טובת הילד, ובמידת הצורך אף לדחות 

את עמדת ההורים בנדון. 

לדוגמה, הורה הדוגל כדרך חיים בתזונה טבעית מיוחדת – וזו מובילה לבסוף את ילדו לַתת־
תזונה. אותו הורה עשוי להיות הורה מסור מאוד שאוהב את ילדו וחושב כי הוא פועל לטובתו 
ייסוב  כאשר הוא נמנע מלהאכילו במאכלים תעשייתיים. הדיון המשפטי במקרה מעין זה 
על הגדרת טובת הילד – האם תזונה מיוחדת כדוגמת זו המתוארת לעיל עולה כדי הרעבה 
של הילד, או שמא מדובר, כתפיסת הוריו, בניקיון הגוף? בכך יידרש בית המשפט להכריע. 

יש מקרים קשים המגיעים עד כדי הוצאת ילדים מהבית לשם שמירה על טובתם. ההחלטות 
במקרים אלו קשות מנשוא, במיוחד כאשר מדובר בהורים אוהבים ומסורים ועם זאת נעדרי 
האימוץ  תיקי  כמובן  הם  הילד  טובת  נדונה  שבהם  הקיצוניים  המקרים  הורית.  מסוגלות 
שההחלטות בעניינם הן מההכרעות המורכבות והקשות שעל שופט לקבל. השיקול המרכזי 
העומד לנגד עיני השופט בתיקי אימוץ הוא טובת הילד, וזאת אל מול זכות ההורים לגדל את 

ילדם לפי שיקול דעתם ולקבל החלטות בעניינו. 

ברקע כל האמור חשוב להוסיף ולהדגיש, כי בבחינת השאלה מהי טובת הילד מסתייעים 
לבית  המוגשות  הדעת  חוות  מומחים.  דעת  חוות  לרבות  מקצועיים,  בגורמים  השופטים 
המשפט במקרים אלו הן מקיפות, יסודיות ומגובשות, ככלל, לאחר קיום פגישות בין המומחה 

הרלוונטי ובין הילד והוריו. 
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אם ניישם את הדברים שנאמרו עד כה על סוגיית חינוך הילד, נראה שהשיקולים המתוארים 
רלוונטיים אף לסוגיה זו. במקרים המובאים לפתחו של בית המשפט השיקול המנחה הוא 
לחינוך  באשר  ההורים  ברצון  אף  המשפט  בית  יתחשב  זאת  לצד  אך  הילד,  טובת  כמובן 
את  לשלוח  ספר  בית  לאיזה  ובראשונה  בראש  המחליט  הוא  ההורה  למשל,  כך  ילדיהם. 
הילד, וזו גם זכותו לפי החוק. אף אם טובתו האובייקטיבית של הילד היא להיות בבית ספר 
מסוים, כגון פרטי, ציבורי או באזור כזה או אחר – הרי שבידי ההורה קיימת אוטונומיה כמעט 
מוחלטת להחליט לאיזה בית ספר לשלוח את ילדו. זאת כמובן כפוף לנוהלי משרד החינוך 

והרשות המקומית, ואולם ככלל, מערכת המשפט לא תתערב בשאלות הללו.

בהקשר זה אפנה לדוגמה במקרה שבו דנו לאחרונה, הנוגע לחינוך המיוחד3. באותו עניין 
נדונה החלטתה של ועדת הזכאות והאפיון, הפועלת על פי חוק חינוך מיוחד התשמ"ח-1988 
לשלב ילד בכיתה לחינוך מיוחד – זאת בשל אבחנתו כמצוי על הרצף האוטיסטי. לעומת 
זאת, אימו של הילד חלקה על אבחונו האמור של בנה, וטענה כי מסגרת החינוך המיוחד 
גורמת לנסיגה במצבו ולכן החלטת מערכת החינוך נוגדת את טובתו. אם כן, מקרה זה עורר 
ביתר שאת את השאלה, מהי באמת טובת הילד? בסופו של דבר, בית המשפט לא ראה 

לנכון להתערב בשיקול דעתם של הגורמים המקצועיים. 

מעניין לציין עוד שבמקרה האמור מדובר היה בילד להורים גרושים וכי האב, בשונה מהאם, 
חשב שטובת הילד מחייבת לשלבו דווקא בכיתת חינוך מיוחד. שתי העמדות נבעו ללא ספק 
מאהבה וממסירות לילד, אך אנו רואים נקודות מבט שונות של שני הורים לגבי טובתו של 
יותר בשל ההתנגשות בין עמדות ההורים  נוצרת דילמה קשה עוד  ילדם. בנסיבות כאלה 
משפחה,  לענייני  משפט  בבתי  מעט  לא  מתעוררות  אלה  מעין  דילמות  עצמם.  לבין  בינם 
למשל בשאלות לגבי החזקת ילדים וכן אופן גידולם וחינוכם – וברקע המחלוקות בין ההורים 

עומדת תמיד שאלת טובת הילד. 

המקרים שהצגתי עד כה הם אך בגדר "טעימה" מתוך פסקי דין רבים העוסקים במהותה 
של טובת הילד. מקרים אלו ממחישים בבירור את הקושי להגדיר בבירור את המושג "טובת 

הילד" ולצקת בו תוכן, לבד מכך שאנחנו שואפים שיהיה לו טוב. 

שאלות מקרב המשתתפים

בעידן  היום  הרע.  לשון  נושא  הוא  איתם  מתמודדים  שאנחנו  הדברים  אחד  שאלה: 
התקשורת כל טלפון וכל אפליקציה הופכים לכלי שבאמצעותו מתקיים שיח לא פשוט 
כלל על אודות המורים. לכן הייתי מבקשת להתייחס לנושא – כיצד אנשי חינוך נדרשים 

לנהוג לנוכח האמירות ברשתות החברתיות?

בתקופתנו  הפכה  מורים  של  המתוארת  שההתמודדות  חושבת  אני  וילנר:  יעל  השופטת 
לנחלת הכלל. היום, בעידן הרשתות החברתיות, ההתמודדות שלנו בכל הנוגע ללשון הרע 
שינתה פניה לחלוטין. לשון הרע הוא פרסום מכפיש כהגדרתו בחוק, כגון פרסום שעלול 
להשפיל אדם בעיני הבריות ולעשותו מטרה לשנאה וללעג, לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו 
או מקצועו וכיוצא באלה4. פרסום לשון הרע הוא עבירה פלילית או עוולה אזרחית. נדמה 
כי בהקשר זה אין שוני מהותי בין לשון הרע במישור שבין שני אנשים פרטיים ובין לשון הרע 

33  עע"ם   עע"ם 6710/206710/20  פלונית נ’ משרד החינוך פלונית נ’ משרד החינוך –– מחוז חיפה מחוז חיפה )נבו  )נבו 1.11.20201.11.2020(.(.

44  ס’   ס’ 11 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-19651965..
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הוא לשון הרע. הפגיעה  או תלמידים. לשון הרע  הורים  ובין  מורים  במישור היחסים שבין 
הנובעת מבריונות ברשתות החברתיות עלולה להיות נחלת הכלל והשאלה איך מתמודדים 

איתה היא שאלה מורכבת – משפטית וחינוכית כאחד. 

במקרים שבהם פורסם לשון הרע בין מורים ובין הורים או בין תלמידים כאמור, ובהתקיים 
התנאים המתאימים לכך, קיימת כמובן האפשרות להגיש תביעה אזרחית בגין לשון הרע. 
עם זאת, יש טעמי מדיניות חינוכית התומכים גם בדעה שהאפיק המשפטי צריך להישמר 
למקרים מובהקים ופוגעניים, שבהם אין באפיק החינוכי־הסברתי כדי לסייע או כדי להעניק 

מזור לפגיעתו של הפרסום המכפיש. 

יש לציין שלאחרונה ניתן פסק דין של בית המשפט העליון שקבע כי שיתוף רשומה )"פוסט", 
"post"( או ציוץ הכולל לשון הרע כמוהו כלשון הרע בפני עצמו5. כך לדוגמה, במקרה שבו 
הורה או תלמיד כותב רשומה מכפישה בפייסבוק על מורה ותלמיד אחר משתף זאת, הרי 

שהשיתוף עצמו הוא לשון הרע. זה חמור ויש לדעת זאת. 

שאלה: אבקש להתייחס לנושא טובת הכלל לעומת טובת הילד. פעמים רבות מתקיים 
דיון בנוגע לילד עם קושי שמשתלב בכיתה "רגילה". כאשר מדובר בכיתה שבה נמצאים 
שלושים וארבעה ילדים, חלוקת תשומת הלב הניתנת לאותו ילד ביחס לתשומת הלב 
הניתנת לקבוצת הילדים אינה שוויונית. פעמים רבות אנו מקיימים שיח לא פשוט בנושא, 

בעיקר בהיבט של חלוקת משאבים. 

השופטת יעל וילנר: בנושא מסוג זה אין הכרח, לטעמי, שיתקיים שוויון מוחלט בין התלמידים 
המתמודדים עם קשיים שונים ובין התלמידים שאינם מתמודדים איתם. יש שיקולים לכאן 
ולכאן – בעבור ילד עם צרכים מיוחדים נדרש תקציב גבוה יותר מאשר זה המושקע בילד 
הקצבת  היא  משאבים  של  שוויונית  לא  להשקעה  נוספת  דוגמה  מיוחדים.  צרכים  ללא 
לעומת  מעבדות,  הקמת  לדוגמה  המחייבים  מדעיים,  במקצועות  יותר  גבוהים  משאבים 
מקצועות הומניים. לכן אין מדובר בשיח על שוויון, אלא בשיח של איזון בין צרכים, כלומר 
כיצד לאזן כראוי בין ילד עם צרכים מיוחדים או תחומי עניין ייחודיים לבין שאר הילדים, ומובן 

שמדובר באיזון מורכב. 

אכן, כפי שצוין בשאלה, יש לא מעט מקרים שבהם טובת הילד הפרטי, המתמודד עם קשיים 
כאלה ואחרים, עשויה להתנגש עם טובת כלל התלמידים. כך למשל, כיתה שלמה עשויה 
להיות מנותבת ללמוד בכיתה מרוחקת אך ורק מפני שמדובר בכיתה נגישה המאפשרת 
לילד עם מוגבלות ללמוד בה. מובן כי סיטואציה מעין זו עלולה להקשות על שאר התלמידים 
– ובצדק  הנדרשים ללכת מדי יום ביומו לכיתה המרוחקת, ולמרות זאת המערכת מוכנה 
– להכביד במידת־מה על התלמידים כדי להקל על תלמיד המתמודד עם קושי, שהיעדר 
הנגישות עשוי להכריע את גורלו החינוכי – פשוטו כמשמעו. הדברים דומים גם בכל הנוגע 
להקצאת זמן, קשב או משאבים כלכליים לטובת ילדים עם צרכים מיוחדים, אשר לעיתים 
השילוב בכיתה שאינה כיתת חינוך מיוחד משפיע, ולמעשה מתווה, את מסלול חייהם כולו. 
אם כן, אני סבורה כי שיח של שוויון איננו השיח המתאים במקרים מעין אלה, אלא דווקא 
שיח של איזונים בין צרכים שונים של התלמידים, ובהתאם – בין המשאבים הנדרשים לשם 

קידומם החינוכי. 

55  רע"א   רע"א 1239/191239/19 שאול נ’ חברת ניידלי תקשורת בע"מ שאול נ’ חברת ניידלי תקשורת בע"מ )נבו  )נבו 8.1.20208.1.2020(.(.
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ועדת  "רשאית  כך:  בין השאר  נקבע  חינוך מיוחד  7)ב()3( לחוק  כי בסעיף  עוד ראוי לציין 
להחליט  בבואה  לתלמיד;  התאימה  החינוכית  המסגרת  על  להחליט  והאפיון  הזכאות 
כאמור, תעניק ועדת הזכאות והאפיון זכות קדימה לשילוב הילד במוסד חינוך רגיל בהתאם 
להוראות..."6 המחוקק ראה אפוא את יתרונות השילוב וחשיבותו, וכאשר הנושא הגיע לבית 
המשפט, פוַרש סעיף זה כביטוי להכרת המחוקק בטובתם של ילדים עם צרכים מיוחדים, 

אשר יכולים ומסוגלים להשתלב במערכת "רגילה"7. 

כלומר, יש פה אמירה של המחוקק שיש לעשות מאמץ לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים 
בקרב כלל תלמידי מערכת החינוך, וזאת אף על פי שייתכן כי שילוב מעין זה יפחית במידת־

מה ממשאבי הזמן והקשב הניתנים לשאר התלמידים בכיתה המשלבת. 

לסיום, אני מצדיעה מעומק הלב למורים ולעשייה שלהם, יישר כוחכם! 

______________

66  ס’   ס’ 77)ב())ב()33( לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-( לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-19881988..

77  בג"ץ   בג"ץ 2599/002599/00  ית"ד ית"ד –– עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ’ משרד החינוך עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ’ משרד החינוך, פס"ד נו), פס"ד נו)55( ( 834834, , 853853 ) )20022002(.(.
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פסיקות בית המשפט 
לגבי ילדים עם מוגבלויות

מפגש בזום עם השופטת ענת אלפסי
סגנית נשיאת בתי משפט השלום במחוז דרום 

ם  י כ י ר ד מ ו ם  י ל ה נ מ  , ם י ח ק פ מ משתתפים: 
ת  ו ב ר ו ע מ ם  י ר ע ב ד  ח ו י מ ה ך  ו נ י ח ב

ם י ד ל י ת  ו י ו כ ז ל ת  י צ ר א ה ת  י א ר ח א ה ו

השופטת ענת אלפסי מונתה לכהונת שופטת בכירה בשנת 2017 
השלום  משפט  בתי  של  הנשיאה  לסגנית  מונתה   2018 ובשנת 

במחוז דרום ושופטת בית המשפט לענייני משפחה באשדוד.

והמקצוע הנוכחים במפגש א ני מבקשת להודות לכל אנשי החינוך 
ועוסקים בתחום החשוב כל כך של אנשים עם מוגבלויות. 

אפתח את המפגש בפסוק מפרשת השבוע, פרשת בהעלותך:
ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ַאֲהֹרן  "ַוְיַדֵּבר ה ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל 

ַהֵּנרֹת ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות" )במדבר ח, פסוקים א-ב(.

בפתח הפרשה מצווה אהרן הכהן להעלות את הנרות, להגביר את האש ובהמשך גם כתוב 
כי אהרן קיים את הציווי בדייקנות. מתוך הפסוק אפשר להבין שלא היה כאן ציווי להדליק 
את הנרות כי האש כבר הייתה קיימת, מה שנדרש הוא בעצם להעלות אותה, להגביר את 

האש הקיימת. 

בימים אלו נראה שתפקידנו, כולנו יחד, הוא להאיר את הנרות החברתיים סביבנו ובראשם 
שילוב של אנשים עם מוגבלויות בכל מעגלי החיים והעשייה. דעתי האישית היא שקידום 
יותר  הסובלניים  הצדדים  את  כאנשים  מאיתנו  מוציא  מוגבלויות  עם  אנשים  של  זכויות 
ניכר  בחלק  לחברה.  מוגבלויות  בעלי  אותם  של  העיקרית  תרומתם  וזוהי  שלנו  באישיות 
ממדינות אירופה ולאחרונה גם בישראל, רישום ילדים שאנחנו מכנים "רגילים" למסגרות 
יותר. זאת מפני  יותר ומבוקש  ילדים עם מוגבלויות, הפך ליוקרתי  חינוך שבהם משולבים 
שבמסגרות אלו רמת האלימות פוחתת, רמת הסבלנות עולה והחברה כולה יוצאת נשכרת. 

המשפט  בתי  את  להנגיש  היא  כשופטים  עלינו  המוטלת  שהחובה  אציין  ההרצאה  לפני 
לציבור. כסגנית הנשיא של בית המשפט באשדוד, אציין כי בית המשפט שלנו, כמו כלל בתי 
המשפט בארץ, מונגש לבעלי מוגבלויות. יש אנשים שאמונים לדאוג לכך שכל אדם שנכנס 
בשערי בית המשפט והוא בעל מוגבלות כזו או אחרת, יזכה לליווי עד האולם שבו הדיון אף 
הוא מונגש. בימים אלו גם תאי המעצר עוברים הנגשה כך שהעניין מטופל מכל הבחינות. 
כמו כן, אנחנו משלבים ומעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות בתפקידים בהיכל כחלק מהצוות.

הנגשת  דהיינו   – הוא המסגרת  נושאים: האחד  הזמן הקצר ההרצאה תעסוק בשני  נוכח 
ההליך המשפטי עצמו למי שמגיע לבית המשפט והשני הוא דוגמאות לפסיקה הקשורה 
– דהיינו הזכויות המהותיות של בעלי המוגבלויות. במסגרת דבריי אתן  בבעלי מוגבלויות 
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מענה למרבית השאלות שהעברתם אליי. הדגש בהרצאה הוא על זכויות ילדים, אך נשאלו 
גם שאלות המתייחסות להורים ואני אשתדל לתת מענה גם לאלה וגם לאלה. 

בפרט,  וילדים  בכלל  מוגבלויות  עם  לאנשים  זכויות  בעניין  החקיקה  לכל  המוצא  נקודת 
ואושררה   1989 בשנת  נוסדה  האמנה  הילד1.  לזכויות  הבין־לאומית  באמנה  מצוי  מקורה 
ונכנסה לתוקף בישראל ב־2 בנובמבר 1991 – דהיינו אנחנו כבר שלושים שנה סביב האמנה 
הזאת, ובעשור האחרון זכינו לדברי חקיקה רבים בעניין זה. סעיף 2 לאמנה קובע שהמדינות 
החברות יבטיחו את הזכויות המגיעות לכל ילדה וילד ללא הבדל דת, גזע, מין, מעמד כזה 
או אחר ואף נכות. ההתייחסות לנכות נמצאת בסעיף 2 שהוא חלק מסעיף ההגדרות ומכאן 

חשיבותו הרבה של עניין זה. 

יותר לשלל הזכויות של ילדים בעלי מוגבלויות:  23 לאמנה יש התייחסות פרטנית  בסעיף 
הנאה מחיים מלאים והוגנים בתנאים המבטיחים כבוד ומקדמים עצמאות, הזכות לטיפול 
המתאים  מבוקש  סיוע  לקבל  הזכות  ואחרים,  כאלה  בעניינים  שלוקה  לילד  ביחס  מיוחד 
והזכות  בריאות  לשירותי  לגישה אפקטיבית  הזכות  חינוך,  לקבל  הזכות  הילד,  למצבו של 
לשיקום לתעסוקה ולהזדמנויות בילוי בדרך שעשויה להוביל להשתלבותו של הילד בחברה 

ולהתפתחותו האישית. 

עניין חשוב נוסף נוגע לחילופי מידע בין המדינות בנושאים הקשורים לתחום הרפואה. לפני 
כשנתיים הגיעה אליי בקשה לבדיקה גנטית ביחס לילדה שנולדה בישראל עם פגמים גנטיים 
קשים מאוד. הבקשה הוגשה על ידי גבר ישראלי שאשתו תושבת חוץ, היו המון קשיים סביב 
הבדיקה אף על פי שהיה מדובר בתינוקת רכה. עמדת המדינה הייתה אחרת בשל מדיניות 
עובדים זרים. כדי לבדוק את זכויות התינוקת מונה אפוטרופוס על הדין, ובסופו של דבר 
הוחלט שיש לבצע את הבדיקה הגנטית בישראל כמה שיותר מהר בשל זכויות התינוקת. 
לגבי האב,  רפואי מהותי  במידע  צורך  היה  הנדירה שלה  לטפל במחלה  כיצד  לדעת  כדי 
שמהרגע הראשון הודה שהוא האב, אבל היה עלינו לוודא זאת באמצעות הבדיקה הגנטית. 
והתחיל  נלקח ממנו המידע הגנטי  הוא אכן האב,  כי  והתברר  מרגע שהתבצעה הבדיקה 
טיפול מציל חיים בתינוקת. בזכות החקיקה המאפשרת תמיכה באנשים עם מוגבלויות כבר 
ואפשר  אותו  תינוק עם מוגבלות החקיקה עוטפת  מהשנייה הראשונה, כבר ברגע שנולד 

לקדם הליכים שונים ביחס אליו. 

כעת אציג לפניכם הוראות חוק המתייחסות לזכויות של אנשים עם מוגבלויות: 

הראשון הוא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות2. החוק מאגד בתוכו את כל התחומים 
ביחס למה שכתוב באמנה. החוק הזה מתייחס גם להכרה בעקרון השוויון לזכות להשתתפות 
שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים וגם לזכותו של אדם עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות 

לחייו על פי רצונו והעדפותיו. 

וזו ההגדרה של אדם מוגבל – אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית 
קבועה או זמנית. זו הגדרה גמישה, ובבואנו לבדוק אם אדם עונה להגדרה זו אנחנו נעזרים 
במסמכים רפואיים. יש הקפדה משמעותית על כבוד האדם וחירותו ועל פרטיותו, דהיינו יש 
איסור במספר רב של הוראות חוק לפרסם הוראות או פרטים שנוגעים לאדם עם מוגבלות. 
יש חובה לבצע את כל ההתאמות הנדרשות וביחס לגופים ציבוריים לבצע את ההתאמות 
הללו באיכות נאותה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו של אותו אדם. גם 
הזכאות תיעשה בהתחשבות מרבית במהלך חייו התקין של אותו אדם. בהמשך החוק נפגוש 

11  אמנה בדבר זכויות הילד, כ"א   אמנה בדבר זכויות הילד, כ"א 3131, , 221221 )נפתחה לחתימה  )נפתחה לחתימה 19891989( )אושררה ונכנסה לתוקף ב־( )אושררה ונכנסה לתוקף ב־19911991(.(.

22  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-19981998..
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שלל הוראות שמתייחסות כמעט לכל תחום אפשרי: ביחס לתעסוקה ולזכויות עבודה, ביחס 
לשירותי תחבורה ציבורית, לגבי כל סוג של התנהלות במקומות ציבוריים ובשירות הציבורי, 
וכן לגבי חובת הנגישות באופן כללי )בתי המשפט  הן כעובד הן כאדם הזקוק לשירותים, 
כפופים לה וכך כל שאר הגופים הציבוריים(. אפילו חוזה ביטוח מחויב בהנגשה. גם בהגשת 
כתב אישום בהליכים פליליים, ביחס לאדם שהוא בעל מוגבלות יש הוראות מיוחדות. גם 
גורם האחראי  יש  בנציבות שירות המדינה  בהוראות החוק.  כלולות  לדיור  ביחס  הלוואות 
לשוויון אנשים עם מוגבלויות ועוד הרבה הוראות נוספות. אפשר להתעמק בחוק ולמצוא בו 

מענה למרבית השאלות שנשאלו כאן. 

והעדה: התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או  נוספת: חוק הליכי חקירה  הוראת חוק 
נפשית3. החוק מתייחס לכל המצבים שבהם אדם בעל מוגבלות מגיע לבית המשפט וזקוק 
פיזית. לעיתים אנשים  יותר ממוגבלות  לסיוע. היכולת לאבחן מוגבלות שכלית מורכבת 
שמגיעים להיכל בית המשפט לא מודיעים מראש שהם בעלי מוגבלות שכלית, הם לא 

יודעים שהם יכולים לומר את זה מראש. 

לגבי  ומפורטת  מלאה  הכשרה  הקודמת  המשפט  שנת  במהלך  עברנו  השופטים  אנחנו 
היכולת לזהות אדם בעל מוגבלות ולדאוג שהוא יהיה מלווה על ידי אדם שיוכל לסייע ולעזור 
בן   – לו. קיימים אמצעי עזר רבים הכוללים שמיעה של אדם בנוכחות מישהו קרוב אליו 
משפחה, עובד סוציאלי ועוד. אפשרות נוספת היא לשמוע עדות של אותו אדם מחוץ לאולם 
בית המשפט, למשל בלשכה או במקום פרטי אחר. במשטרה מועסקים חוקרים שהוכשרו 
לדבר הזה ויודעים לבצע תשאול בצורה רגישה ועדינה. יש אפשרות לבצע תשאול באמצעות 
סמלילים, אייקונים שבעזרתם אנשים הלוקים בדיבור יכולים ללחוץ על כפתורים ולהציג את 

תוכן הדברים שאליהם מתייחסת העדות שלהם. 

החוק הזה הוא בגדר מהפכה של ממש, גם בבתי המשפט וגם במשטרה. בזכותו אנשים 
רבים בעלי מוגבלות שנוצלו כספית, מינית או בכל דרך אחרת, זכו להזדמנות שווה למסור 
עדות, כמו כל אדם אחר, על פגיעה שפגעו בהם על ניצול שניצלו אותם, על כל סיטואציה 
מורכבת ככל שתהיה, בזכות האפשרות למסור עדות בצורה שמותאמת ליכולות שלהם. 
הוא מרכז  מוגבלויות, אחד מהם  בעלי  אנשים  כמה מרכזים המעסיקים  קיימים  באשדוד 
לילד, שבו התקיימה ההשתלמות של שופטי בית המשפט באשדוד. צפינו באנשים בעלי 
מוגבלות בעת מסירת עדות באופן שמותאם לצרכים שלהם, כולל בחור שישב על כיסא 
שהוא  היחידה  כשהפעולה  הראש,  למעט  בגופו  איבר  אף  להניע  מסוגל  לא  הוא  גלגלים, 
מסוגל לבצע היא להטיח את מצחו על מסך. המסך שנבנה הותאם למבנה המצח שלו, כדיי 
שהוא יוכל לנגוח במסך בסמלילים המתאימים בתוכנם לעדות שהוא ביקש למסור. בדרך 
זו הוא דיווח על פגיעה מינית שעבר. זהו עניין מהותי וחשוב מאוד, והוא ממלא את המטרה 

של הוראות החוק הללו.

המשפטית  הכשרות  חוק  הוא  מוגבלות  עם  בילד  לתמוך  המאפשר  נוסף  חשוב  חוק 
והאפוטרופסות4. החוק מאפשר לבית המשפט, בכל מצב, למנות אפוטרופוס לדין. ספציפית 
גורמים אחרים. אם  לגבי  גם  נוספות  ויש הוראות  8ג,  לגביי קטין ההוראה נמצאת בסעיף 
– בין שזהו הליך אזרחי, פלילי בין שזהו הליך  מתברר בבית המשפט הליך שעניינו קטין 
בענייני משפחה, בעניין נזקי גוף וכן הלאה – רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לדין. 
ידי הלשכה לסיוע  על  וממונים  מיוחדת  דין שעברו הכשרה  עורכי  לדין הם  אפוטרופוסים 

33  חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, תשס"ו-  חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, תשס"ו-20052005..

44  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-19621962..
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נותן החלטה שבה הלשכה לסיוע משפטי מתבקשת למנות  משפטי, דהיינו בית המשפט 
אפוטרופוס לדין, בדרך כלל מינוי מיידי בתוך פרק זמן של ימים אחדים. האפוטרופוס פוגש 
את הקטין הרלוונטי, מדבר איתו בצורה דיסקרטית, מדבר עם ההורים בצורה דיסקרטית 

ועם גורמי החינוך, ומצליח להביא את עניינו של הקטין לפני בית משפט. 

במצבים  מדובר  כשיר.  אינו  ההורה  אם  הורה  על  נוסף  אפוטרופוס  שממנים  מצבים  יש 
קיצוניים ממש שבהם ההורה הוכר כנכה או נמצא בבית הסוהר, או לא מתפקד באופן קיצוני. 
ככלל ההעדפה היא תמיד לאפשר להורה לטפל בקטין ולאפשר לקטין להיות מטופל על ידי 
ההורה שלו ולא על ידי גורם אחר, זו נקודת המוצא ואנחנו מקפידים לעבוד על פיה. לכן גם 
אם מתמנה אפוטרופוס הוא משמש אפוטרופוס נוסף על ההורה, כמעט לעולם לא ממנים 
אדם במקום ההורה, אלא אם חלילה ההורים לא נמצאים בחיים. בכל מקרה חשוב לדעת, 
שבעת מינוי אפוטרופוס בכל מקרה בית המשפט שומע את עמדתו של האדם שעליו ממנים 
אפוטרופוס. אם מדובר בילד צעיר והוא מרגיש לא בנוח הוא ימסור את דבריו באמצעות 

האפוטרופוס לפי סעיף 33. 

בסעיף 34 לחוק נקבע מי רשאי להתמנות כאפוטרופוס גם יחיד וגם תאגיד. יש תאגידי 
אפוטרופסות למקרה שאין גורם אחר שיכול להתמנות. גם אם מדובר במצב קיצוני מאוד 
שבו שני ההורים מאושפזים או כלואים בבית סוהר, וממנים גורם חיצוני – כשמדובר בילדים 
תמיד יש אפשרות לבחירה פרטנית של האדם שיהיה בקשר עם הילד. לא ממנים איזושהי 
עמותת אפוטרופסות, אלא ממש בוחרים ספציפית מישהו שמתייחס לילד. בסעיף 35 נקבע 
בבירור שתמיד יש העדפה לבן משפחה של הילד. גם אם ההורים לא בתמונה, כמעט תמיד 

יהיה בן משפחה קרוב שיקבל על עצמו את התפקיד. 

בחוקי בית הדין השרעי יש התייחסות מפורטת לבני משפחה שיש להם עדיפות אחרי ההורים, 
קודם הסבות )תחילה מצד האם ולאחריה מצד האב(, אחר כך הדודות )תחילה אחות האם 
ולאחריה אחות האב(. כלומר, עדיפות קודמת לנשים במשפחה. זו הוראה מעניינת מאוד 
ואפשר ללמוד ממנה המון על חשיבות התא המשפחתי בחברות שונות שנמצאות במדינת 
ישראל. אנחנו יודעים שחלק מהמשימות הלאומיות הוא שיתוף, חיבור ואיחוד, לכן תפקידנו 
כשופטים ובכלל כחברה ללמוד ולהכיר גם תרבויות שונות שחיות לצידנו ומקיפות אותנו. גם 
בתחום של צרכים מיוחדים יש מה ללמוד מההתייחסות של דינים שונים לסוגיות רלוונטיות. 

לו אפוטרופוס מסוגל  יש לברר אם האדם שממנים  נוספת שחשוב להכיר: תמיד  הוראה 
ומכרים.  שכנים  משפחתו,  בני  ידי  על  להיעשות  יכול  זה  ילד  הוא  ואם  דעתו  את  להביע 
ההוראות הכלליות של החוק כוללות את הפרק על הכֵׁשרות עצמה, פרק שעוסק בהורים 
ובילדים, פרק שעוסק בייפוי כוח מתמשך, אני מניחה ששמעתם על כך. יש פרק שמתייחס 
בהתנהלות  שעוסק  ופרק  האפוטרופוס  של  הפעולה  בדרכי  שעוסק  פרק  עצמו,  למינוי 

האפוטרופוס מול בית המשפט. 

מורה  אינה  הנזקקות  הגדרת  נזקק.  קטין  לגבי  הגדרה  יש  והשגחה(5  )טיפול  הנוער  בחוק 
להוציא את הילד מהבית, אלא מתייחסת לגידול ילדים בסביבה בטוחה ולשילוב סיוע של 
גורמי הרווחה. ההעדפה היא להשאיר את הילד בבית עם המשפחה בתוך הקהילה, ולאפשר 
לו לקבל את כל התמיכה שהסביבה יכולה להעניק לו. לדוגמה, חונכת בבית, התאמות בבית 
הספר, מסגרות אחר הצוהריים וכל מה שאפשר כדי לאפשר לילד להישאר בבית. יש דרכי 
– וכולן כפופות לאישור בית המשפט. אין  טיפול והשגחה רבות לילד שהוגדר קטין נזקק 
פעולת החירום הדחופה  גם  הרווחה בלבד.  גורמי  בהוראת  ילד מהבית  להוציא  אפשרות 

55  חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך-  חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך-19601960..
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ביותר של הוצאת קטין שנמצא בתוך תופת בבית כשמאיימים עליו ורוצים לפגוע בחייו, גם 
הסוציאליים  העובדים  של  פנייה  מחייבים  לדמיין,  יכולים  שאתם  ביותר  הגרועים  הדברים 

באופן מיידי לבית המשפט, וזה מקיים דיון בתוך שבעה ימים. 

יש מצבים שבהם פונים גורמי הרווחה למשפחה בניסיון לסייע. אם יש שיתוף פעולה מצד 
המשפחה וההורים מסכימים ומעוניינים להיעזר בגורמים שונים, לבנות תוכנית טיפול בתוך 
הבית, לבנות תוכנית טיפול עם בני משפחה נוספים, לשלב את הילד במסגרת של שעות 
ארוכות ואפילו במסגרת חוץ־ביתית כמה ימים בשבוע, התוכנית עשויה לקבל תוקף מבלי 
לערב בית משפט. רוב ההורים מעדיפים התנהלות מסוג זה מבלי לערב את בית המשפט. 
קטין  להעביר  להחליט  חד־צדדי  באופן  רשאי  אינו  סוציאלי  עובד  הסכמה,  אין  אם  אבל 
לפנימייה. אם הילד נתון בסכנה לחייו, אפשר להוציא אותו מהבית למסגרת זמנית בד בבד 

להוצאת הבקשה לקיום הדיון הדחוף בבית המשפט. 

אחת ההוראות שנשארו בתוקף בזמן הסגרים הכי קשים היא קיום דיונים בהליכי נזקקות. 
כי גם בחסות הקורונה אי אפשר להשאיר ילדים במסגרות חירום מבלי לקיים דיון בעניינם. 

סעיף 7 מחייב שהקשר עם הילד יהיה בשפתו של הילד. גם אם מדובר בילד בעל מוגבלות 
ההתנהלות מולו חייבת להיות בשפתו. אם הילד לקוי שמיעה, זה יהיה בשפת הסימנים, אם 
הילד סובל מלקות קוגניטיבית מסוימת, צריך לעשות את ההתאמות הנדרשות. זה חשוב 
ומשמעותי, זה בעצם הסעיף שמחבר אותנו לנושא של ילדים בעלי מוגבלויות. סעיפים 11 
ו־12 מתייחסים לצווי החירום שאליהם התייחסתי קודם, דהיינו שבעה ימים לקיום דיון בבית 

המשפט ושלושים יום לאמצעי חירום. 

להתבצע  חייב  ההליך  לחוק.  ו־8ג  7א  בסעיפים  נמצאת  ההליך  של  ההנגשה  מקרה  בכל 
באמצעות אדם שינגיש את המידע ויסייע להביא את דבריו של הקטין בפני בית המשפט גם 

אם לקטין יש מוגבלות כזו או אחרת. 

לגבי דיסקרטיות, אנחנו חוזרים לאמנה של הגנת הקטין. יש הגנה מפני פרסומים מזיקים 
ויש הגנה באופן כללי לגבי עניינם של קטינים. יש איסור לפרסם ברשתות חברתיות עניינים 
קודש  זה  קטינים  של  עניינם  לשלילה,  ולא  לחיוב  לא  לשתף  אסור  בקטינים.  הקשורים 
ומתנהלים  חסויים  הם  לקטינים  בנוגע  המשפט  בבית  שמתקיימים  הליכים  גם  הקודשים. 
במערכת מחשוב אחרת, תיקי אימוץ שמורים בכספת ואין להם כל ביטוי במחשב. חשוב 
להעביר להורים את המסר שכדאי להיזהר מכל שיתוף ברשתות החברתיות, שהפך לתופעה 
מוגבלויות.  בעלי  קטינים  לא  ובוודאי  לקטינים  הנוגעים  עניינים  לשתף  לא  מאוד.  נפוצה 

פרסום שמו ופרטיו של קטין מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר של שנה6. 

הפלילי,  בהיבט  עוסק  החוק  טיפול(7.  ודרכי  ענישה  )שפיטה  הנוער  חוק   – נוספת  הוראה 
יש התייחסות  נדון בבית המשפט לנוער. גם כאן  ועניינם  נוער שביצעו עבירות  דהיינו בני 
מיוחדת לייצוג של קטינים, לחקירת קטינים, גם בנוגע לקציני משטרה שחוקרים קטינים. 
לגבי הליכים שבהם קטין הוא קורבן עבירה של אלימות פיזית, מינית או כל חשיפה אחרת 
יכולה להתקיים באחד ממרכזי  היא  חייבת להיעשות במשטרה,  אינה  לאלימות, החקירה 
בית לין8 בית לין מאפשר חקירה של ילדים, או נכון יותר בדיקה, על ידי צוות של פסיכולוג, 
רופא, עובד סוציאלי וקצין משטרה שאינם לובשי מדים. מדובר במקום מאוד ידידותי ונעים. 

66  ס’   ס’ 2424 חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך- חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך-19601960..

77  חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א-  חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א-19711971..
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ילדים עם מוגבלויות ופגיעה בילדים

– כל אלו מקבלים  החוק שעוסק בקטינים שפגעו באחרים, מסירת עדות, מעצר קטינים 
התייחסות מיוחדת ביחס לקטינים.

נגיע להוראת החוק האחרונה – חוק הסעד סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים9. 
חוק זה מתייחס לכל ההוראות שחלות על עובדים סוציאליים שצריכים לספק לבית המשפט 
מידע בעניינם של קטינים. הוראות אלו מפורטות בפירוט רב ויש גם הוראות נוספות רבות 
מאומצת  שעבודתם  סוציאליים,  לעובדים  ומתייחסות  המדינה  שירות  בתקנות  שנמצאות 
ויש לציין שהם תמיד נתונים לביקורת של בית המשפט. דהיינו, כל דבר שמגיע מהם הוא 
בגדר המלצה ולאחר מכן הם נבחנים על ידי בית המשפט, כל מקרה נבחן לגופו. הם עובדים 

"מסביב לשעון", מאוד משמעותיים, ועבודתם אינה מוערכת תמיד. 

העיקרון המנחה בעניינם של ילדים, גם בהליכים הקשורים ברכוש, כמו לדוגמה דירת מגורים, 
עניינים כספיים וכדומה הוא טובת הילד. לילד יש זכות קנויה להישמע על ידי בית המשפט, 
אם על ידי שופט ואם על ידי עובד יחידת הסיוע. שמיעה על ידי שופט לרוב מתקיימת בליווי 
או ההורים סבורים  כן בית המשפט  או בליווי עובד מיחידת הסיוע, אלא אם  אפוטרופוס, 
שהילד עשוי להיפגע מקיומו של מפגש כזה. לנו השופטים יש כלים שבאמצעותם אנחנו 
יכולים לדעת אם דברי הילד מגיעים ממנו או מההורים עצמם. השיחה עם הילדים מתקיימת 
השאלות  וידידותי.  נעים  באופן  הגלימה,  בלי  הדגל,  בלי  הסמל,  בלי  באולם,  ולא  בלשכה 
במה  להבין  שמאפשר  באופן  פתוחות,  שאלות  עקיפות,  אלא  ישירות  אינן  לילד  שמופנות 

הילד באמת רוצה.

הגורם המקצועי שמגיש סיוע לבית המשפט הוא עמותת "כל זכות"10. העמותה מפרסמת 
מדי פעם בפעם פסיקה של בית המשפט בנוגע לבעלי מוגבלויות. משם לקוחים הדברים 

שציינתי בחלק האחרון של ההרצאה. 

בענייני חינוך תלמידים בעלי מוגבלויות זכאים להנגשה בבית הספר. תלמידה נכה שסביבת 
להורים  גם  נגיש  להיות  צריך  הספר  בית  פיצוי.  קיבלה  בעבורה  הונגשה  לא  הספר  בית 
כן,  כמו  בעבורם.  הונגש  לא  הספר  שבית  להורים  פיצויים  נפסקו  בעבר  מוגבלויות.  בעלי 
הסעות לפעוטות בעלי מוגבלויות הן חלק מהזכויות שבתי המשפט נותנים להם תוקף. בתי 
המשפט מכירים גם בזכויות כמו כלב נחייה. ילדים עם צרכים מיוחדים שמרותקים לביתם 
זכאים לקבל שירותי חינוך מיוחד. לימודים בחינוך המיוחד אינם פוטרים את קופות החולים 

מטיפולים נלווי רפואה )פרה־רפואיים(. 

נושאים נוספים הנדרשים להתנהלות יום־יומית ולקיום אורח חיים איכותי: יש לאפשר דיור 
ציבורי לאנשים בעלי מוגבלויות ולאפשר לקשישים חסויים ועריריים שלא לעבור להתגורר 
במוסד בניגוד לרצונם. זהו אחד העניינים שדנתי בהם למציאת פתרונות בקהילה כדי שלא 

יעבירו קשישים עריריים למסגרות אחרות11. 

בתחום הצרכנות קיימת חובה לספק קופה מונגשת. אין לפסול מועמדים בשל לקות שמיעה. 

מוגבלויות  בעלי  אסירים  ולשלב  התאמות  לבצע  חובה  קיימת  הסוהר  בתי  בתחום  גם 
בפעולות שיקום. 

99  חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, תשט"ו  חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, תשט"ו--19551955..

1010  עמותת “כל זכות"   עמותת “כל זכות" -- מאגר מידע מקיף על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן. מאגר מידע מקיף על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן.
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אפילו בענייני ירושה – פסק דין שניתן בתיק שדנתי – כשאדם בעל מוגבלות, חלוקת הירושה 
צריכה להיעשות באופן שבו קודם כול יישמרו זכויותיו12. 

שאלות מקרב המשתתפים

נקרא  הספר  בית  מוגבלות,  בעל  הוא  הילדים  כשאחד  משמורת  בדיוני  האם  שאלה: 
להעיד בעניין? האם יש מקום גם לנו אנשי החינוך?

האפוטרופוס לדין מחויב לפנות למסגרת החינוכית לקבלת מידע.  השופטת ענת אלפסי: 
מקרים  גם  היו  מידע.  ולמסור  פעולה  לשתף  מעוניינות  אינן  החינוך  מסגרות  רוב  לצערנו, 
בודדים שבהם קיבלנו התייחסות מגורם חינוכי הקרוב לילד: מורה, יועצת, מנהלת או מנהל. 
להצטרף  בחר  ולכן  לילד  קרובה  דמות  היה  לשל"ח  מורה  שבו  מקרה  לנו  היה  לדוגמה, 
לדיונים. אנחנו כמובן מקבלים זאת בברכה. העברת מסמכים יכולה להיעשות ישירות לבית 
רבות  חינוך שפעמים  מגורמי  מידע  לקבל  לנו  לדין. חשוב  דרך האפוטרופוס  או  המשפט 

מכירים את הילד ויכולים להאיר נקודת מבט אחרת. 

שאלה: מה קורה לגבי תלמידה שהוצאה מהבית עם אישור של ההורים וצוות ההוסטל 
מצא שהיא אינה מתאימה לאפיון הלקות ומעוניין להוציא אותה. ההורים לא הגיעו לדיון 

בבית המשפט והוצא צו, לכמה זמן הצו שמיש?

השופטת ענת אלפסי: יש כל מיני סוגים של צווים. אם זה הליך שהחל בבית משפט לנוער 
והוא הורה על העברה של ילדה למסגרת מיוחדת, אם ההורים לא מתפקדים תמיד יימצא 
בתמונה אפוטרופוס לדין, הוא הכתובת שבאמצעותה אפשר לשוב ולפנות לבית המשפט 
אינן  הן  כי  קורה לא מעט שמסגרות מתריעות  יותר.  כדי למצוא לקטין מסגרת מתאימה 

מתאימות לטיפול בקטין. 

שאלה: האם הדברים הנאמרים בין הילד לבין האפוטרופוס חסויים או גלויים להורים? 

השופטת ענת אלפסי: הדיווחים שהאפוטרופוס מעביר לבית המשפט גלויים. יש אופציות 
דבר  של  בסופו  להיחשף  עשויים  ההורים  גם  כלומר,  קיצוניים.  במקרים  רק  אבל  לחיסיון 
לאותם דיווחים. אלא אם כן יש מצב חריג, למשל מקרה של ילד שחשוף לאלימות מינית 
מצד אחד ההורים המעורבים בהליך, ויש מקום לסברה שכתיבה מפורשת של מידע גלוי 

עלולה לגרום לילד סכנה מוחשית. 

לסיום, אבקש להודות לכם על ההקשבה ועל השאלות החשובות. אבקש להוסיף ולהודות 
על עשייתכם המשמעותית לקידום ילדים שהם חלק מאיתנו. בזכותכם נזכה לראות באנשים 
עם צרכים מיוחדים אנשים שלהם תפקיד מיוחד בעולמנו, לאפשר לנו למצוא בתוך עצמנו 

את הצדדים המתחשבים והמכילים ולהפוך את העולם למקום טוב יותר. 

______________

1212  תמ"ש   תמ"ש 1544-10-161544-10-16  ס’ נ’ ס’ ס’ נ’ ס’ )טרם פורסם(.)טרם פורסם(.
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אולם ועולם בית המשפט לנוער
מפגש בזום עם השופטת מיכל קפלן־רוקמן 

נשיאת בתי המשפט לנוער

ז  ו ח מ מ ר  ע ו נ ו ה  ר ב ח ל  ה נ ִמ ת  ו ו צ משתתפים: 
ז כ ר מ

השופטת מיכל קפלן־רוקמן מונתה לכהונת נשיאת בתי המשפט 
לנוער בשנת 2019. 

אדם המאמין מאוד בערך של חינוך ובחשיבות החינוך, אני מוקירה כ
חברה  מנהל  ואנשי  החינוך  אנשי  עבודת  את  מאוד  עד  ומעריכה 
ונוער. אני מודעת לקשיים ולאתגרים שעוררה תקופת הקורונה, אף יותר 
מאשר עת שגרה. אני מודעת עד כמה דאגות הלב של כולנו משותפות 
לשאלת גורלם של בני הנוער אשר להן אנו לא בהכרח מודעים בתקופה 
זו. חלק מבני הנוער מצויים בנשירה סמויה או גלויה מספסל הלימודים, 
עולות דאגות לגבי מצבם הרגשי והנפשי ואף חמור מכך – צפה ועולה 
שאלת גורלם של ילדים ובני נוער מאחורי הדלתיים הסגורות. לא דלתיים 
סגורות של בית המשפט לנוער, אלא דלתיים סגורות של בתי המשפחות, 

שמקצתן פוגעניות כלפיהם מבלי שמעגלי חשיפה מודעים לכך ומיודעים על כך בזמן אמת. 
בממד  דווקא  לאו  מאוד,  רבות  דאגות  בליבי  מעוררות  הקורונה  מציאות  של  ההשלכות 
הפלילי, אלא בראש ובראשונה בממד רווחתם הנפשית והרגשית של קטיני ישראל. ליבי 
מתמלא חשש מתוצאות הלוואי הקשות שיקבלו את ביטויָין בעתיד בשל תקופת הקורונה 

מבחינה חברתית, נפשית ומשפטית על אותם קטינים. 

הוא  זה  היום במעגל  הנוכחים  כל  כי המכנה המשותף של  לי  ברי  כאדם המאמין בחינוך 
הוא  לביניכם  ביני  המשמעותי  ההבדל  חינוך.  דרך  שינוי  לחולל  וביכולת  בחינוך  האמונה 
המקום והזמן שבו מתקיים המפגש שלנו עם בני הנוער. ככלל, המפגש שלכם עם בני הנוער 
מתרחש עוד טרם הגעתם לבית המשפט לנוער. בנבדל, שופט הנוער פוגש אותם לאחר 
מעשה, במקום שבו נטענת עובדה ומיוחסת אשמה כלפי הקטין. בנקודת זמן זו שופט הנוער 
נדרש לבחון את העובדה הנטענת ואת המצב המשפטי, לקבוע ממצא עובדתי ולגזור מתוך 

אלה דרכי טיפול או עונשים כלפי הקטינים. 

ומתוקן עם החברה  הינה מפגש מתקן  זה  לכל העוסקים בתחום  מטרת־העל המשותפת 
הכלים  את  יקבלו  אשר  לעתיד,  בגירים  אזרחים  צעירים,  נוער,  בני  אנשים,   – הישראלית 
זו המטרה המשותפת שלי  נורמטיבית בחברה מתוקנת.  הנכונים והמותאמים להתנהלות 

ושלכם, אך כלי העבודה שלנו שונים. 

חרף העובדה כי מדובר בהליך משפטי וההתרחשות כולה מתקיימת באולם בית המשפט, 
לא בכדי כותרת המפגש היא "אולם ועולם בית המשפט לנוער". שכן מדובר בזירה חינוכית 
במובן מסוים והדיון בבית המשפט לנוער הוא למעשה "שיעור אזרחות" במתכונת שונה מעט. 
ייתכן שחלק מהקטינים שמגיעים לבית המשפט לנוער לא נכחו בשיעורי האזרחות בבית 
הספר. כך יוצא שהמפגש עם בית המשפט לנוער מהווה בעבורם את "שיעור האזרחות" 
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הראשון שלהם. לעיתים זהו "שיעור אזרחות" שני לאחר מפגש עם המשטרה כשלב ראשון 
במעורבות גורמי אכיפת החוק באירוע הנטען. 

וליצור  כאשר בני הנוער מגיעים לפתחו של בית המשפט לנוער, על שופט הנוער לנסות 
התרחשות משמעותית בתוך סד זמנים קצר מאוד. ראוי גם לזכור כי משך הזמן משתנה 
ממקרה למקרה. גם בהליך הנמשך שנה או שנתיים )ובמובנים של "זמן ילד" מדובר בזמן רב 
מאוד(, עדיין מדובר בפרק זמן קצר. במפגש זה על שופט הנוער לנצל את חלון ההזדמנויות 

שנפתח כדי לנסות ליצור שינוי מיטיב בחייו של הקטין. 

המסגרת  אודות  על  ויפורט  יוסבר  הראשון  בחלק  מישורים:  בשלושה  יתמקד  המפגש 
הנורמטיבית שבתחומה פועל בית המשפט לנוער ותפקידו; בחלק השני נצא אל השכונה 

למפגש היום־יומי האפשרי עם הסכנות, ואת החלק השלישי נקדיש לשאלות.

שיפוט הנוער הוא תחום משפט ייחודי. כידוע, במערכת המשפט במדינת ישראל יש שלוש 
משפט  כבית  היושב  עליון  משפט  ובית  מחוזי  משפט  בית  שלום,  משפט  בית  ערכאות: 
לערעורים, הן כערכאת ערעור ראשונה על תיקים מבית המשפט המחוזי הן כערכאה של 
ערעור ברשות על תיקים שמגיעים מבית משפט השלום או בשבתו כבג"ץ. בית המשפט 
המחוזי מטפל בתיקים חמוֵרי מדרג בהיקף הכספי של התביעה או בחומרת הענישה לצד 
המשפט  בית  השלום.  המשפט  בית  על  ערעור  כערכאת  או  אדם,  מואשם  שבה  העבירה 
לנוער מהווה חלק מערכאת בית משפט השלום. בית המשפט לנוער פרוס ארצית בתפיסה 
קהילתית על פני מחוזות השיפוט, ומנוהל כמחוז ארצי אחד. מדובר בבית משפט מקצועי 
ייחודי, כתחום דעת שיש בו  נוער כשיפוט  – ראייה שונה, כזו המתבוננת על שיפוט  ייחודי 
את  שׂשמה  ראייה  המשפט.  בית  בפני  והמובאים  הנשקלים  השיקולים  בתוך  שונה  מנעד 
הקטין במרכז, את טובת שיקומו כאינטרס פרטי וחברתי ציבורי גם יחד לצד המטרה להביא 

לידי הסדרה ותקינות חברתית בשמירת שלום האדם.

או  איננו רק הקטין הפוגע, אלא לעיתים הוא אף הקטין שנפגע, קטין קורבן עבירה  קטין 
קטין הנזקק לסיוע סוציאלי של בית משפט. הפריסה היא פריסה ארצית ומקורה בתפיסה 
של משפט טיפולי קהילתי. בית המשפט לנוער מגיע לכל קצוות הארץ. שופט נוער מגיע 
לקריית גת, לבית שאן ולדימונה, לתל־אביב ולנצרת – חשוב לנו להגיע לקהילה. חשיבות 
בבית  לדיון  אותו  ילוו  הקטין  של  בחייו  המעורבים  מהקהילה  שגורמים  בכך  קיימת  רבה 
ונוער, המדריך מ"אחריי", מדריך הש"שינים )שנת  המשפט; כך למשל, צוות ִמנהל חברה 
שירות( שמלווה במסגרת ואולי אף הסבתא המתקשה להתנייד לבית משפט רחוק אך היא 
דמות משמעותית ביכולת השפעתה על אותו קטין. בראי דברים אלו התפיסה היא תפיסה 

קהילתית, ולפיכך פריסת בתי המשפט לנוער היא ארצית. 

ליווי קטין בצל החוק בבית המשפט לנוער מתרחש בשני אפיקים משפטיים: 

הגבול  בחציית  הנאשמים  או  החשודים  קטינים  הפלילי.  האפיק  הוא  הראשון  האפיק 
גיל  הוא  בישראל  הפלילית  האחריות  גיל  פליליות.  עבירות  המבצעים  קטינים  הפלילי, 
שתים־עשרה. בית המשפט לנוער מלווה קטין מיום המעורבות הפלילית אם קיימת כזאת, 
משלב צו החיפוש הראשון. כך לשם המחשה ודוגמה, ככל שמגיע מידע משטרתי מודיעיני 
שמתבצעות עבירות של סחר בסמים בין כותלי בית ספר פלוני, כאשר אחד הקטינים הוא 
ַספק, קטינים אחרים הם המוכרים וקטינים אחרים חשודים במעורבות בשימוש. מעורבות 
בית המשפט לנוער מתחילה בחתימה על צווים בתחילת החקירה, ממשיכה בהליך המעצר 
ככל שמתקיים, בהליך הפלילי ככל שמבשילה החקירה – ומגיעה עד להגשת כתב אישום 
וניהול הליך פלילי. כשמדובר בקטינים שנשפטו לעונשי מאסר בפועל, בית המשפט לנוער 
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ממשיך ומלווה ביושבו כיושב ראש ועדות שחרורים מיוחדות לקטינים, ואף לאחר מכן בשלב 
ועדת מעקב לאחר השחרור מהכלא בליווי בתוכנית בקהילה. 

לא בכדי סרטטתי את ציר הזמן ושלבי ההליך. זאת כדי להראות את מעורבות בית המשפט 
לנוער וליווי הקטין על פני כל רצף ההליך המשפטי הפלילי, על כל התחנות בדרך. האפיק 
וסדר  ודיני הראיות3  הפלילי בבית המשפט לנוער מעוגן בחוק הנוער1 לצד חוק העונשין2 

הדין הפלילי4 על מלוא נגזרותיהם. 

האפיק השני הוא התערבות סוציאלית והשלכותיה על חיי הקטין ומשפחתו. אפיק זה עשוי 
להיות במצב נמשך או במשבר אקוטי המחייב התערבות מיידית שבו התא המשפחתי אינו 
מסוגל לתת הגנה או טיפול מספקים לאותו קטין. מדינת ישראל כמדינת רווחה מופקדת 
על טובתו של קטין. לכן בעת הצורך מתקיים תהליך של התערבות כפויה בחייו של אותו 
קטין. קיים מנעד רחב של מצבים העשויים להגיע ולעורר את הצורך בהתערבות סוציאלית 
המסוגלות  שבהם  במצבים  וכלה  והתעללות  הזנחה  של  קיצוני  במצב  החל   – סמכותית 
המעטפת  נשמרת  שבה  חיים  סביבת  לקטין  מאפשרים  אינם  ההורי  והתפקוד  ההורית 
הבסיסית שבה יובטחו לקטין המדדים המעוגנים באמנה לזכויות הילד וחוק זכויות הילד. 

בהתקיים מדדים אלו מתאפשרת לקטין גדילה ראויה והתפתחות תקינה. 

אין מדובר אך בהורות טובה דייה, אלא בהיבט הבסיסי ביותר של קיום ושל יכולת לאפשר 
התפתחות תקינה לאותו קטין. קיימים מצבים סוערים ובהם ההורים עושים את המיטב, ועדיין 
ייתכנו התערבויות פסיכיאטריות בניגוד  הקטין פוסע בנתיב של התבגרות מסכנת וקשה. 
לרצון הקטין או בניגוד לרצון ההורים – ולאורך כל הדרך גם בהתערבויות פסיכיאטריות אלו 
נשמר עקרון טובת הקטין, והבטחת התפתחותו הנפשית ממוקמת בראש סדר העדיפויות. 

בעניינם של בגירים במצבים דומים המדדים צרים יותר וממוקדים למבחן של חולי ומסוכנות. 
לעומת זאת, בעניינם של קטינים מדובר במבחן רחב יותר ועניינו פגיעה בהתפתחות הנפשית 

והרגשית התקינה של אותו קטין. 

כל קשת המקרים הללו מגיעה לפתחו של בית המשפט לנוער. הדיונים מתקיימים מאחורי 
דלתיים סגורות וההליך כולו חסוי – הכול במטרה למנוע תיוג שלילי של הקטין. בעקבות 
זאת מתקיימים בבית המשפט לנוער יחסי גומלין מגוונים גם עם מערכות החינוך והטיפול 
חיים  נתיב  הקטין  בעבור  ליצור  במטרה  צבאי,  לשירות  לגיוס  הקשור  בכל  צה"ל  עם  וגם 

נורמטיבי. 

חשוב שהצוות החינוכי בבית הספר יהיה מעודכן על אודות מצבו של הקטין ויהיה מעורב 
מעורב  שהיה  נער  הלימודים  למסגרת  להחזיר  החלטה  כשמתקבלת  למשל,  כך  בנעשה. 
נפגע/נפגעת  אם  השאלה  תיבחן  מגורים,  אזור  באותו  בקטינה  או  בקטין  מינית  בפגיעה 
העבירה לומד/לומדת באותה מסגרת לימודים והדבר יהווה שיקול. בקביעת תנאי שחרור 
וגם לנפגע העבירה שאף הוא קטין, נדרשת התבוננות הוליסטית  מיטביים לנער הנאשם 

ותקשורת פעילה ומשתפת עם הצוות החינוכי. 

11  חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א-  חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א-19711971..

22  חוק העונשין, תשל"ז-  חוק העונשין, תשל"ז-19771977..

33  פקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א-  פקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א-19711971..

44  חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב-  חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב-19821982..
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בחרתי שלא להפליג בדבריי לתרחישים קיצוניים ולעבירות הקשות ביותר שקטינים לעיתים 
מבצעים – עבירות כאלה נגלות לעיני הציבור )באופן שאינו חושף את זהותם( בתקשורת 

הציבורית.

בחרתי להתמקד דווקא בשכונות של כולנו, בקהילה שבה אנו חיים, בבית שליד מגורינו. 
יש  הפוטנציאלית  הפלילית  בזירה  הילדים?  את  שם  לפגוש  יכולים  האלה  הדברים  האם 
הרבה מאוד קטינים שייתכן כי במציאות חיים שונה, במקום אחר – אולי ההזדמנות שהייתה 

נקרית לפניהם הייתה אחרת.

לידי  אותם  המביאים  ומצוקה  סיכון  לגורמי  שחשופים  נערה  או  נער  יש  טובים",  "בני  אין 
נקודת משבר ובחירות שגויות. לעיתים מדובר בבחירות קשות ומסכנות מאוד, ולעיתים הם 

מסכנים ומסוכנים כאחד. 

בית  כשנחשף  האלה?  המעגלים  לשני  מענה  ניתן  כיצד  להישאל:  שצריכה  השאלה  זו 
המשפט לנוער לתסקיר, ייתכן שרואים אירוע קטן לכאורה הפותח תיבת פנדורה של סיפור 
מורכב וקשה של אותו קטין. לפעמים בסיום ההליך הפלילי מגיעים הקטין או בני משפחתו 
ואומרים תודה על שהוא נתפס, משום שבזכות תפיסתו ובזכות ההליך המשפטי שהתנהל 
התאפשר לאותו קטין לחולל שינוי כה משמעותי בחייו. מעת שהגיע קטין לבית המשפט 
לנוער, תהא הסיבה הישירה אשר תהא, יש להבין את הקושי הקיים ולנסות לחלץ את מקור 

השינוי. 

עם אילו סוגיות מתמודד בית המשפט לנוער? להלן יפורטו סוגי עבירות מאפיינות המגיעות 
לפתחו של בית המשפט לנוער:

עבירות סמים – נפוצות מאוד בקרב בני הנוער. שימוש חברתי נפוץ מאוד, קטינים רבים אף 
אינם מודעים לאיסור הפלילי הכרוך בכך, ונעדרי תובנה ביחס לסיכון הגלום במעשים אלו. 
לעיתים קרובות, אף נעדרי תובנה ביחס לפוטנציאל הפגיעה בסיכויי גיוס לצבא בהמשך. 
ידועה לכול קלות  ההשגה והשימוש הפשוט כיום ביישומונים, באפליקציות, שבהם אפשר 
להזמין סמים. קטינים רבים מתארים סיטואציות של אספקה חברתית של סם מסוכן, ואינם 

מודעים או אינם מבינים כי התנהלות זו עלולה להתגבש לכדי עבירה פלילית חמורה. 

עבירות נהיגה ללא רישיון או ללא ביטוח – קטינים נוהגים בכלי רכב בהיותם בלתי מורשים 
הגלומים  ולסיכונים  להשלכות  ביחס  תובנה  נעדרי  כדין,  ביטוח  פוליסת  וללא  בנהיגה 
במעשים הללו. לרוב הם יודעים כי מדובר באיסור פלילי, אולם הם סבורים בטעות כי הם 
יצליחו להתמודד עם הסיטואציה. לפעמים התוצאות של אירועים אלו קשות ביותר, לעיתים 

אף קוטלות חיים. 

עבירות המתקיימות באמצעות המחשב והמדיה האלקטרונית – השימוש בטלפונים חכמים 
ופוטנציאל  סיכונים  רוויית  זו  זירה  מאוד.  צעיר  בגיל  כבר  ומתחיל  מאוד  נפוץ  ובמחשבים 
)"האקרים"(  פצחנים  פריצת  מרמה,  של  עבירות  מתקיימות  זו  בזירה   – עבירות  לביצוע 
ועבירות מין קשות כמו פתיינות ושידול מיני שנעשות באמצעות הרשת. תופעה נפוצה של 
עבירות ברשת היא פגיעה בפרטיות, שהרי בקלות כה רבה יכולים להפיץ תכנים מבישים 
ופוגעניים ברשתות החברתיות. ההשלכות הקשות העלולות להיות על חייו של נפגע עבירות 

אלו מובהקות. 

עבירות רכוש – מגוון עבירות רכוש מתרחשות בקרב קטינים, החל בגרפיטי על קיר בשכונה, 
עבור לפריצה לתאים ננעלים, לוקרים בבית הספר, פריצת מנעול אופניים וכלה בעבירות 

רכוש במדרג החמור. 
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עבירות אלימות – כל פגיעה באחר בהיעדר הסכמתו לכך היא תקיפה. אם זה נעשה על 
ידי שניים יחד, זו הופכת לתקיפה בנסיבות מחמירות. אם משתמשים בחפץ ונגרמת חבלה, 
רף החומרה עולה והעבירה היא תקיפה הגורמת חבלה ממש. עבירה נפוצה נוספת בגדרי 
הנשלחים  כתובים  איומים  זה  בכלל  האיומים,  עבירת  היא  קטינים  בין  האלימות  עבירות 

ברשתות החברתיות – היד קלה על המקלדת.

למשל  החינוך.  חשיבות  על  מחלוקת  להיות  יכולה  לא  ולכן  בחינוך,  וטמון  מתחיל  הכול 
בעבירות מין – חינוך שמסביר ונותן בסיס ערכי נכון שעליו אפשר להוסיף את ההיבט החוקי 
ואת ההסבר והרציונל לדברים. כך לדוגמה, מה המשמעות של הסכמה ומה המשמעות של 
הסכמה גם אם זו לא נאמרת באופן מילולי ברור? מה ההשלכה של גילים? למשל, הסכמה 
בבחינת  והיא  נחשבת  אינה  כלל  ארבע־עשרה  לגיל  מתחת  נערה  או  נער  מפי  הניתנת 
"הסכמתו/הסכמתה לאו הסכמה היא". אם כן, בהיעדר חינוך מותאם והסברה של הדברים 

עלולים לבחור באופן שגוי ופלילי, ובקלות אפשר להגיע לסיטואציות של עבירות מין. 

בדבריי עד כה לא נגעתי במעגלי עבירות חמורות וקשות שאף הן מגיעות לפתחו של בית 
המשפט לנוער. הן אינן נמצאות בחלל ריק. אף הן במרחב סביב המציאות המורכבת של 
תקופת הקורונה שבה חשיפה תקשורתית רבה ושל היעדר תיווך מספק בחינוך בין המותר 

והאסור. 

בהגעה לבית המשפט לנוער ניתן מענה מקצועי ובו מעורבים שותפים מקצועיים של בית 
מקצועי  מבחן  שירות  לנוער,  מקצועית  תביעה  לנוער,  מקצועית  סנגוריה  לנוער:  המשפט 
הידע,  ההתמקצעות,  תחום  שזה  נוער  ושופטי  מהקהילה  שמגיעים  חינוך  גורמי  לנוער, 
ההכשרה והלמידה שלהם. שופטי הנוער מופקדים על מפגש על פני תקופה תחומה עם 

קטין ומנסים לעשות שינוי כל עוד דמותו של הנער מתעצבת ואפשר לחולל שינוי. 

מהם הכלים העומדים לרשותו של בית המשפט לנוער? כיצד מתקיים השיח של שיקום או 
ענישה? לא בכדי חוק הנוער הפלילי נקרא "חוק הנוער: שפיטה, ענישה ודרכי טיפול" – שם 
המשקף את המורכבות המקצועית. באמצעות חוק הנוער שופט הנוער למעשה מאגד תחת 
כנפי בית המשפט לנוער את הניסיון מצד אחד להציב שיקולי ענישה של הרתעה, של גמול, 
של מניעה וכל שיקולי הענישה הראויים והנדרשים, ומצד אחר נותן מקום לשיקול השיקום. 
האם המחיר תמיד צריך להיות מחיר הקצה ברף הענישה? לא בהכרח. זה הייחוד בשיפוט 
זו אחריות כבדה  נוער. אלה כפות מאזניים קשות באיזון, תפקידו של שופט קשה מאוד. 
מאוד על חייו של אדם. התשובות מצויות בנקודה משתנה באמירה שלה זקוק הקטין. מענה 
שמצד אחד ירתיע אותו, ייתן גמול אישי, גמול פרטני, ומצד אחר ייתן מענה לממד שיקום, 

כזה שיאפשר לקטין לעשות שינוי, לשלם מחיר מסוים ולחזור אל החברה ממקום מתוקן. 

שלוש  קיימות  מבגירים,  בשונה  לנוער,  המשפט  בבית  קסם.  נוסחת  אין  נעשה?  זה  כיצד 
אפשרויות: יש מקרים קיצוניים שבהם עצם המעמד המשפטי, די בו כדי להרתיע אז אפשר 
לתת פטור ללא צו במיעוטם של המקרים; יש מקרים שבהם נדרש רף חיצוני, חרב מתנופפת 
מעל צווארו של אדם, על ידי הרשעה וגמול ענישתי מובהק; ויש מקרים שבהם אפשר לסיים 
בגיוס  למשל  כמו  השלכות  בהמשך  שגוזר  המתייג  הכתם  ללא  הרשעה,  ללא  התיק  את 
אחר,  רף  יוצר  רק  אלא  לגיוס,  האפשרות  את  חוסם  בהכרח  אינו  שזה  פי  על  )אף  לצבא 
גבוה יותר(. שופט הנוער יכול וצריך לשקול אם בזכות אותו תהליך טיפולי משמעותי שעבר 
הקטין בבית המשפט לנוער נוצרו בקרבו שינוי פנימי, גבול פנימי ויכולת שמאפשרים לבית 
המשפט לנוער לסמוך עליו שֵידע להימנע מחזרתיות בפלילים. השיקול אינו נעשה מתוך 
ידע שמתבונן במה שקרה עם הנער או הנערה  ניסיון חיים, אלא מתוך  ניחוש, גחמות או 
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זו יש סל נרחב מאוד של כלים טיפוליים: קיימות  על פני רצף ההליך המשפטי. במסגרת 
קבוצות טיפוליות כמעט לכל סוג עבירה, יש טיפול פרטני בשירות המבחן, אבחונים פסיכו־
פעיל  ככל שאותו קטין  באופן קבוע,  דיווחים המתקבלים ממסגרות החינוך  דיאגנוסטיים, 
ועוד. את כל   – במסגרת של חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, קבלת דיווחים מאותן מסגרות 
המדדים הללו שופט הנוער משקלל, ומתבונן אם נוצר שינוי מיטיב בחייו של הקטין בזכות 

ההליך המשפטי. 

רחב  המנעד  לנוער?  המשפט  בבית  שונה  לטיפול  ענישה  בין  השיקולים  של  השיח  האם 
את  להרחיק  שצריך  במקרים  קבוצתי  טיפול  או  פרטני  טיפול  לקטין  לתת  אפשר  מאוד. 
אפשר  כלים,  לתת  מסוגל  ולא  להגן  מסוגל  לא  כשהבית  לדוגמה,  שלו.  מהסביבה  הקטין 
לנקוט אמצעים של הוצאה חוץ־ביתית. הדבר יכול להיעשות במסגרת של הוסטל בקהילה, 
במסגרת של מקלט חירום או מעון נעול. כשרמת הסיכון והמסוכנות מאותו קטין היא שכל 
אחת מהאפשרויות נשללת כלל ועיקר, נאלץ ומחויב בית המשפט לנוער לשלוח את אותו 
בפלילים,  מסוכנת  חזרתיות  של  במקרים  לרוב  קורה  זה  ההליכים.  תום  עד  למעצר  קטין 
שם אין אפשרות אחרת אלא להציב גבול חוסם בעבורו כשרמת המסוכנות החברתית שלו 
גדולה. במקרים אלו ישהה הקטין בבית מעצר מיוחד לקטינים באזור השרון שנקרא כלא 

אופק. גם בכלא אופק ישולבו הקטינים בלימודים בשעות הבוקר. 

וחצי  ארבע־עשרה  בן  קטין  הארץ,  במרכז  הערים  באחת  שפטתי  שבהם  המקרים  באחד 
זה  כי  למאסר  אותי  ששלחת  תודה  השופטת,  "כבוד  לי:  אמר  קטין  אותו  למאסר.  נשלח 
יודע  יודע קרוא וכתוב, אני רק  יאפשר לי עוד זמן להיות בכלא וללמוד לקרוא כי אני לא 
לכתוב את השם שלי". הוא היה קטין בן ארבע־עשרה וחצי מעיר שנמצאת במרחק כשבעה 
קילומטרים ממקום מגוריי. לא נותרה עין יבשה באולם, וגם אני דמעתי בצאתי מדיון זה. לצד 
זאת ידעתי שאותו נער צריך לשלם את המחיר העונשי על מעשיו, לצד סיפור חייו הקשה 

שהביא אותו בסוף למצבי הסיכון הקשים. הוא היה נער מסכן ועם זאת מסוכן מאוד. 

האיזון בין שני הדברים הללו הוא מלאכה קשה מאוד לשופט בכלל ולשופט נוער בפרט. 
במטרה לאפשר לו פגישה עם בני נוער ולהעניק חוויה נורמטיבית הוא למד בכלא אופק 
יובהר  והשתתף בקבוצות שונות. לדוגמה, בקבוצה של טיפול בבעלי חיים ובצופים. שלא 
אחרת, שהייה בכלא אופק איננה קייטנה ואינה בילוי. עם זאת שהייתם שם מאפשרת לגעת 

בנערים ובנערות באופן אחר כדי לחולל שינוי, ומתוך השינוי אולי נצליח ליצור תיקון. 

שאלות מקרב המשתתפים

שאלה: האם כדאי ומומלץ להיות שופט? 

השופטת מיכל קפלן־רוקמן: שיפוט אינו מקצוע. להיות שופט זו דרך חיים. לבחור להיות 
שופט זו שליחות מתוך אמונה. צריך לעבור הליכי מיון והכשרה כדי להתמנות לשיפוט, צריך 
יותר  לעשות את הבחירה שלך שאתה רוצה בזה אך אני מדברת על מקום שהוא הרבה 
עמוק, זהו מקום ערכי, זו בחירה בשליחות, בדרך חיים. מדובר במשא כבד של אחריות כבדה 
מאוד, של חריצת גורלות של אנשים, אלו דיני נפשות. כן, יש מקומות של התלבטות בטרם 
גזירת דין. לפעמים הלב שלך בוכה מבפנים, אולם השופט צריך להתבונן בעיניים פקוחות 
לנאשם בעיניים ולדעת שנעשתה כברת דרך משמעותית. על שופט הנוער להתבונן, לעמוד 
מאחורי העיניים הפקוחות הללו באופן ברור ולהסביר את הדברים. וכאמור זו משימה קשה, 
אחריות כבדה, איזונים קשים, עיסוק בדיני נפשות. אני עושה את זה באמונה ובהמון אהבה. 
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על  אעטה  לא  אני  הזה,  התפקיד  את  אוהב  ולא  עושה  שאני  במה  אאמין  לא  שאני  ביום 
שופטת  מרשות  חלק  להיות  גדולה  זכות  זו  המשפט.  לבית  אבוא  ולא  הגלימה  את  עצמי 
שהיא רשות עצמאית, במקום שאני יודעת שכל אחד מהנושאים בתפקיד השיפוט עושה 
זאת בחרדת קודש, מתוך הכרה והבנה שמבחינה פוטנציאלית הוא משנה חיים לאנשים. 
גם אם לא תמיד עומדים במבחן בהצלחה, זו אותה נקודת זמן שבה אתה אומר שיש לך 
פוטנציאל לעשות שינוי כלשהו בחיים של ילד ואפילו לזרוע את הזרע הראשון או להנביט 
את הניצן הראשון שממנו משהו יחלחל. חשוב שהוא יזכור שמישהו האמין בו, שמישהו נגע 

בו, שמישהו אמר לו, "אני נותן לך הזדמנות" או "אני מושיט לך יד". 

וכמו שאני מושיטה את היד והיא יכולה להיות ארוכה, היא יכולה גם להפוך לאגרוף. זה לא 
חוזה שוויוני. אני השופטת, אני יושבת על כס השיפוט מול הנאשם, אבל אני יוצרת דיאלוג 
שמאפשר פוטנציאל לשינוי. זהו הייחוד של בית משפט לנוער – שיש לו כוח במובן הטוב של 
המילה ויכולת להשפיע חברתית. זו אפשרות עצומה ליצור שינוי חברתי באמצעות המשפט. 
על אף שהדבר נכון לגבי כל אחד מתחומי המשפט, היכולת הזאת לחולל שינוי חברתי – אני 
לוקחת את זה לזירה המיוחדת של בית המשפט לנוער. להאמין בנער, להגיד לו "אכפת לי 
ממך" עשוי לעיתים להיות רגע משמעותי בחייו של נער שייתכן שמעולם לא שמע משפט 

זה מפיו של אף אדם אחר. 

______________
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בית המשפט לנוער
מפגש בזום עם השופטת ליזי פרוינד

סגנית נשיאת בתי המשפט לנוער

 ) ר י ד ס ר  ו ק י ב י  נ י צ ק ( ם  י ס " ב ק משתתפים: 
ה פ י ח ז  ו ח מ מ

השופטת ליזי פרוינד מונתה לכהונת שופטת בית משפט השלום 
המשפט  בתי  נשיאת  לסגנית  מונתה   2021 בשנת   .2013 בשנת 

לנוער. 

לבית א לנוער.  המשפט  בתי  עשיית  על  בקצרה  לכם  לספר  בקש 
קטינים  כלומר  הפלילי,  בדין  עיסוק  כובעים:  שני  לנוער  המשפט 
שביצעו עבירות פליליות מגיל שתים־עשרה עד גיל שמונה־עשרה – דין 
פלילי רגיל כמו שאתם מכירים בעניינם של בגירים. נוסף על כך, יש חוק 
הנוער טיפול והשגחה, תחום המכונה "נזקקות" ובמסגרתו אנחנו עוסקים 
בקטינים הנמצאים בסיכון מבלי שהם יבצעו עבירה או מעשה כלשהו. 
פיזי בבית,  כי לעיתים רבות הדברים משתלבים. סיכון עשוי להיות  אם 
ולטפל.  להשגיח  ההורים  של  יכולת  חוסר  או  המגורים  בסביבת  רגשי 
לפעמים בעצם העובדה שהקטין לא משולב במסגרות חינוכיות ותפקודיות שמצופות מגילו, 

קיים סיכון להתפתחותו. 

מחלקות הרווחה בעירייה ועובדי רווחה שהוסמכו לעניינים אלו פונים לבית המשפט לנוער 
כדי להוכיח שמדובר בקטין בסיכון פיזי או רגשי. סיכון עשוי להיות "שקט" ולאו דווקא קיצוני 
להראות  הסוציאלי  העובד  על  כלשהי.  מאלימות  סובל  או  ברחובות  שמשוטט  קטין  של 
שלמעשה המבוגר שאמור להיות אחראי לקטין, לא מתפקד או לא מצליח לפתור את הבעיה 
שבה נתון הקטין. ברגע שהדבר הוכח ואנחנו רואים שההורים משתפים פעולה )לפעמים 
שיתוף הפעולה הוא רק מוצהר ולא יוצא לפועל( ועדיין לא מצליחים לכפות על הקטין את 
ההתנהגות הנדרשת או את הטיפולים הנדרשים, או שלפעמים הקטין מעוניין וההורים לא 

מתפקדים – אזי זה מגיע לפתחו של בית המשפט לנוער ואנחנו מתחילים לעסוק בזה. 

לצד הדברים האלה אנחנו עוסקים גם באשפוזים פסיכיאטריים של קטינים וקטינות, ואני 
מציינת את זה כי במסגרת השאלות שהועברו אליי נשאלתי לגבי זכויות של קטינים ואם 
קיימת הבחנה בין ילד לבין בן נוער. אתחיל מהסוף ואגיד שהתשובה היא כן, יש הבדל. ומדוע 
חיברתי זאת לנושא האשפוז? כי החוק קובע שבמקום שבו אנחנו דנים בעניינו של קטין, בין 
שמדובר בחשד למעשה פלילי הֵחל בגיל שתים־עשרה, בין שמדובר באותם הליכי נזקקות 
מגיל לידה עד שמונה־עשרה – הזכויות זהות, דעתו מובאת בחשבון והוא מיוצג על ידי עורכי 
דין, אבל קיימת זהות בכל אותן שנים. לעומת זאת בעניין של אשפוז פסיכיאטרי, מגיל חמש־
עשרה הקטין משיב בפני עצמו. כלומר, ההורים יכולים להסכים לאשפוז ואם הקטין מתנגד 
והוא מעל גיל חמש־עשרה, הוא מיוצג על ידי עורך דין משלו והוא צד נוסף בהליך. לעיתים 

הקטין יסכים וההורים יתנגדו, אבל אלה לא מקרים נדירים. 
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על פי השאלות שלכם אני מניחה שאתם נתקלים במקרים שבהם עמדתכם, מה שאתם 
ואיזה  האיזון  נקודת  מהי  נשאלתי  הקטין.  של  רצונו  עם  מתנגשת  הקטין,  כטובת  רואים 
היום  התפיסה  אחרת.  היא  שטובתו  חושבים  כשאתם  קטין  של  לרצון  לתת  ראוי  משקל 
משמעותי  משקל  מקבלת  היא  עולה  שגילו  וככל  הקטין  של  דעתו  את  בחשבון  מביאה 
בהחלטות של בית המשפט מול העמדה שאתם תציגו. עצתי לכם: הציגו זאת לפני הגורמים 
הרלוונטיים, לפני בתי המשפט, לפני העובדים הסוציאליים, לפני מחלקות החינוך עם כל 
מי שאתם באים איתו בדברים. ִאמרו את עמדתכם, שאתם סבורים שטובתו של הקטין היא 
כזאת וכזאת, עמדתו שונה ולכן אתם מגשרים. בהמשך נדבר על הדברים שצריכים להביא 

בחשבון. 

לקטין יש זכויות בהליך הפלילי. למשל, חקירה פלילית תיעשה בשעות קצובות, לא באמצע 
הלילה, באורך מותאם יחסית. הקטין זכאי לנוכחות הורה או למישהו מטעמו שֵישב בחקירה, 
וכמובן לנוכחות של עורך דין באופן אוטומטי וללא כל עלות מהמדינה, הוא רק צריך לעמוד 

על זכותו לקבל את זכויותיו.

דלתיים  מאחורי  מתקיימים  הפליליים,  ההליכים  וגם  הנזקקות  הליכי  גם  כולם,  ההליכים 
סגורות ובסודיות מוחלטת. זו הסודיות ברמה הגבוהה ביותר שקיימת בהליכים משפטיים, 
יותר מאשר בהליכי משפחה או בנושאי בריאות. בהקשר הזה אציין שגם כל פרסום על כך 
שעניינו של קטין נדון בבית המשפט, שהעניין שלו הובא לפני עובד סוציאלי, שיש לו כל קושי 
נפשי, רגשי או שהוא אושפז במוסד פסיכיאטרי – כל אלה חסויים לתמיד. גם רשומות על 
אשפוז פסיכיאטרי למשל, שמורות רק במסמכי בית החולים ולא בשום מקום אחר, אלא 
אם כן מדובר בסכנה לציבור או לעצמו, ואז כמובן מתוך חובה הדברים יכולים לעבור גם 
– למעשה לא רק אני רואה אלא גם  בצינורות אחרים. הזכות שאני רואה בסיסית ביותר 
המחוקק, הפסיקה וכל אמנות הילדים שישראל חתומה עליהן שרלוונטיות גם לכם – היא 
הזכות להישמע. לילד בכל גיל יש זכות להישמע על ידי מי שאמור להחליט בעניינו, כלומר 
זכות לבוא לפני שופט. הוא יכול לבוא בעצמו, הוא יכול לכתוב מכתב, הוא יכול לבקש שיחה 
נפרדת בארבע עיניים עם השופט או עם השופטת, והשיחה הזאת תישמר חסויה. זכות זו לא 
קיימת לאף לא אחד מהצדדים. הורה לא יכול לבוא לדבר ולהשאיר את הדבר סודי. אדם 
מטעמו של הקטין, כמו עובד סוציאלי או קצין ביקור סדיר, השומע משהו ִמקטין והחשיפה 
של הדבר עלולה לסכן אותו, יכול גם הוא להעביר בקשה לשופט להשאיר את העניין חסוי. 
השופט רשאי להיענות לבקשה כזאת או לדחותה, אבל לקטין זכות זו היא אוטומטית. לקטין 

יש הזכות לבוא לפני בית המשפט ולבקש כל מה שהוא צריך, ממש הכול.

הגורם  על  ההורים,  על  לכפות  הזכות  הן  לעניינכם  רלוונטיות  רואה  שאני  נוספות  זכויות 
של  במקרים  נתקלים  כשאנחנו  לעיתים  צריך.  שהוא  מה  כל  את  לקטין  לספק  האחראי, 
התעללות רגשית מצד ההורה שעושה שימוש בחסך במותרות או גם בצרכים בסיסיים כלפי 
הקטין )למשל לא קונה לו בגדים חדשים, הילד מגיע בלי מתנות לימי הולדת של הגן או 
הכיתה( ואני מזהה שלהורה יש יכולת כלכלית – יש בסמכותנו לכפות את הדברים האלה. 
לדוגמה, מקרה שבו כפיתי על הורים להתקין דלת בחדר של ילדתם לאחר שזיהיתי זאת לא 

כאקט של שמירה עליה, אלא כהתעללות רגשית. 

לנוער? מה אפשרי לעשות? התשובה היא הכול. לבית  מהן דרכי הטיפול בבית המשפט 
המשפט לנוער יש סעיף חריג, סמכות חריגה הניתנת לשופטיו, בשם "סל" – חריג שמסמיך 
שופט נוער לתת לקטין או לאחראי לו כל הוראה שנראית לבית המשפט כדרושה לטיפול 
יוצא מן הכלל, בכלל זה לימודיו, חינוכו ושיקומו  בקטין או להשגחה עליו. כל הוראה בלי 
הנפשי. בשאלות רבות שהועברו אליי זיהיתי שאתם בעצם אומרים, "איך אפשר להתערב 
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במקום שבו הֵאם חושבת כך והאב חושב אחרת? או כששני ההורים חושבים א והילד חושב 
בכל  לא   – להזכיר  רוצה  אני  ראשית,  מתערבים?"  ואיך  לשקול  צריך  מה  עושים?  מה  ב, 
דבר בית המשפט מתערב. זה חשוב חינוכית, זה חשוב חברתית, זה בוודאי חשוב ליציבות 
התאים המשפחתיים. בית המשפט מתערב היכן שיש צורך בכך. כשאתם מזהים שטובת 
הילד נפגעת בשל בעיית קונפליקט בעצימות גבוהה מכדי שיוכל להיפתר בשיח שמחוץ 
לבית משפט, או כשנוצר מצב שבו הילד לא הולך לבית הספר תקופות ארוכות – מקרים 
כאלה בהחלט אפשר להביא לפתחו של בית המשפט לנוער באמצעות עו"ס לחוק הנוער.

עוד נשאלתי: האם תלמיד שהוריו גרושים וכל אחד גר ביישוב אחר יוכל לבחור את העיר 
שבה ילמד? מה קורה אם ההורים לא מסכימים ביניהם על בחירת בית הספר, או שההורים 
מסכימים אבל הילד חושב אחרת? מה קורה כשהורה אחד מעוניין בחינוך דתי והורה אחר 

מעוניין בחינוך ממלכתי? 

כשההורים לא מסכימים על בית הספר – העניין תלוי בנקודת הזמן שבה אנחנו נכנסים 
לתמונה, אם מדובר במסגרת סכסוכי משמורת, סכסוכי גירושים ואנחנו במהלכו של הליך 
בבית  ולא  לענייני משפחה  בבית המשפט  לטיפול  יעבור העניין  ומבעבע,  משמורת פתוח 
המשפט לנוער. אבל גם אם לכאורה המשמורת הוסדרה – יש לשים לב ותמיד לוודא ואף 
לחשוד שמא מדובר פה במניפולציה רגשית על הילדים או במאבק מעל ראשם בין ההורים. 
היה אצלי אב שביקש שהילד ֵיצא החוצה מכיוון שלדעתו זה בכלל לא עניין של הילד, אלא 
בינו ובין הֵאם. אז הוא אמר את מה שהיה ברור, אבל לא רבים אומרים את זה באופן מפורש. 
ִזכרו לבחון אפשרות זו של סכסוך עיקש ומתמשך הכולל מניפולציות, ובדרך זו תבחנו את 

הבקשות שמגיעות אליכם גם אם הבקשה מובאת על ידי הילד בעצמו.

בעניין  היא שהחלטות  אמת  אומנם  לנוער.  המשפט  לבית  סמכות  קיימת  עניין,  של  לגופו 
חינוכו של קטין הם חלק מההכרעות שזו זכותו של ההורה לקבל, אבל אם לא צלחה דרכם 
קבעה  הפסיקה  במקומו.  בעניין  להכריע  המשפט  בית  רשאי  המחוקק,  זאת  שהגדיר  כפי 
שהעיקרון המנחה הוא עקרון טובת הילד. מה משמעות "טובת הילד"? רחבה מאוד. נוכל 
המשפט  בתי  בראיית  הילד  טובת  אפוא  מהי  פטרנליסטי־משהו.  בכלי  שמדובר  להודות 
לנוער? השאיפה היא "חנוך לנער על פי דרכו" – אנחנו מתאימים חליפות טיפוליות לכל ילד 

וילדה, לכל נער ונערה בהתאם לגילם ובהתאם ליכולות ולמסוגלות שלהם. 

הכלי הזה של טובת הילד איננו כלי יחיד. מצטרפות אליו זכויות הילד וזכויות יסוד הוריות. 
יש להביא בחשבון גם את היחסים שישררו בתוך המשפחה לאחר מתן פסק הדין. אנחנו 
נחליט, נכריע ומה יקרה לאחר מכן? אולי נעצים את הסכסוך? האם אנחנו מחלישים את 
עמדת ההורים מול הילד בָמקום שבו ראוי לחזק את הגבולות? ובכן, אני מבקשת וממליצה 
לכם לבצע איזונים ראויים בין טובת הילד לבין הזכות שלו להגיד את דעתו ולהבטיח שזו 
תישמע, ועם זאת שימו לב גם ליחסים במשפחה ולכל ההשלכות בעקבות הצפת הדעות, 

ההחלטות שיינתנו וכדומה. 

– הורים, אנשי  אני מציעה שבמקום שיש בו קונפליקט בין הגורמים הרלונטיים להחלטה 
– כדאי לנסות לקיים שיח שישקף את הסיבות לפערים. חשוב להביא לפני  וכיו"ב  חינוך 
בית משפט, לפני הוועדה החינוכית, לפני העובד הסוציאלי או לפני כל מי שאתם מתכתבים 
איתו את ההיבטים הנוספים שנלווים להמלצה שלכם – מהי הסיבה שאתם ממליצים על 
או אחר? במקרים שבהם הילד מבקש לעבור, האם  זה  או אחר, על מעבר  זה  בית ספר 
הוא מבקש לעבור כי הוא רוצה להימלט מסיטואציה או ממציאות חברתית? זו אינה עילה 
פסולה. במקרים רבים שאני מכירה זה הציל את מצבו הנפשי של הילד, ָּפתח חיים חדשים 
לילד מוחרם ומנודה, ֶּפתח לחיים חברתיים טובים יותר – וההשלכות כמובן ברורות. כדאי 
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לשים לב ולבחון אם לילד הזה, לנער או לנערה האלה יהיה הכוח גם לעמוד ולהתמודד עם 
כישלון של מעבר כזה. אלה דברים שאנו מצפים מכם לזכור ולהביא גם לפנינו כשאתם 
מקבלים החלטות. אם אנחנו מדברים על פערים בין בית ספר דתי וממלכתי, אנתרופוסופי 
או חינוך רגיל, יש לשים לב אם לדעתכם הבית יוכל להתמודד עם השינוי המוצע. נקודה 
מקבלים  שהם  ומבלבלים  סותרים  מסרים  מפני  הילדים  על  ההגנה  היא  נוספת  חשובה 

לפעמים מההורים. 

הפסיקה מדברת במפורש על משקל משמעותי מאוד לעמדת הילד. מדברים גם על שמיעת 
ילדים מגיל שמונה ואף פחות, והמשקל עולה ככל שהגיל עולה. זו הפסיקה, זו הרוח. עם 
זאת הרשו לי להביע עמדה אחרת, שלי. אני קצת מיושנת, אני שופטת נוער ונותנת הרבה 
אני  האחראי.  המבוגר  להיות  הוא  תפקידנו  אך  ולתחושותיהם,  קטינים  של  לרצונם  כבוד 
לקיבוץ,  או  לפנימייה  לעבור  פנטזיה  פיתח  "אליפים"  הספר  את  שקרא  מי  שכל  מניחה 
שהכול שם יהיה נפלא ומקסים ושכולם שם מאושרים ושזופים. אנחנו יודעים שזה לא ככה. 
בגיל ההתבגרות נחוות הרבה סיטואציות כבעיות דרמטיות. לדוגמה, אם מישהו לא ענה לך 
לוואטסאפ, הכול נראה לך שחור ואתה רוצה לעזוב את הבית ולעבור לפנימייה, ושם הכול 
יסתדר. לא תמיד זה מה שיפתור את הבעיות. יש לברר את הסיבה לרצונות של הקטינים וכן 
לתפקד כמבוגר אחראי ולזכור שתהליך קבלת ההחלטות אצל קטינים אינו בשל אפילו עד 
גיל עשרים וארבע. אז אני לא אומרת להחליט בעצמכם בכל עניין כל הזמן, אלא לאזן את 
המשקל שאתם נותנים לרצון של הקטין אל מול מה שאתם חושבים. אתם נושאים בתפקיד 
קציני ביקור סדיר – עברתם הכשרה ויש לכם אחריות – ולכן לא כ"ראה וקדש" רצונו של 

הקטין. להביא אותו לפני בית משפט לא אומר שבית המשפט תמיד יכריע. 

לפעמים אנחנו צריכים להיכנע למה שאנחנו חושבים שיהיה פחות טוב אבל משתלב עם 
רצון הקטין, כי אנחנו יודעים שהסיכוי שזה יצליח יגדל. בגיל ההתבגרות "לעקם את היד" 
לקטין, להגיד לו "אתה כן תלך לבית הספר הזה" והוא לא ילך, אז שכֵרנו ֵיצא בהפסדנו. אלה 

הם היבטים נוספים שצריך להביא בחשבון לצד כשרות מנטלית, רגישות וכיו"ב. 

לאפיון  מתאימים  שהם  קבעו  המקצוע  שוועדות  לקטינים  מיוחד  חינוך  לגבי  גם  נשאלתי 
וכו', וההורים רוצים להשאיר את  חינוך מיוחד של הפרעות נפשיות, רגשיות, התנהגותיות 
הקטין בחינוך הרגיל – אתם כאנשי מקצוע מרגישים שזה פוגע באותו קטין כי זה גורע ממנו 
המון זכויות שהוא זכאי להן. ראשית, זכות ההורים להחליט. אבל אם אתם נמצאים במקרי 
נכונים  לא  מהיבטים  שנובעת  טעות  שזאת  אומרים  ואתם  הקצה,  לפני  טיפה  ואולי  קצה 
ואתם באמת חושבים שיש פה קטין שיש סיכון לפגיעה בהתפתחותו בשל כך – תפנו. בקשו 
מעו"ס לחוק הנוער לפנות לבית משפט לנוער, הנושא יבוא ויידון וגם דעתכם תישמע. חשוב 
לציין, אני שומעת הרבה קציני ביקור סדיר, אני מקבלת הרבה דיווחים – ואני מודה על זה, 

זו עוד זווית לעניין, זה מרחיב את הפריזמה של הראייה שלנו.

שאלות מקרב המשתתפים

שאלה: אם יש חילוקי דעות בין ההורים בנושא, האב רוצה להשאיר את הילד בחינוך 
מיוחד והאם מסרבת?

השופטת ליזי פרוינד: ההחלטה תצטרך להתקבל פה. אם אתם מזהים שאין אפשרות, שני 
ההורים עצמם לא מצליחים להגיע להסכמה, אין שיתוף פעולה ביניהם ובצורה הזאת הקטין 
לשיטתכם נפגע מזה שהוא נשאר במסגרת אחת ולא באחרת – אז בהחלט אפשר לפנות 
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לבית המשפט. אני מחזירה אתכם לשאלה איך יגיב הבית הזה לפנייה לבית משפט, תביאו 
גם את זה בחשבון. לפעמים הפגיעה מהערעור הזה גדולה יותר מהתיקון שאנחנו עושים 
במסגרת הלימודים. למשל, אם את מזהה שיש פגיעה, שהילד היה יכול לקבל מענה נהדר 
ארוכי־טווח.  בהיבטים  רגשית  ונפגע  ומנודה חברתית  רגיל  ספר  בבית  יושב  הוא  ובינתיים 
שאילו שולב בחינוך המיוחד )או להפך(, היה זוכה להרבה מאוד מענים שכרגע אינם – לשם 

כך אנחנו כאן, וגם בית משפט לענייני משפחה יכול להידרש לזה. 

זה  והורה שלא, בדרך כלל  חינוך אנתרופוסופי  מה קורה כשיש הורה שרוצה  שאלה: 
בגלל סכסוך, איך אנחנו יכולים לעזור במצב שהוא גם ככה רגיש?

היא מוציאה את  ליזי פרוינד: עצם הפנייה לבית משפט מגבירה את הרגישות,  השופטת 
המוגלה החוצה והיא מספקת איזושהי אמירה, לפעמים אין ברירה. אבל עוד לפני הפנייה 
לבית משפט, ניצבת עובדת סוציאלית אם זה עו"ס משפחה או עו"ס לחוק נוער, רצוי לערב 
אותה בעניין, ואם באמת לא מצליחים להגיע להבנה, אפשר להביא את הדברים בפני בית 
משפט לנוער. אם זה במסגרת גירושים או בית שאינו מתנהל ביחד, אפשרי לפנות גם לבית 

משפט לענייני משפחה, טובת הקטין וקולו מאוד נשמעים שם. 

אני רוצה לסכם את הנקודות שאמרתי בהקשרי הפערים האלה בנוגע למסגרות חינוך – 
חינוך דתי/חינוך חילוני, חינוך אנתרופוסופי/חינוך רגיל, חינוך רגיל/חינוך מיוחד. תוודאו עד 
יציבה, לא גחמה שנובעת  כמה הבקשה של מי שמבקש את המעבר היא באמת בקשה 
מהסכסוך, תנטרלו את רעשי הרקע, תזהו אם הילד יכול להכיל את המעבר הזה מבחינת 
בגרות נפשית, או הפוך אם הוא יכול להכיל את ההישארות, ואם יש מתאם בין רצון הקטין 
או הבקשה הזאת ובין המערך המשפחתי. למשל אם אתם מבקשים להעביר ילד מהחינוך 
הרגיל לחינוך המיוחד, אבל החינוך המיוחד מאוד רחוק מהבית, אנחנו מכירים את המקרים 
כן  אבל  כלום.  בזה  עשינו  לא  אז  להסיע,  יכולה  לא  והמשפחה  קיימת  לא  והסעה  האלה, 
הנוער  לחוק  סוציאלית  מעובדת  לבקש  אפשר  לילד  לעזור  שכדי  היא  התשובה  בהחלט 
לפנות לבית משפט לנוער בבקשה כאשר אחת העילות היא של סיכוי לפגיעה בהתפתחותו 

הרגשית. בית המשפט גם יכול לסייע בנושא ההסעה.

– מי שבגלל  שאלו אותי לגבי קטינים המבקשים להתאים להם תוכנית לימודים מיוחדת 
בידי  נמצאת  לכך  הסמכות  רגשיים.  קשיים  בשל  או  עבודה  לשלב  רוצה  כלכלית  מצוקה 
מחלקת החינוך בעירייה ולא בידי בית המשפט לנוער כתיק נפרד. אבל אם אתם מזהים 
שאם לא יתפרו את החליפה הזאת ואם לא יינתן פתרון, הילד יהיה בסיכון או ינשור לחלוטין 
מבית הספר או יישאר חסר מענים כלכליים, אז זהו ילד בסיכון ואפשר לעלות מדרגה לבית 
המשפט. אגב התוכניות קיימות, אוכל לומר שפרויקט היל"ה )השכלת יסוד ולימודי השלמה( 
משלבת לימודים עם תוכנית עבודה. לכפות על בית ספר במערכת חינוך רגילה לפטור ילד 

משעות לימוד מסוימות, נדמה שזה בסמכות מחלקות החינוך ופחות של בית המשפט. 

נשאלתי לגבי ילד עם קשיים רגשיים ונפשיים, ממש חרדה מבית הספר, האם אפשר לאשר 
מערכת לימודים גמישה שלא כוללת את כל ימות השבוע? התשובה היא כן, אלה דברים 
שנעשים, ואני רוצה לפתוח את הנושא לשיח מעט יותר רחב על קשיים רגשיים ונפשיים. 
רוצה  אני  זמן,  מאוד  הרבה  הספר  בבית  היו  שלא  קטינים  של  לעניינים  נקראים  כשאתם 
לסמן בכוכבית דברים ששמעתי בהרצאה של פרופסור זלצמן, פסיכיאטר מומחה לילדים 
ברוב המוחלט  ונערות.  נערים  ילדים,  ומעשי התאבדות בקרב  אובדנות  על  ונוער, שדיבר 
דובר על ילדים שלפחות חודש לא היו בבית הספר, לפחות חודש נעלמו מספסל הלימודים. 
גם מעיסוקיי באשפוזים פסיכיאטריים, חלק מאוד גדול מהילדים התחילו את ההתדרדרות 
הנפשית הפסיכיאטרית בהיעדרות ממסגרת חינוך. ֱהיו ערים לזה, שימו לב לדברים האלה 
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טיפולית  חינוכית  תוכנית  שזו  היום,  אשפוֵזי  יהיה  לפעמים  אפשרי  פתרון  הזה.  ובהקשר 
המשלבת היבטים חינוכיים ופסיכיאטריים עם שימור שגרת חיים קרובה יותר לזו הרגילה. 
אני מכירה מסגרות לחינוך מיוחד שבונות חליפה לפי המצב הרגשי של התלמידים, לפעמים 

גם לא בחינוך מיוחד אגב, וכך אפשר להגמיש את מערכת השעות.

שאלה: אפשר לחדד איך זה עובד? מה התהליכים?

לעובדים  פנייה  כוללים  סדיר  ביקור  כקציני  פרוינד: התהליכים מבחינתכם  ליזי  השופטת 
למקום  האחראית  הנוער  לחוק  לעו"ס  ישירות  או  משפחה  לעו"ס  בקהילה,  הסוציאליים 
המגורים של אותו קטין אם אתם צריכים הכרעה של בית משפט. אם לא, אז בשלב הראשון 
אפשר לפנות ישירות לבית הספר. תופתעו עד כמה בתי הספר מוכנים ונכונים לשתף פעולה 
בעניין. אם השאלה שלכם היא איך אתם פועלים כשאתם מזהים מצוקה כזאת אצל קטין, 

כדאי לפנות לעו"ס לחוק הנוער במוקדי העירייה והרווחה בכל רשות.

שאלה: אמרת שאת מקבלת דיווחים מקב"סים. האם יש מקרים שבהם קב"סים מגיעים 
לדיונים של נזקקות? יש אפשרות לבקש מהעובד הסוציאלי לחוק נוער להגיע לדיון?

השופטת ליזי פרוינד: כן, כהמלצה תבקשו באמצעות העובדת הסוציאלית להגיע ולומר את 
הדברים. חשוב שתחדדו גם את העמדה ביחס לסמכותכם להגיש כתב אישום נגד ההורים 
על אי־ביקור סדיר של הילד. באיזה מקרה נכון לעשות זאת? אני חושבת שהכלי של הגשת 
כתבי אישום הוא כלי מאוד חשוב במקרים רבים, גם ביחס לנערים ולנערות, פעמים רבות 
– לא אתם ולא  הם נבהלים שההורים שלהם יישאו בנטל, זה מטלטל. עד כמה שאפשר 
אנחנו קוסמים, לא את הכול אנחנו יכולים לעשות. בהקשר הזה אנחנו יכולים להטיל נטלים 

כלכליים, קנס בכל פעם שהילד לא יגיע – יש דברים שאפשר לעשות. 

מאוד.  התדרדר  שלהן  שהמצב  ו־ט'  ח'  בכיתה  נערות  לנו  יש  פעמים  הרבה  שאלה: 
העו"ס לחוק נוער פונה לבית משפט וקצינת המבחן כבר מגיעה לבית המשפט. לנערה 
בורחת  למסגרת,  מגיעה  הנערה  דין. השופטת מחליטה משהו,  ועורך  יש אפוטרופוס 
ומחזירים אותה. ויש מקרים שהנערות מגיעות לכיתה י' והשופטת אומרת, "סליחה, אני 
אומרים,  אנחנו  פעולה".  לא משתפת  הילדה  כי  סוגרת את התיק  אני  יותר,  יכולה  לא 
"ידיי  אמר,  המשפט  ובית  בעיות  עם  לשוטט  ממשיכה  והנערה  הקיר"  על  "הכתובת 
כבולות כי ניסיתי הכול והנערה מסרבת". פה זה מסוכן מאוד כי אנחנו עומדים חסרי 

אונים – בית המשפט החליט לסגור אז סגר.

השופטת ליזי פרוינד: אני מצטרפת לתחושת חוסר האונים בהרבה מאוד מקרים כשניסינו 
הכול ושום דבר לא הלך. שילבנו במסגרות חוץ־ביתית כזאת, סגורה יותר והרמטית יותר, 
ושוב בריחה ושוב מעורבות משטרה וכלום לא קורה, יש מסגרות קצה, יש מסגרות מעולות, 
למשל מעון צופייה ומעון מסילה שעושים עבודה מדהימה. לפעמים זה מצליח ולפעמים 
לא. לפעמים אחרי המעון הנעול הנערה חוזרת כי יש תקופה מסוימת שאפשר להיות שם, 
זה לא לנצח. זו תקופה טיפולית קצובה ואז היא חוזרת למסגרת אחרת ולקהילה – ושוב 
ההתנהגויות הסיכוניות ממשיכות ושוב הלוך חזור. ויש גבול שגם המסגרת אומרת, "די, גם 
אנחנו לא יכולים יותר". אני שותפה איתך לתחושות הדאגה והסכנה וראיית הכתובת על 
הקיר. לא תמיד אפשר לעזור לכולן, אנחנו מודעים לזה. אבל במקרים שאת מרגישה שלא 
– שם נמצא האפוטרופוס לדין, שמי שלא  ויש עוד אפשרויות שכדאי לנסות  הכול נעשה 
מכיר זה עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי שאנחנו ממנים כמי שאמור לרכז כעורך דין 

את הכול ולספר מהי טובת הקטין בשלב הזה בחייו כעמדה נוספת שנשמעת. 



התיכונים        ביטאון 41     |     מארס  922022 הספר  בבתי  למורים  מה  במשפט    |   ביטאון 

גם עמדתכם יכולה להישמע. כלומר, גם במקום שבית משפט כבר מסמן ומחליט לסגור 
את התיק, זה כמעט לא קורה ביוזמת בית משפט בלבד, בדרך כלל זה קורה כשהעובדת 
הסוציאלית אומרת, "אין לי יותר מענים להציע". אתם יכולים לבקש לצרף מסמך ולהגיד 
לי  יש  ַלכול  לא  הקושי,  את  מבינה  אני  ב.  מציעה  אני  א,  מציעה  אני   – שונה  שעמדתכם 

תשובות טובות, לצערי. 

שאלה: אני מעלה סיטואציה: יש לי נער בן חמש־עשרה להורים גרושים, היחסים ביניהם 
לא טובים, הנער נמצא במשמורת של שניהם ביישובים שונים. לאב לא אכפת מהלימודים 
ולאם כן, לכן לילד נוח יותר להיות אצל האב, ולפעמים הולך לֵאם. הנער מתחיל להיעדר 
לא  ייעודית, המצב  ובניית תוכנית  בית הספר  ולמרות כל המאמצים של  מבית הספר 
משתפר. כשפנינו לשני ההורים, הֵאם רוצה ואפילו רוצה מאוד להעביר אותו למסגרת 
משני  הסוציאליות  העובדות  לשתי  פניתי  בעניינים.  לא  בכלל  האב  רגשי,  טיפול  עם 
היישובים ואמרו לי שיש ביקור סדיר, ההורים גרושים, אנחנו לא יכולים אז צריך לדבר 
עם פקידת סעד לחוק נוער. פנינו אליה והיא אמרה, "זה לא אצלי". הרקע להיעדרות 
הוא עניין של קציני ביקור סדיר, זה קב"ס ולכן היא לא מעוניינת להתערב. הנער בינתיים 

לא הולך לבית הספר.

השופטת ליזי פרוינד: אני לא יודעת על איזו רשות אתה מדבר, אבל בהחלט אי־ביקור סדיר, 
היעדרות ממסגרת חינוכית, היא עילת נזקקות. זו בהחלט עבודה של עו"ס לחוק נוער. אני 
מציעה שתפנה לעו"ס מחוזי לחוק הנוער, תגיד שאתה מרגיש שקיים קטין בסיכון, שיש 
סיכוי לטיפול כי יש אימא, יש גורם, יש עם מה לעבוד אבל אתה לא מקבל את המענים 

שאתה מבקש. 

שאלה: הרבה פעמים אנחנו נתקלים באוזלת יד מבחינת הטיפול של עו"ס לחוק נוער 
בתוך ההגדרה של מושג הקטין. האם תוכלי לדייק בעבורנו היכן עומדות ההסתייגויות 
לעו"ס לחוק הנוער מבחינת הטיפול בקטין? למשל, אם אנחנו מוצאים לנכון שיש נער 
שבסיכון והֵאם ואנחנו חושבים שצריך לשלוח אותו לפנימייה טיפולית ואנחנו דורשים 
התערבות עו"ס לחוק נוער, והוא מתחיל להגיד שזה תלוי גיל, ואני אומרת שוב בטווח 

המושג של היות הנער קטין – האם תוכלי לעזור לנו להבין את המונחים האלה? 

השופטת ליזי פרוינד: אני יכולה רק לנחש, כי אני לא מבינה את התשובה שקיבלת "תלוי 
גיל". שני מדרגים שאני מכירה בעניינים של קטינים ומסגרות חוץ־ביתיות: אם מדובר בילד 
קטן מאוד, כלומר מתחת לגיל שמונה, אז הנטייה היא לא לשלב בפנימייה אלא במשפחות 
כדי שלא לערער  לפנימייה  לנכון לשלוח  יש מקרים חריגים שבהם מוצאים  אומנה. אבל 
לגמרי את הבית. להורים הרבה פעמים יותר קשה להסכים שהילד יגדל במשפחה אחרת 
ולא בפנימייה, אז בגילים האלה הנטייה היא לא פנימייה עד גיל שמונה ושוב – יש מקרים שכן. 

נערים מגיל ארבע־עשרה  לגבי  יכולה לנחש שהתשובה שקיבלת  אני  נערים  בעניינם של 
ומעלה, אומרים שאם הוא לא רוצה זה לא יעזור. אי אפשר לכפות, הפנימיות לא מקבלות. 
לא  "אנחנו  בהסכמה,  לא  זה  שאם  שאומרות  פנימיות  הרבה  של  מדאיגה  עמדה  אכן  זו 
מתמודדות עם זה", בעיקר בפנימיות חינוכיות. עמדה זו מדאיגה גם אותי ולא מקובלת עליי. 
אני חושבת שזו עמדה שגויה, שכן לולא היה צורך בהתערבות, אזי לא היינו מגיעים לבקשה, 
ואיזה ילד רוצה לצאת מהבית? אנחנו מכירים גם מקרים של התעללות קשה ובהם הילד 
רוצה להישאר בבית. ועדיין אני מכירה הרבה מאוד עו"ס לחוק נוער שמתעקשים ומביאים 
לאיזושהי  הילד  את  מביא  המשפטי  המעמד  עצם  לפעמים  המשפט.  לבית  המקרה  את 
הסכמה, להתרככות, לפחות לבקר במעונות. אז כאמור, עמדה זו קיימת, היא נשמעת לי 
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בעייתית מבחינת הפנימיות, אבל היא לא מוחלטת. יש מי שמוכנים להתמודד איתה. אם 
מדברים על התנהגות מסכנת, התנהגות קצה, התנהגות חצי פלילית, פה יש מעונות ובהם 
לא צריכים הסכמה כלל, יש להם מרחבים מוגנים, מרחב נעול, והם לא צריכים שום הסכמה 

אלא צו של בית משפט. 

לסיכום, אני נותנת את אותה התשובה שכבר נתתי: ללחוץ, להעלות הלאה, להילחם על 
טובת הילדים. 

יישוב בבתים  וההורים גרושים, גרים באותו  ד' עם בעיות ריכוז  ילד בכיתה  יש  שאלה: 
נפרדים, הילד מגיע לאב רק בסופי שבוע, האם חופשית בנוגע להגעה של הילד לבית 
הספר. פניתי לרווחה במקרה הזה, בהתחלה לא עזרו ולאחר לחץ נכנסו לבית, אבל עם 
כל מה שניסו לעשות עם האם, לילד עדיין יש בעיות ביקור סדיר והרווחה אמרה שזהו, 
רק לפנות לעובדת סוציאלית משפטית ולהביא לפתחו של בית המשפט. ההצעה הייתה 
לנסות להתערב לעזור לאב שיפנה לבית המשפט וישנה את הסדרי המשמרות שהילד 
יוכל לישון אצלו במהלך השבוע. ברווחה יכולים לסייע רק במילוי הטפסים, אבל האב 

צריך לגשת ולעשות הכול.

השופטת ליזי פרוינד: התשובה שלהם נכונה. יש כאן בעצם שתי שאלות וקיבלת תשובה 
אחת מהרווחה. הראשונה היא ההתערבות בעניין ילד שלא הולך לבית ספר – ללא קשר 
לגירושין – עובדה שמצריכה התערבות וחוק הנוער צריך להיות מופעל כדי להבטיח שהוא 
יגיע לבית הספר. אבל אם מישהו מתכוון לשנות את הסדרי המשמורת בין ההורים, זו לא 
זה צריך להיות מובא בפני בית המשפט לענייני משפחה,  סמכות של בית משפט לנוער, 
ושם האב צריך לפתוח את התיק אם הוא מבקש להרחיב את המשמורת, כך שהילד יהיה 
אצלו יותר ימים והעובדות הסוציאליות יוכלו לעזור לו. שם ידונו בזה כמו שאנחנו דנים בזה 
כקטין נזקק. אם אין לאב בקשה כזאת, מתכוונים להשאיר את המשמורת כמו שהיא ופשוט 
להתכנס מבחינת תוכנית הטיפול ולכפות על האם סנקציות, הדרכה, בטוב או בנוקשות – 

אז אפשר לעשות זאת בבית המשפט לנוער. 

יש ילד שההורים שלו גרושים, הֵאם גרה בחיפה, האב נמצא באחד היישובים  שאלה: 
והאם רוצה בינתיים לרשום את הילד שלה לגן והאב מסרב. אם האב ממשיך לסרב, 

הרווחה אמורה להסדיר את זה?

השופטת ליזי פרוינד: אנחנו נתקלים בהרבה מקרים שבהם יש צורך בחתימת שני ההורים. 
הורה   – חיסונים  חוץ־בית־ספרית,  פעילות  כל  קייטנה,  שנתי,  טיול  לגדנ"ע,  יציאה  למשל, 
אחד חותם והאחר לא. אז אם לא מדובר בהתנגדות לגן אלא האב פשוט לא מגיע לחתום, 
אפשר להגיש בקשה בלי תיק שלם, בקשת ביניים קצרה רק לעניין הזה, לבית משפט לנוער. 
כלומר, אין באמת סיבה, האב לא מגיע והילד לא זוכה למסגרת חינוכית. לפעמים אפשר 
רישום  להבטיח  כדי  הצדדים  שמיעת  ללא  או  הצדדים  לשמיעת  קודם  אף  החלטה  לתת 
למסגרת חינוכית, או כדי שלא לפספס את הפעילות. אם לאב יש התנגדות לגופו של עניין 

הוא יגיש וישמעו אותו, אבל אפשר לפנות בעניין זה ביוזמת הרווחה. 

שאלה: אשמח לדעת: מה הטעם לפתוח בהליך ביקור סדיר כשיש הליך ברווחה להוצאת 
הילד מהבית, כשהילד יושב בבית ומחכה לדיון בבית משפט?

השופטת ליזי פרוינד: מה הטעם מבחינת הגשת כתב אישום נגד ההורים? בהרבה מאוד 
מקרים זה ה"גיים צ'יינג'ר", המנוף שישפיע על הצלחת התהליך אצלנו. כלים שלובים, פתאום 
מבינים שאלה עניינים רציניים. כן, הם יקבלו כתב אישום פלילי, הם לא יכולים להגיד, "הוא 
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יכולות, לפעמים מדובר  לא קם בבוקר, מה אני אעשה?" לא תמיד מדובר בהורים חסרי 
בהורים שלא מתפקדים. לפעמים יש אינטרסים כמו רצון שהילד יבוא איתי לעבוד, לפעמים 
יש היבטים סימביוטיים שאין נפרדות בין האם שמגדלת ילדה בת שלוש־עשרה כאילו היא 
תינוקת, כולל האכלה וטיפול לא מותאם. אני ראיתי לפחות בשני מקרים שההליך הפלילי 

נגד ההורים הוא המנוף להצלחת תהליך הטיפול. 

שאלה: ילד שנשלח להוסטל בצו בית משפט ולאחר מכן בורח )כלומר הצו לא מיושם( 
– מי אחראי להמשך הטיפול?

במקרה שהצו לא מיושם, הנער ברח, ההליך נכשל או שהמסגרת  השופטת ליזי פרוינד: 
דרכי  את  ומשנים  דיון  מקיימים  הודעה,  מקבלים  אנחנו  נער,  אותו  את  להרחיק  בוחרת 
הטיפול. קובעים את אופן הטיפול מחדש. למשל, אם מחליטים שהוא ימשיך את הטיפול 
בקהילה, בבית קובעים אם יש צורך בהמשך הביקור הסדיר שלו. מי שאמור לדאוג ליישום 

הוא עו"ס לחוק נוער. אם זה לא קורה, המקרה שוב חוזר לבית המשפט. 

______________
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התמודדות בתי המשפט
עם תופעה של פגיעה בילדים

מפגש בזום עם השופטת טל ויסמן־בן־שחר
שופטת בית המשפט לנוער בנצרת

ם  י ב י ב ר ן  ו כ י ת ה ר  פ ס ה ת  י ב ת  ו ו צ משתתפים: 
ן ו י צ ל ן  ו ש א ר ב

השופטת טל ויסמן בן־שחר מונתה לכהונת שופטת בבית המשפט 
לנוער בנצרת בשנת 2013. 

שיש ב מאוד  רחב  בנושא  שמדובר  ואומר  אקדים  דבריי  ראשית 
להקיפו בפרק זמן ארוך, ובעיקר בהינתן שאני מגיעה מהפרקליטות 
2013 וייצגתי את המדינה בתיקים  הפלילית שבה שיַרתי  בשנים 1996–
בילדים  עסקתי  המקצועיים  חיי  כל  בילדים.  בפגיעות  שעניינם  רבים 
וחסרי ישע פוגעים ונפגעים בתוך המשפחה ומחוצה לה. לכן אדייק את 
כדי שנפיק ממנו את המרב.  בזמן,  הנושא עבור המפגש שלנו, הקצוב 

אפתח בהקדמה המתארת היכן שופטי הנוער פוגשים ורואים את הילדים הנפגעים בתוך 
המשפחה, ובהמשך נרחיב למקומות המפגש שלכם כמחנכים עם הילדים הנפגעים ואדגיש 
עד כמה ולמה התחנה שלכם היא כל כך חשובה ובסיסית בנקודת הזמן. לסיום, אדבר על 

החשיבות של שיתוף הפעולה בינינו.

שופטי נוער פוגשים ילדים נפגעים מדי יום ביומו, אם במסגרת הליכים פליליים אם במסגרת 
הליכי נזקקות. בשתי הקטגוריות מבקשים שופטי הנוער להפנות את הילדים למסלול טיפולי 
שיקומי, לספק להם הגנה ומזור ולפעול למען יגדלו ויקיימו אורח חיים נורמטיבי כאזרחים 

שומרי חוק. 

יגישו בקשה להכיר בקטין כקטין נזקק אם יש אינדקציות  בהליך נזקקות שירותי הרווחה 
בו, לא  כי הוריו מתקשים לטפל  זקוק להגנה  גיל שמונה־עשרה(  )מגיל לידה עד  כי הילד 
מצליחים או לא מסוגלים לעשות כן ונדרשת התערבות שירותי הרווחה לשמירה על שלומו 
המשיבים  ואילו  הרווחה,  שירותי  הם  נזקקות  הכרזת  המבקשים  הרגשי.  או  הנפשי  הפיזי, 
להליך הם הורי הילד. במסגרת זו פוגש בית המשפט לנוער ילדים שנפגעים בתוך המשפחה 
ומחוץ למשפחה נוכח חוסר יכולת ההורים לספק את ההגנה הדרושה להם. לרשויות הרווחה 
סל של דרכי טיפול שבהן ישתמשו להגנה על קטין, החל מטיפול בתוך המשפחה, עבור 
לאמצעים במסגרת הקהילה וכלה בהוצאה ממשמורת והעברה למסגרת ביתית חליפית או 
מסגרת מוסדית. מדיניות משרד הרווחה בשנים האחרונות חוסה תחת הכותרת "הרווחה 
עם הפנים לקהילה". לאמור: משרד הרווחה ובתי המשפט מחויבים לפעול למַתן מרב הסיוע 
ולשם שמירה על ביטחונו הפיזי, הנפשי  והעזרה בתוך הקהילה כדי להעניק הגנה לקטין 
והרגשי. רק אם יגיעו למסקנה כי נוסו ומוצו כל האמצעים האפשריים במסגרת הקהילה, רק 

אז כמוצא אחרון בלבד, יּוצא ממשמורת הוריו. 
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עת עוסקים אנו בפגיעות מיניות בתוך המשפחה, כשהורה פוגע בילדו ובאין מבוגר אחראי 
מושיע ומגן, לעיתים אין מנוס מהוצאת קטין ממשמורת הוריו. במקרים אלו לעיתים יתהה 
הציבור הרחב וילין על כך שדווקא הילד שנפגע נענש פעם נוספת כאשר בוחרים להוציאו 
לקבל,  נדרש  לנוער  המשפט  שבית  זה  מסוג  החלטות  הפוגע.  ההורה  את  ולא  הבית  מן 
מבוססות על המאפיינים הייחודים של פגיעות מיניות בתוך המשפחה ועל ההבנה כי לעיתים 
קשה מאוד להוציא את ההורה הפוגע באין ראיות מספקות להגשת הליך פלילי נגדו. חשוב 
להדגיש ולהבהיר כי אחוז קטן מהילדים הנפגעים יחשפו את דבר הפגיעה בהם, עוד פחות 
מהם יגישו תלונה במשטרה ו־90% מהתיקים שייפתחו ייסגרו בשל היעדר ראיות מספקות. 
למרות זאת חשוב מאוד להבין ולזכור כי אין בכך כדי ללמד כי קטינים בדו מליבם את דבר 
הפגיעה או העלילו על הוריהם. מצב זה נובע ממגבלות וקשיים רבים שמציב ההליך הפלילי, 
זאת מתוך שמירה על זכויות נאשם, הגנה מפני כתם הקלון הנלווה לחקירה פלילית וזהירות 
יתרה הננקטת על ידי הרשויות. חשוב מאוד להבין ולדעת שהילדים נפגעים בפועל גם אם 
לא התקיים תיק פלילי בעניינם, גם אם האב לא הורחק מן הבית, גם אם נגד האם לא הוגש 

כתב אישום. 

במסגרת הליך נזקקות אני נפגשת בכל יום ויום עם עובדים סוציאליים, עם הילדים והסיפורים 
שהם מספרים לאדם הקרוב ביותר אליהם. אדם זה עשוי להיות גננת, מורה, הורה, עובדת 
סוציאלית, ואת הסיפורים מספרים במילים או בהתנהגות מחשידה, בהתנהגות פוגענית או 

מינית לא מותאמת גיל, תרבות, סיטואציה ועוד. 

שופט נוער נפגש מדי יום ביומו עם ילדים שנפגעים בביתם באין תלונה ובהיעדר הליך פלילי 
בעניינם, ועליו להסביר לאנשי רווחה ולאנשי החינוך שקיומו או היעדרו של הליך פלילי אינו 
מהווה אינדיקציה להתרחשות האירוע. סצנה ובה אב עומד באולם, מתרעם על הוצאת ילדיו 
בהליך בהול למרכז חירום וזועק: "אבל מה פתאום, לא היה שום דבר, אני נעצרתי רק ל־24 
שעות ושוחררתי, הכול בסדר" – היא סצנה שכיחה העלולה לבלבל אתכם, אנשי החינוך 
שאינכם בקיאים בָמטריה המשפטית. האינדיקציה היחידה המסתמנת מדברים אלה היא כי 
קיים סיכוי סביר שלא יהיה תיק פלילי בעניינו. זכרו כי מרבית הילדים לא יתלוננו כלל, ואף 
מבין המתלוננים 90% מהתיקים ייסגרו ללא כתב אישום. כאנשי חינוך אחראים המבקשים 
למצוא מזור לילדים ולספק להם הגנה, אנא ָערבו את רשויות הרווחה ובקשו את מעורבותם 

במסגרת ההליך האזרחי )הליך הנזקקות(. 

בבית המשפט לנוער נפתחים גם הליכים פליליים לאחר שמוגשים כתבי אישום נגד קטינים 
עוברי חוק אשר ביצעו עבירה פלילית כשהיו מעל גיל שתים־עשרה )גיל האחריות הפלילית( 
ועד גיל שמונה־עשרה. יודגש כי קטין שעבר עבירה פלילית מתחת לגיל שתים־עשרה יהיה 
בטיפול רשויות הרווחה בלבד. מעל גיל שתים־עשרה יוגש נגדו כתב אישום ולבית המשפט 
המבחן  שירות  באמצעות  בחוק  המפורטות  טיפול  דרכי  לצד  ענישה  דרכי  יעמדו  לנוער 
)עובדים סוציאליים – עובדי משרד הרווחה(. פעמים רבות נמצא כי הילדים הפוגעים הם 

ילדים שנפגעו בעצמם בעבירות אלימות, עבירות מין ועוד. 

לעיתים קרובות נמצא כי קטינים נעים במסלול ברור, כלואים במעגל רשע בין הליך הנזקקות 
להליך הפלילי: ילד נכנס להיכל בית המשפט לנוער מאז היה תינוק במסגרת חוק הנוער 
טיפול והשגחה1, תחת צו נזקקות בהליך אזרחי. שירותי הרווחה מבקשים להעניק טיפול 
– תחילה בתוך הבית, במסגרת הקהילה, בהמשך  נדרש בדרכים שונות בצו בית משפט 
מחוץ לבית – במסגרת חוץ־ביתית. למרות מאמצים כנים פעמים רבות הסיוע לא מספיק, 

11  חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך-  חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך-19601960..
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ההורים לא משתפים פעולה, האמצעים לא מספקים, המשאבים מוגבלים, המענים חסרים 
– והתהליך נכשל. מצבו של הקטין מוסיף ומתדרדר, רע לו והוא מבקש להֵרע, פוגע בעצמו 
ובסביבתו ואין בידינו להושיע. במקרה כזה, כאשר יגיע הקטין לגיל שתים־עשרה ויום, גיל 
האחריות הפלילית, ייתכן שיוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה פלילית שביצע. הטיפול שקיבל 
במסגרת רשויות הרווחה על ידי עו"ס בתחום המשפחה ועו"ס לחוק הנוער יוחלף בטיפול 
שיקבל על ידי עובד סוציאלי המשמש קצין מבחן בשירות המבחן. כל דרכי הטיפול ובחינת 
הנושא יועברו לקצין המבחן. במקרים כאלה אכנס את כל הגורמים כולם לישיבה מאוחדת 
אחת )פלילי ואזרחי( למען ישלבו ידיים, יֶאזרו כוחות, ויפעלו יחדיו לחיפוש הדרך המדויקת 
להצלת הנער או הנערה. במאמר מוסגר אציין כי במסגרת ההליך הפלילי מרבית הנאשמים 
הם בנים – הבנים נפגעים ובמהלך של Acting out פוגעים באחרים. לעומת זאת הבנות, 
כאשר הן סובלות ונפגעות, בוחרות לפגוע בעצמן ועל כן נפגוש בהן יותר בהליכי נזקקות, 

במקרים של הפרעות אכילה קשות, באירועי אובדנות, התנהגויות פסיכיאטריות וכדומה. 

אחוז הילדים הנפגעים ואופי הפגיעות ֶהעצים והחריף במסגרת תקופת הקורונה, ונראה כי 
הרוב עוד לפנינו. 

בראייה זו אבקש לנצל במה זו ולפנות למערכת החינוך בבקשה לשלב באולמו של שופט 
הנוער נציג קבוע של מערכת החינוך, זאת לצד אנשי הרווחה והמשפט המצויים בו דרך 
קבע. לדידי, שיתוף פעולה בין רשויות החינוך ובתי הספר לבין הרווחה ובית המשפט לנוער 
הוא דרמטי ועשוי להוביל לשינוי חיובי ושכלול המענה המקיף, שיוכלו לתת בתי המשפט 
לקטינים. חוסר תפקוד במסגרת החינוך – הנשירה מלימודים, מעבר מתיכון אחד למשנהו, 
תחילת  את  ומסמן  אזהרה  נורות  מהווה   – מתאימה  שאינה  חינוכית  במסגרת  שילוב 
הסיכוי  כך  המתרחש,  התהליך  את  ולהבין  לזהות  שנקדים  ככל  הקטין.  של  ההידרדרות 

שנצליח לָבְלמו ולהציל את הילד מבעוד מועד – גדול יותר.

נציג של מערכת החינוך המקיים קשר ישיר עם מורה, מנהל, מטפל וקצין ביקור סדיר יוכל 
להעביר ישירות את המידע לשופט, יסייע בחשיפת דבר הפגיעה, ככל שמתקיימת, ויגדיל 
את סיכויי ההצלחה בטיפול. המונח "זמן ילד" מחייב את כל גורמי הטיפול והחינוך לפעולה 
שהתלמידים  ככל  מחר.  לתקן  נוכל  שלא  ייתכן  היום  לתקן  שאפשר  דברים  שכן  מיידית, 
מתבגרים, גילם עולה, דרכי הטיפול ואמצעי השיקום מצטמצמים – וסיכויי ההצלחה עלולים 

להיפגע. 

כל קטין הבא בגדרו של בית המשפט לנוער במסגרת ההליך הפלילי מלּווה על ידי שירות 
המבחן ותסקירים מוגשים בעניינו. התסקיר מציג את קורותיו של הנער, קורות משפחתו, 
התנהלותו במסגרות החינוך לאורך השנים ועוד. ברוב המכריע של התיקים נזהה ראשית 
לנשירה  בבד  בד  פליליים  תיקים  ופתיחת  בעייתית  "שווים"  לחברת  בחבירה  התדרדרות 
מבית הספר. לכן אני מייחסת חשיבות עצומה לקיום חובת ביקור סדיר במסגרות. במציאות 
של סוף שנת 2021, לאחר חודשים ארוכים שבהם הילדים לא למדו בצורה מסודרת, בעת 

קורונה, סגרים, בידודים וכיוצא באלה, המלאכה רבה והאחריות עצומה. 

בתי המשפט לנוער עובדים בעיקר עם מסגרות חינוך של נוער בסיכון. במהלך התקופה 
סגור  חלון  מאחורי  הסתתרו  אשר  ילדים  והצילו  שגילו  מופלאים  אנשים  הכרנו  שחלפה 
בזום או לא היו שם כלל. בין שמדובר בילדים המקיימים אורח חיים נורמטיבי ובין שמדובר 
באוכלוסיות מצוקה וסיכון – כשלא מגיעים לבית הספר חשוב מאוד לברר ולבדוק מדוע, 
ולא להסתפק בתשובה של "אימא עסוקה" או "אבא תורן". תשובה מחשידה או לא ברורה 
מחייבת בדיקה מקרוב. אני מודעת לכך שיש להיות זהירים ורגישים לשני הכיוונים משום 
שבאופן טבעי גם לנערים ולנערות שאינם נפגעים בבית, קשה לשוב לשגרת לימודים בבית 
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הספר, ועם זאת ביקור, בדיקה ובעיקר מראה עיניים הם האמצעי הראשון לאיתור הילדים 
הנפגעים. 

ב"עזרה ראשונה" לקטין החושף דבר פגיעה בו קיימים שמונה מרכזי הגנה לילדים ונוער 
הפרוסים ברחבי הארץ, המאגדים תחת קורת גג אחת את כל הגורמים הנדרשים לטיפול 
בילד בשעת חירום2. מרכזי הגנה ממוקמים בלב שכונות מגורים, ללא סימנים מזהים של 
הממסד, במבנים מטופחים, בעלי גינות מלבלבות ואמצעים שונים ונוספים הגורמים לילדים 
ומשפחותיהם לחוש בנוח, להסיר חשש ומועקה ולפתוח את סגור ליבם. בכל מרכז נמצאים: 
שוטר, חוקר ילדים, עובד סוציאלי, רופא ואם בית. תלמידי תיכון יכולים להגיע באופן עצמאי 
למרכזים השונים, וילדים צעירים יותר יגיעו בליווי של בן משפחה או מבוגר אחראי אחר. 
חשוב להדגיש כי הקמת מרכזי ההגנה הובילה לשינוי ומהפכה בקיומה של חובת הדיווח, 
בעיקר בקרב ילדים מן המגזרים השונים. ילדים ממגזרים אלו מתקשים לעיתים, מטעמים 

שונים, לשתף פעולה עם הממסד ולהגיע לתחנת משטרה ולמסור תלונה. 

שאלות מקרב המשתתפים

מהו ההליך במקרה של פגיעה מצד אחד ההורים, בהנחה שההורה השני לא  שאלה: 
מודע לפגיעה בין שהם חיים יחד ובין שהם גרושים? איך מתמודדים עם מצב כזה? איך 

אנחנו אמורים כבית הספר להתנהל מול הסיטואציה? 

החינוך.  משרד  של  המשפטי  בייעוץ  כתובים  נהלים  קיימים  בן־שחר:  ויסמן  טל  השופטת 
בהינתן שמדובר בתלמיד שלכם, עליכם להעניק לו את הטיפול והתמיכה הרגשית והנפשית 
לשאול  לא  זהירות,  במשנה  לנהוג  יש  זאת,  עם  לרשותכם.  העומדים  לאמצעים  בהתאם 
שאלות על דבר הפגיעה שכן תלונה תוביל לחקירת משטרה או להליך פלילי וכל שיח עלול 
להימנע  מאוד  חשוב  פגיעה,  דבר  על  מספר  קטין  כאשר  משפט.  הליכי  לשיבוש  להוביל 
המצוי  הסיכון  וכו'.  פרטים  הוספת  ללא  מנחות,  שאלות  ללא  אומר:  וזה  דבריו,  מ"זיהום" 
בשיח עימו, עניינו בהובלת הקטין ובהשפעה על דבריו, גם אם בתום לב וללא כל כוונת זדון 
מצד איש החינוך המבקש לסייע. לדוגמה, קטין מספר ליועצת על דבר הפגיעה בו והיועצת 

שואלת: "מה, באמת? ואיך קרה? האם הוא עשה לך גם ככה?" 

היועצת עלולה להיות נסערת בעצמה ולהעביר לקטין מסר מילולי או בשפת הגוף שלה, 
שדבר חמור קרה לו אף שבמקור הוא בחושיו־שלו קלט אחרת. כך מבלי שתרצה היועצת 
לעדה  תהפוך  היועצת  כזה  במקרה  כולו.  ההליך  את  לשבש  עלולה  היא  בחקירה,  לפגוע 
בתיק, והפרקליטות תיאלץ לשקול אם יש בזיהום החקירה כדי למנוע הגשת כתב אישום. 
עוד אציע להימנע משיח עם ההורה הפוגע לכאורה, ואף לא עם ההורה ה"ניטרלי". לעולם 
אין לדעת מה יוליד שיח כזה, כיצד יפגע באותנטיות של התלונה ומה יהיו תוצאותיו כלפי 
הילד. מחובתכם להיות בקשר עם רשויות הרווחה, לוודא שהילד מקבל טיפול ההולם את 

סוג הפגיעה שנגרמה לו, וכי צרכיו הפיזיים והרגשיים אינם מוזנחים.

22  מרכז הגנה )“בית לין"( הוא מרכז הפועל מתוקף חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות   מרכז הגנה )“בית לין"( הוא מרכז הפועל מתוקף חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות 

)תשס"ח, )תשס"ח, 20082008(.(.

המרכז מכיל תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע מומחים בתחומים שונים העוסקים בתהליכי הערכה, חקירה  המרכז מכיל תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע מומחים בתחומים שונים העוסקים בתהליכי הערכה, חקירה    

ואבחון של ילדים ובני נוער נפגעי עבירות והתעללות. המרכזים נמצאים בערים מרכזיות: ירושלים, רמת גן, ואבחון של ילדים ובני נוער נפגעי עבירות והתעללות. המרכזים נמצאים בערים מרכזיות: ירושלים, רמת גן, 

אשקלון, באר שבע, חיפה, נצרת, נתניה וצפת. אשקלון, באר שבע, חיפה, נצרת, נתניה וצפת. 
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שאלה: אם יש התנהלות משפטית סביב פגיעה בילד הלומד בבית הספר ואנחנו אנשי 
החינוך בבית הספר לא מודעים לכך – האם אנחנו מקבלים עדכון ומידע מהרשויות כדי 

שנוכל לתמוך בילד רגשית? 

השופטת טל ויסמן בן־שחר: ככל שמדובר בתיק רווחה, חשוב וראוי שתהיו מעודכנים )אלא 
אם כן קיימת התנגדות נחרצת מצד הקטין או הוריו ובית המשפט ייעתר להתנגדותם(. ככל 
ישירות, אולם בהמשך לפנייה של קצינת המבחן  יוגש עדכון  – לא  שמדובר בתיק פלילי 
תוכלו לקבל תמונה כללית. חשוב מאוד לשמור על קשר קבוע עם רשויות הרווחה, מכיוון 
שבידיהם המידע על מרבית הילדים הנמצאים בצו נזקקות )בין שהילד נמצא בתוך הבית 
ובין שהוצא למסגרת אחרת( ולהעביר מידע רלוונטי על אודות הקטין, המצוי אך בידיעת 

מוריו. 

אשתף כי באולם שלי יש כמה מנהלי בתי ספר המגיעים באופן קבוע לדיונים בעניינם של 
קטינים ומביאים עימם ערך מוסף עצום ורב: בעבור הקטין הנרגש מכך שמנהל בית הספר 
מטריח עצמו ומלווה אותו בהליך המשפטי, רואה את צרכיו, מביע אכפתיות, משמיע את 
חוות דעתו ולוקח חלק פעיל בדיון העלול להיות מעמד מורכב ומלחיץ בעבור הקטין. מעבר 
איך הוא מתפקד, מה  איך הקטין מגיע למסגרת,  – בעבור השופט המבקש לשמוע  לכך 
בדרך  ועוד.  ושיפור  לשימור  הנקודות  הן  מה  לתת,  עוד  אפשר  ומה  מקבל  שהוא  העזרה 
התוכנית  מן  לחלק  שיהפכו  המניעים,  ובאיתור  הקשיים  במיקוד  החינוך  אנשי  מסייעים  זו 

הטיפולית לנער. 

לדוגמה: שילוב סטודנט אחר הצוהריים לתמיכה בלימודים או סיוע של מורה מבית הספר 
נוכל להכין תוכנית טיפול בהתאם לצורכי  )במימון הרווחה(. בעזרת המידע שנקבל מכם 

הילד שיכולים לסייע לו. 

לסיום אספר לכם על מקרה של ילדה שקודמי בתפקיד הוציא מביתה עם שני אחיה. היא 
גדלה במשפחת אומנה, לכאורה משפחה טובה, מסורה, מאז הייתה תינוקת. אחת לשלוש 
שנים הוארכו הצווים שמכוחם טופלו הילדים במשפחת האמנה, אולם לאורך שנים ארוכות 
לא פגשה שופט נוער. והינה השתנו הזמנים, הוספו תקנים, והעיר צפת זכתה לקבל שופט 

שמגיע אליה כל שבוע )להבדיל מאחת לכמה חודשים כפי שהיה בעבר(. 

וזימנתי את שלושת  בהגיע מועד סיום הצווים, עת הוגשה בקשה להארכתם, קבעתי דיון 
בן ארבע־  – )המבוגר מבין השלושה  לי הבן  בדיון הראשון מסר  האחים להיכל המשפט. 
עשרה במועד הרלוונטי( כי משפחת האומנה היא משפחה נהדרת וטובה, אולם ביקש לעזוב 
ולעבור למסגרת פנימייה. הורי האומנה, רשויות הרווחה ובַאת כוחו של הילד נדהמו כולם 
נוהגת  )כפי שאני  עימו  וחסויה שקיימתי  אישית  סגורות, בשיחה  ותהו מה קרה. בדלתיים 
לעיתים לעשות כשילדים חפצים בכך או מסכימים לכך(, דיווח כי בבית שהוא גר בו וגדל 
את  לפתוח  לו  אסור  כי  מסר  הנער  רבות.  ומגבלות  קשים  איסורים  מונהגים  לידתו  מיום 
המקרר בלי רשות כדי לקחת דבר־מה לאכול, כי חלות עליו מגבלות משמעותיות נוספות 
שבעטיין הוא מבקש לסיים שהייתו באותו בית ולעבור למסגרת חוץ־ביתית. אחיותיו כעסו 
עליו מאוד על ששבר את תדמית המשפחה הנהדרת שבה הם חיים, עם הוריהם האוְמנים 

המסורים. 

לאחר ששמעתי את קולו והתרשמתי מהדברים שמסר ומאופן הצגתם נוכח גילו המתקדם, 
הילדים  מיניתי בעבור  חוץ־ביתית. באותו שלב  אותו למסגרת  והוצאתי  רצונו  קיבלתי את 
אפוטרופוס לדין )עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי במימון המדינה, המייצג את הקטין 

ומשמיע את קולו, טובתו ורצונו בבית המשפט(. 
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נוכח  ממנו,  הצעירות  אחיותיו  שתי  שם  ונותרו  האמנה  ממשפחת  הוצא  שהילד  לאחר 
הנסיבות שנחשפו לפניי ביקשתי לקבל עדכונים תכופים על מצבן מאת האפוטרופוס לדין. 
ולה סיפרה  דיווח ממורתה של האחות הצעירה,  ידיה  על  בודדים הועבר  בחלוף חודשים 
לנסיעות  עימו  אותה  נוהג לקחת  אוטובוס במקצועו,  נהג  כי האב האומן,  הילדה הצעירה 
הייתה  זו  חשיפה  שנים.  כמה  לאורך  הארץ  ברחבי  במסעותיהם  מינית  בה  ופוגע  ארוכות 
– הורי האומנה היו להן כהורים לכל דבר  לשבר קשה ביותר בעבור כולם. בעבור הבנות 
ועניין. האחות הגדולה כעסה על הצעירה שחשפה את הסיפור, ֵאם האומנה נעמדה מיד 
לצד בעלה, הילדות התאכזבו שהיא לא עומדת לצידן, ומצאו את עצמן בלי בית. הן לא רצו 
לעזוב את מערכת החינוך שבה למדו באזור מגוריהן, את החברות, את המורות שליוו אותן 
– זה היה כל עולמן. ניסינו לאתר בעבורן פנימייה בסמיכות מקום כדי שתוכלנה לשמור על 
אותה מסגרת לימודית, אולם אם האומנה נהגה להגיע למסגרת, ניסתה להשפיע משם על 
הבנות ולשבש את גרסתן, היא לקחה יומנים שבהם תיעדה הילדה את האירועים, העלימה 
אותם ועוד. הילדה הגישה תלונה במשטרה, אך במשך למעלה משנתיים לא זכתה לטיפול. 
נפתח תיק ששכב על המדף בתחנת המשטרה, זימנו את האב האומן לחקירה, שחררו אותו 

– ותו לא. 

ולדאגה היה  מבחינת הקטינה המקום המשמעותי היחיד שבו זכתה להתייחסות, לטיפול 
בית הספר, שם האמינו לה, הלכו איתה, וליוו אותה במסע הקשה שיצאה אליו. 

לנפגעות  איגוד מרכזי הסיוע  לדין,  חוזרות הפעלנו לחץ, האפוטרופוס  במסגרת החלטות 
תקיפה מינית ואנוכי,  ויצאנו בקריאות חוזרות ונשנות לתביעה לקדם קבלת החלטה בעניין 
לבית  אומן  אב  אותו  נגד  אישום  כתב  שהוגש  הודעה  קיבלתי  שנה  כחצי  לפני  התלונה. 
יכולה לבשר לכם  וחשוב. אינני  זה היה רגע מכונן  המשפט המחוזי. בעבור אותה הילדה 
על סוף טוב, ראשית, כי האירוע עוד רחוק מלהסתיים; שנית, כי ההליך המשפטי הוא תמיד 

מורכב, קשה ותובעני, ומעבר לכך – בכל תרחיש צפויה לקטינה דרך חתחתים. 

היום הנערה בגרה, לא זוכה עוד לליווי מערכת החינוך – וכולי תקווה שאנשים טובים אחרים 
יוסיפו ללוות אותה במסעה. לסיכום, בתי המשפט לנוער כמו גם מערכת החינוך נפגשים 
מדי יום ביומו עם ילדים נפגעים, אם במערכת החינוך לנוער בסיכון ואם במערכת החינוך 
הרגיל. אנשי החינוך נפגשים דרך שגרה עם הקטינים וחייבים להיות ערניים לאותות אזהרה 
הדעת  את  לתת  יש  התייחסות.  המחייבת  מצוקה  על  ללמד  העלולים  לעיתים,  המופיעים 
ותשומת לב לבחינת רגישויות שונות של ילדים בכלל ובייחוד בסיטואציות מועדות עם ילדים 
להורים גרושים או כאשר קטין מתגורר עם אם שאינה אימו הביולוגית או ילדים במשפחות 

אומנה ועוד. אנא הקשיבו לילדים כולם, ֱהיו להם לפה, למגן ולמשמורת. 

______________
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גלישה בטוחה ברשת

זום עם שופטים
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משוב

מורים יקרים,

אקטואליים בנושאים  משפטי  חומר  כולל  בשנה  פעמים  שלוש  המתפרסם  במשפט  מה  ביטאון 
כן, הביטאון  כמו  מגוונות.  בסוגיות חברתיות  בית המשפט  ורלוונטיים, המשקף את פסיקותיו של 

כולל נושאים מתחומי החברה והתרבות המשיקים לחומר המשפטי הכלול בביטאון.

הביטאון הוא בשבילכם ושלכם, נשמח לקבל חוות דעת על מידת השימוש בו, על התאמתם של
שבהם  לנושאים  והצעות  לשיפור  עצות  בכיתות.  לדיון  תרומתו  ועל  לצורכיכם  השונים  הנושאים 

הייתם מעוניינים לקבל מידע התומך בעבודתכם כמחנכים בבתי הספר תתקבלנה בברכה.

ornay@court.gov.i l ניתן להעביר משוב במייל: 

ד"ר אורנה יאיר, מוזיאון מורשת בתי המשפט  או לכתובת המערכת:  

בית המשפט העליון, רחוב שערי משפט 1           

קריית בן־גוריון ירושלים, 9195001           

טל: 075-7450579 ;   פקס: 074-7480442          
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074-7480612/3  לתיאום פעילות בבית המשפט העליון לבתי ספר יסודיים, לחטיבות ביניים, לבתי ספר תיכונים ולציבור הרחב

לתיאום פעילות בהיכל המשפט 
בהרצלייה  מיכל ברוטין

 050-6256409 | 074-7483707
רינת בר 074-7483703 

050-6256434 |

לתיאום פעילות בהיכל 
המשפט בנצרת  הפעילות 

הופסקה עקב מגפת הקורונה. 
תפורסם הודעה עם התחדשות 

הפעילות.

לתיאום פעילות בהיכל 
המשפט בחיפה  הפעילות 

הופסקה עקב מגפת הקורונה. 
תפורסם הודעה עם התחדשות 

הפעילות.

לתיאום פעילות בהיכל 
  המשפט בבאר שבע

הפעילות הופסקה עקב מגפת 
הקורונה. תפורסם הודעה עם 

התחדשות הפעילות.

לצפייה בכל הביטאונים "מה במשפט" באתר האינטרנט:
https://supreme.court.gov.il/museum/Pages/Magazines.aspx   




