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הנושא בו בחרתי לכתיבת העבודה הינו 'ענישה על רצח' ובתוכו שלושה תתי נושאים:
המתת חסד ,ענישה על רצח ,ורצח של אישים .תחילה בחרתי בנושא הזה כיוון
שמצאתי אותו מאוד מושך ומעניין ,מה גם ,אבי עוסק במשפט הפלילי וכל יום מייצג
עבריינים על עבירות דומות ,ולכן רציתי לדעת עוד על הנושא ,כדי לספק את הזיקה
שלי אליו וללמוד קצת יותר על עבודת אבי .במרוצת השנים ,תמיד רציתי לעשות כמו
אבי ,ולהיות עורכת דין פלילית ,בחירת הנושא ולמידה עליו לעומק סיפקה לי מידע
נחוץ ומעניין שסיקרן אותי על העבודה בפלילים  ,על האתיקה הרפואית ועל החוקים
שבמדינת ישראל ,וסיקרן עוד יותר את הרצון שלי להיות עורכת דין פלילית שעוסקת
בסוגיות אלו כמו אבי.
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מבוא

עבודה זו תעסוק בסוגיית הענישה על רצח ,וההבדל בין השיטה המשפטית
הישראלית לבין השיטה המשפטית העברית.
הנושא בו בחרתי הוא ענישה על רצח ,בתוך הנושא הרחבתי על שלושה תתי נושאים:
המתת חסד ,ענישה על רצח ורצח של אישים.
העבודה תבחן את סוגי הרציחות שיש (המתת חסד ,הנחשבת לפי התורה כרצח לכל
דבר ,ורצח של אישים ).ותדון עמוקות על דרכי הענישה של פושעים שהורשעו ברצח,
ומטרות הענישה כן במשפט הישראלי ובמשפט העברי.
העבודה תבחן את התפתחות החוק הישראלי ,המסתמך גם על החוק העברי,
החקיקה החדישה ,והתפתחותה ,וכן תציג דוגמאות ופסקי דין שימחישו את החקיקה
ואת דרכי הענישה במציאות ,ועוד ,העבודה תכלול בתוכה גם מקורות מקראיים לגבי
דרכי הענישה בתלמוד ובמקרא ,פרשנויות של חכמים רבים וכל בסוף כל פרק תבוא
השוואה בין המשפט הישראלי לבין המשפט העברי ,ויראה את השונה והדומה בין שני
דרכי המשפט.
השאלות שליוו אותי במשך העבודה:
מהי מטרת הענישה חוץ מגמול?
מדוע המתת חסד אסורה במשפט העברי?
למה רצח של אישים נחשב חמור יותר בחברה מאשר רצח רגיל?
על כל השאלות האלה הצלחתי לענות בעזרת החומר המשפטי בו דנתי במהלך
עבודה.
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המתת חסד במשפט הישראלי

המתת "חסד" (בלועזית :אותנזיה ,Euthanasia ,מיתה טובה) משמעותה המתת אדם
הסובל ממחלה סופנית ,כאשר ידוע ,על פי ניסיונה של הרפואה המתקדמת ,שאין
סיכוי סביר שהחולה ישתקם או יתרפא .את חיי החולה אפשר לקצר על ידי פעולה
אקטיבית שמשמעותה המתת החולה על ידי הרופא המטפל ,או על ידי פעולה
פסיבית -הימנעות מטיפולים מאריכי חיים.
סוגיית המתת החסד במשפט הישראלי והעברי כאחד ,מעוררת דיונים רבים בין חוגים
שונים בחברה הישראלית ,כאשר בשנת  1996יצא חוק זכויות החולה ,ובתוכו סעיפים
שונים ,מתוכם סעיף  ,10גרם לתגובות נזעמות מאנשי הדת והחרדים שבחברה,
ולבסוף גרם לביטולו של הסעיף הזה ,להלן לשונו" :חולה סופני זכאי למות בכבוד ועל
פי עיקרי השקפת עולמו ואמונתו וככל שהדבר אפשרי ,בנוכחות שהמטופל רוצה בו
והרופא המטפל והמוסד הרפואי יסיעו לו במימוש זכות זו וימנעו כל דבר העלול לפגוע
בכבודו".
אנשי הסיעות החרדיות תפסו סעיף זה כסעיף המתיר המתת חסד ,ולכן ביקשו
להשמיטו או שלא יתמכו כלל בחוק .לאחר הוצאת הסעיף מהחוק ,ניתן היה להבין כי
סוגיית המתת החסד חשובה וראויה להיות מוכרעת בחוק נפרד ,כיוון שהיו שסוברים
שמניעת המתת חסד היא מניעת קיומו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,1כפי
שהובהר בפסק הדין יעל שפר נגד המדינה ,2בו הגיע ביהמ"ש להבנה כי בפתרון
הראוי בין ערכי העל הוא על פי עיקרון האיזון

 1ס"ח התשנ"ב ,עמוד  :150תיקון מס'  1ס"ח התשנ"ד ,ע"מ 90
 2ערעור אזרחי מס'  506/88יעל שפר ,קטינה באמצעות אימה ואפוטרופסיתה הטבעית נ' מדינת ישראל.
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המופיע בסעיף  38לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,ולפיכך אם הפגיעה עולה בקנה
אחד עם ערכיה יש לפעול ע"פ עקרון
האיזון בסעיף היתר פגיעה ,4בתנאי שהדרישה "שנועד לתכלית ראויה" והתנאי שיהא
"במידה שאינה עולה על הנדרש ".לאחר פרסום חוק זכויות החולה ב 1996 -החליטה
הרשות המחוקקת להתייחס לסוגיית המתת החסד בנפרד ,כדי להסדיר את הבעיות
שעלו בסוגיה ,ואכן כך היה ,כעשר שנים לאחר חקיקת חוק זכויות החולה ,התשנ"ו-
 1996נחקק חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו ,52005-ועל ניסוחו עבדו ועדה
ציבורית 6ובה ועדות משנה שהיו אמורות לשקף נקודות מבט שונות על הסעיפים
בחוק .החוק פרץ בתודעה הישראלית כחוק חדשני ופורץ גבולות אמנם ,למרות הדעה
הרווחת ישנן כמה בעיות קשות בחוק ,עיון בחוק אומר לנו כי ישנן קבוצות שלמות של
חולים הנשארות מחוץ לתחולתו של החוק .ההבחנה בין המתת חסד (פעילה) לבין
מיתת חסד (סבילה) הייתה מעין פשרה בין אלה שניסחו את החוק ,בעקבות הפשרה
נדרשה ההבחנה בין "טיפול בדיד" (או "מחזורי") לבין טיפול רציף.7

כיום חלק מהציבור ,מבקשים לתיקון הלקויים בחוק ,בעיקר באמצעות הוספת קבוצות
חולים אשר אינן נכללות בחוק ובמתן לגיטימציה למיתה בסיוע רפואי .חוק הנוטה
למות מגדיר את החולה הנוטה כך " :רופא אחראי מוסמך לקבוע כי הוא חולה הנוטה
למות ,אם כי נוכח המטופל סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו ,אף אם

 3סעיף  8לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו :פגיעה בזכויות
 4אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד לתכלית ראויה,
ובמ ידה שאינה עולה על הנדרש ,או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.
 5חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-
 6ועדת שטיינברג
 7טיפול רפואי מחזורי הוא טיפול הניתן באופן מחזורי ובהפסקות בין מחזורי הטיפול .אפשר להבחין באופן
ברור בין סיום מחזור טיפול אחד לתחילת המחזור הבא .לעומת זאת טיפול רציף היא טיפול רפואי שע"פ טיבו
הוא ניתן ללא הפסקות.
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ינתן לו טיפול רפואי ,אינה עולה על שישה חודשים".

8

הגדרה זו מעוררת קשיים רבים ביניהם אפשר לראות כי היא מוציאה מתחולת החוק
חולים הלוקים במחלה חשוכת מרפא ,אך לא נקבע כי נשארו להם שישה חודשים
לחיות והם מבקשים לסיים את חייהם ,קושי זה ,ועוד ,מטילים דופי ביעילות החוק
והאם ניתן לשנותו כדי שיוכל להתאים לכל החולים הסופניים אשר מבקשים לסיים
חייהם.
בסוגיית שלמה ראב 9הגיע להחלטה כי אימו נמצאת בכאבים רבים מידי -אך אין
באפשרות הרופאים להעניק לה המתת חסד שמע היא חורגת מגבולות החוק ,שלמה
החליט כי הוא יעניק לבדו לאימו את המתת החסד ,וניסה להמיתה באמצעות כדורים,
האם שרדה ,וכתב אישום הוגש נגד שלמה ,על ניסיון רצח .נושא המתת החסד,
הפאסיבית והאקטיבית כאחד ,עולה יותר ויותר בעולמה של ההלכה ,בפסיקת בתי
משפט ובפי הוגים רבים ,הסוגיה מדוברת לעניין שני מצבים :האחד ,לעניין החולה
הסופני ,והשני ,שמצבו פחות חמור ,לעניין החולה שנמצא במצב "צמח ".המתת חסד
הינו נושא סוער 10בחברה הישראלית ,דעות רבות צצות לאורח הזמן -בעד ונגד
החוק ,11וכן גם המון התערבויות לבקשה לשיפורו עקב ליקויו השונים ,אך לסיכום,
ניתן לומר שחוק הנוטה למות ,הינו אחד מהחווקים פורצי הדרך בכל העולם ,שחולל
שיניו בכל האתיקה הרפואית כולה ,וכן העניק למטופלים גוססים ,מוות מכובד
כשביקשו.

 8סעיף 8א לחוק.
 9פסק-דין בתיק ע"פ 4688/09
 10הסרט 'מיתה טובה' המציג את פרשת המתת החסד על המסך
 11עופר מאיר ,המתת החסד :בעד ונגד ,באתר 13.07.04 ,ynet
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המתת חסד במשפט העברי
הנחת היסוד בהלכה היהודית ,הינה שאין אדם בעלים לעצמו ,זאת אומרת ,האדם
אינו רשאי לזרז את מותו ,וגם לא לבקש מאחרים לזרז את מותו .האיסור על אדם
לזרז את מותו נלמד במקורות רבים וביניהם ספר החינוך מצוה ל"ד" :אך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש" .וכן גם הרמב"ם לומד זאת בפרק ב' הלכה ג' מהלכות רוצח
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מהפסוק" :את דמכם לנפשותיכם אדרוש זה הורג עצמו ".באיסור המתת החסד ישנם
שתי טענות עיקריות :האחת היא שאין אדם בעלות על חייו ,וזה בגלל שהנשמה ניתנה
לאדם רק כ'פיקדון' ,כמו שכתוב "ואתה עתיד ליטלה ממני 13".וממילא אפילו אם
האדם הגוסס יחיה רק עוד דקות ספורות ,אין להפסיק את חיו ,שכן בדקה האחרונה
עוד עשוי לחלוף במוחו הרהור של חרטה .הטענה השנייה היא ,שאין רופא שיכול
לקבוע סופית מתי האדם הגיע לקיצו ושאין לו סיכוי לשרוד ,שכן רק הקב"ה מחליט על
עזיבת האדם.
בתנ"ך קיים מקרה אחד יוצא מן הכלל אצל שאול המלך" :14ותכבד מלחמה על שאול
וימצאוהו המורים אנשים בקשת ויחל מאוד מהמורים ויאמר שאול לנושא כליו שלוף
חרבך ודקרני בה פן יבואו ערלים האלה ודקרוני והתעללו בי ולא אבה נושא כליו כי
ירא מאוד ויקח שאול את החרב ויפול עליה וירא נושא כליו כי מת שאול ויפול גם הוא
על חרבו וימת איתו ".אפשר להבין מן הכתוב כי שאול איבד את עצמו לדעת .תשובה
לבעיה העולה מן הכתוב מוצאים במדרש רבה 15הדורש את הפסוק" :אך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש",

 12משנה תורה ,ספר נזקים.
 13ברכות השחר ,תלמוד מסכת ברכות.
 14שמואל א' פרק ל"א
 15בראשית ל"ד
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בעלי התוספות 16אומרים על התורה ששאול חשש שלא רק מיסורים ממושכים אלא
מהתעללות שתיתכן ותוכל לשבור את רוחו ודעתו ,ובמקרה כזה ,כשאדם מקצר את
חייו כיוון שאין להם סיכוי ,וכי יש חשש שיעבירו אותו על דעתו ויתעללו בו בצורה
ממושכת כמו שכתוב "ודקרני והתעללו בי" ,אומרים המפרשים שאין איסור ,כי בשעת
השמד 17יכול למסור נפשו למוות ולהרוג את עצמו ועל המקרה זה בא המיעוט של
"אך".
על פי דברי הרמ"א "הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו ,אין קושרין לחייו ,אין סכין אותו
ואין מדיחין אותו ואין פוקקין את נקביו ואין שומטין הכר מתחתיו ואין נותנים אותו על
גבי חול ולא על גבי חרסית לא על גבי אדמה ואין נותנים על כריסו לא קערה ולא
מגרפה ולא צלוחית של מים ולא גרגיר של מלח ואין משמיעין עליו עיירות ואין שוכרין
חלילין ומקוננות ואין מעמצין את עיניו עד שתצא נשמתו וכל מאמץ עם יציאת הנפש
הרי זה שופך דמים 18".לדברי הרמ"א ,התייחס גם שולחן ערוך ותיקן והוסיף" -גוסס
הרי הוא כחי לכל דבריא ,אין קושרין לחייו ואין סכין אותו ואין מדיחין אותו ואין פוקקין
את נקביו ואין שומטין הכר מתחתיו ...ואין מעצמין את עיניו עד שתצא נפשו וכל
המעמץ עם יציאת הנפש הרי זה שופך דמים" 19וכן ,לפי דבריו של הרמ"א ושולחן
ערוך ,האיסור על פעולה אקטיבית כדי להמית אינו איסור רק על מעשה הריגה ממש,
אלא על כל פעולה מזרזת מוות( .למשל את הכר והכסת אסור להשמיט ).כעיקרון
תומכת ההלכה בהימנעות מהארכת חיים שאין בה תוחלת ,הרמ"א ושולחן ערוך
מתירים להפסיק לחטוב עצים במקום שבו נמצא גוסס או להימנע מלשים מלח על
לשונו ,כשהוא מניח שחטיבת עצים ומלח על הלשון מעכבים את צאת הנשמה וזירוז
המוות.
 16כינוי למאות תלמידי חכמים
 17כלומר במקרה של גזרות מיוחדות שתכליתן העברה על הדת.
 18יו"ד סימן של"ט סעיף א'
 19שולחן ערוך ,יורה דעה ,סימן של"ט
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לגבי השאלה ,על דבר חולה מסוכן אשר הרופאים התייאשו מלרפא אותו ,האם מותר
לתת לו כדורי הרגעה? (שמצד אחד מרגיעים אותו ,אך מצד שני מסכנים אותו עוד
יותר ).מסביר רש"י במקום "ולא אמרינן רחמנא מחי ואהו מסי" ,נמצא במקורות כי על
אף שקיים סיכון שאותם אמצעי רפואה יקרבו את קיצו של האדם ,הם מסייעים לריפוי
ייסוריו ולכן מותרים .דבר זה נלמד מהלשון "ורפא ירפא".20
לסיכום ,נושא המתת החסד במשפט העברי הינו נושא קשה ,שכן התייחסות רבות יש
לו ,רובן סבוכות ומקשות על האתיקה הרפואית .ניתן להבין כי עמדת ההלכה בנושא
המתת החסד היא מורכבת :ההלכה שוללת לחלוטין נקיטת פעולות שמזרזות בצורה
אקטיבית את מותו של אדם גוסס ,אך סלחנית יותר לגבי פעולות המתת חסד
פסיביות.

 20שמות כא' יט'.
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השוואה בין המשפט העברי למשפט הישראלי
גישת המשפט הישראלי להמתת חסד :בשנת  ,2005נחקק חוק הנוטה למות
התשס"ו ,המתיר המתת חסד ,או כפי נוסח החוק "להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה
הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים ,לבין ערך אוטונומיית הרצון של
האדם והחשיבות של איכות החיים" .21החוק כולל את הזכות לדרוש טיפול רפואי,
להימנע מקבלת טיפול רפואי ולהפסיק מתן טיפול רפואי שכבר החל במידה והמקרה
עונה על הקריטריונים הקבועים בחוק.
גישת המשפט העברי ,בשונה מגישת המשפט הישראלי ,אוסרת על עקרון המתת
החסד ,שכן ההלכה קובעת ,כי אדם אינו הבעלים לעצמו ולכן אינו יכול להחליט מתי
הוא רוצה למות ואינו רשאי לזרז את מותו .בתנך קיימים יוצאי מן הכלל אשר מתירים
המתת חסד( 22שעת השמד מהווה כחריג במשפט העברי כיוון שבשעת השמד יכול
למסור עצמו המטופל למוות וזאת כדי שלא יעבור התעללויות).אך לא מעבר לכך.

הדומה לשתי הגישות ,הישראלי והעברי כאחד ,הוא ששתי הגישות מסווגות את סוגי
המתת החסד לשני סוגים :המתת חסד פסיבית ,והמתת חסד אקטיבית.

במשפט הישראלי :הבחנה בין המתת חסד אקטיבית (פעילה) לבין המתת חסד
פאסיבית (סבילה) היא שבעוד המתת חסד אקטיבית ,מאפשרת להרוג את המטופל
בידי דבר ממשי (כמו רעל) ,המתת חסד הפאסיבית פועלת על עיקרון הימנעות
מטיפול מאריך חיים (כמו ניתוק ממכונת הנשמה)

 21סעיף (1א) לחוק
 22ראה עמוד 9
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במשפט העברי :תפיסת ההלכה היהודית היא שיש לנקוט כל פעולה ,לא משנה מה
המצב ,על מנת להאריך חייו של המטופל ,גם אם זה נגד רצונו.

שולחן ערוך והרמ"א מבדילים בין עשיית מעשה המקרב מותו של אדם ,דבר שהוא
איסור חמור ,לבין הסרת דבר המונע את פטירת החולה ,שהיא מותרת ,בכך
שמגדירים מתי המעשה הוא בגדר מותר ומתי הוא אסור לחלוטין:23
פעולות אסורות (זאת אומרת ,אקטיביות)" -אסור לגרום למת שימות במהרה ...אסור
להשמיט הכר והכסת מתחתיו" -אסור להשמיט את הכר וכסת מתוך תקווה שהמטופל
ימות.
פעולות מותרות (כביכול ,פסיביות) -הרמ"א ושולחן ערוך מתירים להפסיק לחטוב
עצים במקום שבו נמצא גוסס (ביתו) או להימנע מלשים מלח על לשונו ,כי לפי הנחתם
כריתת עצים והנחת מלח על הלשון הם גורמים המעכבים את צאת הנשמה.

לאחר שקראנו את עמדת המשפט העברי והישראלי ,נוכחנו לדעת שהעמדות שונות
מאוד זו מזו ,ואף מנוגדות אחת לשנייה ,וזאת אף על פי שהמשפט הישראלי יונק
מקורותיו מהמשפט העברי ,בעוד שבהלכה ,המתת חסד אסורה ,במשפט הישראלי
ישנה המתת חסד פסיבית למטופלים אשר עונים על סעיפי חוק הנוטה למות.

 23ראה עמוד 9
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ענישה על רצח במשפט הישראלי
רצח הוא עבירה על החוק מסוג פשע ,הכוללת המתת אדם בידי הרבים או היחיד
בכוונה תחילה .החוק בישראל כפי שבא לידי ביטוי בסעיף (300א) לחוק העונשין
מגדיר ארבעה סוגי רוצחים כשהוא מבדיל בין רצח המבוצע ב"כוונה תחילה" ,לבין
הריגה ב"מזיד"
עבירת הרצח ב"כוונה תחילה" – עבירת הרצח בכוונה תחילה כוללת את היסוד
הנפשי המיוחד שדרוש בעבירות רצח ע"פ חוק העונשין ,24ולה יש הגדרה נפרדת
בסעיף  301לחוק העונשין.
אלו הם ארבעת הרוצחים העיקריים לפי החוק הישראלי:25
" )1מי שגורם במזיד למותו של אביו ,אמו ,סבו או סבתו.
 )2מי שגורם בכוונה תחילה למותו של אדם (מוכר כ"רצח בכוונה תחילה").
 )3מי שגורם במזיד למותו של אדם תוך ביצועה של עבירה או בהכנות לביצועה או
תוך ניסיון להקל על ביצועה (מוכר כ"הריגה במזיד").
 )4מי שגורם למותו של אדם תוך ביצוע עברה אחרת על מנת להבטיח לעצמו או
לשותפו הימלטות מעונש".
מטרת הענישה במשפט הישראלי -לענישה השיפוטית במסגרת החוק יש כמה
מטרות ,אחת עיקרית מהן ,היא מטרת ההרתעה .מהותה של ההרתעה היא בעצם
לגרום לאזרחים והתושבים להישמע לחוק ,לדין ולכללי המוסר של המדינה ,תוך כדי
הפעלת פחד בשל התוצאות אם יפרו את הכללים .לעיתים קרובות ,ההרתעה תלויה
בתוצאות החברתיות והחשיפה התקשורתית של ההרשעה :בבושה מהשערורייה,
בתוצאות הכלולות בהרשעה ,וכדומה .לפי כך ,הבושה והסטיגמה תלויות במידת
 24ס' ( 300א)()2
 25סעיף  300לחוק העונשין
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פרסום העבירה ,המאסר ,וההרשעה ,ככל שהחשיפה התקשורתית תהיה רחבה יותר,
כך מידת ההרתעה תגדל .אפשר לכנות את הרתעת הכלל גם כ"מניעה כללית" וכן
לכלול בה את ההשפעות החינוכיות של העונש (בניית עקרונות מוסר ,לדוגמא).
אין ספק כי להרתעה יש מטרה תועלתית ומטרה תוצאתית ,שכן כאשר בזכות
ההרתעה העבריין בפועל לא יחזור על מעשיו או העבריין בכוח יתגבר על הפיתוי של
העבירה על החוק.
עוד מטרה לענישה במשפט ,הינה מטרת התגמול -אחת הדרכים שבה החברה יכולה
להתמודד עם העבירה ועם רגש הנקם שנוצר כתוצאה ממנה .מטרת התגמול בענישה
היא להוציא מידי האזרחים הפגועים את הזכות לנקמה אישית ולהפקידה במוסדות
חברתיים מוסמכים.
ענישה על רצח -בסעיף (300א) לחוק העונשין המחוקק קובע כי העונש על עבירת
רצח הינו מאסר עולם ,ומאסר עולם בלבד .זאת אומרת ,במידה ונאשם מואשם
בעבירת רצח ,בפני בית המשפט עומדת רק האפשרות האחת והיא לגזור על הנאשם
מאסר עולם.
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מאסר עולם -כאשר מוטל עונש מאסר עולם ,תקופת המאסר מוגדרת ללא הגבלת זמן
ויכולה להימשך לכל אורך חיו של האסיר ,ורק נשיא המדינה ,בהתאם לסמכות
שניתנה לו ב"חוק יסוד :נשיא המדינה" יכול להפחית מעונשו של האסיר.
הדבר נקרא קציבת עונש ,כאשר רק לאחר קציבת העונש על ידי נשיא המדינה זכאי
האסיר לזכויות כגון יציאה לחופשה וניכוי שליש על התנהגות טובה-זאת בהתקיים
פרמטרים נוספים .במסגרת האפשרות לבקש שחרור על תנאי וניכוי שליש מתקופת
המאסר ,אסירים רבים יוכלו לצאת לחופשי אחרי  16שנים או פחות .בפסק דינו של
יורם שקולניק ,אשר הואשם ברצח בשנת  ,261993העניק נשיא מדינת ישראל ,בזמנו
עזר ויצמן ,חנינה בעונשו של יורם ,וכן קיצץ את זמנו בכלא ,היו הרבה מתנגדים
להחלטת קיצוב זמנו של יורם ביניהם היועץ המשפטי לממשלה ,השב"כ ,וכן יו"ר
מפלגת מר"צ זהבה גילאון ,וכן עתירתם על ההחלטה התקבלה ויורם נשאר בכלא.

27

לאחר מכן ,וועדת השחרורים הורתה על דיון חוזר בבקשתו של המשיב ,ולאחר דיונים
רבים ,הוועדה החליטה ברוב שופטים שלחרר את יורם החליטה אחרי שריצה כ11
שנים בבית הכלא ,וכן הוא שוחרר ב 18-בפברואר .2001

 26ע"פ  3235/94שקולניק נ' מדינת ישראל
 27בג"ץ  1920/00גלאון נ' ועדת השחרורים
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ענישה על רצח במשפט העברי
הענישה על רצח במשפט העברי ,היא החמורה ביותר ,שכן שפיכות דמים במהלך
הדורות ,נעשתה העבֵ רה החמורה ביותר .וכך הרמב"ם כתב רבנו משה בן מימון,
בספר "משנה תורה"" :ואין לך דבר שהקפידה תורה עליו כשפיכות דמים ,שנאמר:
'ולא תחניפו את הארץ ...כי הדם הוא יחניף את הארץ"'

28

לפי דין התורה ,עונשו של רוצח הרצח במזיד הינו עונש מוות ,כי כפי שנאמר
בבראשית פרק ט' פסוק ו' " :שפך דם האדם ,באדם דמו ישפך כי בצלם אלוקים עשה
את האדם" וכן ,על כל ברוצח במזיד עובר הכלל הגדול בדיני הראיות במשפט
העברי ,ועל פיו ,צריך לפחות שני עדים אשר ראו את הפשע וכן קודם לכן הרתיעו את
הפושע שכן מעשיו יחשבו כפשע ,וראו את הפשע מתחילתו ועד סופו ,וכן ,גם אם
הפושע הודה בכך ,זה לא מספיק :העדים צריכים לבוא ולהעיד ולעמוד בחקירות
ובדרישות ובבדיקות ,והשופטים צריכים להשתכנע שעדותם נכונה ושאינם עדי שקר.
וכך כתב רבנו הרמב"ם" :גזירת הכתוב היא שאין ממיתין בית דין ולא מלקין את
האדם בהודאת פיו ,אלא על פי שניים עדים"

29

הדבר אינו חל על הורגים בשגגה ,שכן אלו שהרגו בשגגה אינם מקבלים את דינם של
הרוצחים במזיד (עונש מוות) אלא מוגלים אל על ערי המקלט .וכך נכתב בספר שמות:
"מכה האיש ומת -מות יומת .ואשר לא מדה והאלוקים אינה לידו -ושמתי לך מקום
אשר ינוס שמה".

30

 28משנה תורה ,הלכות רוצח ושמירת הנפש א ,ד.
 29הלכות סנהדרין יח ,ו.
 30ספר שמות פרק כא' יג-יד
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הגלות היא אחת מדרכי הענישה במקרא ,למרות שניתן לראותה כמצילת נפש ,שכן
עוזרת לרוצחים בשגגה אמצעי הגנה להורג מפני קרובי הנהרג ,הנקראים גם גואלי
הדם 31.בגלל ניסיונותיהם להרוג את הרוצח של קרובם ובכך לגאול את דמו ולהעניק
נקמה.
מטרת העונש במקרא -התכלית העיקרית של הענישה במקרא ,היא מטרה תועלתית-
מעשית .עיקר המטרה היא הרתעת הציבור מלעבור עבירות דומות ע"י הבהרה
ברורה שכי כל העובר על עבירה נענש בצורה חמורה" :וכל העם ישמעו וייראו ולא
יזידון עוד32".אם זאת ,מטרת ההרתעה איננה סיבת העונש אלא תוצאה רצויה .רבים
הטוענים ,וביניהם ר' חסדאי קרשקש כי אלוקים איננו מעניש לשם הנקמה ,אלא כדי
להטיל פחד על אותו האדם שעבר על העבירה ,בכדי של יעשה עוד מעשים אסורים
ויגאל את עצמו מפשע .ומכאן יוצא כי העונש הינו אלא רק אמצעי לחזק את רצון הטוב
שבאדם ,אך דברים אלו נאמרים אך ורק במקביל לעבירות קלות יחסית ,ולא על
עבירות רצח .שכן על עבירות רצח פועל לרוב מנגנון "מידה כנגד מידה -".עיקרון
בסיסי בתורת הגמול ,וכן לפיה ,ועל פי חוקי המקרא ,מי שפגע באחר יש לפגוע בו
באותו האופן" ,כאשר עשה  -כן יעשה לו"
ְׁש ְל ֶּמנָּה ,נֶּפֶּ ׁש ַתחַ ת נָּפֶּ ׁש.
ּומכֵה נֶּפֶּ ׁש ְבהֵ ָּמה י ַ
יּומתַ .
"ו ְִאיׁש ,כִ י ַיכֶּה כָּל-נֶּפֶּ ׁש אָּ ָּדם ,מֹות ָּ
ו ְִאיׁש ,כִ י-י ִֵתן מּום בַ ע ֲִמיתֹו ,כַאֲ ֶּׁשר עָּ ָּשה כֵן יֵעָּ ֶּשה לֹוֶּׁ .שבֶּ ר ַת ַחת ֶּׁשבֶּ ר ,עַ יִן ַתחַ ת עַ יִןֵׁ ,שן
ַתחַ ת ֵׁשן ,כַאֲ ֶּׁשר י ִֵתן מּום בָּ אָּ ָּדם ,כֵן ִינ ֶָּּתן בֹו".

33

 31ספר דברים י"ט ,ה-ו
 32דברים י"ז ,י"ג.
" 33ויקרא כ"ד י"ז-כ
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השוואה בין המשפט הישראלי למשפט העברי
גישת המשפט הישראלי בענישה על רצח :המשפט הישראלי מתייחס לעבירת הרצח
כהעבירה החמורה ביותר ,ולכן במסגרת החוק ,ענישה על רצח במדינה ישראל תהווה
כענישה חמורה ביותר (מאסר עולם) שתקופת עונשה יחול לכל אורך חייו של הפושע
אלא אם כן חלה עליו חנינה מהנשיא ושוחרר קודם לכן.34
גישת המשפט העברי בענישה על רצח הינה חמורה בהרבה מאשר גישת המשפט
הישראלי ,בעוד המשפט הישראלי אוסר על עונש מוות אלא אם כן נעשה עבירה של
בגידה במדינת ישראל ,35פגיעה בריבונותה של ישראל ,36חרחור מלחמה או סיוע
לאויב במלחמה 37או מעשה שנחשב פשע כלפי האנושות ו/או העם היהודי .38גישת
המשפט העברי מאפשר עונש מוות גם במקרי רצח כל עוד הרצח נעשה במזיד וכל
התנאים על מנת להאשים את הפושע נמצאים (הרתעה ,עדים וכדומה ).בעוד כל
עונש מוות עוסק תחת עקרון "מידה כנגד מידה ".לפי המקרא.
אם השוני בין סוגי הענישה ,מטרות הענישה ,בגישת המשפט הישראלי והעברי
דומות ,ושתיהן עובדות על עקרון ההרתעה ,התגמול וההגנה מפני מבקשי נקמה.
שתי הגישות מספקות את העונשים על מנת להרתיע את העם שיזהר במעשיו ולא
יחזור על מעשי פשע.

 34חוק יסוד :נשיא המדינה
 35לפי סעיף  94בחוק העונשין
 36סעיף  97בחוק העונשין
 37סעיפים  98ו 99בחוק העונשין
 38חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,התש"י 1950-והחוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם-
1950
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רצח של אישים במשפט הישראלי
עבירת הרצח מכל סוג שהיא הינה נחשבת כאחת העבירות החמורות ביותר ,בכל סוגי
המשפט ,שכן עבירת הרצח עוברת על הנורמות הבסיסיות של החברה .רצח ,מכל סוג
שהוא ,נחשב כעבירה משמעותית .אם כך ,במה שונה רצח של אישים מרצח רגיל?

בעוד כשרצח רגיל פוגע במשפר אנשים מצומצם יחסית ,כיוון שבדרך כלל נעשה על
רקע אישי ,רצח של אישים פוגע באוכלוסייה שלמה ומאפשר פגיעה משמעותית
בציבור .שכן ,בעוד שאדם רגיל הנרצח ,מותו פוגע רק בקרוביו ,רצח של אישיות פוגע
בתומכי האישיות ,במשפחתו ,בציבור הכללי שכן נותן לגיטימציה לרצח במקום דרכים
אחרות לפתירת הבעיה העולה מהאישיות ,וכן ,תשומת הלב התקשורתית מושכת עוד
פושעים לבצע מעשים דומים במחשבה שזה משרת את הצדק במקום לפעול אחרת.

רוצחים שהפרו את הנורמה הבסיסית של "לא תרצח ".ורצחו אנשים מן הישוב על
רקע אישי ,לאומני וכדומה ,מצליחים להתגונן במפני גזר הדין בדרכים שונות דרך
סייגים שונים שהחוק סיפק להם (טענת הגנה עצמית ,היעדר כוונה תחילה ,או אי
כשירות משפטית (.אך פושעים הרוצחים אישיות חשובה ומרכזית ,מנסים להצדיק את
מעשיהם דרך רעיון או אידיאל מאוד ברור שהיה להם ואותו הם מאמינים שהאישיות
החשובה שרצחו הפרה אותה במידה מסוימת ובכך מנסים לקרוא תיגר על הנכונות
של השיטה המשפטית .המקרה המוכר ביותר במדינת ישראל ברצח של אישיות
מוכרת הינו רצח רבין.39

 39רצח פוליטי שאירע ב 4-בנובמבר ( 1995י"ב בחשוון ה'תשנ"ו)
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רצח רבין הינו אחד מהרציחות הכי מוכרות בישראל ,שכן יצחק רבין היה ראש
ממשלת ישראל ,שהשפיע על המון אנשים ,ומותו השאיר שוק בחברה הישראלית.
הרצח עצמו אירע ב 4-בנובמבר בשנת  .1995הרצח אירע בכיכר מלכי ישראל
(לעתיד -כיכר רבין) בעת עצרת לכבוד השלום ,רבין ירד במדרגות מלווה במאבטחים
בעוד נורה בידי יגאל עמיר המתנקש ,ומת מפצעיו .הרצח היווה כנקודת משבר
במדינה וכן תואר כנקודת שבר ביחסים בין הימין והשמאל בישראל.
בפסק דין 40שהוגש נגד יגאל עמיר ,הוא קיבל את תקופת הזמן הארוכה ביותר -מאסר
עולם.
שופט בית המשפט העליון ,אליעזר גולדברג ,בפסק הדין שבו דחה את ערעורו של
עמיר על הרשעתו ואמר על ביצוע הפשע "שמענו ערעור זה ,שאנו דוחים אותו בזה,
ביום כ' בתמוז ,יום פטירתו של בנימין זאב הרצל .את המדינה חזה ,האפשרות כי
מנהיג יהודי במדינת היהודים שתקום ,יירצח בידי יהודי ,ודאי שלא עלתה על דל
מחשבתו .לא כך חזו ראשונים כי יקרה בהגיענו לעצמאות .ואף אנו ,שכבר למדנו
לעמוד על הפער בין החזון למציאות ,לא נטה לבנו להאמין כי נבלה אשר כזאת תהיה
בישראל .באה המציאות וטפחה על פני ראשונים ואחרונים .ראש ממשלתה של מדינת
ישראל אכן נרצח בידי המערער".
יגאל נכלא בתנאי בידוד ,בשונה מפושעים שרצחו אנשים מין הישוב ,וכן אסר עליו
להתייחד עם חברתו ולהינשא לה ,דבר שהגיע לרוב האסירים בחוק.41

 40ע"פ  3126/96יגאל עמיר נ' מדינת ישראל
 41פקודת נציבות מס'  - 04.47.00התייחדות וסיוע לפריון אסירים ועצורים.
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ההתייחסות החריגה יחסית אל יגאל אמיר נאמרה רבות בתקשורת ובידי עיתונאים
רבים ,ביניהם גם עיתון הארץ' שכתב":42אם עמי פופר ,שרצח שבעה ערבים ,והרצל
אביטן ,שרצח מנהל בית כלא ,זכו להתייחד עם נשותיהם ,אין להבין במה יגאל עמיר
שונה מהם ,אלא אם כן עמיר מופלה לרעה בשל תחושת הנקם והתיעוב שחש
הציבור ,ובכלל זה השופטים ,כלפיו ....במדינות מסוימות ,שישראל למרבה השמחה
אינה נמנית עמן ,היה אולי רוצח ראש הממשלה מוצא להורג ,לכן לכבוד ייחשב
למדינת ישראל שבית המשפט מתכנס כדי לדון בזכותו להתייחד .עם זאת ,קשה
לקבל את אפלייתו לרעה לעומת רוצחים אחרים ,שפלים ומסוכנים לא פחות ממנו".
לסיכום ,רצח של אישיות מוכרת נחשב כרצח קשה ומורכב יותר שכן רוצח שהורג
מנהיג ציבור ,אין הוא הורג רק אדם ,אלא גם רעיון ,ולכן תנאי מאסרו צריכים להיות
חמורים יותר מתנאי רוצח שרצח על רקע אישי.

 42גם יגאל עמיר הוא אדם ,באתר הארץ 9 ,במרץ 2005
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רצח של אישים במשפט העברי
"אין לך דבר שהקפידה תורה עליו כשפיכות דמים 43".אומר הרמב"ם ,אם זאת ,רצח
של מנהיג ציבור (או במילים אחרות ,מלך ישראל ).חמורה יותר מרצח רגיל .בספר
שמות ,אמר דוד בעת שהיה בורח מפני שאולי המלך (במקום להורגו): :חלילה לי מה'
אם אעשה את הדבר הזה לאדני למשיח ה' לשלוח את ידי בו כי הוא משיח ה' הוא".
דברי הרב יצחק סורוצקין המקבילים לדברי דוד ולפיו ישנה חומרה מיוחדת בהריגת
מלך יותר מאשר הריגת אדם מין הישוב שכן רציחת מנהיג היא פגיעה במשיח ה'.
כשהעם בוחר לו מנהיג ,לפי המקרא ,ישנה הסכמה אלוקית על המינוי ולכן כל רצח
של מנהיג איננו רק פגיעה במנהיג בקרוביו ,אלא גם מרידה בדברי השם ,שכן הוא
הסכים על מינוי המנהיג ועצם רציחתו והתנגדות לו היא מרידה לא רק בו ,אלא גם
בשם שאחראי לו ,ולכן רצח מנהיג נחשב כלא פחות מהשחתה מוסרית שפוגעת
בצורה חמורה ברוח הדת ושלווה של הציבור ובעצם קיומו הלאומי של עם ישראל,
ומעשה זה גורם לחילול שם שאין כמותו ,מעשה כמו זה אף יכול להביא את העם
לאיבוד שלטונו בארץ ישראל.
ואת כל זה נלמד במה שנאמר ליהוא בן נמשי" :בני רבעים ישבו לך על כיסא
ישראל 45".יהוא היה מלך על ישראל בתקופת  842עד  814לפנה"ס ,לאחר שביצע
הפיכה נגד קודמו ,יורם בנם של אחאב ואיזבל.
יהוא רצח את אחזיה ,מלך יהודה ובכך ביצע רצח של מנהיג עם שנבחר בידי השם,

 43הלכות רוצח א ,ד
 44שמות כ"ד פסוק ו'
 45מלכ"ב י ,ל
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44

ובנוסף לכך ,השמיד את כל בית אחאב .יהוא נענש על מעשיו החמורים וכן גם העם
נענש על דבריו החמורים.

בשונה מרצח רגיל ,אומר הרלב"ג" :ואף על פי שלא היו שם עדים ,והיה מרשיע את
עצמו ,והיה מפני זה פטור בדין ,הנה עשה דוד להוראת שעה ,שלא יקלו אנשים
לשלוח ידם במלכות ".זאת אומרת ,שאם ברצח רגיל נדרשת אזהרה מראש ושני עדים
כשירים אשר יעידו על המעשה ,ברצח של מנהיג ציבור ,על פי הרלב"ג ,די בהודאתו
של הרוצח ,וזאת כדי לספק הרתעה גדולה יותר .בנוסף במקרא נאמר גם כי עונשו
של שולח יד במלך שונה מעונש מוות רגיל (שבדרך כלל היה סקילה באבנים או
תליה ).עונשו של רוצח מנהיג ציבור היה קיצוץ ידיו ורגליו ותלייתו 46ושיטה זאת של
עונש הייתה כדי לסמל שאיש לא יעז עוד לשלוח ידו במלך.

לסיכום ,רצח של כל אדם לפי המקרא הינו דבר חמור ,וחמור עוד יותר אם הוא רצח
של מלך וכל מנהיג בעם ישראל ,מכיוון שעצם רציחת מנהיג ציבור מהווה השחתה
מוסרית קשה ,פגיעה בלב האומה ,וכן עד כדי סילוק השכינה 47ואיבוד אחיזת עם
ישראל בארצו ,ועונשו של שולח יד במנהיג ,יהא עונש מוות קשה וכואב.

 46שמואל ב' ד,י
ְׁ 47שכִ ינָּה בספרות היהודית ,הינה ההתגלות האלוהית בעולם.

-23-

השוואה
גישת המשפט העברי לרצח אישים -התורה מחמירה ביותר בכל הנוגע בשפיכות
דמים ,אך מבחינתה ,חטא אפילו גרוע מרצח הינו רצח של מנהיג ציבור ,מכיוון שלפי
האמונה ,ברגע שנבחר מנהיג בידי העם ,הוא נבחר גם בידי השם ,ולכן כל ניסיון
התנקשות בחייו מהווה מרידה בשם ומהווה כפשע חמור ביותר הפוגע מוסרית בעם,
ולכן ,כל המושיט ידו במנהיג ציבור ורוצח אותו ,די בהודאתו בלבד( 48בשונה מרצח
של אדם מין הישוב -שבו נצרכת התרעה ושני עדים לפחות ).כדי להרשיעו ולגזור
אותו לגזר דין מוות אכזרי השונה מגזר דין מוות רגיל.

49

בשונה מהמשפט הישראלי ,גזר דינו של רוצח אישיות מוכרת ,בין אם על רקע לאומני
או פוליטי ,זוכה לאותו גזר דין כמו אדם שרצח איש מן השורה ,בכדי להדגיש את
עיקרון השוויון.

למרות זאת ,פסק דינו של אדם שרצח אישיות ידועה מוחמר יותר מבחינה תקשורתית
וכן מופעלים לחצים רבים מידי הציבור הפגוע להחמרת עונש הרוצח ,אף על פי כן,
ההחמרה היחידה שיש יכולה להיות אך ורק בתנאי מאסר ,50אך לא בחומרת העונש.

 48ע" דברי רבי לוי בן גרשום
 49שמואל ב' ד,י
 50ניתן לראות למשל החמרה באיסור ההתייחדות של יגאל עמיר עע"א  4714/04יגאל עמיר נ' שירות בתי
הסוהר
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סיכום
עיקרי עבודה זאת היו על עיקרי המשפט הישראלי בענישה ואת דרכי ביסוסו על
המשפט העברי.
במהלך העבודה קראנו כי המתת חסד ,נחשבת כמותרת בחוק 51בדבר שעולה על
סעיפי החוק ,בנוסף ,קראנו כי המתת החסד הינו עניין רווי בדעות שונות ובוויכוחים
שונים בין הוגים שוני ,לבסוף ,למדנו על החקיקה ועל הפסיקה בכל הנוגע להמתת
חסד והגענו להבנה שלמרות הבעייתיות בנושא ,המתת החסד בישראל מותרת באופן
עקרוני .לאחר מכן ניגשנו למשפט העברי ,בו למדנו על התנגדות המקרא על המתת
חסד שכן אין אדם בעלים לעצמו ,ולפי התנ"ך ,אף רופא אינו יכול לקבוע בצורה חד
משמעית את קיו של אדם ,ובטח שלא לזרזו .אם זאת ,המשפט הישראלי אפשר
המתת חסד.
בנוסף ,למדנו בהמשך העבודה ,כי ענישת המוות בישראל אסורה פרט לעבריינים
מסוימים שנקבעו בחוק ,ולמדנו של עונשם של רוצחים לפי שיטת המשפט הישראלי
הינו מאסר עולם ,ושישנה אפשרות לקבל חנינה מהנשיא ,בהתאם לתנאים ,למרות
זאת ,במשפט העברי למדנו כי דינו של רוצח הינו דין מוות שכן המשפט העברי
מחמיר ביותר בכל הנוגע לשפיכות דמים ,ורואה בזאת כאחד מהחטאים הגדולים
והאסורים שיש.
לבסוף ,קראנו ולמדנו על רצח של אישים במשפט הישראלי ,למדנו כי המשפט
הישראלי אינו מקל ראש בכל הנוגע לרוצחים ,ואינו נותן דין מיוחד לרוצחו אישים לפי
עיקרון השוויון .למדנו שדינו של רוצח של מנהיג ציבור במשפט הישראלי יהיה דין
חמור כשל רוצח אדם מן השורה ,אך הטבת במאסר לא יחולו עליו.

 51חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-
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בניגוד לכך ,למדנו כי במשפט העברי ,ישנו דין מיוחד לרוצחו של מנהיג ציבור שכן
מבחינת שיטת המשפט העברי ,רצח מנהיג ציבור מהווה כעבירה כפולה כיוון
שמבחינת האמונה ,ברגע שהעם בוחר לו מנהיג ,גם השם מסכים על מינוי אותו
המנהיג ,ולכן כל ניסיון התנקשות בו יהווה כמרידה בשם וכהשחתה מוסרית קשה.
לבסוף ,העבודה הראתה לנו היבטים שונים על סוגיות שונות ,העבודה לימדה אותי
אישית קצת יותר לעומק על עיקרי המשפט העברי וכיצד המשפט הישראלי עושה
שימוש בו.
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ביבליוגרפיה
חקיקה
חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-
חוק העונשין ,התשל"ז1977-
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,התשנ"ב1992 -
חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,התש"י1950-
חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם1950-
פסיקה
ערעור אזרחי מס'  506/88יעל שפר ,קטינה באמצעות אימה ואפוטרופסיתה הטבעית
נ' מדינת ישראל.
פסק-דין בתיק ע"פ 4688/09
ע"פ  3235/94שקולניק נ' מדינת ישראל
בג"ץ  1920/00גלאון נ' ועדת השחרורים
ע"פ  3126/96יגאל עמיר נ' מדינת ישראל
ספרות פסיקה
שמות כא' יט' יג-יד כ"ד פסוק ו'
שמואל א' פרק ל"א שמואל ב' ד,י
בראשית ל"ד
ספר דברים י"ט ,ה-ו י"ז ,י"ג
ויקרא כ"ד י"ז-כ
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