
26 6 בנובמבר 2014  חושבים ירוק למען איכות הסביבה 
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הכותב הנו תושב משגב, עורך דין המתמחה בתחומי המשפט דיני תעבורה והמשפט פלילי, בעל משרד בכרמיאל 

www.ohaber.co.il ,054-3552544 ובחיפה

סוגיות משפטיות בחיי היום-יום

המשך

הקדמה
ראשית, הקדמה קצרה...

אני, כותב שורות אלו, תושב משגב. בחיי המקצועיים אני עורך 
דין העוסק בד בבד בתחום הפלילי ובדיני התעבורה.

עם  לקוחות  לחיי  מביא  המקצועי  עיסוקי  הדברים,  מטבע 
מקורם  וחלקם  ועצובים  כואבים  חלקם  אישיים,  סיפורים 
ן רגע את נתיב חייהם ללא הכר,  בטעות קטנה, טעות שמשנה בִּ
עם סיכוי ממשי כי יואשמו בפלילים. כל זאת, לצד אי הנעימות 
החברים  המשפחה,  מתגובת  החשש  ולצד  גדולה  כך  הכול 

והשכנים.
לא כולם מודעים לכך, אומנם המשפט הפלילי הנו תחום 
השונים,  התקשורת  בכלי  רבות  בו  ועוסקים  מאד  רחב 
אולם במציאות ומעבר לדפי העיתון, כל אחד מאתנו עלול 
להיתקל בחייו – גם אם במקרה, או גם אם במעשה שגגה – 

במפגש עם רשויות החוק, מפגש שמטבע הדברים אינו 
בכך,  רגיל  שאינו  לאדם  כלל  כל פשוט  על 

המשתמע מכך.
שונים  סיפורים  כאמור, 

לפתח  מגיעים  ומשונים 
משרדי. כל צלצול טלפון 

בצדו  להביא  עלול 
מורכב  מקרה  האחר 

מאין כמוהו, כדוגמת 
שמתקשר  אב 
שבנו  לאחר  אליי 
נעצר  הסטודנט 
לאחר  במפתיע 
בגניבה;  שנחשד 

עובד הייטק שקיבל 
באמצעות  לביתו, 

הדואר, כתב אישום בגין 
עבירת שימוש עצמי בסמים קלים; 

לתגרה  שהתפתח  שכנים  סכסוך 
ונסתיים בהגשת כתב אישום פלילי; 

תעבורה  תיקי   – תתפלאו  ואפילו, 
שבגינם נחקר הנהג בתחנת המשטרה. 

ועוד ועוד מיני דוגמאות.
מפעם לפעם עולה בי מחשבה, שמא עליי 

בעתיד  ולאגדם  מקרים  מאותם  חלק  לתעד 
זה  בשלב  לכן  למשרדי.  המגיעים  סיפורים  אותם  עם  כספר 
שאתם  לעיתון  טור  לכתוב  להתחיל  ראשון,  כצעד  החלטתי 
מחזיקים כעת בידכם, ולנסות לשתפכם עד כמה שאפשר באותן 

סיטואציות שאני חווה.
משפטי  כייעוץ  משמשות  אינן  הח"מ  מילות  להדגיש,  חשוב 
או המלצה כזו או אחרת, לא זו המטרה. המטרה היא הרחבת 
הידע בנושאים מחיי שגרתנו, שלא תמיד ברורים לנו מחד גיסא, 
לעניין  הקוראים,  לכם,  לגרום  מקווה,  אני  כך  גיסא,  ומאידך 

ולסקרנות מדי קריאה וקריאה.
תרתי  שינה,  מדיר  שהוא  אומר  שהייתי  בנושא,  אפתח  וכעת 

משמע, אצל רבים מאתנו – נושא הפריצות לבתים.

איך להתנהג במקרה של פריצה לביתנו?
לפני כחצי שנה, בתקופת חג הפסח, ולצערי המצב ממשיך גם 
הייתה עלייה דראסטית במספר הפריצות לבתים  בימים אלו, 
ניסיון  אפילו התרחש  באחד המקרים  כאשר  גוש שגב,  באזור 
כניסה אלים לבית אחד התושבים, שעה שהפורץ החזיק בידו 

סכין.
רבים מלקוחותיי וממכריי פנו אליי פעם אחר פעם בשאלה:

"מה  בתוך   הפורץ  את  פנים  אל  פנים  אפגוש  אם  קורה 
ביתי?"

על  להגן  לי  מותר  בכלל  "האם   
כן  ואם  משפחתי?  בני  ועל  עצמי 

איך?!" 
רבים  הנ"ל,  לשאלות  מעבר 
חזרו ושאלו אותי לגבי פרשה 

הזכורה בשם "חוק דרומי".
מושג  הנו  דרומי"  "חוק 
כולם  שלא  מושג  ערטילאי, 
ואת  האמיתית  מהותו  את  מכירים 
על  פרשה  אותה  של  השלכותיה 
רובנו  אבל  היומיומיים.  חיינו 
זוכרים במעורפל, כי במקרה שפורץ 
נמצא בביתך, קיימת זכות חוקית להגן על עצמך, 
גם במחיר פגיעה בחייו של אותו פורץ, וכל זאת 
גם ללא נשיאה באישום פלילי עקב אותו מעשה.

האם נכון הדבר? 
לנהוג  עלינו  איך  להבין  ננסה 
באישון  חלילה,  שבו  במקרה 
לביתנו.  פורץ  זר  אדם  לילה, 
חיינו  זה,  כמות  במקרה  האם 
בחלק  האזרחים  לחיי  דומים 
ממדינות הדרום בארה"ב, שם 
אדם  בכל  לירות  מתיר  החוק 
או  ביתך,  לשטח  הפולש  זר 
צעדינו  לחשב  עלינו  שמא 

בתבונה?
שינוי  חל  כאמור, 
לאחר  מהותי 
"שי  פרשת 
כאשר  דרומי", 
חוות  בעל  דרומי,  שי  בשם  אדם  הבחין   2007 לינואר  ב-13 
לשער  המתקרבים  אנשים  בשני  חברון,  הר  בדרום  בודדים 
פריצות  עם  ישראל  חקלאי  התמודדו  תקופה  באותה  החווה. 
לגנוב  במטרה  חקלאיים,  לשטחים  מיעוטים  בני  של  מרובות 

חיות משק ורכוש.
רובה  נטל  הוא  דרומי,  שי  נגד  שהוגש  האישום  כתב  לפי 
שהחזיק ללא רישיון, רץ לעבר שניים מן הפורצים בזמן שכבר 
שהחלו להימלט משטח החווה, וירה בהם מספר כדורים. חלק 

מהכדורים  פגעו בגבו של אחד מן הפורצים וגרמו למותו.
ללא  ירה  דרומי  כי  טענו  מכן,  לאחר  עדות  שנתנו  הפורצים 
התראה או אזהרה, ושי דרומי נעצר בחשד לרצח. לאחר מכן 

הוא הואשם בבית המשפט בהריגה. 
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עלתה  שבע,  בבאר  המחוזי  המשפט  בבית  שנערכו  בדיונים 
הדילמה – האם מותר בכלל לאדם לירות בפורץ או במסיג גבול, 
והאם מדובר בהגנה עצמית או שמא מדובר בהריגה או ברצח?

הארץ  ברחבי  רבות  מוסריות  תהיות  העלתה  זו  שאלה  אכן, 
באותה תקופה, והיא חוזרת על עצמה עד עצם היום הזה.

מעצרו של שי דרומי באותה תקופה עורר, כאמור, דיון ציבורי 
רחב במדינת ישראל, דיון שחרג מגבולות הפרשנות המשפטית 
יהודים לערבים, כאשר נשאלה שאלה  בין  גם ליחסים  ושגלש 

מהותית: האם רשאי אדם לירות בפורץ או במסיג גבול?
הוא  ותקדימי  ממושך  משפטי  הליך  לאחר   – דרומי  שי  לגבי 
בכוונה  והחבלה  ההריגה  מעבירות  המשפט  בית  ידי  על  זוכה 
רישיון,  ללא  נשק  כלי  נשיאת  של  בעבירה  הורשע  מחמירה, 
וכך, ללא מתכוון,  ונגזר עליו עונש של עבודות שירות בלבד. 
ביתם של  על  להגנה  ולסמל  לאומי  גיבור  דרומי לכמעט  הפך 

אזרחי ישראל.
הליך משפטי זה הוביל לחקיקת שינוי בחוק העונשין, המכונה 
כאמור, "חוק דרומי", שקבע, כי בתנאים מסוימים קיימת הגנה 
מפני הרשעה פלילית בגין מעשים כמו אלה שביצע שי דרומי. 
ועל קרוביו הנמצאים  זכות להגן על עצמו  יש  קרי, לכל אדם 

בביתו שלו, ומעבר לזה גם להגן על רכושו.
התיקון ש"חוק דרומי" הוסיף לחיינו הוא בכך שהוא מתיר לנו, 
בעצם, להדוף באמצעות כוח אדם הנכנס לביתנו ו/או לשטח 

שבבעלותנו, ללא רשותנו.
אולם חשוב להדגיש ולהבהיר, כי גם אחרי חקיקת החוק הנ"ל, 
אין הדבר אומר, כי ניתן לפגוע בכל פורץ, אלא שיש לפעול רק 
על מנת להדוף אותו או להניס אותו משטח הבית, וגם זאת רק 
ברורה  פלילית  כוונה  קיימת  כי  בוודאות  זיהיתם  שאכן  לאחר 
כלי  בידו  מחזיק  הוא  האם  לבדוק,  צריך  כלומר,  הפורץ.  מצד 
נשק מסוג זה או אחר? באיזו דרך הוא נכנס לביתנו? האם הוא 
יכולה  כזו,  כוונה  ללא  מצדכם,  אחרת  פעולה  כל  חלון?  שבר 
לשמש כנגדכם, בסופו של דבר, כעבירה פלילית ותגרור ישיבה 

שלכם על ספסל הנאשמים בבית המשפט.
למזלנו, החוק כיום אינו מתיר לכל אחד מאתנו להחזיק אקדח 
ברישיון, לכן נשאלת השאלה באלו אמצעים עלינו להשתמש? 
האם מותר לנו להכות בנשק קר, כגון ַאלה או מקל, ובכלל – מהי 

עוצמת הכוח שבה מותר לנו להשתמש כדי להניס פורץ? 
ובוודאי  אחידה  אינה  בחוק,  התיקון  למרות  לכך,  התשובה 
ברורה  אחת   עובדה  יש  כאשר  אלו,  בימים  גם  ברורה  שאינה 
ואין עליה חולק והיא, שבכל מקרה, עוצמת הכוח שבה מותר 
להשתמש כנגד פורץ, חייבת להיות המינימלית בנסיבות העניין 
וכי על כל אדם לחשב את מידת הסכנה שבה הוא חש באותו 
הרגע וכך גם להתאים את מידת העוצמה שיש להפעיל באותו 

רגע נתון.
במידה שאחד מדיירי הבית מחזיק נשק תחת רישיון ומחליט 

בצירוף  באוויר  בירי  קודם  שינקוט  רצוי  שימוש,  בו  לעשות 
קריאת אזהרה, טרם פגיעה ישירה באדם הפורץ לשטחו.

ולרדוף  להמשיך  עליהם  האם  בדעתם  חוככים  אף  רבים  אגב, 
החוק.  לרשויות  ולהעבירו  אותו  לתפוס  מנת  על  הפורץ  אחר 
התשובה לכך היא החלטית לולא עוררין – התיקון לחוק אינו 
חל בשום אופן על פעולות שנעשו לאחר הנסת הפורץ. לכן, מי 
שימשיך לרדוף אחר הפורץ ויפגע בו, יצטרך להוכיח כי פעל 
בחוק  שמופיעים  הרגילים  הכללים  לפי   – עצמית  הגנה  מתוך 

העונשין לגבי הגנה עצמית.
לא  כי  לנו  ברור  הפריצה  של  נתון  ברגע  אם  כי  לסכם,  ניתן 
ייחשב לסביר מבחינת  לא  אזי שום מעשה  כל סכנה,  נשקפת 
מעונש  יפטרו  לא  חוק  או  משפטית  רשות  וכל  עצמית,  הגנה 
אדם אשר התגונן מתקיפת פורץ, שבדיעבד התברר כי לא היווה 

בכלל סיכון.
פיזית  להיתקל  מבלי  גם  לביתנו,  פריצה  כי  יודעים  כולנו 
לפרטיותנו  חדירה  המהווה  נעים  לא  אירוע  ִהנה  בפורצים, 
האישית ביותר, כאשר לעיתים ישנן גם השלכות עתידיות על 
הבית,  ילדי  של  הירדמות  קשיי  פחדים,  כגון:  המשפחה,  בני 
רגישות יתר עם הישמע רעשים שונים מבחוץ בשעות הלילה 
בעת  בחוכמה  לנהוג  איך  היא,  שנשאלת  השאלה  לכן  ועוד, 

פריצה לביתנו?
בסיס  על  לפעול  מומלץ  שלא  בוודאי  היא:  לכך  התשובה 
המחשבה מה המערכת המשפטית תפסוק במקרה של הפעלת 
או  בבית  פורץ  שיש  ששומעים  שברגע  אלא  סוג,  מכל  כוח 
בשטח הבית, עדיף בהחלט שלא להתעמת עמו, אלא לצעוק 
מתוך החדר שבו אתם שוהים, להדליק את האורות ולהתקשר 
במקביל לכך לגורמי הביטחון באזור. פעולות מסוג זה יעשו את 

העבודה, ברוב המקרים, ויניסו את הפורץ.
מחפשים  אשר  בגנבים  מדובר  דבר  של  בסופו   – לזכור  חשוב 
"כסף קל" בדמות פריצה קלה וגניבה של פריטים שקל לגנוב 
וברגע  קטנים,  אלקטרוניקה  מכשירי  כגון:  במהרה,  ולמכור 
לברוח  יעדיף  הוא  כי  להניח  סביר  תתגלה,  הפורץ  שנוכחות 
במהירות ולא להיתפס. לכן עלינו לזכור ולהפנים כי כל תוצאה 
וכדאי  רכוש  אובדן  כל  שווה  אינה  חייכם  את  לסכן  שעלולה 

בהחלט לתת לרשויות החוק לטפל באותם מקרים.
ניתן  הקוראים,  מצד  פניות  או  שאלות  משפטי,  ייעוץ  לקבלת 

לפנות אליי באופן ישיר:
law@ohaber.co.il :נייד 054-3552544, דוא"ל

אינו  בה  והאמור  אישי  משפטי  ייעוץ  משום  זו  בכתבה  אין   *
באחריות  ִהנה  כאן  המידע  על  הסתמכות  לכך.  תחליף  מהווה 

הקורא בלבד.
יובהר, כי זכויות היוצרים במאמר זה, הנן של עו"ד עופר הבר וכי 

אין להעתיק או לעשות בו כל שימוש ללא הסכמתו.

* המערכת אינה מתחייבת לפרסם את החומרים  |  הטקסטים יעברו עריכה לשונית וקיצור במידת הצורך

רצוי לצרף תמונה של השולחים ותמונה של המתכון. מתכונים טעימים שיש מאחוריהם גם סיפור מעניין. מערכת                 מזמינה את תושבי משגב לשלוח 
הסיפורים והמתכונים יפורסמו בשם שולחם.

מערכת                 מזמינה את תושבי משגב לשלוח 



28 6 בנובמבר 2014  חושבים ירוק למען איכות הסביבה 

עלתה  שבע,  בבאר  המחוזי  המשפט  בבית  שנערכו  בדיונים 
הדילמה – האם מותר בכלל לאדם לירות בפורץ או במסיג גבול, 
והאם מדובר בהגנה עצמית או שמא מדובר בהריגה או ברצח?

הארץ  ברחבי  רבות  מוסריות  תהיות  העלתה  זו  שאלה  אכן, 
באותה תקופה, והיא חוזרת על עצמה עד עצם היום הזה.

מעצרו של שי דרומי באותה תקופה עורר, כאמור, דיון ציבורי 
רחב במדינת ישראל, דיון שחרג מגבולות הפרשנות המשפטית 
יהודים לערבים, כאשר נשאלה שאלה  בין  גם ליחסים  ושגלש 

מהותית: האם רשאי אדם לירות בפורץ או במסיג גבול?
הוא  ותקדימי  ממושך  משפטי  הליך  לאחר   – דרומי  שי  לגבי 
בכוונה  והחבלה  ההריגה  מעבירות  המשפט  בית  ידי  על  זוכה 
רישיון,  ללא  נשק  כלי  נשיאת  של  בעבירה  הורשע  מחמירה, 
וכך, ללא מתכוון,  ונגזר עליו עונש של עבודות שירות בלבד. 
ביתם של  על  להגנה  ולסמל  לאומי  גיבור  דרומי לכמעט  הפך 

אזרחי ישראל.
הליך משפטי זה הוביל לחקיקת שינוי בחוק העונשין, המכונה 
כאמור, "חוק דרומי", שקבע, כי בתנאים מסוימים קיימת הגנה 
מפני הרשעה פלילית בגין מעשים כמו אלה שביצע שי דרומי. 
ועל קרוביו הנמצאים  זכות להגן על עצמו  יש  קרי, לכל אדם 

בביתו שלו, ומעבר לזה גם להגן על רכושו.
התיקון ש"חוק דרומי" הוסיף לחיינו הוא בכך שהוא מתיר לנו, 
בעצם, להדוף באמצעות כוח אדם הנכנס לביתנו ו/או לשטח 

שבבעלותנו, ללא רשותנו.
אולם חשוב להדגיש ולהבהיר, כי גם אחרי חקיקת החוק הנ"ל, 
אין הדבר אומר, כי ניתן לפגוע בכל פורץ, אלא שיש לפעול רק 
על מנת להדוף אותו או להניס אותו משטח הבית, וגם זאת רק 
ברורה  פלילית  כוונה  קיימת  כי  בוודאות  זיהיתם  שאכן  לאחר 
כלי  בידו  מחזיק  הוא  האם  לבדוק,  צריך  כלומר,  הפורץ.  מצד 
נשק מסוג זה או אחר? באיזו דרך הוא נכנס לביתנו? האם הוא 
יכולה  כזו,  כוונה  ללא  מצדכם,  אחרת  פעולה  כל  חלון?  שבר 
לשמש כנגדכם, בסופו של דבר, כעבירה פלילית ותגרור ישיבה 

שלכם על ספסל הנאשמים בבית המשפט.
למזלנו, החוק כיום אינו מתיר לכל אחד מאתנו להחזיק אקדח 
ברישיון, לכן נשאלת השאלה באלו אמצעים עלינו להשתמש? 
האם מותר לנו להכות בנשק קר, כגון ַאלה או מקל, ובכלל – מהי 

עוצמת הכוח שבה מותר לנו להשתמש כדי להניס פורץ? 
ובוודאי  אחידה  אינה  בחוק,  התיקון  למרות  לכך,  התשובה 
ברורה  אחת   עובדה  יש  כאשר  אלו,  בימים  גם  ברורה  שאינה 
ואין עליה חולק והיא, שבכל מקרה, עוצמת הכוח שבה מותר 
להשתמש כנגד פורץ, חייבת להיות המינימלית בנסיבות העניין 
וכי על כל אדם לחשב את מידת הסכנה שבה הוא חש באותו 
הרגע וכך גם להתאים את מידת העוצמה שיש להפעיל באותו 

רגע נתון.
במידה שאחד מדיירי הבית מחזיק נשק תחת רישיון ומחליט 

בצירוף  באוויר  בירי  קודם  שינקוט  רצוי  שימוש,  בו  לעשות 
קריאת אזהרה, טרם פגיעה ישירה באדם הפורץ לשטחו.

ולרדוף  להמשיך  עליהם  האם  בדעתם  חוככים  אף  רבים  אגב, 
החוק.  לרשויות  ולהעבירו  אותו  לתפוס  מנת  על  הפורץ  אחר 
התשובה לכך היא החלטית לולא עוררין – התיקון לחוק אינו 
חל בשום אופן על פעולות שנעשו לאחר הנסת הפורץ. לכן, מי 
שימשיך לרדוף אחר הפורץ ויפגע בו, יצטרך להוכיח כי פעל 
בחוק  שמופיעים  הרגילים  הכללים  לפי   – עצמית  הגנה  מתוך 

העונשין לגבי הגנה עצמית.
לא  כי  לנו  ברור  הפריצה  של  נתון  ברגע  אם  כי  לסכם,  ניתן 
ייחשב לסביר מבחינת  לא  אזי שום מעשה  כל סכנה,  נשקפת 
מעונש  יפטרו  לא  חוק  או  משפטית  רשות  וכל  עצמית,  הגנה 
אדם אשר התגונן מתקיפת פורץ, שבדיעבד התברר כי לא היווה 

בכלל סיכון.
פיזית  להיתקל  מבלי  גם  לביתנו,  פריצה  כי  יודעים  כולנו 
לפרטיותנו  חדירה  המהווה  נעים  לא  אירוע  ִהנה  בפורצים, 
האישית ביותר, כאשר לעיתים ישנן גם השלכות עתידיות על 
הבית,  ילדי  של  הירדמות  קשיי  פחדים,  כגון:  המשפחה,  בני 
רגישות יתר עם הישמע רעשים שונים מבחוץ בשעות הלילה 
בעת  בחוכמה  לנהוג  איך  היא,  שנשאלת  השאלה  לכן  ועוד, 

פריצה לביתנו?
בסיס  על  לפעול  מומלץ  שלא  בוודאי  היא:  לכך  התשובה 
המחשבה מה המערכת המשפטית תפסוק במקרה של הפעלת 
או  בבית  פורץ  שיש  ששומעים  שברגע  אלא  סוג,  מכל  כוח 
בשטח הבית, עדיף בהחלט שלא להתעמת עמו, אלא לצעוק 
מתוך החדר שבו אתם שוהים, להדליק את האורות ולהתקשר 
במקביל לכך לגורמי הביטחון באזור. פעולות מסוג זה יעשו את 

העבודה, ברוב המקרים, ויניסו את הפורץ.
מחפשים  אשר  בגנבים  מדובר  דבר  של  בסופו   – לזכור  חשוב 
"כסף קל" בדמות פריצה קלה וגניבה של פריטים שקל לגנוב 
וברגע  קטנים,  אלקטרוניקה  מכשירי  כגון:  במהרה,  ולמכור 
לברוח  יעדיף  הוא  כי  להניח  סביר  תתגלה,  הפורץ  שנוכחות 
במהירות ולא להיתפס. לכן עלינו לזכור ולהפנים כי כל תוצאה 
וכדאי  רכוש  אובדן  כל  שווה  אינה  חייכם  את  לסכן  שעלולה 

בהחלט לתת לרשויות החוק לטפל באותם מקרים.
ניתן  הקוראים,  מצד  פניות  או  שאלות  משפטי,  ייעוץ  לקבלת 

לפנות אליי באופן ישיר:
law@ohaber.co.il :נייד 054-3552544, דוא"ל

אינו  בה  והאמור  אישי  משפטי  ייעוץ  משום  זו  בכתבה  אין   *
באחריות  ִהנה  כאן  המידע  על  הסתמכות  לכך.  תחליף  מהווה 

הקורא בלבד.
יובהר, כי זכויות היוצרים במאמר זה, הנן של עו"ד עופר הבר וכי 

אין להעתיק או לעשות בו כל שימוש ללא הסכמתו.

* המערכת אינה מתחייבת לפרסם את החומרים  |  הטקסטים יעברו עריכה לשונית וקיצור במידת הצורך

רצוי לצרף תמונה של השולחים ותמונה של המתכון. מתכונים טעימים שיש מאחוריהם גם סיפור מעניין. מערכת                 מזמינה את תושבי משגב לשלוח 
הסיפורים והמתכונים יפורסמו בשם שולחם.

מערכת                 מזמינה את תושבי משגב לשלוח 


