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משפט פלילי ועוני: על אחרּות חברתית כמנוף להכרה 
-17571בעקבות ת"פ  :בהגנת העוני כסייג לאחריות פלילית

 מדינת ישראל נ' בהלקר 01-18

 אסף טבקה

“It is to me intolerable that persons already 

crippled by an almost hopeless cycle of 

poverty, ignorance, and drugs should be 

further burdened by the moral stigma of 

guilt, not because they are blameworthy, but 

merely because we cannot afford to treat 

them as if they are not”.1 

משפט פלילי ועוני: על הבניית אחרּות חברתית  .ב. פתח דבר. א
אחרּות חברתית של אנשים משפט העוני: . 1 .מנגנון מוסדיבאמצעות 

 באמצעות הרחקה: העוני משפט בראי פלילי משפט. 2 .החיים בעוני
: העוני משפט בראי בהלקר' נ ישראל מדינת עניין .ג. קרימיניליזציה

קירוב באמצעות : מהלכו של הנרטיב. 1. תקווה של למהותה
 . סוף דבר. ד. הנרטיב: פטור מטעמי עונימשמעותו של . 2. אמפטיה

 
 פתח דבר .א

בעניין זה  2.בהלקרעניין נתן בית משפט השלום ברמלה את החלטתו ב 6.9.2018ביום 
נדונה אחריותה הפלילית של נאשמת, אם לשני ילדים, בגין גניבת כרטיס אשראי ושימוש 

. על פי הדין, ביצוע כל אחת מפעולות אלה היא מושא לצורך האכלת ילדיה הקטינים בו

 
 
   בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי של המכללה למינהל; הפקולטה

 .בירושליםלמשפטים, האוניברסיטה העברית 
1   United States v. Carter, 436 F.2d 200, 210 (D.C. Cir. 1970). 

 (. 6.9.2018)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' בהלקר 18-01-17571ת"פ )שלום רמלה(   2
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על אף הודאתה של הנאשמת בעבירות המיוחסות לה,  3.לעונש של עד שלוש שנות מאסר
יה כל יסודות העבירות האמורות, החליט בית המשפט לזכות ואף שהתגבשו בפעולות

אקונומי -אותה מכל אשמה. זיכוי זה, קבע בית המשפט, הוא פועל יוצא של מצבה הסוציו
של הנאשמת, ובעיקר של העובדה שלפיה עילת ביצוע העבירות האמורות הייתה עוניה. 

דוע בדיני העונשין, זוטי את העוגן המשפטי לזיכוי זה קבע בית המשפט בסייג מוכר וי
דברים, לאמור כי שווי הגניבה שביצעה הנאשמת היה נמוך, ולפיכך משקלה של העבירה 

 4.שביצעה הוא שולי וזניח
שמצדיק חשיבה  –שניים וחצי עמודים אורכו  –מה יש בו בפסק הדין הקצר הזה 

אקונומי? על מנת -חדשה מהיסוד על אודות הקשר שבין אחריות פלילית ובין מצב סוציו
לענות לשאלה זו יש להכיר את יסודותיו של תחום משפטי הקרוי "משפט העוני", כמו גם 

חלקה הראשון של רשימה זו יאפיין את הדברים, את הקשר שהוא מקיים עם משפט פלילי. 
עניינינו בראי דיסציפלינה זו. ניתוח  מושאומיד לאחר מכן, בחלקה השני, ינותח פסק הדין 

זה יצביע על אודות חדשנותו וחשיבותו של פסק הדין, כמו גם על התקווה שיש בכוחו 
 לבשר.

 ת מנגנון מוסדימשפט פלילי ועוני: על הבניית אחרּות חברתית באמצעו. ב

 משפט העוני: אחרּות חברתית של אנשים החיים בעוני. 1

בספרות המחקר הענפה העוסקת בעוני קיימת הסכמת רוחב שלפיה אחד מהסממנים 
המובהקים של עוני כתופעה חברתית, ואחת החוויות המשמעותיות של אנשים החיים 

בה עושה שסימבולי -המדובר במכניזם תרבותי 5.(Otheringבעוני, הוא מוטיב האחרּות )

 
 
קובע, תחת הכותרת "גניבת כרטיס חיוב", כי  1986–תשמ"וה)א( לחוק כרטיסי חיוב, 16ס'   3

מאסר  –דינו  [...] כרטיס חיוב שלא בהסכמת לקוח, בכוונה להשתמש בו"הנוטל או המחזיק 
לחוק זה קובע, תחת הכותרת "הונאה בכרטיס חיוב", כי "המשתמש  17שלוש שנים". ס' 

 מאסר שלוש שנים". –בכוונה להונות, דינו  [...] בכרטיס חיוב
דברים", קובע כי "לא יישא אדם , תחת הכותרת "זוטי 1977–תשל"זהיז לחוק העונשין, 34ס'   4

באחריות פלילית למעשה, אם לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס 
 הציבורי, המעשה הוא קל ערך".

HE T ,ISTERLUTH Rלהרחבה על היות האחרּות סממן מובהק של החיים בעוני, ראו   5

EXCLUSIVE SOCIETY: CITIZENSHIP AND THE POOR, (1990); Peter Beresford and Suzy 

Croft, It's Our Problem Too! Challenging the Exclusion of Poor People from Poverty 

Discourse, 44/45 CRITICAL SOCIAL POLICY 75 (1995); G. J. Room, Social Exclusion, 

Solidarity and the Challenge of Globalization, 8 INT. J. SOC. WELFARE 166 (1999); Lee 

Rainwater, The Problem of Lower Class Culture, 26 J. SOCIAL ISSUES 133 (1970) .
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החברה שימוש על מנת לכונן הבחנה בין האנשים החיים בעוני ובין אלה שלא. תכליתה 
בסיסה ביחסיות שמתקיימת בין חברי  6.של פעולה פוליטית זו לתאר, להגדיר ולעצב שוני

שוליים האוכלוסייה הכללית ובין מי שאינו דומה להם. תוצאתה בהדרה, דחיקה ל
(Marginalization החברתיים, הקהילתיים, הכלכליים והפוליטיים, של מי שזהותו )

 7.קוטלגה באופן זה
צדדי על ידי מי שאינו -קטלוג זה נכפה על אנשים החיים בעוני כאקט מכליל וחד

"אחר". על פי רוב, הוא נוצר באמצעים רטוריים וסימבוליים שקובעים דיפרנציאציה בין 
דרך אחת כזו היא עיסוק באנשים החיים בעוני באמצעות דפוסי  8.בין "הם""אנחנו" ו

מנהגי, והבניית סטיגמות הנוגעות לאורח חייהם -לשון, דימויים ייחודיים, תיוג תרבותי
המותחים קו גבול מבדל. כך, ההנחה הרווחת שלפיה עוני הוא תוצר של היעדר עבודה 

שרת את הגדרת האחרּות האמורה, אף שמחקרים )או מדויק יותר, של חוסר רצון לעבוד( מ
; גם הדבקת תכונות אופי שליליות ונמוכות לאנשים 9מראים כי היא שגויה עובדתית

 
 

להרחבה כללית על מושג האחרּות בפרספקטיבה חברתית, ראו הומי ק. באבא "שאלת האחר: 
קר ב-(; ח'אולה אבו1994) 144, 5 תיאוריה וביקורתקולוניאלי" -הבדל, אפליה ושיח פוסט

(; 2002) 22 תרבות חברה וחינוך –פנים תרבותיות" -הערות על אחרּות, שוויון ורב 11"
 (.2015) 6( 3) קיי-לקסישושנה שטיינברג "אחרּות" 

וכתוצאה מכך, להסדיר מערכות יחסים ומערכות כוח חברתיות הנוגעות לצריכה, לכלכלה   6
 Herbert G. Gans, The Uses of Poverty: The Poor Payולהקניית זכויות בחיי היומיום. ראו 

All, 2 SOCIAL POLICY 20 (1971); Herbert G. Gans, The Positive Functions of Poverty, 

78 AMERICAN J. OF SOCIOLOGY 275 (1972). 
7  5, 52, 88, 90 (2004)–4, OVERTYP, ISTERLUTH R דברים אלה מקבלים משנה תוקף ומשנה .

חשיבות מקום שבו מדובר בחברה צרכנית, שבמסגרתה אנשים החיים בעוני נתפסים, 
 .94–93בהגדרה, כבעלי דופי, ולכן כמודרים מפרקטיקות הצריכה המקובלות. ראו שם, בעמ' 

8  OLITICS OF PANGUAGE AND LHE T in, The Rhetoric of OtheringStephen Harold Riggins, 

EXCLUSION: OTHERS IN DISCOURSE 1 (Stephen Harold Riggins ed., 1997); JANET B. 

RUSCHER, PREJUDICED COMMUNICATION: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE, 35–

ות . בעברית, ראו חיים חזן "האחר הלא משמעותי: על כינונה הסמלי של שולי(2001) 43
 (.1994) 5, 42 ביטחון סוציאליחברתית" 

( 2010)אפריל  2009דוח בנק ישראל לשנת "עובדים עניים"  או בנק ישראלר 9
www.boi.org.il/he/newsandpublications/pressreleases/pages/100406t.aspx ;עובדים 

 (2011, מרכז טאוב) עניים
taubcenter.org.il/he/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-

%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.  לא אחת מכונה עוני של אנשים
(: "לקח לי 2017) 94 קולות: עוני חדש בישראלעובדים בשם "עוני חדש". ראו עמיה ליבליך 

התרגל לעניין הזה שאני ענייה. אבל אני ענייה! כלומר, מצאתי את עצמי בעבודה זמן ל
חודשי שלי נגמר בראשון לחודש, אבל אני עוד לא יכולה להטעין -האחרונה שלי כשחופשי

שקלים!  158שקלים, ובאחד בחודש אין לך מאיפה להוציא  158כרטיס חדש, כי זה עולה 
 

http://www.boi.org.il/he/newsandpublications/pressreleases/pages/100406t.aspx
http://taubcenter.org.il/he/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D./
http://taubcenter.org.il/he/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D./
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אורגניזציה אישית, יכולת מילולית וחשיבתית לקויה, נורמות -כדוגמת דיס –החיים בעוני 
ר קונפליקטים תרבותיות ייחודיות המועברות מדור לדור באמצעות המשפחה, נטייה לפתו

באמצעים אלימים, נטייה מועטה לדחות סיפוקים, והשקפת חיים לוקלית 
תורמים לסימבוליקת ההרחקה וההפרדה; ואפילו הטרמינולוגיה  –  10ופרובינציאלית

 underclass 11,הרווחת בציבור לתיאורו של מי שחי בהוויית חיים זו )"עניים" בעברית
היא באה כדי לתאר "אותם", ולא  –אחרּות זו ( היא שותפה פעילה ביצירת 12באנגלית

"אותנו", היא מצטיירת כתכונה המיוחסת "להם" ולא "לנו", ולכן יוצרת, גם כשאין בה 
 13.כוונת מכוון, חומת הפרדה "בינינו" ו"בינם", כזו המבוססת על שוני ולא על דמיון

 
 

ה להגיע אליו עד השקל, ועד העשרה לא תיכנס לך כבר מיצית את כל המינוס שאת יכול
זו  –משכורת. אז אני הולכת ברגל לעבודה! זה המצב. אין לך כסף להגיע לעבודה. תחשבי 

ההגדרה של עני חדש: אני הולכת לעבוד, אבל אין לי כסף לאוטובוס לעבודה". ואכן, 
 .DAVID K(. ראו The Working Poorמכונה מגזר זה "העניים העובדים" ) הברית-צותבאר

SHIPLER, THE WORKING POOR: INVISIBLE IN AMERICA (2004). 
( בסדרת Lewisהבנת העוני כתרבות עצמאית פותחה על ידי האנתרופולוג אוסקר לואיס )  10

. הידוע והמוכר ביניהם הברית-צותבארשל המאה הקודמת חיבורים שפרסם בשנות השישים 
(. חוקרים 1969) 15( 3יג) סעדאף קרוי "תרבות העוני". ראו אוסקר לואיס "תרבות העוני" 

(, דניאל פטריק Harringtonבולטים אחרים שאימצו נקודת מבט זו היו מייקל הרינגטון )
 MICHAEL HARRINGTON, THE(. להרחבה, ראו Murray( וצ'ארלס מורי )Moynihanמויניהן )

OTHER AMERICA (1962); CHARLES MURRAY, LOSING GROUND: AMERICAN SOCIAL 

POLICY 1950-1980 (1984); RICHARD J. HERRNSTEIN & CHARLES MURRAY, THE BELL 

CURVE: INTELLIGENCE AND CLASS STRUCTURE IN AMERICAN LIFE (2004). של חיבורו את 
, ניתן הברית-צותת של משפחות השחורים העניות בארהמתיימר לחקור את התכונו מויניהן,

 OFFICE OF POLICY PLANNING AND RESEARCH, UNITED STATES DEPARTMENTלקרוא כאן: 

OF LABOR, THE NEGRO FAMILY: THE CASE FOR NATIONAL ACTION (1965) . ניתן לצפייה
 .https://www.dol.gov/oasam/programs/history/webid-meynihan.htm בקישור

נבו, "משקפת עמדה מהותנית ויוצרת רדוקציה של האדם -המילה "עניים", מאירה קרומר  11
החיים בעוני', מינוח שמאפשר הבחנה בין  למצבו הכלכלי. אני מעדיפה להשתמש ב'אנשים

 נשים בעוני: סיפורי חייםנבו -מיכל קרומר . ראובני האדם לבין המצב הכלכלי בו הם נתונים"
(. להרחבה נוספת, שלפיה עוני הוא תיאור מצב )עובדתי, חברתי וכלכלי( שבו 2006) 27

הות של האנשים החיים אנשים חיים, ולכן לא ראוי לרדד באמצעותו את סך כל אפיוני הז
 . 113 מ', בע7 "שלעיל ה , LISTER, POVERTYבמסגרתו, ראו

ULIUS JILLIAM Wטרמינולוגיה שגם חוקרי עוני מנוסים עושים בה שימוש תדיר. ראו   12

WILSON, THE TRULY DISADVANTAGED: THE INNER CITY, THE UNDERCLASS, AND PUBLIC 

POLICY (1987); LYDIA MORRIS, DANGEROUS CLASS: THE UNDERCLASS AND SOCIAL 

CITIZENSHIP (1994). 
13  OVERTYP ,ISTERL, 113 , בעמ'7 "שלעיל ה;HE T :TEREOTYPINGS ,ICKERINGPICHAEL M 

POLITICS OF REPRESENTATION, 72 (2001): “The location of the other is primarily in 

language. It is through language that selves and others are mediated and presented. The 

 

https://www.dol.gov/oasam/programs/history/webid-meynihan.htm
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לא רק בידול  –באמצעות כך מוגשם מאפיין מובהק של אחרּות האנשים החיים בעוני 
והפרדה כאמור, אלא גם כינון ריבוד אתי והיררכי שמבחין בינם ובין מי שאינו חי בעוני. 
בבסיס הדברים עומדת ההנחה שלפיה האדם החי בעוני נושא באחריות הבלעדית לתנאי 

בסופם מגיעה המסקנה שלפיה אדם זה הוא נחות ביחס למי שמציאות  14.חייו הקשים
השיפוט הערכי השלילי מסייע בקטלוג הסימבולי, וזה בתורו  15.קוחיים זו אינה מנת חל

מסייע בעיצוב היחס החברתי העוין הרווח כלפי אנשים החיים בעוני. שניהם גם יחד 
מחזקים, מצדיקים ומעניקים לגיטימציה למשוואה הפשוטה: "אנחנו" עליונים, "הם" 

 י.השוויון החברתי הוא אך טבעי והגיונ-נחותים, ולפיכך אי
"בינם" גלום בטבעיות שלה, לכוחה של האחרּות החברתית המבדילה "בינינו" 

בהיותה ברורה מאליה. היא מתקבלת, גם על ידי ה"אנחנו" וגם על ידי ה"אחרים" 
נראית -כשקופה, נוכחת תמידית, כמעט היולית. זה מה שהופך אותה לא רק לבלתי

ד. ומכיוון שהיא נתפסת ככזו, היא מורגשת, אלא אף לקשה כל כך לשינוי מהיסו-בלתילו
משתרעת על כלל תחומי החיים בחברה: היא תקעה יתד בשירותי בריאות באיכות ובהיקף 
שונים הניתנים על בסיס תשלום, היא רווחת בשירותי חינוך מטיב שונה הניתנים לפלחי 

וני אוכלוסייה שונים, היא מקבלת ביטוי בייצוג התקשורתי לו זוכים אנשים החיים בע
 ועוד. 

בו נוכחת אחרּות זו הוא עולם המשפט. על מנת לחקור שאחד המקומות המשמעותיים 
את טיבה, לאפיין אותה, להבין את משמעויותיה ואולי אף לחתור לשינויה, פותח החל 

 
 

symbolically constructed other and the patterns of social exclusion and incorporations 

entailed by it are distributed in sign and language, discourse and representation”. 
14  AND THE  ,OLICYPOCIAL S ,CIENCESOCIAL S :NOWLEDGEKOVERTY P ,ONNORO'CLICE A

POOR IN THE TWENTIETH-CENTURY U.S. HISTORY, 99-123 (2001); Lawrence M. Mead, 

The Logic of Workfare: The Underclass and Work Policy, 501 ANNALS AM. ACAD. POL. 

& SOC. SCI. 156 (1989)עני ותו לא, ברי . כאשר העוני נתפס כאחריותו הבלעדית של האדם ה
אשר למערכת הערכים הלקויה ולרמת המוסר בכי פעמים רבות מתלווה לטיעון זה אף ביקורת 
 MICHAEL B. KATZ, IN THE SHADOW OF THEהנחותה של זה הבוחר להיוותר בעוניו. ראו 

POORHOUSE: A SOCIAL HISTORY OF WELFARE IN AMERICA, xii (1986): “In the land of 

opportunity, poverty has seemed not only a misfortune but a moral failure”; HARREL R. 

RODGERS, POVERTY AMID PLENTY: A POLITICAL AND ECONOMIC ANALYSIS, 3 (1979): 

“Americans have long been taught that the poor are simply the lazy, those who through 

flaws of character fail to have the requisite initiative and self-discipline to improve their 

lot”. 
15  OVERTYP ,ISTERL, 101–100 , בעמ'7 "שלעיל ה; ICKERINGP ,49 בעמ', 13 לעיל ה"ש .

אנציקלופדיה של הרעיונות: תרבות, מחשבה, דוד גורביץ' ודן ערב "אני/אחר"  ראו בעברית
 (.2012) 144, 143 תקשורת
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 Povertyמשפט העוני ) –משנות השישים של המאה הקודמת תחום מחקר שזו תכליתו 

Lawופעולה שאינו מגביל עצמו לדוקטרינה משפטית  ( שמו. המדובר בתחום מחקר
מסוימת, או לתחום ניתוח אחד בלבד. תחת זאת, הוא מביט על תחומים משפטיים רבים 
ושונים תוך שהוא מעמיד במרכז הניתוח שהוא מבצע את חווית האחרּות של אנשים 
 החיים בעוני, כמו גם את מערך היחסים של אוכלוסייה זו עם המשפט ועם נציגי

החקיקה והפסיקה  –עיקר עיסוקו מתרכז בבחינת הכללים המשפטיים עצמם  16.המשפט
 במטרה לבחון את ביטוייה של אחרּות זו, כמו גם את השפעתה על אנשים החיים בעוני. –

אכן, כשם שהניתוח הפמיניסטי של המשפט שואל את "שאלת האישה" )באיזה אופן 
כשם שהניתוח הקווירי של  17;הנוהגים על מצבן של נשים(משפיעים הכללים המשפטיים 

המשפט שואל את "שאלת המגדר" )באיזה אופן משפיעים הכללים המשפטיים הנוהגים 
כשם שניתוח גזעי של המשפט שואל  18;על הבניית קטגוריות של זהות מינית בינארית(

על קבוצות  את "שאלת הכפיפות" )באיזה אופן משפיעים הכללים המשפטיים הנוהגים
כך שואל תחום מחקר זה  19,מיעוט מוחלשות הנבדלות במוצאן הגיאוגרפי או השבטי(

באילו אופנים מבטאים הכללים המשפטיים הנוהגים את תהליכי  –את "שאלת העוני" 
ההבניה והשימור של אנשים החיים בעוני כ"אחרים". באמצעות אימוץ זווית ראייה זו, 

ערכיות שכולל הדין שעלולות להשפיע לרעה על אנשים  הוא מאפשר לנו לזהות הטיות

 
 
M.AUL P  . ראוהכרה זו נשזרה לכל אורך הספר הראשון שעסק בנושא באופן מקיף ושיטתי  16

DODYK Et Al., LAW AND POVERTY (1969) מאוחר יותר היא הפכה לעקרון יסוד מכונן .
 Lillian Salinger, Poverty Law: What Is It?, 12 LEGAL REFERENCEבדיסציפלינה זו. ראו

SERV. Q. 5 (1992); Scott L. Cummings & Jeffrey Selbin, Poverty Law: United States, 

ed,  nd(2 CIENCESEHAVIORAL BOCIAL AND SNCYCLOPEDIA OF ENTERNATIONAL I in

Forthcoming) . זמין לצפייה בקישורhttp://ssrn.com/abstract=2242275. 
17  829, 837 (1990);  .EVR L. .ARVH, 103 Feminist Legal MethodsKatharine T. Bartlett, 

Heather Wishik, To Question Everything: The Inquiries of Feminist Jurisprudence, 1 

BERKELEY WOMEN'S L. J. 64 (1985). 
18  Queers, Sissies, Dykes and Tomboys: Deconstructing the Conflation Francisco Valdes, 

of 'Sex', 'Gender', and 'Sexual Orientation' in Euro-American Law and Society, 83 

CALIF. L. REV. 1 (1995); William N. Eskridge Jr., Gaylegal Narratives, 46 STAN. L. 

REV. 607 (1994) בעברית, ראו אייל גרוס ועמליה זיו "בין תיאוריה לפוליטיקה: לימודים .
)יאיר קדר, עמליה זיו ואורן קנר עורכים,  9 מעבר למיניותלסביים ותיאוריה קווירית" -הומו
 (.2001, מתרגמת )דפנה רז קוויר באופן ביקורתי(; ג'ודית באטלר 2003

DGEEUTTING CHE T :HEORYTACE RRITICAL C להרחבה על אודות ניתוח זה ומאפייניו, ראו  19

(Richard Delgao ed., 1995); CRITICAL RACE THEORY: THE KEY WRITINGS THAT FORMED 

THE MOVEMENT (Kimberle Williams Crenshaw Et Al. eds., 1995); RICHARD DELGADO 

& JEAN STEFANCIC, CRITICAL RACE THEORY: AN INTRODUCTION (2001); Richard 

Delgado & Jean Stefancic, Critical Race Theory: An Annotated Bibliography, 79 VA. 

L. REV. 461 (1993). 
 

http://ssrn.com/abstract=2242275
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החיים בעוני רק נוכח עוניים, להפנים את משמעותה הנורמטיבית של הכללת חסר של 
"הקול" העני במשפט, ובסופו של יום אף לחשוב על אפשרויות תיקון המצב הקיים 

 באמצעות העשרתו בנמעני משפט שפעמים רבות הופכים נסתרים מן העין.

 משפט פלילי בראי משפט העוני: הרחקה באמצעות קרימיניליזציה .2

גלומה ביכולתו לאפשר  ,התרומה המשמעותית ביותר שתרם משפט העוני כגישה עיונית
לנו להבין תחומי משפט שלמים בראי "שאלת העוני", הווה אומר לבחון כיצד מבנים 

בעוני כ"אחרים" ביחס ענפי המשפט השונים כללים ועקרונות הממקמים אנשים החיים 
 לשאר פלחי האוכלוסייה.

בו שכזה למשל הוא הניתוח שמציעים מלומדי תחום חשיבה זה ביחס לאופן 
מיושמים כללי המשפט הפלילי. על פניו, המדובר בתחום משפטי המופעל על כל יחידי 
החברה באופן שוויוני ודומה. למעשה, טוענים מלומדי משפט העוני, המדובר באוסף של 

אקונומי היא הגורם -כללים היוצרים הליך משפטי שבמסגרתו סוגיית המעמד הסוציו
אשר למעצרו של החשוד בפלילים, להעמדתו לדין, להרשעתו ולעונש שיושת בהמכריע 

 ,לאורך עשורים מראים הברית-צותמחקרים שנערכו באנגליה ובאר 20.עליו בסופו של יום
רים על ידי המשטרה בהיקפים נרחבים יותר, כי באופן שיטתי אנשים החיים בעוני נעצ

וזוכים להשתה של עונשי מאסר ארוכים יותר )זאת,  ,מורשעים בדין בתדירות גבוהה יותר
 21.הן ביחס למידת ריכוזם באוכלוסייה והן ביחס לחברי שאר פלחי האוכלוסייה(

 ההסבר המרכזי לנתונים אלה נעוץ בקרימינליזציה של התנהגות המאפיינת אנשים
קרימינליציה של פעולות המבוצעות על ידי יחידים -החיים בעוני, בד בבד עם הדה

עשירים או גופים פיננסיים עתירי ממון. באופן שאינו מקרי, רוב ההתנהגויות המזיקות, 
הפוגעניות והלא לגיטימיות הנתפסות כנחלתן של קבוצות אוכלוסייה אמידות, הוגדרו 

יליות, או למצער כפעולות לא ראויות בעלות היבט באופן מסורתי כפעולות שאינן פל
 פלילי שולי או לא חמור.

 
 
20  :RISONPET GOOR PICHER AND THE RET GICH RHE T ,EIGHTONLAUL P &EIMAN REFFREY J

Ed, 2010) th111 (9 ,USTICEJRIMINAL CAND  ,LASSC ,DEOLOGYI. 
הנחקרים ובין היותם נמנים אקונומי של -המחקר בעניין זה רב, ורובו מקשר בין מצבם הסוציו  21

קבוצות מיעוט חלשות )המאופיינות בהשתייכותן הגזעית( באוכלוסייה. ראו, כדוגמאות  םע
–BEN BOWLING & CORETTA PHILLIPS, RACISM, CRIME AND JUSTICE, 128מייצגות, את 

191 (2002); BASIA SPALEK, COMMUNITIES, IDENTITIES AND CRIME, 131–154 (2008); 

Alfred Blumstein, On the Racial Disproportionality of United States' Prison 

Population, in RACE, CRIME AND JUSTICE: A READER, 39 (Shaun L. Gabbidon & Helen 

Taylor Greene eds., 2005). 
 



 

  26                                                                     אסף טבקה

8201 דצמבר|  85מבזקי הארות פסיקה   
"עניי עירנו"  

עסקינן בפעולות ובמחדלים של מעסיקים חזקים היוצרים תנאי עבודה מסוכנים 
בפעולות ובמחדלים של יצרני ומפיצי מזון גדולים הגורמים   22;המובילים לאסונות

ובתוך כך, בפעולות  –במעילות כספים  23;מחלות, ובמקרים חמורים אף למוות של ממש
שמבצעים תאגידים פיננסיים רבי עוצמה וממון, פעולות  –זיוף, מרמה, גניבה ושוחד 

ית )ובין השאר לקריסה של מספר מוסדות נשהסבו נזקים אדירים לכלכלה האמריק
בהתנהלות שוטפת של חברות טבק עשירות ושל חברות   24;(הברית-צותפיננסיים באר

לות השפעה היוצרות זיהום אוויר, כמו גם התמכרויות של פלחי אוכלוסייה מזון בע

 
 
 Health Occupational Safety andי )נמנהל הבריאות והבטיחות בעבודה האמריק  22

Administration, בראשי התיבות  הברית-צותהמוכר בארOSHA 1982( מצא כי בין השנים–
( willful safety violationsבני אדם כתוצאה מ"הפרות בטיחות רצוניות" ) 1,242נהרגו  2002

של מעבידים, ורק שבעה אחוז ממקרים אלה הגיעו לכדי הגשת כתב אישום פלילי, על אף 
ששבעים מעסיקים שונים הוגדרו כמפרי בטיחות סדרתיים שהפרו ביודעין את חוקי הבטיחות 

 ,GREGG BARAK, PAUL LEIGHTON & JEANNE FLAVIN, CLASSנטיים שוב ושוב. ראו ווהרל

ed,  rd, 200 (3MERICAAUSTICE IN JEALITIES OF ROCIAL SHE T :RIMECENDER AND G ,ACER

2010): “One of the many barriers is that causing the death of a worker by willfully 

violating safety laws is a misdemeanor, with a maximum sentence of six months in jail, 

so such cases are of little interest to prosecutors. This level of punishment was 

established by Congress back in 1970, which has repeatedly rejected attempts to make 

it tougher, so currently harassing a wild burro on federal lands carries twice the 

maximum sentence of causing a worker’s death through willful safety violations [...] 

Compare the lack of change in the punishment for a worker’s death with the escalating 

toughness for all types of street crime, where Congress continued to be ‘tough on 

crime’”). צותת, המחלות והמיתות במקומות עבודה בארלהרחבה בעניין היקפי הפגיעו-
, 20 "ש, לעיל הREIMAN & LEIGHTON, שאינם זוכים להגדרה כעבירות פליליות, ראו הברית
 .85–79בעמ' 

23  LAVINF &EIGHTON L ,ARAKB22 "ש, לעיל ה :on twelve occasions the Peanut “

Corporation of America knowingly shipped out peanut products contaminated with 

salmonella, which killed at least 8 people and sickened 500 more [...] But a year later, 

no criminal charges have been filed either under criminal laws for adulterated foods or 

homicide laws. The news media and others did not report or treat this incident as 'crime', 

let alone mass murder. Media did provide information about the thousands of recalled 

peanut products, but the amount and intensity of coverage was different than if, say, a 

street gang rather than a corporate gang had killed eight people and hurt hundreds of 

others”. 
“ Some S&L executives personally stole tens of millions of dollars, and: 201 'שם, בעמ  24

others were responsible for the collapse of financial institutions that needed government 

bailouts to the tune of $1 billion [...] The total cost of the S&L bailout ultimately climbed 

to about $500 billion [...] yet few S&L crooks went to prison [...] and the ones who had 

received a prison sentence received an average of two years compared with an average 

of nine years for a bank robber”. 
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בהונאות מס והונאות צרכנים להם אחראים גורמים בעלי  25;משמעותיים למזון ולסיגריות
בהן שובפעולות   26;המסבים הפסדים עצומים לכלכלה –יחידים ומאוגדים  –ממון 

נטילת חיים ממש, שאינן נחשבות המדינה עצמה פוגעת באוכלוסיות שלמות, לעיתים ב
פליליות על אף שלו היו מבוצעות על ידי כל גורם אחר שאינו המדינה היו נחשבות 

 27.לכאלה
במקביל, וכשם שהיא מדירה מקרבה פעולות המבוצעות דרך קבע על ידי אנשים 
עשירים וגופים פיננסיים עתירי ממון, כך מגדירה מערכת המשפט הפלילי פעולות 

דרך קבע על ידי אנשים החיים בעוני ככאלו הנכללות במסגרתה והמוצגות,  המבוצעות
 –נתפסות ומעוצבות כעבירות פליליות לכל דבר. ביטוי מובהק לעניין זה מצוי בהגדרה 

 28.של פעולת השוטטות כעבירה פלילית –שראשיתה היסטורית, אך התקפה עד ימינו אנו 

 
 
25  EIGHTONL &EIMAN R95–89, בעמ' 20 "ש, לעיל ה. 
“ the general public loses more money by far [...] from tax cheating and: 64 'שם, בעמ  26

fraud and from consumer deception and embezzlement than from all the property crimes 

reported on by the FBI. Yet, these far more costly acts are either not criminal, or, if 

technically criminal, not prosecuted, or, if prosecuted, not punished, or, if punished, 

only mildly. In any event, although the individuals responsible for these acts take more 

money out of the ordinary citizen's pocket than our typical criminal, they rarely show 

up in arrest statistics and almost never in prison population. Their faces rarely appear 

in the criminal justice mirror although the danger they pose is at least as great as, and 

often greater than, of those who do”. 
27  LAVINF &EIGHTON L ,ARAKB205–204, בעמ' 22 "ש, לעיל ה :because the government “

(the state) makes the laws, many of its own abuses of power are not considered to be 

crime. Government-sponsored genocide of Native Americans in order to secure their 

land and its mineral wealth violated basic human rights and treaties, but these acts were 

never subject to criminal law, nor were the victims ever counted in terms of the numbers 

of people murdered in this nation”. 
אודותיו במסגרת זו, של פעולת  עלקרימינולוגי, שקצרה היריעה מלפרט לניתוח היסטורי ו  28

השוטטות כעבירה פלילית המיוחסת לאנשים עניים, כמו גם לניתוח השימוש שנעשה לאורך 
 .Jeffrey Sהשנים בהוראת דין זו על מנת להרחיק אנשים עניים ממקומות ציבוריים, ראו 

Adler, A Historical Analysis of the Law of Vagrancy, 27 CRIMINOLOGY 209 (1989). 
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 אופןמבססת  – 31והאוסטרלי 30ינהאמריק 29,הקבועה בחוק הפלילי הישראלי –זו עבירה 
התנהגות, המהווה כורח עבור אוכלוסיות חלשות, כעבירה פלילית המיועדת לאנשים 

ית קבעו חוקים דומים, נאמריק-מדינות אחרות במשפחת המשפט האנגלו 32.עניים בלבד

 
 
קובע, תחת הכותרת "התנהגות פסולה במקום  1977–תשל"זה( לחוק העונשין, 5)א()216 'ס  29

ציבורי", כי עונש של שישה חודשי מאסר הוא דינו של אדם הנתפס "משוטט בחצרים או 
בזמן ובנסיבות שיש בהם בקרבתם או בדרך או בכביש או בסביבתם, או במקום ציבורי, והכל 

כדי להסיק שהוא נמצא שם למטרה אסורה או פסולה". עיון בפסקי דין העוסקים בתחום 
מגלה כי המדובר בעבירה שבה מוגשים כתבי אישום לא מעטים ונאשמים אכן מורשעים בדין 

)שלום  מ"ת ,בגינה, פעמים לפי הודאתם, ונשלחים למאסר. ראו, כדוגמאות בודדות מיני רבות
(; ת"פ )שלום 15.7.2012)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' בוטון 14219-11-10ראשל"צ( 
(; ת"פ )שלום ת"א( 8.9.2011)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' ביטון 15779-09-11ירושלים( 

(; ת"פ )שלום רחובות( 18.8.2011)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' ג'אבר 32256-08-11
-30439(; ת"פ )שלום ת"א( 15.2.2011)פורסם בנבו, ת ישראל נ' מלקה מדינ 29402-05-10

 (.26.1.2011)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' חיים 01-10
הן של בית המשפט העליון והן של בתי משפט מדינתיים בערכאות  –על אף מספר פסיקות   30

ו עולה בקנה אחד שבהן נקבע כי החוק האוסר על שוטטות אינו בהיר דיו ולכן אינ –שונות 
-צותית, מכיל החוק הפלילי של מספר לא מבוטל של ערים בארנעם הוראות החוקה האמריק

)לא אחת במסגרת תקנות מקומיות או חוקי עזר עירוניים(, עד ליום זה, הוראות  הברית
 HOMES NOTהאוסרות על נוודות, שוטטות באפס מעשה והליכה חסרת תכלית. ראו 

HANDCUFFS: THE CRIMINALIZATION OF HOMELESSNESS IN U.S. CITIES (A Report by The 

National Law Center on Homelessness & Poverty and The National Coalition for the 

Homeless, July 2009). Available At: 

http://www.nationalhomeless.org/publications/crimreport/crimreport_2009.pdf; 

CRIMINALIZING CRISIS: THE CRIMINALIZATION OF HOMELESSNESS IN U.S. CITIES (A 

Report by The National Law Center on Homelessness & Poverty, November 2011). 

Available At: http://www.nlchp.org/Criminalizing_Crisis פעמים מקבלות הוראות אלה .
 :Donald Saelinger, Nowhere to Goטרד. ראו: מעטה המבקש להגן על תושבי העיר מפני מ

The Impact of the City Ordinances Criminalizing Homelessness, 13 GEO. J. L. & POL'Y 

המכוונים לכאורה לכל  –. פעמים מקבלות הוראות אלה ביטוי באמצעות חוקים (2006) 545
 Jamie Michaelיבוריים. ראו האוסרים שינה או מחנאות במקומות צ –גווני האוכלוסייה 

Charles, ‘America‘s Lost Cause’: The Unconstitutionality of Criminalizing Our 

Country's Homeless Population, 18 B.U. PUB. INT. L.J. 315 (2008–2009). 
31  Summary Offences Act 1953, Section 18 מקסימליים . בצד האיסור, קובע החוק עונשים

 דולר או מאסר של שלושה חודשים. 5,000)בהתאם לנסיבות השוטטות( של עד 
32   L. .OLOC U., 35 Poverty and the Administration of Criminal JusticeRobert B. McKay, 

REV. 323, 324 (1962–1963): “Perhaps you and I need not fear application of these 

statutes to us; presumably we can always justify our presence, our attire, and our 

activities to preclude the charge of vagrancy. But this is exactly the point. These 

provisions work to the disadvantage of that large group of very poor individuals who 

on occasion wander friendless and rootless through the land. Should their troubles be 

multiplied by a determination that poverty is punishable as a crime?”. 
 

http://www.nationalhomeless.org/publications/crimreport/crimreport_2009.pdf
http://www.nlchp.org/Criminalizing_Crisis
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לעיתים תוך אצטלה של מניעת המטרד הציבורי הכרוך בשהייה לצידם של אנשים עניים, 
ותדיר תוך שימוש ברטוריקה העוסקת בביטחון תושבי העיר או המדינה. כך נוהג, 

שנחקק באונטריו ובקולומביה  ,(Safe Streets Actלדוגמה, "חוק הרחובות הבטוחים" )
, בהתאמה(. חוק זה קובע כי פעולות קבצנות 2004ובשנת  1999הבריטית שבקנדה )בשנת 

ן קנס כספי של עד אלף דולר, מאסר לתקופה של מסוימות מהוות עבירות פליליות שבצד
בית המשפט שנדרש לבחון את חוקתיות  33.עד שישה חודשים, ואף מעצר ללא צו שיפוטי

 34.החוק קבע כי הלה אינו סותר את הוראות הצ'רטר הקנדי, ולכן סירב להתערב בתוכנו
ם "הפושט יד גם בחוק הישראלי קיימת הוראה דומה. חוק העונשין קובע מפורשות כי אד
מאסר חודש  –או מקבץ נדבות במקום ציבורי בחשיפת פצעים או מומים או בהטרדה, דינו 

 35.ימים"
הבניה זו, שבמסגרתה מגדיר החוק הפלילי פעולות ומחדלים שונים כהתנהגות 

מגדרו של  –המזוהות עם אנשים בעלי ממון  –אסורה, תוך הדרה של התנהגויות רבות 
מבטאת  –המזוהות עם אנשים חסרי ממון  –של התנהגויות אחרות  חוק זה, ותוך הכללה

במסגרתה נחזה המשפט הפלילי כמי שמופעל באופן שוויוני שהטיה מעמדית מובהקת 
ואחיד, אך בפועל מתרכז בהפעלת כוחה הכופה של המדינה בעיקר כלפי יחידיה חסרי 

מערכת המשפט, ובכך  היא אף מסייעת לאפיון דמותו של הפושע בעיני 36.הממון והכוח

 
 
 ,Safe Streets Act 1999 S.O. 1999 Chapter 8, Sections 5(1)להוראות החוק באונטריו, ראו   33

פורשות כי העונשים הללו יכולים להיות מושתים אף במצטבר. האמור קובעת מ 5 '. סייפת ס6
 Safe Streets Actנחקק חוק זהה אף בקולומביה הבריטית. ראו  2004כפי שצוין לעיל, בשנת 

[SBC 2004]. 
 ,Jackie Esmonde. לניתוח וביקורת, מבנית ומהותית, ראו ONCA 19R. v. Banks 2007 ,ראו   34

Criminalizing Poverty: The Criminal Law Power and The Safe Streets Act, 17 J. L. & 

SOC. POL'Y 63 (2002); Catherine T. Chesnay, Céline Bellot, Marie-Eve Sylvestre, 

Taming Disorderly People One Ticket at a Time: The Penalization of Homelessness in 

Ontario and British Columbia, 55 CANADIAN J. CRIMINOLOGY & CRIM. JUST. 161 

(2013). 
 מוסף הארץ –הארץ נעמי דרום "לחם לא חוקי"  ראו )ב( לחוק העונשין. להרחבה216 'ס  35

. לתיעוד מצולם של מעצר אדם שקיבץ נדבות ראו 16 'בעמ 17.4.2015
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4497910,00.html.   

36  LAVINF &EIGHTON L ,ARAKB300, בעמ' 22 "ש, לעיל ה :rich folks, regardless of race “

and gender, do not ordinarily hold up fast-food markets, gas stations, or banking 

establishments. Likewise, poor folks, regardless of race and gender, do not violate 

insider trading rules, falsify corporate accounting statements, price-fix, or monopolize 

the sale, distribution, and production of goods and services. In other words, these are all 

crimes of structural opportunity and it is no accidental convenience that the legal orders 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4497910,00.html
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משלימה את תמונת הפשע הרווחת: "פשע", ברובם המוחלט של המקרים, נתפס הן בעיני 
החברה והן בעיני מערכת המשפט כאקט אלים של אדם הפועל במרחב הציבורי כנגד אדם 

 street)אחר. הבניה זו של העבירה הפלילית, כמי שמתייחסת בעיקר לפשעי רחוב 

crimesכמי שמשתייך, ברובם המוחלט של  –בכוח ובפועל  –עבריין (, מזהה את ה
אקונומי מסוים, ומדירה מתמונה זו תופעות של אלימות תאגידית -המקרים, למעמד סוציו

(, על אף שאלה, כאמור, גורמים suites crimesופשעים המבוצעים על ידי עשירי החברה )
 37.לחברה נזקים חמורים בהרבה

כללי המשפט הפלילי אינם טבעיים, אינם ניטרליים ואינם במובן זה, אפוא, 
אליבא דמשפט העוני, המדובר בענף משפטי שחבוי מעיני  38.אובייקטיביים כלל ועיקר

תחום שתחילתו ואחריתו בהליך   39,רוב הציבור נוכח סוג האוכלוסייה המטופלת בו
עצם הגדרת אשר לבשבו לכסף ולמעמד החברתי יש משמעות וערך מכוננים  ,פוליטי

ולא פחות חשוב מכך, המדובר בענף משפטי שבאמצעותו  40.המושג "עבירה פלילית"

 
 

and their administration disadvantage the perpetrators of the street crimes while they 

advantage the perpetrators of the suite crimes”. 
‘“crime in the suites‘rather than ’ 'crime in the streetsrefers to ’ crime ,’: 71 'שם, בעמ  37

or corporate crime, which is more prevalent and more costly to society”.  השוו לדברי
REIMAN & LEIGHTON179, בעמ' 20 "ש, לעיל ה :“[The criminal justice system] 

concentrates on individual wrongdoers. This means it diverts our attention away from 

our institutions, away from consideration of whether our institutions themselves are 

wrong or unjust or indeed 'criminal’”. 
38   EIGHTONL &EIMAN R 'שם, בעמ ,xi :The bias against the poor starts [...] at the point “

at which legislators decide what is to be a crime in the first place. Many of the ways in 

which the well-off harm their fellows (deadly pollution, unsafe working condition, and 

some of the harmful practices that have led to the current financial crisis) are not even 

defined as crimes, though they do more damage to life and limb, or take more money 

from people's pockets, than the acts that are treated as crimes”. 
39  Stephen B. Bright "The Failure to Achieve Fairness: Race and Poverty Continue to 

Influence Who Dies" 11 U. Pa. J. Const. L. 23, 23 (2008-2009) ("the overwhelming 

majority of those accused of crimes are poor… Because the criminal justice system 

deals almost exclusively with poor people, it is out of sight and out of mind for most 

Americans. They do not know what happens in the criminal courts. They may assume 

that it is operating justly and fairly, or they may not even think about it"). 
הכרה זו עשויה להתחיל להסביר את העיסוק השיטתי של מערכת המשפט עם מספר רב יחסית   40

של אנשים עניים לאורך כל שלבי ההליך הפלילי, ובאופן נקודתי להציע זרקור שעשוי להבהיר 
מדוע רוב העצורים, המואשמים והמורשעים בהליך הפלילי אינם אנשים וגופים פיננסיים 

בכך לא די. במקביל להבניה האמורה מקיים המשפט הפלילי שורה של הסדרים עשירים. אבל 
המחייבים ביצוע תשלום כסף כתנאי להקלה בתנאיו  –פרי החקיקה והפסיקה  –נורמטיביים 

של האדם המצוי במסגרת ההליך הפלילי. מנגנון אחד כזה, המקובל ברוב מערכות המשפט 
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עובר אורח החיים של האנשים החלשים בחברה, ועוברות אסטרטגיות ההישרדות 
היומיומיות שלהם, תהליך של קרימינליזציה, כזה שבאמצעותו מתייגת המדינה את האדם 

 מהקונצנזוס הנתפס כלגיטימי. החי בעוני כ"אויב החברה", זה המודר

 עניין מדינת ישראל נ' בהלקר בראי משפט העוני: למהותה של תקווה. ג

 מהלכו של נרטיב: קירוב באמצעות אמפטיה . 1

לא יכול שלא לזהות בו סממן מובהק, מעין  בהלקרהקורא בעיון את פסק הדין בעניין 
סימן היכר המאפיין את ההחלטה לכל אורכה: בית המשפט מתמקד בהחלטתו במניע 

 
 

רור בערובה. המדובר בהסדר, המשמש חלופת הפלילי של שיטת המשפט המקובל, הוא השח
מעצר, המבקש להטיל על חשוד או נאשם בפלילים לחץ כלכלי במטרה להגדיל את סיכוי 

שוויון -התייצבותו העתידיים לבירור דינו במסגרת המשפט. מעצם טיבו, יוצר מנגנון זה אי
חסרי האמצעים. תופעה בין עצורים ונאשמים עניים ועשירים, תוך שהוא מפלה לרעה את אלו 
 משמעותי הברית חלק-זו אינה נדירה כלל ועיקר. מחקרים מראים מפורשות כי בארצות

לעמוד  אינם יכולים בערובה מהעצורים ומהנאשמים שניתנת להם ההזדמנות להשתחרר
 לעמוד אמצעים חוסר במעצר ב"אשמה" של נותרים והם השחרור שנקבעו להם, בתנאי

האדם שנצרב  –( Gideonן לציין בעניין זה כי אף קלרנס ארל גדעון )בתנאי הערובה. מעניי
בתודעה האמריקאית כמי שעל שמו נקרא פסק הדין המפורסם של בית המשפט העליון שקבע 

לא יכול היה להרשות לעצמו את תשלום  –את הזכות לייצוג משפטי בהליכים פליליים 
סר זמן לא מבוטל רק נוכח סיבה זו. ראו: הערובה שקבע בית המשפט בעניינו, ולכן נותר במא

Douglas L. Colbert "Connecting Theory and Reality: Teaching Gideon and Indigent 

Defendants' Non-Right Counsel at Bail" 4 Ohio St. J. Crim. L. 167 (2006-2007) .
המצויים בין כותלי  המדובר, אפוא, בהסדר משפטי המבחין באופן לא שוויוני בין אנשים

ההליך הפלילי, וזאת אך נוכח מצבם הכלכלי. מחקרים מראים כי מעבר לשלילת החירות 
הברורה מאליה, מתקיים קשר ישיר בין שאלת השחרור בערובה ובין התנהלותו של ההליך 
הפלילי עצמו: היא חותכת את שאלת היקף היכולת של החשוד או הנאשם להתייעץ באופן 

ל ערך עם עורך דינו )למשל, האם יעשה הדבר בביתו של המשוחרר בערובה משמעותי ובע
באופן נינוח או בבית המעצר בתנאים נחותים( והיא קובעת במידה רבה את חזותו החיצונית 
של הנאשם בבית המשפט )למשל, כיצד יהיה לבוש והאם יהיה מגולח(. לא ייפלא כי היא 

 Deanוצאתו הסופית של ההליך הפלילי: נתפסת בעיני רבים כבעלת השפעה אף על ת

Heiling, Unconstitutional Discrimination in Pretrial Release Practices, 7 WILLAMETTE 

L.J. 290 (1971); Carl H. Hendrickson, Bail and the Indigent: Is There Equal Justice 

Under the law?, 9 ST. LOUIS U. L.J. 268 (1964–1965); Wade H. McCree Jr., Keynote 

Address: Bail and the Indigent Defendant, 1965 U. ILL. L.F. 1 (1965); Cecilia D. 

Lannon, Bail in the United States: A System in Need of Reform, 20 HASTINGS L. J. 380 

(1968–1969). 
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שהוביל את הנאשמת לביצוע הפעולות שבגינן הואשמה, ואינו מקדיש תשומת לב 
משמעותית לפעולות הפליליות עצמן, כמו גם לתוצאות שאליהן הובילו. כך, כבר 

דינו מתעכב בית המשפט, לכאורה באופן שאינו ברור עד תום, על פרטי  בתחילת פסק
המזון שאותם רכשה הנאשמת באמצעות כרטיס האשראי שאותו נטלה. המדובר ב"בשר, 

מציין בית המשפט, ולא בכדי. לשיטתו, על הקורא להבין  41,עוף, מוצרי חלב ]ו[שתיה"
ואילו מוצרים היא מואשמת כבר בתחילת הדרך מה בדיוק נטלה הנאשמת שלא כדין 

שגנבה. גניבה זו, כך מסתבר במהרה, לא סבה סביב מותרות, אלא עוסקת במוצרי מזון 
בסיסיים, כאלו שקוראי פסק הדין ודאי רואים בעיני רוחם כשגרתיים, יומיומיים במהותם, 

מושג, כזה שהיא נאלצת לגנוב על מנת -אך עבור הנאשמת הם בבחינת מושא בלתי
 להשיגו.

גם בפסקה הבאה בפסק הדין עוסק בית המשפט באותו העניין בדיוק: "כאשר בוחנים 
את עובדות כתב האישום המסקנה היא כי מדובר בעוני, מסכנות, יותר מאשר עבריינות 

כותב בית המשפט, וממשיך את הקו הנרטיבי  42,שמאחוריה מסתתרים מניעים פליליים"
. לא עוד רמזים הנשלחים לקורא ותברור שבו בחר לפסוע. כאן כבר נאמרים הדברים

במובלע באמצעות פירוט המוצרים שגנבה הנאשמת, כמו גם תוך רמיזה כי במוצרים 
לרקע האישי, הכלכלי  נוגעמשמעית ב-עסקינן, אלא אמירה חדמאוד מסוג  מסוים 

 והחברתי שהנביע את המעשים נשוא כתב האישום.
ית המשפט בזו הלשון: "בפתח חגי והנרטיב אינו עוצר. בפסקה הבאה ממשיך ב

תשרי, למרבה הצער, נדרשים לשקול עניינים, שבמסגרתם הגישה המאשימה כתב אישום 
 43.פלילי נגד נאשמת שביקשה לשבור שבר עבורה, עבור ילדיה, בצר לה ומתוך חסר כיס"

בשלב זה כבר מבין הקורא כי אזכורה של תקופת החגים, ושל חגי תשרי בפרט, אינו 
. תקופה זו מאופיינת בהתחדשותה של השנה, בעריכת חשבון נפש פרטי וציבורי, מקרי

בהליך תיקון אישי ולאומי. העניין שיישקל אפוא בעוד רגע, לא ייבדק אך מבעד למבט 
המשפטי הבוחן, זה האוסר והמתיר באופן בינארי, אלא יהווה חלק מהליך שבסיסו 

 הקיים. חמלה, שתכליתו מפנה חשיבתי, שאחריתו טיוב
גם האזכור המקראי הנובע מהשימוש במילים "שברה שבר" אינו מקרי. הוא מקושר 
רעיונית והיסטורית לפרשת "ויגש" המתוארת בספר בראשית פרק מ"ב, שם מתאר הכתוב 
את ירידתו של יעקב מצרימה, על מנת להצטייד במזון, פעולה שתכליתה מניעת אסון, 

כולה בחירה בחיים, בשמירה על צלם האדם, על  שמטרתה הימנעות מרעב, החלטה שכל
 דמותו ועל כבודו.

 
 
 . 5 ', בעמ2 "ש, לעיל הבהלקרעניין   41
 שם.   42
 שם.   43
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ועבור מי שברה הנאשמת שבר? האם עבורה? האם על עצמה חשבה בגניבה ובשימוש 
בכרטיס האשראי? לא, מדגיש בית המשפט, כי אם עבור ילדיה, לאמור כי במעשיה 

ם, גם במחיר ביקשה היא לגונן עליהם, להאכיל אותם באותם מוצרי מזון בסיסיי
הסתבכותה בפלילים. ומדוע עשתה כן? כפי שכבר אמרנו, חוזר בית המשפט, בצר לה, 
משום שנדחקה לקרן זווית, בלית ברירה, מתוך חסר כיס, היינו מתוך עוני, מצוקה, מחסור 

 של ממש.
ואם עדיין לא הבין הקורא מדוע מספר לו בית המשפט את כל הפרטים העובדתיים 

ר, הרי שהדברים מתבהרים מפורשות בפסקה הבאה: "אין להקל ראש שאותם הוא מספ
בעבירות אלה, אך יש לבחון תמיד את המניעים העומדים מאחוריהם", לאמור כי במקרים 
מסוימים, כדוגמת המקרה הנוכחי, מניע זה חשוב יותר מביצוע המעשה הפלילי עצמו או 

 נוגעעצב את מחשבתנו במהתוצאות שאליהן מוביל המעשה האסור משפטית. הוא מ
 למעשה האסור והוא אמור לנתב את שיפוטינו ביחס למשמעותו הפלילית.  

אחרּותה החברתית של הנאשמת נצבעת אפוא בפסק הדין בצבעים ברורים. היא אינה 
לא במהותה, לא ברקעה האישי, לא במצבה הכלכלי, ומסתבר שאף לא בהחלטות  –דומה 

הטיפוסית של קורא פסק הדין. שונותה בולטת בכל  לדמותו –היומיום שעליה לקבל 
היבט, בכל זווית. כל כולה מצוקה זועקת, עוני מחפיר המניע את הפעולות נשוא כתב 
האישום. והקורא, תחת ההתרחקות האינטואיטיבית שהוא אמור לחוש נוכח הדברים, חש 

בבחינת פעולה שדווקא העיסוק הזה בשגרת המאבק היומיומית של האדם החי בעוני הוא 
בעלת ערך מכונן: היא פותחת בפניו צוהר לקשיים שלא הכיר, היא מאפשרת לו להבין 
מהמורות יומיום של אנשים שאינם הוא עצמו, היא מעניקה לו את ההזדמנות להכיל, 

 להפנים, להזדהות, להקשיב ולהתקרב למי שהעוני הוא מציאות חייו.
בירות, אותה דלות משוועת שמקפיד בית העיסוק המיותר לכאורה במניעי ביצוע הע

המשפט לתאר, מניחה אפוא את היסודות לא רק להכרת טיב הרקע של ביצוע עבירות 
אלה, אלא קודם כל להכרת טיבו של העוני כתופעה חברתית. בד בבד, ולא פחות חשוב 
מכך, הוא מעניק לבית המשפט, ועמו לקורא, כוח להילחם בו. אכן, תיאורו של העוני 

יסוד המכונן של העבירות שבוצעו על פי כתב האישום הוא לא רק אמצעי שתכליתו כ
לקרב את הקורא אל הנאשמת. הוא מסמל קודם כל את היכולת הן של הקורא והן של בית 

 המשפט, לפתוח לנאשמת, ולכל מי שחי כמוה, צוהר, להעניק ולאפשר.

 משמעותו של נרטיב: פטור מטעמי עוני. 2

הדברים שתואר לעיל, ובעיקר האופן שבו תוארו דברים אלה, מאפשרים לבית מצב 
המשפט לחשוב על אודות משמעותן הפלילית של פעולות הנאשמת, ובסופו של יום 
להגיע אל המסקנה שלפיה "לא ראוי להטביע את הסטיגמה הפלילית על המעשה המתואר 

רעב הנאשמת ורעבם של שני  גניבה של מזון להשביע את –בכתב האישום, לנסיבותיו 
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בדברים אלה מבטא בית המשפט גישה שמבקשים לקדם  44.הא ותו לא" –ילדיה הקטינים 
אנשי משפט העוני מזה עשורים: במקרים מסוימים ראוי ונכון לו למשפט להכיר מטעמים 

 ( כסייג לגיטימי לאחריות פלילית.Poverty Defenseערכיים בהגנת העוני )
הן אנשי המשפט הפלילי והן אנשי תורת  –בקרב משפטנים רבים עצם ההצעה מעלה 

 –התנגדות. לשיטתם של המתנגדים, עוני ותנאי מחייה קשים אינם מפחיתים  –המשפט 
את אחריותו האישית של האינדיבידואל למעשיו ולתוצאות  –ואינם צריכים להפחית 

טחונו יזו יפחית את ב שמעשים אלה יוצרים. מבחינה חברתית, הם טוענים, אימוץ הגנה
האישי של ציבור האזרחים במדינה, ויחליש את בסיס ההרתעה שהמשפט הפלילי מבקש 
לבסס בהוראותיו. מבחינה משפטית וראייתית, הגם שניתן להצביע על זיקה בין תנאי עוני 

אפשרי, -קשים ובין פעילות עבריינית בהיקפים גבוהים יחסית, הרי שקשה מאוד, עד בלתי
קשר סיבתי ישיר בין עוני ותנאי מחייה קשים של נאשם מסוים ובין פעולתו  להוכיח

העבריינית )לא כל שכן, שרקע קשה זה הוא שהוביל לביצוע הפעילות הפלילית(. ובכל 
מקרה, כך הטענה, האחריות למעשים פליליים רובצת לפתחו של כל אדם ואדם בחברה 

ו יש כדי לפגום בהנחת היסוד הדמוקרטית שבה אנו חיים, לאמור כי בהכרה בהגנה מעין ז
 45.שמבססת את היות האדם אוטונומי ותבוני, ולכן אחראי לפעולותיו

שלא רק שהטענה  ,מן העבר השני, טוענים חסידי הכללת הגנת העוני במשפט הפלילי
בדבר החלשת יכולת ההרתעה המדינתית היא ספקולציה גרידא, ולא רק שמחקרים כבר 

סיבתי ישיר בין חיים בעוני ובין ביצוע עבירות פליליות מסוימות,  הצליחו לבסס קשר
 אלא שהכרה בהגנה מעין זו צריכה להיות יסוד מוסד במשפט הפלילי המדינתי. 

וכל זאת מדוע? ההצדקה המרכזית להטלת אחריות פלילית על אדם היא הרעיון 
עולה, והוא בחר שבפני אותו אדם עמדה יכולת בחירה אמיתית בין מספר אפשרויות פ

 
 
 . 7 'שם, בעמ  44
(, Morseית הוא, ללא ספק, סטיבן מורס )נהאדם המוביל קו חשיבה זה באקדמיה האמריק  45

 Stephen J. Morse, The Twilight of Welfareבשורת מאמרים שפרסם בנושא. ראו: 

Criminology: A Reply to Judge Bazelon, 49 S. CAL. L. REV. 1247 (1976); Stephen J. 

Morse, The Twilight of Welfare Criminology: A Final Word, 49 S. CAL. L. REV. 1275 

(1976); Stephen J. Morse, Severe Environmental Deprivation (aka RSB): A Tragedy, 

Not a Defense, 2 ALA. C.R. & C.L. L. REV. 147 (2011); Stephen J. Morse, Deprivation 

and Desert, in FROM SOCIAL JUSTICE TO CRIMINAL JUSTICE: POVERTY AND THE 

ADMINISTRATION OF CRIMINAL LAW, 114 (William C. Heffernan & John Kleinig eds., 

ות לקבלת הגנת העוני כטענה תקפה במשפט הפלילי, ראו להרחבה בעניין ההתנגד .(2000
Jeremy Waldron, Why Indigence is Not a Justification, Ibid, 98; Paul H. Robinson, Are 

We Responsible for Who We Are? The Challenge for Criminal Law Theory in the 

Defenses of Coercive Indoctrination and ‘Rotten Social Background’, 2 ALA. C.R. & 

C.L. L. REV. 53 (2011); Sanford H. Kadish, Excusing Crime, 75 CAL. L. REV. 257, 283–

285 (1987).  
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אכן, חירות אמיתית העומדת ביסוד  46.באופן חופשי בפעולה האסורה על פי הדין הפלילי
פעולתו של האדם היא הבסיס לסמכותה של המדינה להטיל על אותו אדם עונש הנובע 
מהפרת הדין הפלילי. ללא קיומן של חלופות פעולה ממשיות, ללא היכולת החופשית 

פות אלה, וללא האפשרות לזנוח דרכי פעולה אחרות, אין כל לנתב את הדרך בין חלו
 47.היגיון, לא כל שכן הצדקה, בהכתמתו המוסרית ובענישתו הפלילית של מבצע הפעולה

ככלל, לבני האדם יש בחירה חופשית לנהל את חייהם כראות עיניהם. עם זאת, ישנן 
ית כזו. כאשר נקלע דרגות שונות של חירות המקנות יכולות משתנות של בחירה חופש

אדם למצב דברים שבמסגרתו היכולת שלו לבחור היא מצומצמת ודחוקה באופן מובהק, 
הרי שקיימת הצדקה אמיתית להכיר במצב דברים זה כהגנה במשפט הפלילי, כזו המהווה 

הגנות המוכרות בדין הפלילי. המכנה המשותף  כלפיסייג לאחריות פלילית. כך אנו נוהגים 
רמת או היקף החירות של מבצע הפעולה, שמאופיינת בהיותה שונה במובהק  ביניהן הוא

 ופחותה באופן ברור מזו של מבצע הפעולה ברגיל.
וכאן חוזרת הגנת העוני, כמו גם ההצדקה להכיר בה כטיעון תקף במשפט הפלילי, 
למרכז התמונה. משמעות העומק החברתית והאישית של חיים בעוני היא צמצום 

הפעולה הקיימות, היינו הקטנה משמעותית וברורה של יכולת האדם החי אפשרויות 
בעוני לבחור באופן חופשי, אמיתי ומלא בין מנעד החלופות העומדות בפני רובנו. אכן, 
חופש הוא מושג יחסי מטבעו. אין אדם החי בחירות מלאה, כשהוא משוחרר מכל כבלים 

לית מנביעה בהגדרה את הרחבת ומגבלות. עם זאת, לכולנו ברור כי איתנות כלכ
אפשרויות הפעולה משום שהיא מעניקה לאדם המחזיק בה חירות רבה. ועוד ברור לכולנו 
כי עוני מנביע בהגדרה את צמצום אפשרויות הפעולה משום שהוא מגביל את היקף 
החירות של האדם שזוהי מציאות חייו. השאלה היא אפוא יחסית: עד כמה הגביל העוני 

החופש ואת צמצום אפשרויות הפעולה של מבצע העבירה. אם ניווכח כי אכן את היקף 
התקיימה במקרה נתון הגבלה כאמור נוכח עוניו של אותו אדם, וכי הגבלה זו צמצמה את 

 
 
משפטי להטלת אחריות בגין כל פעולה שאסורה על פי החוק  הנחה זו היא הבסיס התורת  46

 H.L.A. HART, PUNISHMENT AND RESPONSIBILITY: ESSAYS IN THEהפלילי. ראו 

PHILOSOPHY OF LAW, 181 (1968): “A primary vindication of the principle of 

responsibility could rest on the simple idea that unless a man has the capacity and a fair 

opportunity or chance to adjust his behaviour to the law, its penalties ought not to be 

applied to him”. 
47  The Progressive Logic of Criminal Responsibility and the R. George Wright, 

Circumstances of the Most Deprived, 43 CATH. U. L. REV. 459, 468, 477 (1994); 

Saurabh Bhattacharjee, Should Valjean Have Been Punished for Stealing Bread? Of 

Poverty and Criminal Responsibility, 5 J. INDIAN L. & SOC’Y 1, 3 (2014). 
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אפשרויות הפעולה של מבצע העבירה לכדי אחת סבירה והגיונית, מדוע לא להכיר בהגנת 
 48העוני כסייג לאחריות פלילית?

קרון ין נוכח רעב הנובע מעוני וממחסור כלכלי היא דוגמה קונקרטית לעגניבת מזו
האמור. האם בפני האדם העני, הסובל חרפת רעב, עומדות אותן אפשרויות פעולה 
העומדות בפנינו? האם היקף החירות שלו לפעול כאדם ריבוני דומה להיקף החירות 

נו לבצע בחירה משמעותית, הנתון לנו? האם ניתן להתכחש לכך שהעוני הוא שמונע ממ
 כזו הנובעת משקילה ובחירה אמיתית, בין חלופות שונות?

הרי שהתובנה הנובעת   49,מכיוון שהתשובה לכל השאלות האלה היא בשלילה
מהדברים ברורה: כאשר ביצוע העבירה הפלילית היא תוצר ישיר של ניסיון המבצע 

מיתית של מבצע העבירה לבחור להתגבר על עוני חמור, יש לבחון את היקף היכולת הא
האם היה בידיו, בעת ביצוע הפעולה  –בין עצם הביצוע ובין ההימנעות או החדילה ממנו 

ממש, חופש אמיתי לבחור? אם העבירה בוצעה בנסיבות שמעידות על צמצום רבתי של 
למשל על פעולה שבוצעה במטרה לשמור על כבודו, על  –אפשרויות הפעולה הסבירות 

אין לנו אלא להכיר  –על צלמו של המבצע או של מי מבני משפחתו כבני אדם דמותו ו
בהגנת העוני כסייג תקף לאחריות פלילית. לשיטת משפט העוני, בכך יהיה קודם כל כדי 
להבהיר כי המדינה, באמצעות מערכת המשפט הפלילית כזרועה הארוכה, אינה עסוקה 

הכרה, ולו במידה מסוימת, באחריותה אך בענישה של אלו שחרגו מהכללים, אלא גם ב
שלה למצב הדברים שעיצב את אחרּותם של אנשים החיים בעוני, כמו גם את התנאים 

במישור עמוק יותר יהיה בכך כדי לכונן  50.שחוללו ביצוע עבירות כדוגמת גניבת מזון

 
 
48  Offenders: Choice,  , Rethinking Criminal Responsibility for PoorEve Sylvestre-Marie

Monstrosity, and the Logic of Practice, 55 MCGILL L. J. 771 (2010); Richard Delgado, 

'Rotten Social Background': Should the Criminal Law Recognize a Defense of Severe 

Environmental Deprivation?, 3 LAW & INEQ. 9 (1985); Michele Estrin Gilman, The 

Poverty Defense, 47 U. RICH. L. REV. 495, 499–504 (2012-2013); Mirko Bagaric, Rich 

Offender, Poor Offender: Why It (Sometimes) Matters in Sentencing, 33 LAW & INEQ. 

1, 12–13, 34–36 (2015). 
49   the world as an arena for acting out free choices is a The existential view of “

perspective of the privileged, and that potential for self-actualization is far from 

apparent to those whose lives are constricted by material or ideological handicaps”. 

Barbara Hudson, Punishing the Poor: A Critique of the Dominance of Legal Reasoning 

in Penal Practice, FROM SOCIAL JUSTICE TO CRIMINAL JUSTICE 302 (W.C. Hefferman & 

J. Kleinigs eds., 2000). 
 ,EVR L. .ALC S.49  The Morality of the Criminal Law,David L. Bazelon.  ,385והשוו   50

401–402 (1976): “it is simply unjust to place people in dehumanizing social conditions, 

to do nothing about those conditions, and then to command those who suffer, ‘Behave-

or else!’ [...] We cannot produce a class of desperate and angry citizens by closing off, 
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מימד של תיקון: הבניית האחרּות של החלשים שבינינו לא תעוצב עוד אך כבסיס 
יניליזציה של פעולתם של אלו החיים בעוני, אלא להיפך, על מנת לרתום את השוני לקרימ

החברתי והכלכלי כבסיס רעיוני להפטרה מאחריות פלילית, וכך כאמצעי שיאפשר 
 הטמעה, הכלה וקבלה חברתית עמוקה יותר.

אף שסוגיות המערבות משפט פלילי ועוני מגיעות תדיר לפתחו של בית המשפט, הרי 
-נה פוזיטיבית הגנת העוני מעולם לא הוכרה ולא הופעלה בשיטת המשפט האנגלושמבחי
מתועד  הברית-צותבאר  51.ית כהגנה עצמאית המכוננת סייג לאחריות פליליתנאמריק

מקרה אחד ויחיד שבו הוצע להכיר בעוני כהגנה בת תוקף כאמור. היה זה בדעת המיעוט 
שלא  –בחוות דעתו   Alexander.52 בעניין( בפסק הדין Bazelonשל השופט בייזלון )

קבע השופט  –נתקבלה על ידי שאר שופטי ההרכב ולכן לא הופעלה הלכה למעשה 
(, היינו עוני חמור רב שנים, Rotten Social Backgroundבייזלון כי "עבר סוציאלי נורא" )

ה נדרש להישקל לגבי עצם שאלת אשמתו של הנאשם בפלילים, ויכול לעלות כדי הגנ
בו הוא מונע מהנאשם לפעול מתוך בחירה חופשית ואמיתית. באותו שכאמור מקום 

מקרה קבע השופט כי מצב דברים זה אכן מנע מהנאשם את היכולת לשלוט בהתנהגותו, 
תוקף. רובנו לא היינו פועלים כפי שפעל -ולכן הצדיק את העמדת הגנת העוני כטענה בת

חיינו את חיי העוני שהוא חי. עוני, כגורם הנאשם, כתב השופט, אבל רובנו גם לא 
המחולל מחסור, יוצר מניעה, או למצער צמצום רבתי, של היקף הבחירה החופשית 
שמאפיינת את רובנו עובר לביצוע פעולות היומיום. מכיוון שכך, אם העוני הוא שהעמיד 

ת את הנאשם במצב שבו הוא חסר את מלוא היכולת הנתונה לנו לבצע בחירה חופשי
 אמיתית, הרי שלדבר צריכה להיות משמעות ביחס לשאלת אשמתו הפלילית של הנאשם.

 
 

for many years, all means of economic advancement and personal fulfillment for a 

sizeable part of the population, and thereafter expect a crime-free society”. 
51 A Way out of the Rotten Social Background Stalemate: Elisabeth Winston Lambert, 

Scarcity and Stephen Morse's Proposed Generic Partial Excuse, 21 U. PA. J.L. & SOC. 

CHANGE 297, 299 (2018).  ,חוקרי תורת המשפט אינם מופתעים ממצב דברים זה. לתפיסתם
הגנה זו עומדת בסתירה יסודית לעקרונות יסוד במשפט הפלילי הנוהג במקומותינו. המשפט 

ומוסרית כרעיון שחל על אדם, או שמתחלק בין בני אדם. הגנת הפלילי מניח אשמה משפטית 
העוני מניחה שלחברה עצמה יש אחריות או לפחות חלק מהאחריות הנוגעת לאשמה. זו הנחת 

י. היא חותרת תחת רעיון נאמריק-מוצא רדיקלית שאינה מקובלת במשפט הפלילי האנגלו
כן לא ייפלא כי היא אינה מקובלת ידואליזם כבסיס לשאלת האחריות הפלילית, ולווהאינדי

 Andrew E. Taslitz, The Rule of Criminal Law: Whyבשיטה זו כלל ועיקר. להרחבה, ראו 

Courts and Legislatures Ignore Richard Delgado's Rotten Social Background, 2 ALA. 

C.R. & C.L. L. REV. 79 (2011); Angela P. Harris, Rotten Social Background and the 

Temper of the Times, 2 ALA. C.R. & C.L. L. REV. 131 (2011). 
52  , 471 F.2d 923 (1973)United States v. Alexander. 
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אקונומי חמור יכול, לפחות תיאורטית, לשמש -מעניין לציין בהקשר זה כי מצב סוציו
בסיס להכרה במימושן של הגנות קיימות במשפט הפלילי, בעיקר הגנת הכורח והגנת 

שתי הגנות אלה מניחות אוטונומיה אישית  הצורך. בסיסה הרעיוני של הטענה פשוט:
מוגבלת עובר לביצוע הפעולה הפלילית, כזו שבמסגרתה נאלץ הנאשם לבצע את הפעולה 
בסיטואציה נואשת או תחת לחץ כבד, להבדיל מביצוע פעולה דומה ברגיל. נוכח הגבלת 
חירות מובהקת זו מכירות שתי הגנות אלה בהצדקת הפטרתו של הנאשם מהרשעה 

-ילית. אף שהדבר אפשרי כאמור, הרי שהמגמה רבת השנים במשפט הפלילי האנגלופל
בו הפעולה שי היא לא להכיר, ככלל, בהגנות אלה כסייג לאחריות פלילית מקום נאמריק

 53.היא תוצר של מחסור הנובע מעוני
, ובד בבד נחשפת בהלקרובנקודה זו ממש מתגלה החשיבות של פסק הדין בעניין 

הייתה גלומה בו, זו שלא מומשה עד תום. כפי שראינו בתחילת פרק זה, בית ההזדמנות ש
המשפט עומל לא מעט על מנת להבהיר לקוראיו שהמשפט הפלילי לא נוצר על מנת 
להרתיע או להעניש אנשים עניים ורעבים, ושהלכה למעשה הוא אף לא יקיים הרתעה 

או לילדיו. כאשר מנביעה כאמור מקום שבו מבצע העבירה בכוח מבקש אוכל לעצמו 
הבנה זו זיכוי מאשמה פלילית נגולה חשיבותו של פסק הדין: האחרּות החברתית של מי 
שחי בעוני היא לא עוד אך כלי להרחקת החלש. בד בבד היא יכולה להיות מנוף להכרה 
בעוני כמצב דברים שמצדיק סייג מאחריות פלילית, כזה שמאפשר את הכנסת החלשים 

, לתוככי החברה, אל המקום שיכיל אותם, שיכבד אותם, שיקרא למצבם חזרה פנימה
 החברתי בשם, שייתן לו משמעות, שיאפשר להם להשמיע קול.

עכשיו רק נותר להחליט איך עושים זאת. בית המשפט יכול היה לגזור את זיכויה של 
שות הנאשמת מהכרה שיפוטית בהגנת העוני כסייג לאחריות פלילית. הוא בחר שלא לע

 
 
S.W.2d 573, 574 (Tex. Crim. Harris v. State 486 , :ראו, כדוגמאות המייצגות את הכלל  53

App. 1972): “Economic necessity is no justification for a positive criminal offense”; 

State v. Moe, 24 P.2d 638, 640 (Wash. 1933): “Economic necessity has never been 

accepted as a defense to a criminal charge. The reason is that, were it ever countenanced, 

it would leave to the individual the right to take the law into his own hands”.  מקרה
אחרון זה עסק, באופן לא מפתיע, בגניבה של מוצרי מזון שנבעה מאבטלה ומרעב. למען 

קיבל בית משפט השלמת התמונה יצוין כי בספרות המשפטית מתועדים שני מקרים שבהם 
מדינתי בשיטת המשפט המקובל את טענת הצורך או הכורח, באופן חריג ונקודתי. המקרה 

בו פסק בית ש, In re Eichorn, 81 Cal. Rptr. 2d 535 (Cal. Ct. App. 1998)הראשון הוא 
בית המפר את איסור השינה בפומבי עומדת הגנת הצורך, -המשפט בקליפורניה כי לאדם חסר

כח היקף האפשרויות המצומצם שעומד בפניו נוכח העוני שבו הוא חי. להרחבה, וזאת נו
 Antonia K. Fasanelli, In Re Eichorn: The Long Awaited Implementation of theראו

Necessity Defense in a Case of the Criminalization of Homelessness, 50 AM. U. L. REV. 

בו הכיר בית המשפט הגבוה בדלהי שהמקרה השני המתועד אירע בהודו,  .(2000) 323
ביכולתו של אדם שקיבץ נדבות מתוך עוני ורעב, בניגוד לחוק איסור קיבוץ הנדבות המקומי, 

 .Ram Lakhan v. State (2007) 137 DLT 173לטעון את טענת הצורך. ראו 
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כן. תחת זאת, הוא בחר כאמור לקבוע כי מעשיה של הנאשמת נופלים תחת הגנת זוטי 
דברים, לאמור כי היקף הגניבה שביצעה היה קל ופעוט ערך, ולכן יש למחול לה על כך. 
אך מה היה קורה לו היקף הגניבה שביצעה הנאשמת לא היה מועט? ומה יקרה לנאשם 

צע עבירה דומה ובית המשפט לא יוכל להכריז על הבא, גם הוא אדם החי בעוני, שיב
 הגניבה שביצע כפעוטת ערך? הגנת זוטי הדברים אינה עומדת במקרים אלה.

ראוי היה לו לבית המשפט אפוא לנצל את שעת הכושר שהזדמנה לו, ותחת ההיתלות 
בהגנה קיימת, לומר דברים נחרצים שיהדהדו באוזני כל שומע: קמה לנו חובה מוסרית 

מעלה הראשונה להכיר בהגנת העוני כהגנה בת תוקף במשפט הפלילי. הגנה זו צריכה מה
נאשמים שביצעו את פעולתם נוכח צמצום החירות הדרמטי שגזר עליהם העוני ללעמוד 

ובעקבות הגבלת אפשרויות הפעולה העומדות בפניהם לכדי מינימום שאדם מן היישוב 
נביע ביצוע עבירה שבאה לשמור על כבודו, לא נדרש לו. במקרים כאלה, שבהם העוני מ

על צלמו, על דמותו של הנאשם כאדם, יש להכיר בהגנה זו כהגנה ראויה ויש להחיל 
 אותה. 

בית המשפט בחר שלא ליטול צעד נוסף זה. כיוון שכך, ועל אף החשיבות שבהכנסת 
ותיר את אקונומי של הנאשמת כרכיב אינהרנטי להכרעה השיפוטית, הוא ה-מצבה הסוציו

זירת ההכרה בהגנת העוני ללא אמירה נורמטיבית ברורה ומחייבת. בכך פתח לבאים 
 אחריו פתח לפרשנות שאיננו יודעים את טיבה, כזו שתוכרע רק בעתיד לבוא.

 סוף דבר. ד

, הוא 1862ז'אן ולז'אן, גיבורו של הרומן "עלובי החיים" שכתב ויקטור הוגו בשנת 
הוא נולד למשפחה ענייה, חי שנים רבות בעוני מחפיר,  54.רמ"ח אבריו"אחר" חברתי בכל 

ועקב מות גיסו נאלץ לתמוך כלכלית באחותו ובילדיה. בצר לו, הוא גונב כיכר לחם, ולרוע 
מזלו הוא נתפס, עומד לדין, מורשע ונידון לעונש מאסר בכלא. כל חייו הוא נושא עמו את 

 .24601קלונו. הוא לעולם יישאר אסיר מספר 
סיפורו של ולז'אן, שהפך ברבות השנים לקלאסיקה ספרותית, הוא ביטוי סמלי 

 נוגע. ככזה, הוא עשוי להעלות שתי תהיות בבהלקרלדילמה שמעלה פסק הדין בעניין 
לסוגיה העומדת ביסוד רשימה זו. מקורה של הראשונה הוא תיאורטי. לו נדרשנו לניסוי 

ס, ונשאלנו בפשטות: מאחורי "מסך הבערות", מחשבתי ברוח תפיסתו של ג'ון רול
כלכלית שבה אנו חיים, האם נעדיף שהגנת -כשאיננו יודעים היכן נמוקם במפה החברתית

 
 
 (.2011, מתרגמת )אביטל ענבר עלובי החייםויקטור הוגו   54
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העוני תוכר על ידי המשפט הפלילי בנסיבות מסוימות או לא? באיזו חברה אנחנו מבקשים 
רתי ונוטלת השוויון החב-בזו שמאפשרת את קבלת ההגנה, כלומר מכירה באי –לחיות 

רולס, ובמובן זה גם ולז'אן, היו ודאי מזכירים לנו כי   55עליו אחריות, או בזו שלא?
התנגדות להכרה בהגנת העוני לאחר שאנו יודעים שלא נזדקק למצב הדברים שעליו היא 
מגנה, היא פעולה לא הוגנת, כזו שבה אנו פועלים אפריורית להרחקה מכוונת של מי 

 שהוא לא אנחנו.
יה השנייה שמעלה סיפורו של ולז'אן כייצוג סמלי של הרעיון העומד ביסוד התהי

היא עקרונית. אחד המאפיינים המובהקים המספרים את סיפורה של חברה  בהלקרפס"ד 
יחסה של  56.אנושית נתונה, נוגע ליחס שהיא מעניקה לאוכלוסיות פגיעות החיות בתוכה

נינו ראי באמצעותו ניתן להבין טוב יותר הקהילה או החברה לחלשים החיים בה, מציג בפ
את פניה, את עקרונותיה היסודיים, ואת האופן שבו היא רואה את מבנה היחסים הראוי 
שבין הגורמים השונים הפועלים בה. מוסריותה של מדינה נבחנת אפוא, בין השאר, נוכח 

מידת הפערים החברתיים המתקיימים בה בין פלחי האוכלוסייה השונים, באמצעות 
האחריות שבה היא פועלת על מנת לצמצם את קיומם של פערים אלה, ולאור כל אותם 
מנגנונים משפטיים, תרבותיים, חברתיים, פוליטיים וכלכליים המאפשרים בחסותה את 

 הבנייתו הממוסדת ואת תיוגו המתמשך של האדם החי בעוני כ"אחר".
י תורמת לשימור ולהעמקת ההכרה בהגנת העוני כהגנה בת תוקף במשפט הפליל-אי

החובה לחשוב  –על כל אחד ואחת מאיתנו  –הבניית האחרּות של מי שחי בעוני. על כולנו 
על מנגנונים משפטיים כגון אלה כאמצעי לקידום ההכלה החברתית של החלשים שחיים 
בינינו. חתירה לקראת מימוש חזון זה תוביל למצב דברים שבמסגרתו קולם של אנשים 

עוני נשמע ולא מושתק, דרישותיהם זוכות להכרה ולא להתעלמות, ודמותם החיים ב
העצמה מסוג זה עשויה לתרום למימוש  57.מוצגת בכבוד ולא ברחמים, בפחד או בביזוי

המעשי של ההכרה בהם כאזרחים המממשים את זכויותיהם האזרחיות באופן שוויוני 
 58.ומלא

 
 
 
 ,C.R. .LAA2  The Wretched of the Earth,Richard Delgado &  ראו להרחבה בנקודה זו  55

C.L. L. REV. 1, 15 (2011); Frank I. Michelman, RSB, the Social Contract, and a Bridge 

across the Gap: Delgado Talks to Rawls, 33 LAW & INEQ. 417, 433–438 (2015). 
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Law, 47 RUTGERS L. REV. 693, 717 (1994–1995). 
57  A Politics 89 (2006); Ruth Lister,  OUNDINGS, 32 A New Politics of RespectRuth Lister, 

of Recognition and Respect: Involving People with Experience of Poverty in Decision-

Making that Effects their Lives, 1 SOCIAL POLICY & SOCIETY 37 (2002). 
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 You know what is the opposite of exclusion for us? It is“פעיל פוליטי במלחמה בעוני: 

not inclusion, but participation. Active participation is what makes you a full citizen”. 


