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 מבחן לדוגמאפתרון  –עמי ותמי 

 חלק א'

 

 גריזלדה –מבצעת עיקרית 

גריזלדה יזמה ותכננה עבירה כלפי עמי ותמי והוציאה אותה אל הפועל, באופן שרכשה קטמין, פיזרה קטמין על 

היא מבצעת עיקרית, הרוח החיה מאחורי הפעולה,  גריזלדהשוקולד ושלחה בעזרת ימימה את השוקולד לילדים. 

 [. משולם נ. מדינת ישראל 1294/96דנ"פ ר' בית משפחת בוס ] –שתהיה נוכחת בזירת העבירה אין הכרח ו

 : ניתוח עבירה

, דינו חמש שנות מאסר. נגרמה בכוונה לגרום לו סבל רבהמפעיל חומר רעיל, שלא כדין, על אדם, : נורמה אוסרת

   .כפל העונשנו , דימייסרתחבלה אותו אדם ל

ברישא עבירה התנהגותית הכוללת יחס נפשי מיוחד מסוג מטרה, אך אם מתקיימת הסיפא משנה העבירה צורה 

 והופכת תוצאתית. 

 יסוד עובדתי:

 גריזלדה גרמה לכך שחומר מסוג קטמין יופעל על אדם.  -: המפעילהתנהגות

: חומר רעיל: נתון כי קטמין הנו סם הרדמה המשמש בעיקר להרדמת סוסים, ואין הוא רעל מטבעו, כגון נסיבות

ציאניד. מתעורר ספק לשוני בהגדרה ולכן פונים לתכלית. מאחר שחומר זה עלול לסכן אדם, ולראיה אין מוכרים 

 נסיבה מתקיימת. אותו למי שאינו מורשה, ניתן לסווגו, על פי מבחן התכלית, כחומר רעיל. ה

שלא כדין: שתי גישות בפסיקה: א. הנסיבה מיותרת משום שכל מעשה פלילי בהכרח אינו כדין ב. הנסיבה 

מסייעת להבחנה בין התנהגות מותרת/אסורה. גריזלדה עשתה שימוש בקטמין, שלא כדין, ללא היתר וכלפי 

 אדם. הנסיבה מתקיימת. 

הנסיבה מתקיימת. במקור החומר היה אמור להיות מופעל  –פחה אדם: החומר הופעל על הוגו בוס אבי המש

 ר' דיון להלן במחש"פ מועברת.  –ע"ג עמי ותמי 

כד' בחנ"ש[. דומה כי הוגו בוס שסבל מקשיי נשימה וחווה 34: חבלה מייסרת למעלה מחבלה סתם ]ר' ס' תוצאה

 אובדן הכרה מקיים את התוצאה. 

אין. אלמלא גריזלדה הפעילה קטמין על הוגו, לא היה נגרם לא נזק גוף. מבחן הסיבה בלעדיה  – קש"ס עובדתי

 מתקיים. 

 מבחן הצפיות. צפוי כי חומר הרדמה המיועד לסוסים יגרום נזק לאדם.  – קש"ס משפטי
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  :יסוד נפשי

 : גריזלדה מודעת לכך שקטמין יופעל על אדם. מודעות להתנהגות

מבצע אמור להיות מודע פוזיטיבית לכך שפעולתו בניגוד לחוק. מעבר : שלא כדין: ככלל אין המודעות לנסיבות

לצורך, במקרה שלפנינו, גריזלדה רוכשת קטמין בחנות חיות, ולכן ברור לה שאין לה היתר חוקי להפעיל חומר 

 זה על אדם. 

מודעת גריזלדה קנתה קטמין כדי להשתיק את עמי ותמי לכמה חודשים, כלשונה. אף אם אינה  –חומר רעיל 

משתיק. ניתן להחיל כאן את דוקטרינת "עצימת -לכך שחומר זה רעיל, ברור שהיא יודעת כי החומר מסוכן

( בחנ"ש[, שכן גריזלדה נמנעה מלברר מול מר מיקס את מלוא השפעות החומר, ולפיכך היא 1)ג()20עיניים" ]ס' 

 מוחזקת כמי שידעה על היות החומר רעיל. 

( בחנ"ש[. אין נפקות לכך 2)א()ג()20על הוגו. עניין לנו במחשבה פלילית מועברת ]ס'  החומר הרעיל הופעל –אדם 

שהמעשה בוצע בהוגו ולא בעמי ותמי, מאחר שהאיסור הפלילי נועד להגן על כל אדם ולא על אדם מסוים. ** ר' 

 להלן דיון בניסיון בהקשר זה. 

זו מטרה במסווה של כוונה, משום שאין דרישת זיקה לתוצאה, אלא ליעד המתקיים  – בכוונה לגרום לו סבל רב

בנפש העושה. ניתן בהחלט להניח, כי גריזלדה פעלה מתוך מטרה שיגרם לנפגעים סבל רב, ולראיה הביטוי בדבר 

 השתקת הילדים. לחלופין, ניתן לבדוק החלת הלכת הצפיות. תחולת הלכת הצפיות בעבירות מטרה אינה

פגיעה בחיי  –אוטומטית ותלויה היא בערך המוגן שביסוד העבירה )פס"ד אלבה, אלקורען(. לאור הערך המוגן 

אדם, הנטייה תהא להחיל את הלכת הצפיות. גריזלדה צפתה, כפי הנראה, בהסתברות גבוהה מאוד, כי עלול 

 , סבל רב, בהשפעת החומר. 8להיגרם לילדים קטנים, בני 

גריזלדה צפתה נזק גוף לאדם בקווים כללים. ברור  –ן דרישה ליס"ן מיוחד. מישור הכרתי אי –חבלה מייסרת 

אך אין הכרח לצפות את התרחיש המלא והמפורט.  –פגיעת הוגו  –כי גריזלדה לא צפתה את פרטי ההתרחשות 

גריזלדה   –גריזדלה צפתה כי הסיכון שיצרה עלול לגרום נזק לאדם בהשפעת החומר ובכך די. מישור חפצי 

 הפגינה, למצער, פזיזות מסוג אדישות כלפי פגיעה באדם. 

הפעלת חומר רעיל על עמי  -על אף שהשתכללה עבירה מושלמת, אין מתייתר הדיון בניסיון   – עבירת ניסיון

ותמי. אמנם המחשבה הפלילית מועברת מאובייקט אחד לאובייקט אחר, אך במקור תוכננה פגיעה בשני 

נפרדים. על פי כל המבחנים המקובלים יצאה הפעולה משלב ההכנה לשלב הניסיון. גריזלדה אובייקטיבים 

קרובה במקום ובזמן לפגיעה בקטינים בביתם, נראה באופן חד משמעי כי הפעולה הייתה גורמת להרעלת 

ן גריזלדה הקטינים, אלמלא הופרעה ע"י האב הוגו, ודומה כי הפעולה נעצרה על סף "המעשה האחרון". לאור רצו

, ניתן לייחס לה מטרה להשלים העבירה, כפי הנדרש םלהשתיק את הקטינים, באמצעים בלתי קונבנציונליי

 בחנ"ש. עבירת ניסיון מתקיימת.  25בסעיף 

 הביצוע העיקרי "בולע" את השידול.  –*** הערה כללית: לאור ריבוי פעולות גריזלדה, אין לבחון שידול מצדה 

 מסייע  –מר מיקס 
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מבלי שהוצגה לו תעודת וטרינר ולא ₪,  50במקום ₪  500מר מיקס מכר לגריזלדה סם מסוג קטמין תמורת 

 דיווח על המכירה למשרד הבריאות כנדרש. 

שנות  5דינה  –: העבירה העיקרית התקיימה, כאמור, ואין זאת עבירה מסוג חטא תנאים מקדמיים לסיוענמלאו 

 מאסר לפחות. 

ה בפעולות המבוצעות בזירת העבירה, כל תפקידו שליט, כי אם מסייע. אין לו חלק ובצוותאאינו מבצע  סמר מיק

מתמצה בהספקת חומר רעיל קודם למעשה )מבחן השליטה(, מיקס רחוק בזמן ובמקום מביצוע העבירה ולכן 

, וודאי שמר בחנ"ש( 31יסווג כמי שאך מקל או מאפשר את הביצוע ומצוי במעגל חיצוני )מבחן המעגלים + סעיף 

 מיקס אינו רואה עצמו בעל עניין מיוחד בהתגשמות העבירה )המבחן המשולב(. 

אי דיווח  -הספקת חומר רעיל ופעולת סיוע רוחני במחדל  -מר מיקס מבצע פעולות סיוע פיזי אפקטיבי במעשה 

, מה שעשוי לחזק את רוחה. בהקשר זה האחרון, די בכך שטמון למשרד הבריאות על מנת למנוע גילוי גריזלדה

 בפעולת אי הדיווח פוטנציאל סיוע. 

 עיתוי הסיוע הוא לפני ביצוע העבירה כלפי עמי ותמי. 

התשובה אינה חד משמעית. מצד אחד, ר'  אם נדרש מקור חובה חוקי לפעול ?עולה שאלה  אשר לסיוע במחדל,

פורפ' פלר הגורס כי אין צורך במקור חובה חוקי ]נראה, כי   –אברמוב. מצד שני  684/87דעות השופטים בע"פ 

 לחוק, דעתו של פלר אינה תקפה עוד[. 18כיום, עפ"י לשון סעיף 

תקנות משרד הבריאות המחייבות פיקוח  -: מקור חובה בדין לבר פלילימקורות חובה אפשריים לגבי מר מיקס

בחנ"ש ולראיה ניתן למכור  326ל, חובת הממונה על דבר שיש בו סכנה ס' על מכירת קטמין שהופרו כאמור לעי

העברת קטמין לגריזלדה  –קטמין רק בהצגת תעודת וטרינר ולא לכל לקוח, יצירת מצב מסוכן )פס"ד לורנס( 

מר מיקס הרוקח אמון על בריאות הציבור והפרת חובה מצדו גוררת אחריה  -יצרה סיכון לאדם, מכח תפקיד

 אפשרית בבריאות.  פגיעה

בהיבט הנפשי, מר מיקס אינו מודע באורח מלא ליסוד העובדתי בעבירה מצד גריזלדה וליסוד הנפשי שלה, אך 

ניכר כי מר מיקס משער כי גריזלדה עתידה לבצע עבירה תוך שימוש בקאטמין כלפי אדם. מר מיקס עצם את 

הסכום כשלעצמו מהווה אינדיקציה לעסקה מפוקפקת בעד קטמין, ו₪  500עיניו לאפשרות זו, על מנת להרוויח 

אמנם מר מיקס התרשם מגריזדלה כטיפוס די חיובי, ואולם, עננת החשד מעליה ₪(.  50ואסורה )מחיר המחירון 

לא הוסרה ומר מיקס אינו מברר עמה מה הוא השימוש הפרטי שברצונה לעשות בחומר ומעדיף לא לדווח, בין 

 ם. לפיכך, ניתן לאפיין את התנהגות מר מיקס כהתנהגות מודעת. היתר, כדי להימנע מהפללת

ולכך שקטמין עלול לשמש  –מסירת קטמין לגריזלדה ואי דיווח  -ודאי שמר מיקס מודע לטיב המעשה המסייע 

 את גריזלדה לפגיעה באדם. 

חנ"ש[. מר מיקס ב 31מתעורר ספק אם מטרת מר מיקס להגשים את תנאי העבירה ]ס'  –יחס חפצי לעצם הסיוע 

אינו מעוניין, דווקא, בהכנת תשתית עבירה לגריזלדה, אלא ברווח כספי. ייתכן כי ניתן להחיל את הלכת הצפיות 

 כתחליף למטרה בהקשר זה, אם מר מיקס העריך ברמת ודאות גבוהה כי התנאים עשויים להתמלא. 
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 מבצעת בצוותא/מסייעת/ביצוע באמצעות אחר –ימימה 

 ו בחנ"ש[. 34כשירה לשאת באחריות פלילית ]ס'  13ימימה בת 

ימימה מעבירה את חפיסת השוקולד המורעלת לידי הוגו בוס, כך שמבחינה עובדתית היא תורמת באופן 

משמעותי לביצוע, שולטת פונקציונלית בפעולה מהותית ואיכותית )מבחן השליטה(, נוכחת באופן אקטיבי 

 גל הפנימי )מבחן המעגלים(. ניתן לכאורה לסווגה כמבצעת בצוותא. בזירת העבירה ונראית כנמנית על המע

אין ימימה שותפה ליוזמה הפלילית ואינה רואה את המשימה העבריינית  –מנגד, קיימות אינדיקציות אחרות

העברת חבילת שוקולד, ועוד ימימה קטינה ותמימה בהשוואה  -כמשימה שלה, תפקידה מתמצה בשליחות 

הבגירה הוגת הרעיון. על פי המבחן המשולב, על אף שימימה מבצעת חלק חשוב ביסוד עובדתי, למבצעת גריזלדה 

 היסוד הנפשי שלה "חלש", אם בכלל קיים, ולכן ייתכן ותסווג כמסייעת. 

 ביצוע בצוותא –נבחן יסוד נפשי של ימימה

ישנו ספק של ממש אם לימימה יסוד נפשי הולם ליסודות העבירה. אמנם ניתן להחיל בדוחק כלל "עצימת 

עיניים" ביחס להתנהגות ונסיבות העבירה, באופן שהיה לימימה חשד ביחס לטיב החבילה שהעבירה, שכן זכרה 

בניין וגם נראה זה מוזר שאין זה יום הולדת של עמי ותמי, הכירה את גריזלדה כמי שאינה סובלת ילדים ב

, בניגוד 13שחבילה נמסרת בעילום שם, ואולם מנגד, הניחה לטובת גריזלדה כי ברצונה לעשות שינוי וילדה בת 

לאדם בוגר, לא תפתח חבילה כדי לבדוק תוכנה ולא תתעמת עם גריזלדה בהקשר זה. ייתכן כי מצאה בתקווה 

אף אם נתגבר על הספק האמור, לא ניתן לעבור את משוכת לשינוי מצד גריזלדה מענה ללבטיה ולחיבוטיה. 

 המטרה, הואיל ולימימה אין מטרה לגרום סבל לאף אדם, אלא היא מקווה לעשות מעשה טוב בעולם. 

 

בנוסף, ספק אם ימימה מודעת לפעילות פלילית בצוותא עם גריזלדה. גם כאן מודעות עלולה להתגבש רק בדרך 

 ובוודאי שלא התגבשה מודעות פוזיטיבית מתוך הסכמה ותכנון פרטים. של עצימת עיניים, כאמור, 

 סיוע –נבחן יסוד נפשי של ימימה

על אף שהדרישות בממד הנפשי של סיוע מרוככות, במידת מה, בהשוואה לדרישות בביצוע בצוותא, גם כאן 

מור, מכוח "עצימת עיניים" עולים קשיים באשר לרף המודעות הנדרש מצד ימימה. המודעות יכולה להתגבש, כא

 אי בירור פרטים והימנעות מלהזים חשד.  –

ניתן לטעון, כי ימימה מודעות לטיב הפיזי של המעשה המסייע, אשר בוצע לפני מימוש העבירה, שכן היא מעבירה 

 את החבילה בעבור גריזלדה, לבקשתה, ונראה שמתוך תרומה ועזרה לגריזלדה. 

מהגשמת , אף במובחן )מטרה לסייע( ייחס לימימה מטרה להגשים את תנאי העבירהניתן ללא כי  דומהעם זאת, 

 מבוצעת עבירה כלפי עמי ותמי.  העריכה וקיוותה כי לא , שכן העבירה

לא  – תפיסתהגילה ו –לאור האמור, נראה כי מחמת חסר ביסוד נפשי, בהתחשב בנתונים האישיים של ימימה 

 כמסייעת. לא ניתן לסווגה כמבצעת בצוותא ואף 

 : לחנ"ש)ג( 29סעיף לפיכך, ישנו מקום לבחון ביצוע באמצעות אחר לפי 
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אשר שימשה כלי בידי גריזלדה. ימימה  על ידי ימימה בתמימותהבפועל בוצע היסוד העובדתי ניתן להסיק כי 

 ([. 3)ג()29ר' ס' ]פעלה ללא מחשבה פלילית כמבואר לעיל 

ביודעה כי תעורר חשד אם תנסה למסור בעצמה חבילת שוקולד לעמי ותמי, על רקע הסכסוך בנושא  גריזלדה

רעש בצהריים, העדיפה להטיל את המשימה על ימימה, תוך ניצול תום ליבה ומתוך מודעות לכך שימימה 

 התקיים בגריזלדה היסוד הנפשי של ביצוע באמצעות אחר. הקטינה תפעל לפי הנחייתה.  

 

 ב'חלק 

. בין אם אדישות ובין אם קלות דעת –נעשית ביסוד נפשי של פזיזות כלפי התוצאה  בדין הקיים, עבירת הריגה. 2

חוסר  -של מי שממית תוך אדישות  הפער הניכר בין מידת אשמתומבוססת על  נבדלתההצדקה לקביעת עבירה 

לאפשרות בפועל אף שהוא מודע על  ,רחשמקווה שתוצאה הקטלנית לא תתה, לבין מי אכפתיות לחיי אדם

 משמעותיתכי העונש בצד עבירה זו יעמוד על תשע שנות מאסר, עונש שהוא קל בצורה עתה התרחשותה. מוצע 

. עונש מרבי זה עולה בקנה אחד עם הענישה שגוזרים בתי שנה 20 - מהעונש הקבוע היום בצד עבירת ההריגה

קלות  , הואככלל, בהם מטבע הדברים היסוד הנפשי  –ם המשפט בעבירות הריגה בנסיבות של תאונות דרכי

ובין עבירה של גרימת  זדוניותת המתה וראוי בין עביר. כך ברפורמה חקיקתית ייוצר מדרג ביניים חדש ודעת

למעשה, קלות דעת קרובה עד מאוד לרשלנות רבתי, ולכן אין זה רצוי להטיל סטיגמה עבריינית  .רשלניתמוות 

אדישות ולהריגה נמהרת בקלות דעת, בייחוד כלפי מי שטעה טעות חמורה בכביש בשבריר  זהה להריגה מתוך

 שניה, בשל הערכה לקויה כי התוצאה הקטלנית לא תתממש, ואין בכך, כמובן, כדי להפחית מחומרת מעשיו. 
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