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בדירה, מעסיק משה דילרים ומלצריות אביב. -משה, הינו בעליה של דירת הימורים בתל

נתן, אחד המהמרים בדירה וגם חבר המשרתים את המהמרים הרבים הנוהרים לדירה מדי ערב. 

קרוב מאוד של משה, נוהג לפקוד את דירת ההימורים מדי ערב ולהמר בסכומים גבוהים מאוד. 

אך בתוך ליבו תמיד  ,הצנועה אותה ירש לאחר מות הוריונתן, כבר הפסיד את מכוניתו ודירתו 

לפתוח בחיים חדשים. האמין כי יבוא יום ויחזיר לעצמו את ההון שאיבד ואף יתעשר ויוכל 

ככל שחלפו הימים, השבועות והחודשים, נכנס נתן לחובות גדולים ולאחר שאיבד למרבה הצער, 

כחבר טוב,  לחברו משה. ההימורים ותחוב את כל ממונו, הגיע למצב שבו לא יכול היה להחזיר את

על כל מהמר שיפנה נתן לדירת ההימורים, יקבל נתן אחוזים  ,הציע משה לנתן הצעה מפתה לפיה

הודה   נתן ההמוםהחוב לאט לאט וגם יוכל להתפרנס בכבוד.  מהרווחים וכך גם יוכל להחזיר את

מקרב לב למשה חברו הטוב וכבר באותו ערב החל להפנות מהמרים לדירה. במקביל, החליט נתן 

הגיע למועדון ההימורים של ג'קי. במשך שבועות  לנסות מזלו ולהמר גם במקומות אחרים וכך

ארוכים, הימר נתן לסירוגין גם בדירה של משה וגם במועדון של ג'קי אך ההפסדים רק הלכו 

ותפחו. נתן, חשב על ההצעה שהציע לו משה ופנה לג'קי והציע לו שיפנה למועדון מהמרים ויקבל 

יס" מהמרים לשני המקומות גם יחד. באחד על כך אחוזים. ג'קי נענה להצעה וכך החל נתן "מגי

ליאור, של משה, למשה וסיפרה לו כי שכנה הימים, פנתה יפית, אחת המלצריות בדירת ההימורים 

 ליו והציע לו ללכת ולהמר במועדוןהמהמר באופן קבוע בדירת ההימורים, סיפר לה כי נתן פנה א

ים הדילרים לרמות ולא לתת למהמרים שבדירת ההימורים של משה מונחשל ג'קי, וזאת משום 

חברו הטוב "תקע לו סכין בגב"! משה רתח מזעם וטרק  -לזכות. משה לא האמין למשמע אוזניו

אחריו את דלת משרדו. יפית המבוהלת ניסתה להרגיעו ואמרה לו: "עכשיו גילית את הפרצוף 

יט לבגוד בך. אולי כדאי האמיתי של נתן. זה הזמן שלך לנקום ולגרום לו להצטער על הרגע שהחל

. ולהשאיר לו "מזכרת" קטנה שתזכיר לו שבחברים טובים לא בוגדים"לך לקרוא לו לשיחה קצרה 

במהלך הימים שלאחר מכן, התלבט משה הנסער ביקש מיפית לצאת מהמשרד ולהשאירו לבד. 

הדברים או הטחת  ןמשה כיצד לפתור את הבעיה עם נתן, שמחבל בפרנסתו. משה חשב על פיטורי

בפניו אך מילותיה של יפית לא הניחו למוחו. לאחר התלבטויות רבות, חשב משה שהרעיון 

והודה, בינו לבין עצמו, כי לא יכול היה ביותר והיצירתי תה יפית הוא הרעיון המוצלח שהעל

כדי להוציא את תכניתו אל הפועל, התקשר משה לג'קי, בעל מועדון לחשוב על רעיון טוב יותר. 

ורים, וסיפר לו על מאורעות הימים האחרונים ועל תכניתו ללמד את נתן לקח אחת ולתמיד. ההימ

משה ביקש מג'קי לשאול את היאכטה שלו העוגנת במרינה בהרצליה כדי ששם יערוך את 

ו. , הסכים מיד לנדב את היאכטה שלשבטח נתן בוגד גם בובליבו  שחשבה"בירור" עם נתן. ג'קי, 

למחרת בערב, התקשר משה לנתן וביקש ממנו להגיע אל דירת ההימורים. נתן, אשר לא חשד 

כשהתקרב נתן למשה, אמר לו משה: בכלום, הגיע לדירה והבחין במשה ממתין לו בחצר הבית. 

איזה בירה טובה במרינה בהרצליה. לחבר שלי יש שם יאכטה מפוארת אולי  "בוא נלך לשתות

לילית". נתן, אשר מכיר את משה כבר שנים רבות, הבחין כי משה מתנהג  נארגן איזו הפלגה

בצורה מוזרה אך לא הבין מדוע והציע להישאר לשתות בירה בדירה אך משה הפציר בו להיכנס 

עו לכיוון  סלרכב שלו ולנסוע למרינה. נתן שחש מעט מבוהל, נכנס לרכבו של משה ושניהם נ

, אחת הדילריות אצלו במועדון, אשר מאוהבת בג'קי כבר המון וכיבמקביל, קרא ג'קי לכהמרינה. 

זמן, וסיפר לה על מעלליו של נתן ולאחר מכן אמר לה: "כוכי יקרה, את יודעת כמה את יקרה לי 

שאני סומך רק עלייך. מה דעתך להצטרף אליי ולשבת בבית הקפה הקרוב למקום עגינת היאכטה ו
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ושים סיור במקום או כל דבר חשוד אחר"? כוכי, ולהתריע בכל פעם שמאבטחי הנמל עשלי 

קי וכוכי מוכנה לעשות הכל למען אהובה, הסכימה מיד וללא היסוס. וכך יצאו גם ג'הייתה ש

כשהגיעו משה ונתן למרינה, כבר לכיוון המרינה בהרצליה והצטיידו בבירות ובבקבוק וודקה. 

ל היאכטה עסמוך. משה ונתן עלו ה קפההחיכה להם ג'קי על היאכטה, בעוד כוכי יושבת בבית 

גדול והרחב שלה. ג'קי, אשר חשש כי נתן יבקש לברוח מהיאכטה, הגדיל ראש הועמדו על הסיפון 

והפליג עם היאכטה כמה מטרים מרציף העגינה כדי שלא יהיה לנתן לאן לברוח. מיד לאחר מכן, 

אני ניסיתי לעזור לך ? פנה משה לנתן ואמר לו: "אתה לא מתבייש ככה לבגוד באמון של חבר טוב

כבוד ואתה חיבלת לי בפרנסה"? נתן הכחיש הכל ובכך הצליח יותר לשלם חובות ולהתפרנס ב

לכיוונו של נתן והלם מבלי שנתן היה מוכן לכך, הניף משה את אגרופו לעצבן את משה. לפתע, 

לא חדל  משהמשה יפסיק וייתן לו לשוב לביתו אך בפרצופו ובצלעותיו. נתן הכואב התחנן כי 

מדמם בפניו כתוצאה משריטה קלה שנגרמה מהטבעת אותה והמשיך להלום בו עד שהבחין כי נתן 

 ואז אמר לו: "עכשיו תהיה לך מזכרת שתזכיר לך בכל פעם שתסתכל במראה, עונד משה

במקביל, בעודה "עומדת על המשמר", קיבלה כוכי, שהייתה  שבחברים טובים לא בוגדים"!

ת דעתה ולכן לא שמה לב הלקוחה היחידה בבית הקפה, טלפון מאימה החולה אשר הסיח א

המאבטח מיד הזעיק את גבי סיפון היאכטה. -למאבטח שחלף במקום והבחין במתרחש על

אשר הורו למשה וג'קי לרדת מהיאכטה ועצרו אותם. במקביל, פונה נתן לבית החולים  השוטרים

 שם אובחן כסובל משריטות בפניו ומשטפי דם פנימיים.

לחוק העונשין,  1414  דמיונית לפי סעיףבעבירה  משה וכוכייפית, ג'קי, האם ניתן להרשיע את 
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 מאסר שבע שנים"
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 נקודות(: 20עמוד וחצי )סה"כ עד  -שאלה שנייה

נתן פוטר מעבודתו כמוכר במשך חודשיים, שכב נתן כואב ודואב בביתו עד אשר החלים לחלוטין. 

בקיוסק וחברתו עזבה אותו. מצבו הכלכלי של נתן המשיך להידרדר וכבר לא נשאר לו כסף 

עומדת ריקה כבר גילה נתן כי הדירה הסמוכה לדירתו ד הימים, לתשלום שכירות ולאוכל. באח

מספר חודשים, והחליט להתחזות כבעל הדירה ולמכרה. נתן, שהיה בעברו הרחוק בלש משטרה, 

תקווה דרך החלון שהושאר פתוח בטעות, חדר למחשב -פרץ לקומה השנייה במשרדי הטאבו בפתח

בו תועדו רישומי הטאבו וחיפש את המסמך המתאים לדירה. כשמצא את המסמך, הבחין כי 

כמספר דקות לאחר מכן, על שמו של מר לוי ושינה את שם בעל הדירה לשמו שלו. רשומה  הדירה

צעדים בקומה מתחתיה, וחששה כי מדובר באחד מאנשי האבטחה אשר מוצבים במקום  שמע

מיד ניסה נתן לתקן את הרישום  כדרך קבע. כמו כן, קיננו בליבו הרהורים שמעשיו אינם ראויים.

לא הצליח לעשות כן. נתן עזב מיד את החדר, אך איש האבטחה עצר אותו  במחשב, אך בשל תקלה

ביציאתו מהבניין. למחרת בבוקר, גילתה רשמת המקרקעין את השינוי שעשה נתן ברישום ותיקנה 

אותו. גילוי זה לא היה מקרי, מאחר ובמחשב הותקנה תוכנת אבטחה המזהה כל פעולה לא 

 נתן לבצע את השינוי ברישום ללא שפעולה זו תתגלה מיד.   מורשית, כך שבכל מקרה לא יכול היה
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