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 עמי ותמי – מבחן לדוגמא

 נחיות כלליותה

 שעות. לא תינתן הארכת זמן. שלושמשך הבחינה  .1

. נא לכתוב בכתב יד סך הכלעמודים  חמישהשימו לב למגבלת המקום. אורך התשובות לא יעלה על  .2

 .חריגות לא תקראנהברור וקריא ולהשאיר שוליים להערות הבודקים. 

 .1977-הבחינה היא "בספרים סגורים", פרט לקובץ חוק העונשין התשל"ז .3

 

  :נקודות סה"כ( 85חלק א' )

 

, ובכך ביתי משחק מחשבב שמקורו ,בשעת צהריים, מקימים רעש, מידי יום 8עמי ותמי בני  תאומיםה

 מפריעים הם למנוחת השכנה גריזדלה, המתגוררת מעליהם בדירה צנועה במגדלי וואו בחולון. 

טנטנים, אך בקשתה נפלה, ככל גריזלדה פנתה בעבר להוגו בוס, אבי הילדים, בבקשה, כי ישקיט את שני הק

 , על אוזניים ערלות. הנראה

 

 מי אף החל לנגן ולשיר בקולי קולות בשעות הצהריים.הילדים לבית משפחת בוס לא שינו דרכיהם ולאחרונה ע

, כי שעות הצהריים של גריזדלה הפכו משעות מנוחה לגיהינום. לפיכך, גריזלדה גמרה אומר להשתיק מובן לכל

 .  םאת  עמי ותמי, באמצעים בלתי קונבנציונאליי כמה חודשיםל

 

" וביקשה ממר מיקס הרוקח, לרכוש קטמין, סם הרדמה לבית מרקחת לחיות "פויזן גריזלדה שמה פעמיה

 רוקח מותנית בהצגת תעודת וטרינר. מהמיועד בעיקר לסוסים, אשר רכישתו 

מר מיקס הרוקח תהה מדוע נדרש לגריזלה קטמין, ואולם, מאחר שגריזלדה עשתה עליו רושם די חיובי, סיפק 

כפי הגדרתה, מבלי שהוצגה לפניו כל תעודה  לשימושה הפרטי,₪  500לה בקבוקון המכיל קטמין תמורת 

ריאות )אגף כמו כן, בחר מר מיקס שלא לדווח למשרד הב₪( .  50)מחיר המחירון של בקבוקון קטמין הוא 

 טמין ללקוח, בניגוד למתחייב על פי תקנות משרד הבריאות. וטרינריה( על מכירת ק

 

 

 

אל הפועל. היא פיזרה מעט קאטמין על גבי דונית הזלאחר מכן, חזרה גריזלדה לביתה והוציאה תוכניתה 

, המתגוררת בבניין. גריזלדה 13בת ה. את החפיסה נתנה לימימה, ילדה שוקולד ועטפה השוקולד בחפיס

שכן זו מתנה  החפיסה,ביקשה מימימה להעביר את חפיסת השוקולד לעמי ותמי, מבלי לומר להם מי שלח 

 . םיום הולדתבהפתעה ל
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התנהלות גריזלדה הייתה  ,בנוסףנולדו באביב ועכשיו עונת חורף.  מעומם כי הילדים עמי ותמיימימה זכרה ב

נראית לה מוזרה, משום שגריזלדה איננה מחבבת את ילדי הבנין והיא נוהגת להחמיץ להם פנים, בטח שלא 

, משהו טוב ממתקים. מנגד, חשבה ימימה לעצמה, כי אולי גריזלדה רוצה לעשות, לשם שינויבחינם לחלק 

 מאשר שוקולד בהפתעה. לילדים למען ילדים, ומה יותר טוב 

 

על דלת דירת משפחת בוס ואת פניה קיבל האב הוגו. ימימה  קלותימימה לאחר היסוסים וחיבוטים, נקשה 

החפיסה  בדוקסיפרה להוגו כי נשלחה הפתעה לילדיו מאחת השכנות, מבלי לנקוב בשמה. הוגו החליט ל

 ביטחון, מן השוקולד, לפני שייתן אותו לילדיו.  ולטעום, ליתר

שוקולד, איבד הוגו את הכרתו, הובהל לבית חולים, התקשה בנשימה, ואובחן כסובל ה מן אחרי שטעםמיד 

  .נגד המעורבים.  חקירת משטרה מקיפה נפתחה הרעלהמ

 

 חוק העונשין. ונגזרותיה, לפי  עורביהמכל דונו בהתקיימות העבירה הדמיונית הבאה על 

 

אותו אדם , דינו חמש שנות מאסר. נגרמה לבכוונה לגרום לו סבל רבהמפעיל חומר רעיל, שלא כדין, על אדם, 

  . כפל העונשנו , דימייסרתחבלה 

 

 נקודות( 15חלק ב' )

שתיוחד הוצע לקבוע עבירת המתה נפרדת  ,המתהעסק ברפורמה בעבירות , אשר (2011קרמינצר )פרופ' ח "בדו
 1977-לאימוץ במסגרת תיקון לחוק העונשין, התשל"ז עתהנשקלת ליחס חפצי מסוג קלות דעת. הצעה זו 

 :2012-)עבירות המתה ורשלנות(, התשע"ב

 הניחו כי נוסח העבירה המוצעת, כדלקמן:

 מאסר תשע שנים" –"הגורם למותו של אדם בקלות דעת, דינו  -המתה בקלות דעת 

הריגה עבירת קושי שבסיווג בכוח התיקון ליתן מענה ל, הוסבר, בין היתר, כי המוצע ןבדברי ההסבר לתיקו
 נת דרכים. בתאו האשר נגרמ

גם היא משנה מהמצב הקיים? )ראו והשוו  האם, השיקולים התומכים ביצירת עבירה חדשה זו ולדעתכם מהם,
 . (שיןחוק העונב 298סעיף 

 

 בהצלחה !
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