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 בחינה לדוגמאפתרון  –הדרדסים 

 להלן עיקרי פתרון: 

 :1שאלה 

 הנורמה האוסרת

"המשאיר ילד שטרם מלאו לו שש שנים בלא השגתה ראויה, ובכך מסכן את חיי הילד או פוגע או עלול 

מאסר שלוש שנים, עשה כן במטרה לנטוש את הילד,  –לפגוע פגיעה ממשית בשלומו או בבריאותו, דינו 

 מאסר חמש שנים". –דינו 

 

 ובייקט פיזי נשוא העבירה )הילד(. אפגיעה וסיכון ל - תוצאהעבירת 

 בסייפא ישנה דרישת מטרה ביחס לנטישה. 

 

 :יסוד עובדתי -גרגמל 

 ; התנהגות: השארת הילד

 ; שנים 6-מתחת ל ילדנסיבות: 

 ;תוצאה: סיכון ופגיעה

 לדרדסית.  מל את המעשה לא היו נגרמים סיכון/פגיעהאלמלא עשה גרגעובדתי:  קשר סיבתי

השתלשלותו לפרטים.  לצפות באופן כללי את הנזק ואין צורך לצפות את ניתןמשפטי: קשר סיבתי 

; אחיזה בעורף ע"י חתחתול; הגעת פינוקי לזירת האירוע; גזמי"ם אלו הרדמות חתלתולגז"מ: 

 ב היער, ודומה כי לא ינתקו הקש"ס. למדי בלצפויים 

 

 :יסוד נפשי – גרגמל

 מתקיימת )מתחייב פירוט(. –מודעות להתנהגות 

דרדסית.  (, לעניין גילה של1)ג()20עיניים, לפי ס' עצימת ישנה  מצער,ל נראה כי, –מודעות לנסיבות 

גרגמל התבלבל  מנגד. ך קולה היה גבוה; והבנתה מוגבלת, א20פי המתכון היא בת אמנם על 

 בשיקוי וייתכן שלא חשד. 

 מתקיימת )מתחייב פירוט(.  –לאפשרות גרימת התוצאה מודעות 

 יחס חפצי: למצער קלות דעת. 

בהקשר זה, נבחן אם ניתן להחיל ניתן לטעון לכאן ולכאן.  - ביחס להוכחת מטרה לנטישת הילד

 את הלכת הצפיות. 

 

 ביצוע באמצעות אחר –גרגמל 

 חתחתול.  ניתן לראות בגרגמל מבצע באמצעות

 

 משדל/מבצע בצוותא/ מסייע בלשצר:

ניתן לעשות שימוש לפיו תהיה דרדסית.  משלו ןבלשצר הוא מורה רוחני, הוא בעל רעיו: כללי

(, לפיהם דומה כי בלשצר הוא במעגל הפנימי, פלוניםבמבחנים השונים האמורים בפסיקה )פס"ד 

לקסם ע"ש דולי ואמרתו אל  1303הוא נוטע את הרעיון במוחו של גרגמל ומפנה ספציפית לעמ' 
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 מאוד קשה"תשכח אותי ביום חלוקת השלל מלמדת רבות + גרגמל הודה לבלשצר. אמירתו 

ים. עצמו מהאירוע ונכנסת לגדר עצימת עיניורה ממרחק" מלמדת על רצון להרחיק לראות מה ק

חיסול הדרדסים )יש לבחון, אם לבלשצר אותה מטרה? לכאורה מטרתו כלכלית ולא ספק  נגד,מ

 ושייך למעגל החיצוני.  לא שולט בנעשהבלשצר , בהקשר זה, את הלכת הצפיות(. ניתן לטעון כי

 

 ה שנטע את הרעיון במוחו של גרגמל,יהיה ז -בלשצר  –מבחינה עובדתית נדרש, כי המשדל  - שידול

. היה ואלה מתקיימים, הרי מדובר במי קונקרטית עבירהלו את היסוד הנפשי הנדרש לביצוע ויצר אצ

 שתרם תרומה ממשית להתרחשות העבירה. 

 :  יסוד עובדתי

דוד, דרישה, הפצרה או כל דרך אחרת שיש בה אם מתקיים "שכנוע, עינבחן – רכיב ההתנהגות

 גרגמל. יסודה, דווקא, באלא היוזמה  ,משום הפעלת לחץ", לכאורה כאן לא נוצר לחץ

 ? נראה שכן. את המשודל להחליט על ביצוע המעשההאם השידול הביא  – רכיב תוצאתי

 . מתקיים? נראה שיש קש"ס בין תחילת ביצוע העבירה לשידולה – קש"ס

[ נקבע שהיס"נ הנדרש הוא כוונה, קרי 8469/99בפרשת אסקין ]ע"פ    בשידול :מיוחד נפשי יסוד 

 א לביצוע עבירה. לא די באמירה בעלמא אלא צריך להתכוון לכך שהאמירה תבי

 . ניסיון שידולבמידה וחלק מהרכיבים דלעיל אינם מתקיימים, נבחן, בהקשר זה, 

 

צוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה, ואין נפקא מינה . "המשתתפים בבילעניין ביצוע בצוותא

אם כל המעשים נעשו ביחד או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי אחר". מההגדרה בחוק 

גם כאשר כל ש ". המשמעות היא גוף אחד"אל כל המבצעים בצוותא כאל נובע, כי מתייחסים 

נפקות אין ו וותא פועלים כצוותאחד מהמבצעים בצוותא עושה פעולה אחרת, המבצעים בצ

של כל אחד גודל תרומתו כל אחד מהם, מבחינה עובדתית. בנוסף, אין חשיבות ל מה עשהלשאלה 

ביצוע מעשה תוך חלוקת מכאן, ניתן לייחס ביצוע בצוותא גם במקרה של בביצוע העבירה. 

ואף ייתכן שהמבצע בצוותא לא קיים אף לא רכיב אחד מההתנהגות הנדרשת בעבירה,  תפקידים

ייתכן אף שאדם  ,זאת ועוד [.פלונים 2796/95ע"פ )ר' למשל, ובכל זאת יראו בו כמבצע בצוותא 

 ,גם כאן על אף שבלשצר לא נכח בזירה ניתן בזירת העבירה. מבלי שנכח ,ייחשב כמבצע בצוותא

 ו מבצע בצוותא.  לראות ב ,לכאורה

 

נפשי הנדרש בעבירה אותה : לבלשצר יסוד נדרש למלא אחר התנאים הבאים - מבחינת הי"נ

מבצעים )ושבביצועה הוא שותף(. מודעות לכך שהוא וגרגמל פועלים בצוותא )אף שייתכן שלא כל 

  .(העבירהוכיצד בדיוק יבוצע היסוד העובדתי של שותף יידע לפרטי פרטים מהו תפקידו של חברו 

 

כל התנהגות קרוב יותר לביצוע בצוותא )עקרונית סיוע הנו  לנוכח תרומתו, בלשצרדומה כי  - סיוע

פיזי או הסיוע יכול להיות (. העבירה על ידי המבצע העיקרישיש בה פוטנציאל לתרום לעשיית 

בין הסיוע , אין צורך בקש"ס ולא עבירת תוצאה. הואיל והסיוע היא עבירה התנהגותית רוחני

יה בה לביצוע העבירה, קרי אין חובה שהפעולה המסייעת תהא אפקטיבית בפועל ודי שה

 . העיתוי צריך להיות לפני או בזמן ביצוע העבירה. פוטנציאל לסייע, מתוך מטרה לסייע

 

מודעות ליסוד העובדתי המבוצע על ידי המבצע העיקרי, מודעות לכך שהנסיבות :  יס"נ

יימו, מודעות לאפשרות קרות התוצאה )כאשר נדרשת תוצאה(. נדרש שהמסייע מתקיימות או יתק

יהיה מודע ליסודות העבירה הקונקרטית. נדרשת מודעות ליסוד הנפשי המתקיים אצל המבצע. 
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 לעצם הסיועמודעות לטיב הפיזי של המעשה המסייע. מודעות לתרומה המסייעת. נדרש יחס חפצי 

. במטרה"כדי" והואיל ומדובר בעבירת התנהגות, הרי שמדובר  נוקב במילה 31הואיל וסעיף  –

 סיוע. ,לכל הפחות,מתקייםשבעניינו, ודאי 

 

 
 

 : 2שאלה 

המזהיב או מכסיף פיסת מתכת המתאימה לפי גדלה או צורתה לטביעה, בכוונה שתיטבע למטבע 

מטבע כאמור  מעולה מזוייפת, או נותן לפיסת מתכת גודל וצורה המתאימים להקלת טביעתה של

 מאסר שבע שנים. –בכוונה שתיטבע, דינו 

 

 : רכיבי העבירה

 המזהיב או מכסיף: מעשה; 

 פיסת מתכת... לטביעה: נסיבה; 

 בכוונה: יסוד נפשי. 

 

 :סיווג עבירה

נדרשת הוכחת מודעות לרכיבי העבירה + יחס חפצי מסוג כוונה המומר כאן  -עבירת התנהגות 

  למטרה

. היות ומדובר בשינוי פיזי במציאות, לפיו מדובר בעבירת תוצאה הוא בעל היגיוןטיעון אפשרי, 

 של ממש בשלמות האובייקט. פגיעה הגם שאין 

 

 התנהגותי/תוצאתי.  –הוחלט לקבל את שני הסיווגים *** 

 

 : ניתוח ניסיון

 

העונש שקול לעונש הגשים העבירה, ולכן ישנה מטרה לה שאין בו הכנה בלבד ומעשהוא  -ניסיון 

 . שבצד עבירה מושלמת

 

מבחן המעשה האחרון; הסרט האילם; תחילת ביצוע; הקירבה. : לניסיון המבחנים שבפסיקה

אלא  מחרטה כנה,אי ההשלמה לא נבעה ון. דומה כי יישומם מוביל למסקנה כי התגבש הניסי

 ינה(. )זמן השריה + קרמטעות במפה + ביצוע כושל של דרישות נוסחת הקסמים 

 

 מיוחד בעבירת ניסיון: מתקיים לגבי גרגמל.  יסוד נפשי

 

, משום שקיים ספק אם דרדסים הנם חומר גלם מתאים ניסיון בלתי צליחישנו מקום לבחון גם 

 להמרה למטבע. 

 

צם עיניו, עיש לשאול האם מודע לסיוע? ניתן לטעון כי , יש לבחון לגביו סיוע לעבירה. לגבי לוציפר

 כן יש לבחון האם ישנה מטרת סיוע.  נמנע מלברר.ועורר חשדו תהלמרות ש

 : ניתן לבחון הלכת הצפיות. לעניין המטרה
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אל לוציפר ומבקש ממנו את המתכון  גרגמל מתקשרי לוציפר הוא משדל. ניתן להציע כזאת ועוד, 

. האם מתקיים ע את הרעיוןמי שנט ואומר כי יש צדק בדברי לוציפר, אלא שקשה לראות בלוציפר

 . ניסיון שידול -מבצע המעשה, ממילא, ולכן ניתן לבחון בנוסף קש"ס? יכול להיות שגרגמל היה 

 
 :3שאלה 

 

)א( העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו . 329הנורמה האוסרת:  

למנוע מעצר או עיכוב  חבלה חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או

 ( פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא כדין;1) מאסר עשרים שנים: –כאמור. דינו 

 

 : ניתוח עבירה

 העושה גורם: מעשה; 

 אדם, נסיבה

 ם מקיומו. סייג/הגנה או כזה שניתן להתעל -ישנה מחלוקת באשר לרכיב זה  :, נסיבהשלא כדין

 חבלה חמורה: תוצאה; גורם פוצע או 

 ; יסוד נפשי מסוג כוונהבכוונה... 

 

 העבירה. נשואבאובייקט פיזית ישנה דרישה לפגיעה  -עבירת תוצאתית 

 

 יישום יסוד עובדתי: 

  הכנת חומר הנפץ;:המעשה

 ;באופן שאינו כדין ;אדם -נסיבות: ביש גדא 

 כד'(. 34)ר' ס' ההגדרות  פציעה קשה ואובדן ההכרהתוצאה: 

 . תוצאהלא הייתה נגרמת אלמלא מעשה קונדסון קשר סיבתי: קשר סיבתי עובדתי: 

ורך די בצפיות כללית ואין צויה, וצפ חבלהלפי מבחן הצפיות תוצאה הקשר סיבתי משפטי: 

 ס. אינה מנתקת קש"לצפות במדויק. רשלנות ביש גדא 

 

 יסוד נפשי: 

כל רכיבי העבירה, אם כי ברור שלא הייתה לו כוונה  לפגוע דומה כי לקונדסון מודעות ל מודעות:

 בחברו ביש גדא, ואולם, פגיעה בפלוני איננה מיסודות העבירה. 

 

נו, כדי כוונה על תנאי. דהייון כי מעשיו של קונדסון עולים : לכאורה ניתן לטעכוונה על תנאי

 כוונה.. כוונה על תנאי דינה כהפעלת חומר הנפץ מותנית בפתיחת הכספת

 

חיי  –בב'. לאור הערך המוגן הזהה בשני המקרים ופגיעה בפועל כוונה לפגוע בא' כוונה מועברת: 

אדם, אין להבחין, משפטית, בין השניים. זאת לאור הכלל כי 'אין נפקה מינה אם נעשה המעשה 

 חוק.( ב2)ג()20יה המעשה להיעשות' )ס' באדם אחר או בנכס אחר, מזה שלגביו אמור ה

 

דומה שלא יהיה קשה להוכיח כוונה, אך ליתר בטחון ישנה צפיות ברמה גבוהה לפי כלל הצפיות: 

 .)ב( לחוק ודי בה כחלופה לכוונה20ס' 
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