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 שאלה ראשונה

כד 34+ ס'  "החוק"()להלן:  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז )הדמיוני(  2090ס' : נורמה אוסרתא. 

 לחוק. 19-20סעיפים + לחוק ( 1א)90+ סעיף  לחוק

 :)מבצע עיקרי( רונן

די בהוכחת פזיזות מסוג  -"זדון" -, בעלת יס"נ של מחש"פת תוצאהבעביר: המדובר יסוד עובדתי

 קלות דעת.

 נתון כי רונן הסיר את המודעה מלוח המודעות. התנהגות מתקיימת! -"המוריד" :התנהגות

במעשיו  -ניתן להגדיר זאת כהתנהגות המגלמת בתוכה את התוצאה או רק כתוצאה -"שולל"

 המתוארים לעיל שלל רונן את זכויותיו של הציבור כפי שיפורט בהמשך.

רונן ודאי לא קיבל רשות להוריד את המודעה מלוח המודעות.  -"ללא רשות כראוי" :נסיבות

 נסיבה מתקיימת!

מדובר במודעה שתפקידה ליידע את הקהל בעניין מסוים ולכן במקרה דנן  -"מודעה שהודבקה"

אכן מדובר במודעה. כמו כן, נתון כי המודעה הוצמדה ללוח המודעות בעזרת נעצים. האם הצמדה 

? אם נלך לפי פרשנות תכליתית ולא דווקנית, הרי שניתן לומר כי ללוח בעזרת נעצים=הדבקה

 נסיבה זו מתקיימת. 

"מקום שיש אותה שעה לציבור זכות או רשות של גישה  -כד34הפניה לס'  -"אל מקום ציבורי"

האם יש לציבור, במקרה דנן, זכות או רשות של גישה ללא תנאי לבניין  -אליהם בלא תנאי"

מחד, הציבור יכול להגיע למשרדים מאידך, מדובר  שירות התעסוקה?ההנהלה הראשית של 

במשרדי ההנהלה הראשית ולא ברור אם הציבור רשאי לגשת לשם וגם אם כן, ודאי שאין המדובר 

בגישה ללא תנאי. אך אם נפנה להגדרה של "ציבור" כפי שיפורט בהמשך, נראה כי נוכל לקבוע 

 שהנסיבה מתקיימת.

עסקינן בנסיבות חלופיות, מספיק שרק אחת מהן  -פי הוראת עובד ציבור"-פי דין"/"על-"על

פי דין" אינה מתקיימת משום שהדין לא קובע כי יש לתלות את המודעה. -הנסיבה "על -תתקיים

האם מדובר בהוראה?  -פי הוראת עובד ציבור" מתקיימת-נפנה לבחון האם הנסיבה החלופית "על

מיפית שתעשה לו טובה ותתלה את המודעה ולכן, לא הורה מחד, מנהל משרד התעסוקה ביקש 

לה לעשות כן מאידך, ברור כי לנוכח מעמדו של מנהל משרד התעסוקה וההירארכיה בינו ובין 

 34יפית מדובר בהוראה. האם מנהל משרד התעסוקה עונה להגדרה של עובד ציבור? הפניה לסעיף 

מחד, מתקיים מאידך, מדובר במנהל בהנהלה  -""עובד לשכת שירות התעסוקה -(7סעיף קטן ) -כד

 פי פרשנות תכליתית.-נכריע עלהראשית ולא עובד לשכת התעסוקה אך גם בעניין זה, 

"לרבות כל חלק ממנו העלול להיפגע מההתנהגות שעליה מדובר  -כד34הפניה לס'  -"ציבור"

ע מקיים את הנסיבה הרי, פי הגדרה זו, גם חלק מהציבור שעלול להיפג-על -בהקשרו של מונח זה"

 עובדי ההנהלה הם חלק מהציבור.

זכויותיהם של העובדים לבחור אילו תווי קנייה לקבל לחג נשללה מכיוון  -שלילת זכויות: תוצאה

 ידי המודעה אותה הוריד רונן מלוח המודעות. -שלא הספיקו להתעדכן על
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אלמלא הוריד רונן את המודעה מלוח המודעות, האם היו   -למלא: מבחן האקש"ס עובדתי

 נשללות זכויותיהם של העובדים? לא! קש"ס עובדתי מתקיים!

יוריד את המודעה לצפות כי אם  רונןהיה יכול האם צפיות טכנית:  -מבחן הצפיות :קש"ס משפטי

מלכתחילה. מלוח המודעות, ישלול בכך את זכויותיהם של העובדים? כן! זאת הייתה תכניתו 

 צפיות טכנית מתקיימת!

יוריד מודעה כגון זו מלוח המודעות, כי אם  לצפותהיה צריך האם אדם סביר צפיות נורמטיבית: 

ישלול בכך את זכויותיהם של העובדים? כן! לא נתון כי הייתה דרך נוספת להתעדכן בשינוי שחל. 

 צפיות נורמטיבית מתקיימת!

 קש"ס משפטי מתקיים!

 :יס"נ

 : מישור הכרתי

רונן היה מודע לכך שהוא מוריד את המודעה מלוח המודעות. זאת  -מודעות לטיב ההתנהגות

 הייתה תכניתו מלכתחילה.

לכן תכנן  -רונן היה מודע לכך שאין לו רשות כראוי להוריד את המודעה -מודעות לקיום הנסיבות

המודעה באה ליידע את  -דבקהזאת בחשאי עם עידו. רונן היה מודע לכך שמדובר במודעה שהו

העובדים בשינוי וזה מה שביקש רונן למנוע וברור שהמודעה הודבקה )לפי פרשנות תכליתית גם 

 הוצמדה( ללוח המודעות.

הרי גם הוא, כציבור, פקד את המקום  -רונן היה מודע לכך שהמודעה הודבקה אל מקום ציבורי

 וכמוהו, גם שאר עובדי המשרד.

הרי מנהל המשרד הוא זה שנותן  -שהמודעה נתלתה לפי הוראת עובד ציבורכך רונן היה מודע ל

הוראות שונות על עדכונים כאלה ואחרים וכמו שמנהל המשרד חתם עם רונן על החוזה כך הוא 

גם חתם על בעלי רשת "ספר זיל וזול" על החוזה. כמו כן, כאיש צבא לשעבר וכאחד שמבין איך 

 מודע גם לכך שעובד לשכת התעסוקה הוא עובד ציבור.  המערכת פועלת, נראה כי הוא

נתון כי מדובר במאות עובדים והרי רונן בעצמו פעל כדי  -לכך שמדובר בציבוררונן היה מודע 

 מאות אנשים.  -שהציבור יפקוד את מרכוליו

שבמעשיו ישלול זכויותיהם של לכך  רונן היה מודעכמובן ש -מודעות לאפשרות קרות התוצאה

 מלכתחילה! ותכניתזו הייתה  -העובדים

מן הנתונים  -די בהוכחת פזיזות מסוג קלות דעת -(1א)90הפניה לסעיף  -"בזדון" :מישור חפצי

כל תכניתו הייתה לשם כך ומקום בו הוכח  -עולה, כי רונן חפץ בשלילת זכויותיהם של העובדים

 חפץ בתוצאה, הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות דעת.

כמבצע עיקרי של העבירה בה  רונן להרשיע אתיהיה אור כל האמור לעיל, נראה כי ניתן ל

  עסקינן.
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 :(ת)משדל סמדר

 .שידולחלק בביצוע היסוד העובדתי שבעבירה ולכן יש לבדוק  תלא נוטל

? ראשית, חובה שתתקיים רונןאת המחש"פ אצל  האת הרעיון ויצר השנטע אתא זיהאם ה

ר' ניתוח ביצוע עיקרי לעיל וכן, אין מדובר בעבירה  -ניסיון לבצע את העבירה/העבירה העיקרית

 חמישה חודשים=עוון(. מסוג חטא )עסקינן בעבירה שלצידה עונש מאסר של 

רונן חשב בלילה על דבריה של  נתון כי -רונןשל  היא זאת שנטעה את הרעיון במוחו סמדרנראה כי 

ברעיון גאוני ומיד למחרת בבוקר החליט להוציא את הרעיון  סמדר וקבע כי היא צודקת וכי מדובר

 אל הפועל.

סמדר  -האם סמדר שידלה לעבירה ספציפית? -: )א( רכיב ההתנהגותהיסוד העובדתי בשידול

אמרה כי אם העובדים לא ייחשפו למודעה הרי שלא ידעו כי יש להם אפשרות בחירה וכי מדובר 

מהאמור,  "אתה מבין לאן אני חותרת?" -של רונן ואף רמזה בפיסת נייר שיכולה לשנות את גורלו

. גם אם אולי התכוונה למשהו אחר הרי שאין צורך נראה כי ניתן לומר ששידלה לעבירה ספציפית

 שהשידול יהיה ברזולוציה כ"כ גבוהה וזה יספיק כדי לקבוע כי היה שידול לעבירה ספציפית.

 -יכולת בחירה. )ג( רכיב תוצאתי וויש ל יאוטונומ וינ( הרונןבענייננו "האחר" ) -)ב( "האחר" 

ניתן לומר היש קש"ס בין ביצוע העבירה לשידול?  -)ד( קש"ס ., ראה ניתוח לעילהעבירה בוצעה

רעיון שהעלתה סמדר הוא גאוני ומיד למחרת פעל כדי הרונן חשב ששכן וזאת לפי הנתון כי 

 להוציא אותו אל הפועל.

 רונןשל  נוטעת במוחא ילכך שה תמודע יתההי סמדר : האםמישור הכרתי :היסוד הנפשי בשידול

סמדר הייתה מודעת למצב הנפשי נתון כי  נראה שכן. -לעבירה ספציפית? תמשדלאת הרעיון ו

 הקשה של רונן בעלה והבינה כי תצטרך למצוא פתרון יצירתי כדי לסייע לו.

 סמדרבצע את העבירה הקונקרטית? נראה שכן. ישוכנע וי רונןש מודעת לאפשרות סמדרהאם 

 קשה ואין יודע מה הוא עלול לעולל לעצמו כך שאין לו מה להפסיד. נפשי במצב  רונןשידעה 

שותק ביחס ליס"נ, המסקנה היא שנדרשת מחש"פ מסוג  30לכאורה, לאור העובדה שסעיף  -

[  נקבע, שלמרות אסקין נ' מ"י 8469/99]ע"פ  פזיזות, ודי בקלות דעת. למרות זאת, בפרשת אסקין

שהדבר אינו מצוין מפורשות בחוק, היס"נ הנדרש הוא כוונה, קרי לכאורה לא די באמירה בעלמא 

ניתן לטעון כי  סמדראלא יש להוכיח שהמשדל התכוון לכך שהאמירה תביא לביצוע עבירה. לגבי 

ואין קשה  נפשיבמצב  בעלה שקועה כי הבינ -רונןלביחס לתוצאות האמירה שלה  בכוונהה פעל

יודע מה הוא עלול לעולל לעצמו אם לא יימצא פתרון לבעיותיו ולכן, ניסתה "לעזור לו לחשוב" 

רונן יוריד את שחפצה בכך  להביא לפתרון המצב. כאשתו, בהחלט ניתן לומר כי סמדראיך 

ה: "אתה מבין לאן אני המודעה המעדכנת ובכך ישלול את זכות הבחירה של העובדים ואף אמר

אם נלך לפי הלכת מקום שהוכחה כוונה, הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות דעת.  חותרת?!"

 כן, אנו עומדים גם בדרישות הפסיקה. -התכוונה ועל סמדרהרי שהוכחנו לעיל שאסקין, 

 .בשידול לעבירה בה עסקינן סמדראת  להרשיע נראה כי ניתן יהיהלאור הניתוח שלעיל 

 



 ד"ר לימור עציוני -דיני עונשין 

 
 :(יםבצוותא/מסייע ים)מבצע וליליעידו 

את היסוד העובדתי שבעבירה, נעבור לבחינת הנגזרות  ולא ביצע םעצמ םלאור העובדה שה

 הרלוונטיות:

ואף שלא  מבחינה עובדתית ם)ב( לחוק(: אין נפקות לשאלה מה היה חלק29)סעיף  צוותאביצוע ב

 םה עידו וליליהאם  .בצוותא יםכמבצע םהנדרשת בסעיף יראו אות םתנהגותקיים כל רכיב מה

 -עידו? תכננו את העבירה עידו וליליהאם  -המבחן האובייקטיבימבחינת  חלק מ"המעגל הפנימי"?

עידו אמר לרונן שכדי לא להיתפס יש לתכנן כל צעד נתון כי  .ניתן לומר שהוא תכנן את העבירה

בכך  -בזמן ולסמס לרונןוהבטיח לא להסיר עיניו מלוח המודעות ולנתק את מצלמות האבטחה 

בהחלט לא תכננה את העבירה. למרות שהגדילה ואמרה  -לילי ניתן לומר כי תכנן את העבירה.

מחד, שלט  -עידו? שלטו בעבירההאם שיצאה להפסקת צהריים עם עידו וחברו רונן. שתגיד 

ת לא לעקוב אחר המתרחש בקרבת לוח המודעות, לא לנתק את מצלמובעבירה, כי יכול היה 

האבטחה ולא לסמס לרונן מאידך, גם אם לא היה עושה כן יכול להיות שרונן היה מוצא דרך 

ניתן לומר כי שלטה בעבירה, שכן אם הייתה מחליטה  -יצירתית אחרת להסיר את המודעה. לילי

לא להעלים עין הרי שהייתה מודיעה למנהל המשרד כי רונן הוריד את המודעה מאידך, רונן היה 

תרמו תרומה האם  ריד את המודעה בזמן שלילי הייתה יוצאת להפסקת הצהריים.יכול להו

שלא הסיר עיניו מלוח הוא זה  – תרם תרומה גדולה עידו? נראה כי עיקרית לביצוע העבירה

המודעות, הוא זה שניתק את מצלמות האבטחה והוא זה שסימס לרונן שהגיעה שעת הכושר. 

אם לא הייתה מעלימה עין היה רונן  -לביצוע העבירהעיקרית  תרומה מהא תריגם ה -לילי

מתקשה יותר להוריד את המודעה אך גם כאן ניתן לטעון שבנקל היה יכול להוריד את המודעה 

אדוני העבירה/הרוח החיה/בעלי האם היו  בזמן שלילי הייתה יוצאת להפסקת הצהריים.

ניתק  -לא היה אדון העבירה אך בהחלט היה הרוח החיה ובעל ההגמוניה עידו? נראה כי ההגמוניה

לא נראה כי  -את מצלמות האבטחה, סימס לרונן ועקב אחר הפעילות בקרבת לוח המודעות. לילי

  ה לומר כי יצאה להפסקת צהריים בחברתם של עידו ורונן.למרות שהציע עונה למבחנים אלה

מחד, הוא עצמו גם  -עידו -כחלק מהעבירה/כשותפים לה? האם ראו עצמם -המבחן הסובייקטיבי

אינו מקבל מתנות לחגים אך מאידך, נתון כי יותר מכך הזדהה עם כאבו של כן התרעם על כך כי 

מה  -כחלק מהעבירה/שותף להתה עצמה רא לא ליליניתן לומר כי  -רונן וביקש לסייע לו. לילי

בקניות במרכולים של רונן  40%משמעותית של  העובדה כי תזכה בהנחההוא רק  שעניין אותה

 למשך שנה שלמה.

 מבחינת היס"נ הנדרש לצורך ביצוע בצוותא:

, נראה כי לעידו ולליליבכל הנוגע  -א. נדרוש שלכל שותף יהיה היס"נ הנדרש בעבירה הנדונה

מודעות לטיב ההתנהגות, לקיום הנסיבות ולאפשרות קרות  הםהרכיב ההכרתי מתקיים. יש ל

 על תכניתה(.  להם סיפר רונן) התוצאה

גם אולי  -שלילת זכויותיהם של העובדים -חפץ בתוצאה עידוכי ניתן לטעון  -גבי היחס החפציל

מכיוון שהתרעם על כך שהוא עצמו אינו מקבל מתנות בחגים אך בפרט לאור העובדה כי נתון כי 

הה עם כאבו של חברו רונן ורצה לעזור לו והרי שלילת הזכויות היא זאת שתיתן מזור הזד

 -מקום שמתקיים חפץ בתוצאה הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות דעת. לילי לבעיותיו של רונן.

הרי מספיק שהיא מעודכנת בשינוי  -הייתה שוות נפש לגביה -נראה כי לילי הייתה אדישה לתוצאה
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א מעניינים אותה. מקום שמתקיימת אדישות הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות ויתר העובדים ל

 דעת.

אחרים  עם ביחד יםכמובן לכך שפועל יםמודע  עידו ולילי -ב. מודעות לכך שפועלים בצוותא

)מספיק שידעו כי פועלים ביחד עם רונן אך מן הנתונים, ניכר כי ידעו שישנו אדם נוסף מלבד רונן 

 שפועל איתם(.

בהקשר של העבירה הנ"ל:  הסיועכאמור לעיל, נבחן גם את נגזרת  עידו ולילילאור הלבטים לגבי 

מתקיים )ראה ניתוח לעיל( + אין המדובר  -נדרש שתבוצע העבירה העיקרית )אין סיוע לניסיון(

עוון מתקיים, עסקינן בעבירה מסוג  -ג לחוק אינו חל34בעבירה מסוג חטא והסייג שבסעיף 

 .(חודשי מאסר)חמישה 

לחוק, מבחינת היסוד העובדתי, סיוע הוא כל התנהגות שיש בה פוטנציאל לתרום  31עפ"י ס' 

עידו לא הסיר עיניו מלוח המודעות,  -לעשיית העבירה ע"י המבצע העיקרי. בענייננו יש סיוע פיזי

וניתן לומר כי  פיזית הסייע לילי ניתק את מצלמות האבטחה וסימס לרונן כשהגיעה שעת הכושר.

מרונן כשהוריד את המודעה מלוח המודעות הנמצא בקרבת  עין מההעלי -סייעה גם רוחנית

שולחנה )=סיוע פיזי( ועצם העובדה כי הציעה לומר שיצאה להפסקת צהריים בחברתם של עידו 

ה אין צורך בקש"ס בין הסיוע לביצוע העבירה, קרי אין חוב ורונן יכולה להיחשב כסיוע רוחני.

עידו  -שהפעולה המסייעת תהא אפקטיבית בפועל ודי שהיה בה פוטנציאל לסייע כדי להרשיע

 לא רק פוטנציאלית.  וסייע ולילי

מתקיים! עידו  -זמן ביצוע העבירההסיוע צריך להיות לפני או ב עיתויעפ"י הסעיף,  -עיתוי הסיוע

)וניתן לומר כי סייע גם בעת ביצוע העבירה כי דאג שמצלמות האבטחה  סייע לפני ביצוע העבירה

 יהיו כבויות לאורך כל זמן הביצוע( ולילי סייעה בעת ביצוע העבירה. 

, ת ליסוד העובדתי המבוצע ע"י המבצע העיקרימודעו -ההיבט ההכרתי:  -היס"נ של המסייע

פשרות קרות התוצאה )כאשר נדרשת מודעות לכך שהנסיבות מתקיימות או יתקיימו, מודעות לא

 כאמור לעיל.  רונןשל  ולתכנית יםמודע והי עידו ולילי -תוצאה, כבענייננו(

 ים גם לכך, ראה לעיל.מודע עידו ולילינראה כי  -מודעות ליס"נ המתקיים אצל המבצע -

מתקיימים בעליל, שכן  -מודעות לטיב הפיזי של המעשה המסייע + מודעות לתרומה המסייעת -

 .אל הפועל רונןשל  ומה טיב מעשיהם וכי מעשיהם תורמים להוצאת תכנית וידע עידו וגם ליליגם 

אין צורך ביחס חפצי לביצוע העבירה, אם זאת, נדרש יחס חפצי  39לאחר תיקון ההיבט החפצי: 

לחוק נוקט במילה "כדי" והואיל ומדובר בעבירה התנהגותית, הרי  31הואיל וסעיף  -סיועלעצם ה

רצה לסייע  עידו? חיובי בעליל! רונןלהיא לסייע  עידו ולילישל  םשמדובר במטרה. האם מטרת

לקבל את ההנחה לסייע כדי  תהרצ גם לילישנקלע למשבר נפשי קשה. לחברו הטוב רונן 

 המשמעותית בקניות במרכולים אשר בבעלותו של רונן למשך שנה שלמה. 

סביר הרבה בדרך של ביצוע בצוותא )נראה  עידולאור האמור לעיל, נראה כי ניתן להרשיע את 

 בדרך של סיוע.  ליליפחות סביר( ואת ( או בסיוע )נראה יותר
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אילו היה מדובר בעבירה שהעונש בצידה הוא שני חודשי מאסר דהיינו, אם היה מדובר בעבירת ב. 

חטא הרי שהתשובה הייתה משתנה רק ביחס להרשעתם של סמדר בשידול ולילי בסיוע שהרי, 

 אין עונשין על שידול לעבירת חטא ואין עונשין על סיוע לעבירת חטא. כאמור בסעיף א' לעיל, 

  

 :שאלה שנייה

כד 34סעיף  + "החוק"()להלן:  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)הדמיוני(  1090: ס' נורמה אוסרת

 לחוק. 19-20סעיף + 

 :שימי

די בהוכחת פזיזות מסוג קלות  -בעלת יס"נ של מחש"פבעבירת תוצאה : המדובר יסוד עובדתי

 דעת.

שימי הניף לכיוונו של רונן סכין והשניים התקוטטו במשך דקות ארוכות  -"הפוצע" :התנהגות

 למרות זאת, שימי לא גרם לתוצאה, כפי שיפורט בהמשך.

 חברו=כל אדם. רונן הוא אדם. נסיבה מתקיימת! -"חברו": נסיבות

( נסיבה מיותרת שהרי חוק העונשים מכיל רק התנהגויות 1גישות.  2לנסיבה זו  -"שלא כדין"

( 2ינן כדין ולא כאלה שהן כדין. מילים אלה לא הושמטו מהתרגום של החוק המנדטורי. שא

מנסיבה לא מיותרת משום שיכולה להיות מציאות שבה ההתנהגות כן תהיה כדין. במקרה דנן, 

 כן, נסיבה מתקיימת! -הדין אינו מאפשר פציעתו של אדם ועל

". המקרה דנן אירע בשעה 6:30ועד שעה  18:30משעה  -"לילה -כד34הפניה לס'  -"בשעת לילה"

 נסיבה מתקיימת! -19:00

"חתך או דקירה המבתרים או בוקעים כל קרום חיצוני של  -כד34הפניה לס'  -פצע: תוצאה

אינו עונה להגדרה של "פצע". תוצאה אינה  -במקרה דנן, לרונן נגרם שטף דם גדול במצחו -הגוף"

 מתממשת!

 יש לדון במבחני הניסיון: ,אה אינה מתממשתשהתוצומכיוון לאור האמור, 

לחוק. בהתאם למבחן, הניסיון מתחיל  25מבחן זה קיבל ביטוי בסעיף : מבחן תחילת הביצוע. 1

בהתנהגות העושה, הנמנית על שרשרת המעשים הרצופים, שבהם היה אמור להשלים את ביצוע 

העבירה הטיפוסית, אילו הצליח או הספיק. תחילת הביצוע מותנית בנסיבותיו של כל אירוע 

ימי חיכה לרונן ליד החניה בה מחנה רונן את רכבו ש -המבחן מתקיים יישום:עברייני בנפרד. 

כשהוא מצויד בסכין, כשהתקדם רונן לכיוונו של שימי, הניף שימי את הסכין לכיוונו של רונן 

 והתקוטט עמו דקות ארוכות בהן שימי לא מרפה ושולח את הסכין לכיוונו של רונן.

שלבים ראשונים של ביצוע  בהתאם למבחן זה גם: )צעד אפקטיבי( מבחן הקרבה להשלמה. 2

יישום: יכולים להיות בגדר ניסיון, ובלבד שהם קרובים קירבה מספקת להשלמת המעשה הפלילי. 

לשימי נותר רק להתגבר על רונן ולדקור אותו בעצם, תקיים, מלאור הדיון לעיל, גם מבחן זה 

 באמצעות הסכין שבידו.
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: בהתאם למבחן זה, גם כשביצוע העבירה רק בתחילתו, )הסרט האילם( מבחן החד משמעות. 3

ניתן להרשיע בניסיון כשנעשה מעשה גלוי, ממנו עולה חד משמעית כוונת המנסה להשלים את 

יישום: מעשה העבירה. השאלה בה יש להתמקד הינה האם המעשה מלמד על כוונה לביצוע. 

נה לבצע את העבירה כולה ולפצוע את מעשיו של שימי כפי שפורטו לעיל, מעידים בבירור על הכוו

 רונן באמצעות הסכין.

מבחן זה לא התקבל בפסיקה הישראלית. מבחן זה לא מתקיים במקרה : מבחן המעשה האחרון. 4

דנן, המעשה האחרון הוא בעצם דקירתו של רונן דהיינו, שימוש בסכין כנגד רונן. מכיוון שרונן 

 שימי לבצע את המעשה האחרון.  הצליח בכל פעם להדוף את שימי, לא הצליח

: שאלת טיב ההתנהגות עניינה בשאלה האם הניסיון צליח או בלתי צליח ואם טיב ההתנהגות

 כן עניש!-צליח ועלהצליחות. הניסיון במקרה דנן הינו  הגורם לאי -בלתי צליח

 ההתנהגותלהשלים את  מטרה: היס"נ הנדרש להרשעה בניסיון לעבור עבירה הינו יסוד נפשי

מודע  ההי ששימיאין ספק  -מודעות להתנהגות: הרכיב ההכרתייישום:  ולהשיג את התוצאה

מניף סכין לכיוונו של רונן. זאת הייתה תכניתו ולשם כך הצטייד בסכין א ושה -ולהתנהגות

שרונן הוא אדם וכי מעשיו אינם כדין )עובדה שחשב מודע לכך רונן  -מודעות לנסיבותמלכתחילה. 

מודעות לאפשרות לעצמו כי אם יצליח לדקור אותו הרי שימצא עצמו מאחורי סורג ובריח(. 

)לא סתם הצטייד  לכך, זאת הייתה תכניתה מלכתחילה! מודע ההי שימיוודאי ש -גרימת התוצאה

 בסכין(.

רונן ולפצוע אותו כנקמה )מטרה להשלים את שימי פעל מתוך מטרה לדקור את : הרכיב החפצי

 ההתנהגות ולהשיג את התוצאה(. 

סיון לעבור את העבירה בה עסקינן בני שימי לאור האמור לעיל, נראה כי ניתן יהיה להרשיע את

)אמנם מבחן המעשה האחרון לא מתקיים בעניינו של שימי אך כפי שנותח לעיל, שלושת 

מקרה, מבחן המעשה האחרון לא התקבל בפסיקה המבחנים האחרים מתקיימים ובכל 

 הישראלית(.

 ? ש לעמוד בשלושה מבחנים:לחוק 28האם יוענק לשימי פטור עקב חרטה לפי סעיף 

אף אחד לא כפה על שימי לחדול ולצעוד לאחור תוך שהוא נוטש את רונן שרוע  -( "מחפץ נפשו"1

ולכן, שימי  ץ נפשו בלבד וללא כפיהעל הרצפה. שימי חדל מהמעשה ולא דקר את רונן וזאת מחפ

 עומד במבחן זה.

לפי הלכת נחושתן, חרטה אינה חייבת להיות מוסרית ויכולה להיות מכל סיבה  -( "חרטה"2

שחשב שלא כן, לפי מבחן זה, ניתן לקבל את חרטתו של שימי -)כלכלית, חברתית, כדאיות וכו'(. על

לפי הלכת מצארווה, על החרטה להיות חרטה  כדאי לו להשלים את העבירה הזאת דווקא. מנגד,

בהחלט לא ניתן לומר כי חל מהפך נפשי בנפשו של  -מהפך נפשי בנפשו של המנסה -מוסרית בלבד

שימי וחרטתו נבעה נטו משיקולי כדאיות. למרות האמור, הלכת פלוני החזירה את הלכת נחושתן 

ם ואין הכרח כי יתחולל מהפך נפשי רגשיי-וכיום, אין הכרח כי החרטה תהיה ממניעים מוסריים

 בנפשו של המנסה והחרטה יכולה להיות מכל מניע ולכן, שימי עומד גם במבחן זה.



 ד"ר לימור עציוני -דיני עונשין 

 
שימי חדל מהשלמת העבירה בכך  -חדל מהשלמת העבירה/תרומה ממשית למניעת העבירה( 3

ת שחדל להתקוטט עם רונן, צעד לאחור ועזב את המקום. )שימי לא תרם תרומה ממשית למניע

העבירה אך מדובר ברכיבים חלופיים ולכן די בכך שחדל מהשלמת העבירה. שימי עומד גם במבחן 

נתון כי עשה זאת לאחר  -זה. כמו כן, כמובן ששימי היה מודע לכך שהוא חדל מהשלמת העבירה

 כן חדל.-שחשב לעצמו שעדיף לו לנקום ברונן בדרך אחרת ועל

 ניק לשימי פטור עקב חרטה לאור הלכת פלוני.נראה כי ניתן יהיה להע -לעניין החרטה

 


