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 המלך עירום – פתרון מבחן לדוגמא

 שאלה ראשונה:

כד לחוק העונשין.34+ סעיף  700: סעיף הנורמה האוסרת  

ועבירה תוצאתית עם תוצאה חמורה יותר ולכן  דובר בעבירה תוצאתית עם מטרה בחלק הראשוןמ
 עונש חמור יותר בחלק השני.

  מדובר במעשה שיכול להתבצע בכמה אופנים. – מי שגורםהיסוד ההתנהגותי: 

:יסוד הנסיבות  

. מדובר ברכיב מיותר, שריד מתרגום החוק 1פרשנויות לעניין יסוד זה:  2קיימות   -שלא כדיןא. 
לבין  ,מות עלול להיות לא חוקיד להבחין בין מעשה שבנסיבות מסוי. מדובר ביסוד שנוע2מאנגלית 

 מעשה שבנסיבות מסויימות עשוי להיות חוקי.

בן מלוכה המלך הוא - "לבן מלוכה"ב.    

י אכן טיול בממלכה הוא מקום ציבורי.כד ונוכל לומר כ 34נפנה להגדרת סעיף   -"במקום ציבורי" ג.  

כביש, שוק, ככר, רחוב, גשר וכל דרך שעוברים בה הרבים כדין; - "דרך ציבורית"  

 יסוד התוצאה:

המלך אכן הסתובב עירום. – "להסתובב עירום"  

 רכיב המטרה:

האם המטרה של מי שגרם למלך להסתובב עירום ברכיב זה ביסוד הנפשי שם נבחן  נדון .כדי להשפילו
 הייתה להשפילו.

 החלק השני של הסעיף:

ניתן לומר כי סיכון חיי אדם לא עשה שינוי  –+ תוצאה התנהגות -גרם לסכנת חיים  –חיי אדם  סיכן
ן לומר כי עצם הימצאות . מנגד, ניתאלא נסיבה בלבד בעולם המציאות ולכן הוא לא באמת תוצאה

  .אדם בסכנת חיים מה שלא היה קודם לכן היא תוצאה

התנהגות -"גרם"   

.כד להגדרות34ה לסעיף על מנת לבחון מהי חבלה חמורה נפנ –תוצאה   –חבלה חמורה   

חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד  - "חבלה חמורה"
או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד בבריאות הנחבל 

 האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים;

שכן הוא נפטר בסופו של דבר. של המלך, בענייננו, נראה כי הפגיעה אכן גרמה לפגיעה קשה בבריאותו 
כך גם הפגיעה  לענות גם הם לגדר ההגדרה. אף בטרם נפטר, הפגיעות בעורו והזיהום הקשה עשויים

נסת לגדר "פגיעה קשה באחד האיברים". מכל מקום, המלך נפטר בליבו שגרמה לניתוח לב מסובך נכ
 ולכן ברי לכל כי התוצאה חלה.

 

  קלווין

מדובר במבצעים בצוותא ולכן יש לבדוק את מקומו של כל אחד מהם במסגרת השותפות לביצוע 
 העבירה.

הוא המבצע הראשי.קלווין   
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 כל הרכיבים שפורטו בחלק הכללי לעיל, מתקיימים לגבי קלווין.

הוא הציג בפניו מצג שווא שהוא מעצב,  – במקרה שלנו קלווין גרם למלך להסתובב עירום –מי שגורם 
אותו לחשוב שהוא לובש חליפה כשבעצם  ערך מצג שווא ממושך שהוא עומל על תפירת חליפה, הטעה

מאחר ושכנע את המלך כי הוא בעצם לבוש כשהיה עירום, יצא המלך לטייל ובכך גרם ר. לא לבש דב
 לו לטייל עירום.

והיא חליפת  טוען כי מדובר בחליפה שעוצבה לטובת המלךאלמלא היה קלווין קשר סיבתי עובדתי: 
ה ולא היה מושפל, גם לגבי החלק השני של העביר יוצא עירוםמשתכנע ולא היה המלך  חוכמה,

אלמלא היה קלויין גורם למלך לצאת עירום הוא לא היה מקבל את הכוויות שהובילו לזיהום וכן 
. הקש"ס שבסופו של דבר יחד עם הזיהום גרם למותו אלמלא היה מושפל לא היה מקבל התקף לב

 מתקיים.

 התביעה תטען כי נראה שמדובר בשרשרת אירועים מסוג גורמים משלימים:

 העידוד של אחיתופל  ההטעיה של קלווין +

 

 מבחן הצפיות.נבחן על פי קשר סיבתי משפטי: 

( והיקף הנזק ודרך קרות התוצאה )די השפלה ועוגמת נפש/יש לבחון האם צפוי סוג הנזק )נזק גוף
אם אדם יסתובב עירום הוא יושפל.  כי ניתן לצפות, ,לצפות את שני האחרונים בקווים כליים(. ככלל

סוג הנזק של השפלה  רק גורמת להחמרה בנסיבות ולהעצמת ההשפלה.העובדה שמדובר במלך 
 במקרה זה הוא צפוי.

ך? שאלה אחרת, היא האם ניתן לצפות כי לאדם תיגרם סכנת חיים או חבלה חמורה כתוצאה מכ
  יה בנסיבות.חד משמעית והיא תלולכאורה התשובה כאן אינה 

והרגישות שלו  המלך )האלרגיה לשמשי של קלווין יטען לניתוק הקשר הסיבתי בשל מצבו הרפוא
 .(שגרמה לו להתקף לב

אך על על התוקף לקחת בחשבון את רגישויות או מחלות הקורבן.  –מדובר "בגולגולת דקה" ככלל 
כתוצאה עד כדי צורך לעבור ניתוח לב מסובך בית המשפט יהיה לבחון האם ללקות בהתקף לב 

)לעניין זה ראה פס"ד פטרומיליו(,  ת דקיקה""גולגולה לכדי מבושה והשפלה הינו מקרה כה חריג העול
מנגד, מדובר בנסיבות קיצוניות הרי מדובר במלך שהיותו מסתובב עירום משפיע באופן בלתי הפיך על 

 עוד יבחן האם ניתן לומר כי אלרגיה לשמש היא גם תופעה נדירה או לא.מעמדו 

כי עיכוב האמבולנס מהווה גורם זר מתערב, שכן ההגנה תטען,  –עיכוב האמבולנס בשל תקר בגלגל
מצויין במפורש שבשל העיכוב המלך נאלץ לעבור ניתוח לב מסובך. מנגד, ניתן לומר כי ניתן לצפות כי 

( לגבי טיפול רפואי שגוי שאינו מנתק 1) 309יהיה עיכוב בהגעתו של האמבולנס וכן להקיש מסעיף 
טיפול רפואי בשל תקר בגלגל הוא תופעה שניתן היה לצפות  קשר סיבתי. לענייננו, גם עיכוב בקבלת

 אותה

קלווין יטען כי אלמלא היה אחיתופל מעודד אותו לא היה יוצא עירום ולכן  –עצתו של אחיתופל 
התערבותו מהווה גורם זר מתערב. כלומר, רשלנותו של אחיתופל כיועץ המלך הינה גורם זר מתערב. 

הוא חשב שיצליח לשטות בכל הסובבים את  –ציפה כי אף אחד לא יתערב מנגד, ניתן לומר כי קלווין 
 המלך וגם את המלך עצמו.

שעות היא  5ניתן לומר כי העובדה שהחליט ללכת במשך  –שעות  5העובדה שהמלך התהלך במשך 
שעות והעובדה  5שגרמה לנזקים מהשמש. קלווין וקליין יטענו כי חשבו שהמלך יובך מיד ולא כעבור 

ף אחד לא אמר לו את האמת היא גורם זר מתערב. אך נוכח העובדה שהם יצרו מצג שווא שימנע שא
מאנשים להעיר למלך )יצרו חשש לאנשים להעיר למלך מחשש שיחשבו כטיפשים( אין להם להלין 

 בעניין זה.
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יה לצפות כי קלווין יכול ה –לעניין החלק הראשון של העבירה  תן לומר כי מתקיים גם מבחן הצפיותני
.כי המלך יושפל אך קיים ספק של ממש כי יכול היה לצפות כי יגרם למלך נזק גוף  

 

 היסוד הנפשי:

 בחלק הראשון. עם רכיב של מטרהמדובר בעבירה שותקת 

יש לבחון מודעות לטיב הנסיבות וההתנהגות ואפשרות קרות התוצאה. בעניינו, לקלווין  –יחס הכרתי 
כך הוא נוהג לעשות מדי פעם כפי שצויין במבחן. הוא הגה את הרעיון,  יש מודעות להתנהגותו שכן

קלווין נוהג לעשות מעשים מסוג זה לבני מלוכה על מנת .כמו כן, יש לו מודעות לכלל הנסיבות. 
 יש לו מודעות לכך שכשאדם –לקלויין יש גם מודעות לאפשרות קרות התוצאה שיסתובבו בעירום. 

להיות מושפל. ספק אם יש לו מודעות אם כשאדם מסתובב עירום באותן מסתובב עירום הוא עלול 
 נסיבות הוא עלול להימצא בסכנת חיים או לקבל חבלה חמורה.

 מדובר בעבירה שותקת לכן די להוכיח אדישות או לכל הפחות קלות דעת. בענייננו, –יחס חפצי 
עיון ודפוס התנהגותו מחזק את הוא הגה את הר כי המלך יסתובב עירום ובכך יושפל. קלווין חפץ

 היסוד הנפשי שלו בעניין זה.

 קשה לומר כי היה לקלווין יחס חפצי בנוגע לגרימת חבלה חמורה או סכנת חיים למלך.לעומת זאת, 

 
 : קלווין בהחלט פעל במטרה להשפיל את המלך בעירום בפני הציבור. זו הייתה מטרתו, זהמטרה

 . בקלות  וכיח עניין זהלהדפוס פעולתו. לכן, ניתן יהיה 
 

 יוצא אפוא, כי ניתן יהיה להאשים את קלווין ברישא הסעיף ולהטיל עליו עונש של שלוש שנים.
 

 בחינת אחריותו של קלווין כמשדל

ניתן לומר כי קלווין אף שידל את קליין לבצע את העבירה. ניתן גם לבחון את אחריותו כמבצע 
ך ביחס לאחריותו של קליין.נדון בעניין זה בהמש –באמצעות אחר   

 נבחן להלן את יסודות העבירה ביחס לשידול.

 יסוד עובדתי:

קלווין פנה לקליין.  -א. פנייה לאנשים ספציפיים    

צריך להיות קשר בין השידול לבין ביצוע השידול. אכן, ביצוע העבירה התקיים  –ב. קשר של סיבתיות 

 בשל השידול לעבירה. 

שכנע את קליין לבצע קלווין בענייננו, אכן  צריך להיות פניה לעבירה ספציפית. –ג. עשיית העבירה  

  שמטרתה לגרום למלך להיות מושפל, קלווין הוא שהגה את הרעיון, ביצע אותו ונעזר בקליין. עבירה

 מים ובעלי כשרות פלילית.עחקלווין וקליין נוכלים מתו –ד. המשודל בעל שיקול דעת ומחשבה פלילית 

ניתן לומר כי קליין הוא קטין וניתן יהיה להעמיד את שיקול דעתו בספק ולכן הוא לא היה  מנגד,

היה ככלי בידיו של קלוין ובעצם מדובר כאן בביצוע באמצעות אחר. לכל היותר, משודל אלא   

 על מנת להכריע יהיה צורך לבחון את מערכת היחסים בין השניים ואת שיקול דעתו והבנתו של קליין.

ראה הדיון לעיל. יש מחשבה פלילית. . לקלווין19לית רגילה לפי סעיף מחשבה פלי וד הנפשי:היס  
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 קליין

.האחר" במסגרת מבצע באמצעות אחראו " יש לבחון האם קליין הוא מבצע או מסייע  

חריות הפלילית ולכן ניתן להטיל . גיל זה הוא גיל הא(12)אם מלאו לו  12קליין בן ספק אם ראשית, 
הבחינה תהיה כמבצע או כמסייע, כאשר גם ניתן לבחון  12אם הוא בן  .לכאורה אחריות פלילית עליו

 אחריותו לפי ביצוע באמצעות אחר )תוך בחינת מערכת היחסים בין הצדדים(.

הרי שאין להטיל עליו אחריות פלילית במקרה כזה וניתן יהיה לבחון  12-אך אם קליין בן פחות מ
ת ביצוע באמצעות אחר.והתנהגותו רק באמצע  

קליין, יטען כי קלווין  ניצל את היותו קטין, עשה בו שימוש ככלי וכל העבירות שבוצעו בוצעו 
באמצעות השפעתו הדרמטית עליו כקטין ולכן אין לו כל אחריות פלילית וכל מעשיו נעשו הלכה 

 למעשה על ידי קלווין.

האם מדובר  נבחן את מעורבותו של קלייןלית, במידה וטענתו תדחה וימצא כי הוא חב באחריות פלי
 במבצע בצוותא או במסייע.

 תכנון, שליטה ומעגלים. –לפי שלושת המבחנים על מנת לקבוע את תפקידו, נבדוק זאת 

מנגד, ניתן לומר  התביעה תטען כי קליין היה עוזר נאמן וידע את כל הפרטים ולכן הוא במעגל הפנימי.
קלווין  קרה כזה ברור שהוא כפוף לקלווין, עושה דברו ומשמש כעוזר בלבד.ובמ 12כי מדובר בילד בן 

עוד ניתן לומר כי גם מבחינת מבחן השליטה מי ששולט דומיננטי  הוא מי שתכנן והגה את הרעיון.
, מהעובדות במבחן עולה כי קליין עושה דברו של קלווין ואין לו שיקול ומחליט בעניין זה הוא קליין

  .דעת משל עצמו

 נגזרת הסיוע:  בנסיבות אלה, נראה כי הנגזרת הרלוונטית היא 

 כפי שהיה בפועל. – נדרש שהעבירה העיקרית תבוצעראשית, 

 מתקיים גם כן. ג אינו חל. 34אין מדובר בעבירה מסוג חטא והסייג שבסעיף יש לבחון ש –שנית 

ות שיש בה פוטנציאל לתרום לחוק, מבחינת היסוד העובדתי סיוע הינו כל התנהג 31על פי סעיף 
ניתן לומר כי הסיוע מתבטא בחיזוק מצג השווא לעשיית העבירה על ידי המבצע העיקרי. בענייננו, 

 שערך קלווין.

 י הוא בזמן ביצוע העבירה.העיתוי צריך להיות לפני או בזמן העבירה. בענייננו העיתו –עיתוי הסיוע 

 ההיבט ההכרתי: –היסוד הנפשי של המסייע 

הוא עוזרו של קליין מודע למעלליו, משתף עמו פעולה ורואה בעיניו כי . שכן, קליין הייתה מודעותל
המלך הוא עירום. קליין עשוי לטעון כי גם הוא טעה לחשוב שמדובר בחליפה שרק חכמים רואים וכפי 

ה נוכח עשוי היה לטעות. כנראה שטענה זו תידח 12שמלך רב חוכמה נפל בפח, בוודאי שגם ילד בן 
 שיודעים בכל פעם מחדש שקורבנותיהם מושפלים. –דפוס הפעולה של קלווין וקליין 

אדם מתהלך ערום ברחוב הוא  יש להניח כי כאשר –לאפשרות קרות התוצאה לקליין יש גם מודעות 
קשה לומר, כי הייתה לו מודעות לאפשרות כי יגרם לו מנגד באשר לחלק השני של העבירה, יושפל. 

  ראו דיון לעיל. –ף כתוצאה מהמבוכה ו/או מהשמש נזק גו

קליין יטען כי הייתה לו מודעות לעבירה הקונקרטית לחלק הראשון אך לא הייתה לו מודעות לעבירה 
 הקונקרטית לחלק השני.

לבזות את המלך. יטען כי לא הייתה לו מודעות לעבירה של נזק  –לקליין הייתה מודעות לסוג העבירה 
 גוף.
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הוא עזר להציג את "החליפה החכמה", סייע  –הייתה מודעות לטיב הפיזי של המעשה המסייע  לקליין
 לחזק את הרושם.

לסייע בחיזוק הרושם והגברת האמינות הוא מודע לכך שהוא אמור  –מודע לתרומה המסייעת קליין 
 של המעשה.

 .ר כי התגבשה עבירה פלילית כמסייע ולא כמבצע באמצעות אחרכך, ניתן לומ

 

 אחיתופל

 את אחריותו של אחיתופל ניתן לבחון על פי שלוש אפשרויות:

 כמבצע רגיל,  כמבצע בצוותא וכמסייע.

חיתופל עשוי לטעון כי לא נעשתה עימו הידברות מוקדמת לגבי הרעיון העברייני ולכן אין להטיל א
 עליו אחריות כמבצע בצוותא.  

רש שלכל שותף יהיה היסוד הנפשי הנדרש בעבירה על מנת להרשיע אדם במסגרת ביצוע בצוותא, נד
ין וקליין שכן הוא היה מודע לתוכנית של קלוולא מודע לנסיבות ויטען כי לא היה אחיתופל   הנדונה.

.לא היה חלק מהתוכנית  

לא נראה כי טענה זו תעמוד לו, שכן הוא היה מודע לנסיבות ובתור יועץ חכם ש"תפס את העניין" ניתן 
ה לו את היסוד הנפשי בעבירה הנדונה והוא היה מודע לנסיבות ולתוכנית ולמטרה העומדת לומר כי הי

 בבסיסה.

כחלק מהיסוד העובדתי והעובדה שהמלך סמך עליו כיועץ, ניתן לראות במעשי העידוד של אחיתופל 
 ולהטיל עליו אחריות כמבצע.

י עצמם עונים לגדר העבירה כי מעשיו של אחיתופל היו אקטיביים ואפילו בפנמכל מקום, נראה 
ת בחלקה הראשון( ולכן כמי שביצע תרומה משמעותית ביסוד העובדתי ניתן לראות בו כמבצע.)לפחו  

אחיתופל היה מבצע עיקרי באמצעות עידוד והעובדה שהמלך סמך עליו כיועץ הוא הסכים להתהלך 
 ערום.

שלו התבטא בעידודו ועצתו  כל רכיבי העבירה מתקיימים במקרה של אחיתופל. יסוד ההתנהגות
 שדחפה את המלך לבזות את עצמו בסופו של יום ובכך הוא גרם למלך להתהלך עירום. 

מתקיים. אלמלא אחיתופל עודד את המלך להתהלך ערום לא היה המלך עושה כן  –הקש"ס העובדתי 
ון של גורמים ולא היה מקבל אלרגיה והתקף לב ולא היה מוצא את מותו בסופו של יום. כן ראה הדי

  משלימים אצל קלווין.

 ראה הדיון הקודם בחלק המתייחס לקלווין, לרבות הדיון בדבר הגז"מים.  –הקש"ס המשפטי 

קלווין. נראה כי אחיתופל מודע שוב נדרשת מודעות ומטרה. נפנה גם כאן לדיון בעניין  –היסוד הנפשי 
ור בדיון לעיל לגבי היחס החפצי לתוצאה לכל רכיבי הנסיבות, התנהגות ואפשרות קרות התוצאה כאמ

 לגבי אחיתופל, מאחר ומדובר בעבירה שותקת די הוא אדישות או קלות דעת לכל הפחות.

מתקיים שכן אחיתופל לא אהב את המלך. על מנת להוכיח רכיב זה, ניתן להיעזר  -רכיב המטרה
כי אחיתופל ידע ברמת וודאות  בהלכת הצפיות. לגבי הלכת הצפיות לגבי עבירת מטרה. אכן ניתן לומר

 גבוהה כי אם יתהלך עירום הוא יושפל. 

 לגבי האפשרות לעשות שימוש בהלכת הצפיות בעבירות מטרה ראו דיון בפסק דין אלבה.

גם אם לא יכנס לגדר מבצע לפי שלושת המבחנים שנדונו לעיל, הרי שניתן יהיה להרשיעו לכל הפחות 
 כמסייע. 
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נדרש שהעבירה העיקרית תבוצע, אין מדובר בעבירה מסוג חטא והסייג  נבחן את נגזרת הסיוע:
 ג אינו חל. 34שבסעיף 

לחוק, מבחינת היסוד העובדתי סיוע הינו כל התנהגות שיש בה פוטנציאל לתרום  31על פי סעיף 
טא בחיזוק מצג השווא לעשיית העבירה על ידי המבצע העיקרי. בענייננו, ניתן לומר כי הסיוע מתב

ידוד המלך לצאת עירום. הואיל והמלך סמך על יועצו הוא הסכים לצאת החוצה. אין ספק שמדובר וע
 כאן בתרומה משמעותית.

 העיתוי צריך להיות לפני או בזמן העבירה. בענייננו העיתוי הוא בזמן ביצוע העבירה. –עיתוי הסיוע 

 ההיבט ההכרתי: –היסוד הנפשי של המסייע 

 הוא הבין שהמלך עומד לבזות את עצמו.. שכן, לנסיבות ולהתנהגות הייתה מודעותאחיתופל ל

יש להניח כי כאשר אדם מתהלך ערום ברחוב  –יש גם מודעות לאפשרות קרות התוצאה לאחיתופל 
הוא יושפל. קשה לומר, כי הייתה לו מודעות לאפשרות כי יגרם לו נזק גוף כתוצאה מהמבוכה ו/או 

 ראו דיון לעיל.  –מהשמש 

לבזות את המלך. יטען כי לא הייתה לו מודעות לעבירה של  –הייתה מודעות לסוג העבירה  יתופלאחל
 נזק גוף.

עודד את המלך להתהלך עירום  הוא  –הייתה מודעות לטיב הפיזי של המעשה המסייע  לאחיתופל
 .ובכך חיזק את הרושם ואת האפשרות להתקיימות העבירה

 סייע בעידוד המלך להתהלך עירום.מ ך שהואוא מודע לכה –מודע לתרומה המסייעת אחיתופל 

 נציין כי יהיה קושי להוכיח את המטרה לעניין אחיתופל. 

אחיתופל יוכל לטעון להגנתו כי כולם נפלו בפח. אם אף אחד מהיועצים וסובבי המלך לא התריע 
כיח כי רק במשך שלושה שבועות על מצג השווא ואף לא בשלב המדידות הסופי, יהיה קושי להו

 אחיתופל ידע את האמת בזמן אמת.

 המטרה )בכפוף לדיון בפסק דין אלבה(.ניתן יהיה לעשות שימוש בהלכת הצפיות לעניין הוכחת 

 

 

 שאלה ב':

ט לחוק העונשין. 34החוק מתייחס לסיטואציה מסוג זה במפורש בסעיף   

רצון. החוק מבחין בין אדם שנכנס למצב של שכרות, סימום מרצון או שלא מ  

 החוק אינו פוטר מאחריות אדם שנכנס למצב של סימום וביצע עבירה.

מחד, ניתן לומר כי לאותו אדם אין מודעות וגם אם נכנס למצב של סימום הוא לא לקח בחשבון ולא 
תעמעם כי אין לו את מודע לקשת הפעולות שהוא עלול לעשות במצב כזה. בשלב כזה, עיקרון האשם מ

פן מלא כשהוא נמצא במצב כזה.יכולת הבחירה באו  

מנגד, החוק מעוניין שאנשים יקחו אחריות על מעשיהם ולכן אם אדם מכניס עצמו במודע למצב שאין 
צא ירות וימלו שליטה או לכל הפחות שליטה מלאה עליו לקחת בחשבון גם אפשרות שהוא יעבור עב

כנס למצב של סימום והאדם שנ וראוי להטיל אחריות במקרה כזה הואיל ןום במעשיו. נראה שנכאש
, ההרתעה היעילה ביותר של אדם במצב כזה היא לדעת הוא המונע האפקטיבי ביותר של מעשיו

 שכניסה למצב כזה לא תפטור אותו מאחריות.

האם גם אז ניתן לומר ביתר קלות שאדם כזה – היא מה קורה לאדם שמכור לסמים –שאלה אחרת 
ל סימום? האם יכולת הבחירה שלו לא חלשה יותר מאדם שאינו הכניס עצמו מרצון חופשי למצב ש

file:///C:/Users/shany/Desktop/מבחנים/www.limorezioni.com


 www.limorezioni.com   טחומרי עזר לסטודנטים מאתר האינטרנ –ד"ר לימור עציוני 

. מכל מקום, מכור לסמים? החוק היבש אינו עושה הבחנה בין מכור לבין אדם שלקח באופן חד פעמי
 מתוקף של שיקולי מדיניות כאמור לעיל נרצה להרשיע אדם שהכניס עצמו מרצון למצב כזה.
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