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 דיני עונשין מבחן דוגמא בקורס  - בוררה

 הנחיות כלליות

 שעות. לא תינתן הארכת זמן. שלושמשך הבחינה  .1

לכתוב נא . בסך הכלעמודים  שישהלא יעלה על  תשובותאורך השימו לב למגבלת המקום.  .2

 .חריגות לא תקראנה. יםלהשאיר שוליים להערות הבודקבכתב יד ברור וקריא ו

 .1711- ים", פרט לקובץ חוק העונשין התשל"זהבחינה היא "בספרים סגור .3

 

 נקודות בסה"כ( 57חלק א' )

, שחקן קולנוע לשעבר, ואיש עסקים בהווה, קיים מערכת יחסים עם אישתו של אוליגרך עשיר טדי

, ראש ארגון פשע בדרום הארץ, וביקש לשלומיתוידוע. האוליגרך, שזעם על התנהגותו של טדי, פנה 

 טדי בגין מעשיו.  ממנה כי "תעניש" את

הזמינה את שני הצדדים אליו לביתה רחב הידיים במושב בדרום וביקשה לשמוע את  מיתשלו

, יועציה הקרובים, ושאלה אותם שאוליו דןעם  שלומיתטענותיהם. לאחר שנערך הדיון התכנסה 

על כך  שלומיתלעצתם בדבר ההחלטה שעליה לקבל בעניין. כבר בפתח דבריה סיפרה להם 

חרונה צפתה בפרק בשידור חוזר של הסדרה "הסופרנוס", הסדרה החביבה עליה, ובו ראתה כי שלא

התלהב מאוד  דןג'רזי למדינה אחרת בדרום ארה"ב. -במקרה דומה כפו על אחת הדמויות לעזוב את ניו

מצדו הוסיף, כי  שאולימהרעיון ואמר לה כי לדעתו האישית זה העונש שצריך להיות מוטל על טדי. 

 שלומיתריך לאיים על טדי שאם לא יעזוב את ישראל מיד, למשך עשרים שנה, הוא צפוי להרצח. צ

, שחשב בליבו כי דןהביעה ספקות לגבי המוכנות של טדי לעזוב את הארץ, גם לנוכח איומי הרצח. 

שבמידה וטדי "יעשה בעיות" הוא כבר ידבר איתו "וישכנע" אותו  שלומיתמדובר ברעיון טוב, אמר ל

לעזוב את הארץ. לאחר הדיון ביניהם החליטה שלומית לזמן אליה את טדי ולהודיע לו את דבר 

, שהייתה ידועה בחיבתה הגדולה לנחשים ארסיים וגידלה נחשים בחווה שבחצר מיתשלוהחלטתה. 

ביתה, החזיקה בידה את אחד הנחשים כאשר פגשה את טדי. בעודה מחזיקה את הנחש, ולאחר 

כי על פי החלטתה עליו לעזוב את  שלומיתלטדי כי מדובר בנחש ארסי, מסרה לו  מיתשלושהסבירה 

כי הוא  מיד שלומית, למשך עשרים שנה, ואם לא יעשה כן, הוא מסכן את חייו. טדי הודיע למידהארץ 

אנג'לס. -מקבל עליו את הדין וכי תוך שבועיים ימים יארוז את חפציו, ויחד עם בני משפחתו יעזוב ללוס

כאמין היא בכל זאת חששה שמא הוא לא יקיים את "פסק דינה". לפיכך,  שלומיתלמרות שטדי נשמע ל

את אחד הנחשים מהחווה ויטמין אותו בתיבת  ייקח, אחד מחייליה הנאמנים, כי אביבהחליטה לבקש מ

יה, , שהאמינה במידור אופטימלי בין אנששלומיתהדואר בביתו של טדי, כדי "לתזכר" אותו, כלשונה. 
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אמנם גונבה שמועה לפיה טדי  אביבדבר אודות ההוראה שנתנה לטדי. לאוזניו של  אביבלא סיפרה ל

לאחר אביב ביצע את שנתבקש ממנו.  אך כל פרטי הפרשה לא היו ידועים לו.  שלומיתהסתבך עם 

 . דןכשבוע עזבו טדי ובני משפחתו את ישראל ללוס אנג'לס, ללא שהיה צורך בהתערבותו של 

 

( )הדמיוני( 1)367בעבירה הקבועה בס' , שלומית, דן, שאולי ואביבאם ניתן להרשיע את ה .1

 : לפיה להלן: החוק() 1711 –התשל"ז  לחוק העונשין,

לעזוב את ישראל,  ,, תוך שימוש שלא כדין בנכס, בכוח או באיומיםבכוונה הכופה אדם"

 נקודות(.  57)סה"כ " על נגזרותיה ?  דינו מאסר עשרים שנה

 

חצי שנה עברה, ובינתיים השתקעו טדי ומשפחתו בלוס אנג'לס. אשתו של טדי, שעסקה במכירת 

תכשיטים לכוכבי הוליווד, עשתה חיל בעסקיה, וטדי עסק במיזמי נדל"ן רבים והרוויח כסף רב. למרות 

ההצלחה הרבה חזר טדי מספר פעמים לישראל מסיבות שונות. בפעם השלישית שחזר לארץ, שמעה 

שרצתה להזהיר את טדי אך לא לפגוע בו בצורה רצינית  שלומיתעל העניין ורתחה מזעם.  ומיתשל

, אחיו בן ז'קלגייס לעניין את  שלומיתחשב על העניין רבות והציע ל דן . דןמדי, התייעצה שוב עם 

 לסנוור באמצעות מכשיר קרן ז'קהסכימה לעניין וביקשה מ שלומיתהעשר, בו ראה כיורשו לעתיד. 

במכשיר, הסיעה אותו לביתו  ז'קאת  שלומיתלייזר את טדי בעודו עוזב את ביתו. לצורך העניין ציידה 

של טדי והסבירה לו כיצד לתפעל את המכשיר )יצוין, כי השימוש במכשיר עשוי לגרום נזק לאדם שנגדו 

הבחין באדם ירד מהרכב והחל לחפש את טדי אך לא ראה אותו בשום מקום. לפתע  ז'קהוא מופעל(. 

המצוי בגינת בית המגורים בו התגורר טדי. ז'ק הביט דרך חריץ בגדר והבחין בטדי היושב על כיסא 

נוח. ז'ק כיוון את הלייזר לעבר פניו של טדי והפעיל את המכשיר. למרבה המזל, בשל משקפי השמש 

 שהרכיב טדי באותה שעה לא נגרם כל נזק לעיניו מקרן הלייזר. 

א' )הדמיוני( 313בעבירה הדמיונית הבאה,  לפי ס'  ז'ק, ודן, מיתשלושיע את האם ניתן להר .2

 : לחוק העונשין, על נגזרותיה

מנת לאכוף תוצאה של הליך משפטי, -"מי שבמזיד וביודעין תוקף אדם אחר, בפומבי, שלא על

 נקודות(.  03)סה"כ שנות מאסר" ?  5כדי להרתיעו, דינו 

 .ק העונשיןלצורך התשובה, נא עיינו בחו
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 נקודות( 57חלק ב' )

בית משפט השלום בהוד ב ,מדינת ישראל נ' כהן 100/01"פ דין דמיוני מת. לפניכם קטע מפסק 3

 :השרון

 

בכפר הירוק נסע הנאשם לאחור, מבלי שבדק במראה  1.1.2010"על פי עובדות כתב האישום ביום 

 ה מפצעיה בבית החולים. כמו כן נאשמת עמושנהרג –פגע בהולכת רגל . הנאשם כראוי כי הנתיב פנוי

לאחר שכיוונה את הנאשם לאחור ולא בדקה האם יש בנתיב הנסיעה הולך  –בכתב האישום, אשתו 

. הנאשמים 11 -בת ה –דנה הולכת הרגל, נהרגה מפצעיה בבית החולים כאמור, למרבה הצער, רגל. 

הגורם )הדמיוני( לחוק העונשין הקובע כי: "רבתי  303בעבירה לפי סעיף   - בצוותא - הואשמו יחדיו

  ". ברשלנות למותו של קטין בשטח עירוני דינו מאסר חמש שנים

. בא כוח הנאשם טען כי הנאשמת כמבצע, והנאשמת כמבצעת בצוותא לאותה עבירה הנאשם הואשם

צודק בנסיבות , הסניגור תי. לדעועל כן אין להרשיעה במיוחס לה בכתב האישום היא לכל היותר מסייעת

ועונשה  ועל כן הסיווג הראוי של הנאשמת הוא כמסייעת – 'מטרה להמית'לאור העדר הוזאת העניין 

 .לפיכך צריך להיות לפחות חצי מהעונש של המבצע העיקרי

עוד אוסיף בהקשר זה, כי ידוע לכל שניתן להחיל את התחליף בדמות "הלכת הצפיות" שהרי במקרה 

עת בוודאות או כמעט בוודאות, כי נהיגתו לאחור עלולה להביא לקיפוח חיי זה הנאשם יכול היה לד

על התביעה  -בו מדובר בעבירה הדורשת "כוונה" –אדם. אמנם, כדי להחיל תחליף זה במקרה שלפנינו 

לשכנע את בית המשפט כי תכלית הסעיף והערך המוגן בבסיסו מאפשרים החלת התחליף גם במקרה 

 יפת וע"פ אלבה המוכרים לכל והדנים בדיוק בסיווג עבירה זהה(.זה )ראו, למשל, ע"פ 

כמו כן אין בידי לקבל את טענת הסניגור לפיה הנאשם לא צפה את התרחשות התוצאה. גם אם נניח 

שאכן כך הדבר, ממילא ניתן לקבוע, כי הנאשם עצם את עיניו למרות החשד שהתעורר בליבו, כי 

 לה, דין עצימת עיניים כדין ידיעה ממש.התוצאה עלולה להתרחש. בנסיבות א

הנאשם הוסיף וטען כי הנסיבה "שטח עירוני" לא התקיימה היות והתאונה בוצעה בכפר הירוק. אין 

לקבל טענה זו. הכלל הוא כי במשפט פלילי יש להוכיח את נסיבות העבירה, אולם לכלל זה יש  יבדעת

 –לית של הנאשם עולה באופן ברור מן הנסיבות מקום בו אשמתו וכוונתו הפליוזאת יוצא מן הכלל, 

בנוסף, ממילא תכליתו של הסעיף הנדון הוא הגנה על חיי אדם ובשים לב לחשיבותו של כבמקרה דנן. 

אינטרס זה ניתן, בדרך פרשנית, להרחיב את תחולתו ולהחילו גם מקום בו נותר ספק בדבר התקיימות 
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', לראות בעבירות תעבורה כעבירות 'אחריות קפידה', על הנסיבה. לא בכדי ניתן, בנסיבות של 'מוות

 כל המשתמע מכך.

לאור וזאת  ,מי שהורשע בגרימת מוות בכוונהכאת טענת המאשימה להחמיר בעונשו ולדון אותו  דחיתי

 ובכל מקרה נותר ספק בדבר התקיימותה.  מאחר וזו לא הוכחה בפנינו –העדר הכוונה 

בטענתו כבדת המשקל של הסניגור ולפיה הנאשם לא נטל 'סיכון בלתי עוד אציין, כי התלבטתי רבות 

סביר', בנסיבות העניין, וכי אדם סביר בנעליו היה נוהג בדיוק באותו אופן. לבסוף, מצאתי טעם בדברי 

המאשימה )ולכן אני מאמצם(, לפיהם הואיל ובענייננו אין המדובר בעבירת מחש"פ, ממילא אין צורך 

היינו 'סיכון בלתי סביר' )מתוך תקווה למנוע את התוצאה( ולכן די בהוכחה, כי "אדם  להוכיח קלות דעת

 –סביר" בנעלי הנאשם היה מונע את התוצאה. אין לי אלא להסכים עם המאשימה בטענותיה ולראיה 

על פי מחקר שהוצג בפניי במהלך ניהול התיק הוכח כי רק שני אחוזים מציבור הנהגים היה מעורב 

'נסיעה לאחור' והמסקנה המתבקש היא שהוכח כנדרש, כי מבחינה סטאטיסטית רוב הנהגים  בתאונות

 לא היו נוהגים )תרתי משמע( כנאשם והיו מונעים את התוצאה".

 

האם השופט צודק בטענותיו והנמקותיו ? דונו באופן ביקורתי בהכרעת הדין ובאמיתות הניתוח 

 וההנמקות השונות.

 

 

 בהצלחה !                       
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