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)להלן:  1977 -)הדמיוני(  לחוק העונשין, התשל"ז 1717נורמה אוסרת: ס'  - נק' 60 – שאלה ראשונה

 .לחוק 19-20( + סעיפים 2א)90( + סעיף 1א)90לחוק + סעיף  414כד לחוק + ס' 34"החוק"( + ס' 

יסוד עובדתי: המדובר בעבירת תוצאה + מטרה, בעלת יס"נ של  כיפה אדומה )מבצעת עיקרית(:

 .""במזיד -מחש"פ

כיפה אדומה הוציאה את הנוזל הכימי שרקח לה הצייד והזליפה מספר טיפות  -התנהגות: "המשמיד"

ממנו על נייר עותק הצוואה והמתינה חמש דקות כאשר לאחריהן נמרח הכיתוב והפך לבלתי קריא. 

 !מעשים אלה גרמו לתוצאה להלן. ההתנהגות מתקיימת

עותק הצוואה הינו  -תעודה שבכתב העשויה לשמש ראיה -לחוק 414 הפניה לס' -נסיבות: "מסמך"

תעודה שבכתב העשויה לשמש ראיה בהליך שיפוטי, במקרה דנן, כשירצה הזאב לממש את צוואת 

עותק  -הסבתא יציג אותה כראיה בפני ביהמ"ש. נסיבה מתקיימת! "העשוי להיות דרוש לראיה"

רצה הזאב לממש את צוואת הסבתא הרי שיוכל להציג את כאמור, כשי -הצוואה אכן עשוי לשמש ראיה

כל  -כד לחוק34הפניה לס'  -עותק הצוואה שיהווה ראיה לדבריו. נסיבה מתקיימת! "הליך שיפוטי"

את עותק הצוואה יצטרך הזאב להציג כראיה בפני ביהמ"ש  -הליך לפני בימ"ש, בי"ד, רשות שיפוטית

 !יימתכדי שיוכל לממש אותה ולכן, נסיבה מתק

כמתואר לעיל, כיפה אדומה השמידה את עותק הצוואה בכך שהפכה את הכתוב בו  -תוצאה: השמדה

כן, משהפך העותק לבלתי קריא באופן בלתי הפיך הרי שניתן לומר כי הוא הושמד. -לבלתי קריא ועל

 !התוצאה מתממשת

ליפה מס' טיפות אלמלא לקחה כיפה אדומה את החומר הכימי והז -קש"ס עובדתי: מבחן האלמלא

ממנו על עותק הצוואה, האם היה עותק הצוואה מושמד והופך לבלתי קריא באופן בלתי הפיך? לא! 

 !ולכן קש"ס עובדתי מתקיים

צפיות טכנית: האם היה על כיפה אדומה לצפות כי אם תזליף חומר כימי  -קש"ס משפטי: מבחן הצפיות

וונתה מלכתחילה. צפיות טכנית מתקיימת! צפיות על עותק הצוואה יושמד העותק? כן! זאת הייתה כ

נורמטיבית: האם אדם סביר היה צופה כי אם יזליף חומר כימי על עותק צוואה יגרום להשמדתו? כן! 

לעיתים אף הרטבת נייר במים גורם לכיתוב להיות בלתי קריא. צפיות נורמטיבית מתקיימת! קש"ס 

 !משפטי מתקיים

כיפה אדומה מודעת לכך שהיא מזליפה חומר כימי על  -לטיב ההתנהגות יס"נ: מישור הכרתי:  מודעות

עותק הצוואה. זאת הייתה תכניתה מלכתחילה, זה מה שהיא ביקשה מהצייד לרקוח לה וחזקה עליה 

כיפה אדומה מודעת לכך  -שהיא מודעת למעשיה בפרט אם הם אקטיביים. מודעות לקיום הנסיבות

בר בתעודה בכתב )הרי את הכיתוב ביקשה להעלים( שעשויה לשמש מודעת לכך שמדו -שמדובר במסמך

שהעותק ישמש ראיה והזאב יירש את בית הסבתא על סמך ראיה זו(. כיפה  -ראיה )הרי מכך פחדה

ראה לעיל. ומודעת לכך שעשוי לשמש ראיה בהליך  -אדומה מודעת לכך שהמסמך עשוי לשמש ראיה

שהעותק מהווה ראיה שבכתב הרי שהיא מודעת לכך שראיה ככל שהוכחנו שהיא מודעת לכך  -שיפוטי
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כיפה אדומה מודעת  -זו תידרש בביהמ"ש במסגרת הליך שיפוטי. מודעות לאפשרות קרות התוצאה

 !זו הייתה כוונתה מלכתחילה -לאפשרות שעותק הצוואה יושמד

ניתן  -יחס לתוצאהדי בהוכחת פזיזות מסוג קלות דעת ב -(1א)90הפניה לס'  -מישור חפצי: "במזיד"

רצתה להשמיד את עותק הצוואה כדי שהזאב לא יוכל לממש את  -לומר כי כיפה אדומה חפצה בתוצאה

כן, מקום שהוכחה כוונה הרי שמקל וחומר הוכחה קלות דעת.   -הצוואה ולרשת את בית סבתה ועל

של כיפה אדומה מטרתה  -(2א)90הפניה לס'  -מטרה: "והכל בכוונה למנוע את השימוש בו כראיה"

הייתה באופן חד משמעי למנוע את השימוש בעותק הצוואה כראיה בביהמ"ש לכך שהסבתא הורישה 

את ביתה לזאב. מקום שהמטרה ברורה, אין אנו נדרשים לסוגיית החלת הלכת הצפיות על עבירות 

העבירה בה מטרה. לאור כל האמור לעיל, נראה כי ניתן להרשיע את כיפה אדומה כמבצעת עיקרית של 

  .עסקינן

 .לא נוטלת חלק בביצוע היסוד העובדתי שבעבירה ולכן יש לבדוק שידול שלגיה )משדלת(:

האם היא זאת שנטעה את הרעיון ויצרה את המחש"פ אצל כיפה אדומה? ראשית, חובה שתתקיים 

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

שנים(.  נראה כי שלגיה היא זאת שנטעה את הרעיון  5חטא )עסקינן בעבירה שלצידה עונש מאסר של 

נתון כי כל הדרך חשבה כיפה אדומה על דבריה של שלגיה ולאחר מכן, בבית  -במוחה של כיפה אדומה

 .וא רעיון מצויןהסבתא, הדהדו דברים אלה באוזניה וכיפה אדומה חשבה שהרעיון שהעלתה שלגיה ה

שלגיה העלתה את הרעיון כי צוואה היא רק חתיכת נייר  -היסוד העובדתי בשידול: )א( רכיב ההתנהגות

גם אם לא שידלה ספציפית להזלפת חומר  -ופחי הזבל מלאים בניירת ואלה גם מתעופפים ברוח וקרצה

כן, ניתן -כימי על עותק הצוואה הרי שמדבריה והתנהגותה נראה כי שידלה להשמדה בכל דרך שהיא ועל

בענייננו "האחר" )כיפה אדומה( הינה אוטונומית ויש  -לומר כי שידלה לעבירה ספציפית.  )ב( "האחר"

היש קש"ס בין ביצוע העבירה לשידול?  -העבירה בוצעה. )ד( קש"ס -לה יכולת בחירה. )ג( רכיב תוצאתי

  .ין לה ברירה אחרתניתן לומר שכן וזאת לפי הנתון כי כיפה אדומה חשבה שהרעיון מצוין וא

היסוד הנפשי בשידול: מישור הכרתי: האם שלגיה הייתה מודעת לכך שהיא נוטעת במוחה של כיפה 

נראה שכן. שלגיה אמרה את שאמרה וקרצה לכיפה  -אדומה את הרעיון ומשדלת לעבירה ספציפית?

שניתן לשנות את  אדומה. ידעה שכיפה אדומה נסערת ובמצב נפשי ירוד וניסתה להראות לכיפה אדומה

 -רוע הגזירה. האם שלגיה הייתה מודעת לכך שכיפה אדומה הינה אוטונומית ובעלת יכולת בחירה?

שלגיה בהחלט מודעת לכך, נתון כי היא חברתה של כיפה אדומה ומכירה אותה. האם שלגיה מודעת 

דעה שכיפה לאפשרות שכיפה אדומה תשוכנע ותבצע את העבירה הקונקרטית? נראה שכן. שלגיה י

אדומה במצב נפשי רעוע וחוששת למר גורלה, שמא תיזרק ליער הקר לאחר מות סבתה ולכן, כאדם 

 .נואש, ישנה אפשרות שתבקש להשמיד את עותק הצוואה

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

אסקין נ' מ"י[  נקבע, שלמרות שהדבר אינו  8469/99סקין ]ע"פ בקלות דעת. למרות זאת, בפרשת א

מצוין מפורשות בחוק, היס"נ הנדרש הוא כוונה, קרי לכאורה לא די באמירה בעלמא אלא יש להוכיח 
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שהמשדל התכוון לכך שהאמירה תביא לביצוע עבירה. לגבי שלגיה ניתן לטעון כי פעלה בכוונה ביחס 

הבינה כי חברתה חרדה לגורלה וניסתה לתת לה תקווה ופתרון  -אדומהלתוצאות האמירה שלה לכיפה 

לשינוי ה"גזירה". כחברה טובה בהחלט ניתן לומר כי שלגיה חפצה בכך שכיפה אדומה תשמיד את עותק 

הצוואה ולא תיזרק אל היער הקר. על כך יכולה להעיד גם קריצתה לכיפה אדומה. והרי, מקום שהוכחה 

ומר מתקיימת קלות דעת. אם נלך לפי הלכת אסקין, הרי שהוכחנו לעיל ששלגיה כוונה, הרי שמקל וח

כן, אנו עומדים גם בדרישות הפסיקה.  לאור הניתוח שלעיל נראה כי ניתן יהיה להרשיע -התכוונה ועל

 .את שלגיה בשידול לעבירה בה עסקינן

יצעו את היסוד העובדתי לאור העובדה שהם עצמם לא ב הצייד ורגזני )מבצעים בצוותא/מסייעים(:

שבעבירה, נעבור לבחינת הנגזרות הרלוונטיות: ביצוע בצוותא האם הצייד ורגזני הם חלק מ"המעגל 

  ?"הפנימי

  -מבחינת המבחן האובייקטיבי

לא תכנן את העבירה. כיפה אדומה עדכנה אותו  -האם הצייד ורגזני תכננו את העבירה? הצייד .1

בהחלט  -ד להשמיד את עותק הצוואה והצייד רק נשמע לבקשותיה. רגזניבתכנית, היא זו שתכננה כיצ

  .לא תכנן את העבירה וגם הוא עשה כבקשתה של כיפה אדומה

מחד, שלט בעבירה, כי יכול היה לרקוח חומר שלא יגרום להשמדת  -האם שלטו בעבירה? הצייד .2

יכולה הייתה שלגיה להשמיד את  עותק הצוואה כליל מאידך, גם אם לא היה רוקח חומר כימי יעיל,

הצוואה בדרך אחרת, אפילו בהרטבת העותק במים. הצייד לא קבע את מועד ביצוע העבירה וכל הדברים 

לא נראה כי שלט בעבירה. רק עיכב את הזאב אך  -כן, ניתן לומר שלא שלט בעבירה. רגזני-מסביב ועל

  .לא שלט בעבירה עצמה

הוא זה  –וע העבירה? נראה כי הצייד תרם תרומה גדולה האם תרמו תרומה עיקרית לביצ .3

שרקח את החומר הכימי שיגרום להשמדה באופן בלתי הפיך, הוא זה שנתן לכיפה אדומה הוראות 

גם  -מדויקות כיצד להזליף את החומר והיה זמין בטלפון בעת ביצוע העבירה להדרכה מדויקת. רגזני

אם לא היה מעכב את הזאב, יכול והזאב היה שב לביתו  -הוא תרם תרומה עיקרית לביצוע העבירה

  .ובכך היה מסכל את העבירה

האם היו אדוני העבירה/הרוח החיה/בעלי ההגמוניה? נראה כי הצייד לא היה אדון העבירה אך  .4

הדריך את כיפה אדומה כיצד לפעול, הציע להיות זמין בטלפון  -בהחלט היה הרוח החיה ובעל ההגמוניה

   .לא נראה כי עונה למבחנים אלה -צוע והדריך תוך כדי הביצוע. רגזניבעת הבי

לא נראה כי ראה עצמו  -הצייד -האם ראו עצמם כחלק מהעבירה/כשותפים לה? -המבחן הסובייקטיבי

כחלק מהעבירה או כשותף לה, בסך הכל רצה לסייע לאהובתו מאידך, עצם הרצון שלו להיות זמין בעת 

כיפה אדומה באופן כה מדויק יכול להעיד על כך שהוא רואה עצמו כחלק הביצוע ולהדריך את 

היה לרגזני "חשבון"  -נראה כי ניתן לומר כי רגזני ראה עצמו כחלק מהעבירה/שותף לה -מהעבירה. רגזני

  .ארוך שנים עם הזאב ושמח להתנקם בו
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  :הנדרש בעבירה הנדונה מבחינת היס"נ הנדרש לצורך ביצוע בצוותא: נדרוש שלכל שותף יהיה היס"נ

בכל הנוגע צייד ולרגזני, נראה כי הרכיב ההכרתי מתקיים. יש להם מודעות לטיב ההתנהגות, לקיום  .1

הנסיבות ולאפשרות קרות התוצאה )כיפה אדומה סיפרה לצייד ולרגזני על תכניתה(. מודעות לכך 

ד עם אחר/ים )מודעים לכך שפועלים הצייד ורגזני  מודעים כמובן לכך שפועלים ביח -שפועלים בצוותא

 .לפחות עם כיפה אדומה(

רצה שאהובתו תסיר דאגה  -השמדת המסמך -ניתן לטעון כי הצייד חפץ בתוצאה -היחס החפצי  .2

מליבה ותחזור לחיים שלווים ללא כל חשש ומקום שמתקיים חפץ בתוצאה הרי שמקל וחומר מתקיימת 

היה שווה נפש לגביה ומקום שמתקיימת אדישות  -דיש לתוצאהנראה כי הוא היה א -קלות דעת. רגזני

  .הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות דעת

רק  -כאמור, מטרתו של הצייד הייתה כמובן למנוע את השימוש בעותק הצוואה כראיה -הצייד -מטרה

החלת כך תחיה אהובתו ללא חששות ומכיוון שהמטרה ברורה בעניינו הרי שאיננו נזקקים לסוגיית 

לא נראה כי מטרתו של רגזני הייתה למנוע את השימוש בעותק  -הלכת הצפיות בעבירות מטרה. רגזני

הוא רצה רק לנקום בזאב. יש לדון בסוגיית החלת הלכת הצפיות בעבירות מטרה. גישה  -הצוואה כראיה

אה את מניעת האם ר -יש להחיל -לא מחילים ומכאן שלא מתקיימת המטרה בעניינו. גישה שנייה -אחת

אם מזליפים חומר  -השימוש בעותק הצוואה כראיה כאפשרות קרובה לוודאי? ניתן בהחלט לומר שכן

כימי שהוכן במיוחד לשם כך על נייר הרי שבהחלט ניתן לראות כאפשרות קרובה לוודאי שהנייר יושמד 

 .ומכאן, לפי גישה זו, המטרה בעניינו מתקיימת

מתקיים  -הנ"ל: נדרש שתבוצע העבירה העיקרית )אין סיוע לניסיון( נגזרת הסיוע בהקשר של העבירה

מתקיים,  -ג לחוק אינו חל34)ראה ניתוח לעיל( + אין המדובר בעבירה מסוג חטא והסייג שבסעיף 

לחוק, מבחינת היסוד העובדתי, סיוע הוא כל  31שנות מאסר(. עפ"י ס'  5עסקינן בעבירה מסוג פשע )

  .יאל לתרום לעשיית העבירה ע"י המבצע העיקריהתנהגות שיש בה פוטנצ

הצייד רקח את החומר הכימי ורגזני חטב עצים כדי לעכב את  -בענייננו יש סיוע פיזי -טיב הסיוע  .1

עצם העובדה שכיפה אדומה ידעה כי יש מישהו שמעכב  -הזאב. )ניתן אף לומר כי רגזני סייע פסיכולוגית

קט נפשי להמשיך ולבצע את זממה(. אין צורך בקש"ס בין הסיוע את הזאב בדרכו הביתה, נתנה לה ש

לביצוע העבירה, קרי אין חובה שהפעולה המסייעת תהא אפקטיבית בפועל ודי שהיה בה פוטנציאל 

  .הצייד ורגזני סייעו לא רק פוטנציאלית -לסייע כדי להרשיע

מתקיים, בעניינו  -זמן ביצוע העבירהעפ"י הסעיף, עיתוי הסיוע צריך להיות לפני או ב -עיתוי הסיוע .2

 .בזמן הביצוע )ואולי אף מעט לפני( -לפני ובזמן הביצוע ובעניינו של רגזני -של הצייד
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  -היס"נ של המסייע

  :ההיבט ההכרתי

מודעות ליסוד העובדתי המבוצע ע"י המבצע העיקרי, מודעות לכך שהנסיבות מתקיימות או  .1

הצייד ורגזני היו מודעים  -קרות התוצאה )כאשר נדרשת תוצאה, כבענייננו(יתקיימו, מודעות לאפשרות 

  .לתכניתה של כיפה אדומה כאמור לעיל

 .נראה כי הצייד ורגזני מודעים גם לכך, ראה לעיל -מודעות ליס"נ המתקיים אצל המבצע .2

עליל, שכן מתקיימים ב -מודעות לטיב הפיזי של המעשה המסייע + מודעות לתרומה המסייעת  .3

גם הצייד וגם רגזני ידעו מה טיב מעשיהם וכי מעשיהם תורמים להוצאת תכניתה של כיפה אדומה אל 

  .הפועל

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

ה התנהגותית, הרי שמדובר לחוק נוקט במילה "כדי" והואיל ומדובר בעביר 31הואיל וסעיף  -הסיוע

במטרה. האם מטרתם של הצייד ורגזני היא לסייע לכיפה אדומה? חיובי בעליל! הצייד רצה לסייע מתוך 

אהבתו לכיפה אדומה ורצונו בשלוות נפשה וגם רגזני רצה לסייע כדי "לסגור חשבון" עם הזאב. לאור 

ע בצוותא )נראה סביר הרבה יותר( או האמור לעיל, נראה כי ניתן להרשיע את הצייד בדרך של ביצו

  .בסיוע )נראה פחות סביר( ואת רגזני בדרך של סיוע

)להלן:  1977 -)הדמיוני( לחוק העונשין, התשל"ז 3070נורמה אוסרת: ס'  -  נק' 20 – שאלה שנייה

 ( לחוק. נקמני: יסוד עובדתי: המדובר בעבירת תוצאה בעלת1)א()20לחוק +סעיף  19"החוק"( + סעיף 

 .חפץ בתוצאה -יס"נ של מחש"פ

נקמני הרכיב את המטען מתחת למכוניתו של הזאב וסיים מלאכתו זו. בכך  -התנהגות: "המטמין"

נקמני לא גרם במעשיו לתוצאה, כפי שיפורט בהמשך.  -הטמין את המטען. התנהגות מתקיימת!  "גורם"

טרוגליצרין והרי אבקת שריפה המטען הורכב מאבקת שריפה שחורה ולא מני -נסיבות: "חומר נפץ"

מכיוון שבשאלה הראשונה נתון כי  -נסיבה לא מתקיימת! "אדם" -שחורה אינה נחשבת לחומר נפץ

לכולם כשרות משפטית הרי ניתן לומר כי מדובר באדם ונסיבה מתקיימת. אך ניתן לטעון גם כי מאחר 

משה. לא נגרם כל נזק לזאב. התוצאה לא התמ -ומדובר בזאב הנסיבה לא מתקיימת. תוצאה: "נזק"

לאור האמור, ומכיוון שהנסיבות, או לפחות אחת מהן, לא מתקיימות התוצאה אינה מתממשת יש לדון 

 :במבחני הניסיון

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

ים, שבהם היה אמור להשלים את ביצוע העבירה בהתנהגות העושה, הנמנית על שרשרת המעשים הרצופ

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

נקמני ערך רשימת קניות, סר לחנות המוכרת כלי נשק וחומרי נפץ, ביקש  -יישום: המבחן מתקיים

  .טען והטמין אותו מתחת למכוניתו של הזאבניטרוגליצרין, שילם ממיטב כספו, הרכיב את המ
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מבחן הקרבה להשלמה )צעד אפקטיבי(: בהתאם למבחן זה גם שלבים ראשונים של ביצוע יכולים  .2

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

  .את השלבים האחרונים בביצוע העבירה לעיל, גם מבחן זה מתקיים, בעצם, נקמני ממש סיים

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

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

לביצוע. יישום: מעשיו של נקמני העבירה. השאלה בה יש להתמקד הינה האם המעשה מלמד על כוונה 

 .כפי שפורטו לעיל מעידים בבירור על הכוונה לביצוע העבירה כולה

מבחן המעשה האחרון: הגם שאינו התקבל בפסיקה הישראלית, מובא כאן כדי להמחיש כי גם במבחן  .4

  !ביצע את כל המעשים כולם -זה עמד נקמני

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

נקמני לא היה  -לחוק 26הפניה לס'  -הגורם לאי הצליחות. הניסיון במקרה דנן הינו בלתי צליח -צליח

לגרום  יכול לגרום לנזק וזאת מכיוון שנמכרה לו אבקת שריפה שחורה שאינה חומר נפץ ואינה יכולה

 !בלתי צליח אך עניש -לנזק )לעובדה זו נקמני לא היה מודע( 

יסוד נפשי: היס"נ הנדרש להרשעה בניסיון לעבור עבירה הינו מטרה להשלים את ההתנהגות ולהשיג 

 -אין ספק שנקמני היה מודע להתנהגותו -את התוצאה יישום: הרכיב ההכרתי: מודעות להתנהגות

. חזקה על אדם שהוא זאת הייתה תכניתו מלכתחילה -לגרום לזאב נזק בכדי נפץשהוא מטמין חומר 

כך גם  -ניטרוגליצרין -נקמני היה בטוח שקנה חומר נפץ -מודעות לנסיבותמודע למעשיו האקטיביים. 

היה כתוב על השקית. ככל שמדובר באישיות בעלת כשרות משפטית הרי אין סיבה לומר שנקמני לא 

וודאי שנקמני היה מודע לכך, זאת  -דם. מודעות לאפשרות גרימת התוצאההיה מודע לכך שמדובר בא

הייתה תכניתו מלכתחילה. הרכיב החפצי: נקמני פעל מתוך מטרה להטמין את חומר הנפץ ולגרום לנזק 

לזאב )מטרה להשלים את ההתנהגות ולהשיג את התוצאה(. האם יוענק לנקמני פטור עקב חרטה לפי 

אף אחד לא כפה על נקמני ליידע את השריף אודות  -( "חפץ נפשו"1מבחנים:  לחוק?  שלושה 28סעיף 

לפי הלכת נחושתן, חרטה  -( "חרטה"2המטען שהוטמן. הוא עשה זאת מחפץ נפשו בלבד ללא כפיה. 

אינה חייבת להיות מוסרית ויכולה להיות מכל סיבה )כלכלית, חברתית וכו'( ולכן לפי מבחן זה ניתן 

של נקמני שחשש לחירותו מנגד, לפי הלכת מצארווה, על החרטה להיות חרטה לקבל את חרטתו 

לא נראה כי חל בנקמני מהפך נפשי וחרטתו נבעה נטו  -מהפך נפשי בנפשו של המנסה -מוסרית בלבד

מחששו שמא ייעצר גם הוא. מכיוון שפס"ד פלוני החזיר את הלכת נחושתן, הרי שהחרטה אינה צריכה 

רגשיים ואין צורך שיתחולל מהפך נפשי בנפשו של המנסה ולכן, נקמני עומד -רייםלהיות ממניעים מוס

נקמני תרם תרומה ממשית  -( חדל מהשלמת העבירה/תרומה ממשית למניעת העבירה3במבחן זה. 

למניעת העבירה בכך שהתריע בפני השריף על המטען וביקש כי זה יסייע לו לפרק את המטען ובעקבות 

החבלנים שפירקו את המטען. כמובן שנקמני היה מודע לכך שהוא תורם תרומה כך הובהלו למקום 

זה מה שרצה שיקרה! לאור האמור לעיל, נראה כי ניתן יהיה להרשיע את  -ממשית למניעת העבירה

נראה כי ניתן יהיה אף להעניק לו פטור  -נקמני בניסיון לעבור את העבירה בה עסקינן, ולעניין החרטה

 לאור ההלכה החדשה כאמור. עקב חרטה וזאת


