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 שאלה ראשונה

 7070ס' +  "החוק"()להלן:  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז )הדמיוני(  7071ס' :נורמה אוסרת

 לחוק. 19-20סעיפים לחוק +  א90ס' +  כד לחוק34ס' לחוק + 

 :)מבצע עיקרי( אפרים

פזיזות מסוג  די בהוכחת -, בעלת יס"נ של מחש"פה + מטרהתוצא תבעביר: המדובר יסוד עובדתי

 קלות דעת.

כי שילם לבעל החנות צאת נתון  -אפרים רכש את הנשק מחנות "ברטה" -"הרוכש": התנהגות

 התנהגות מתקיימת! -מחירם של שני כלי הנשק

בהתנהגותו של אפרים )רכישת כלי הנשק שלא כדין( הביא לתוצאה כפי שתפורט  -"ומביא"

 התנהגות מתקיימת! -בהמשך

 תתקיימנה. ההתנהגויות מתקיימות! שתיהןולכן נדרש כי  מצטברותמדובר בהתנהגויות 

נשק, לרבות כלי שמסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק  -לחוק 7070ניה לסעיף הפ -"נשק": נסיבות

נתון כי הכלים שרכש אפרים יכול להכיל כל חומר נפץ  -לאדם או מיכל המסוגל להכיל חומר כזה

 נסיבה מתקיימת! -ולירות אותו והוא כלי קטלני

ומחאות על כך שמדינת  נתון כי ערביי השטחים יצאו להפגנות -"תסיסה על רקע לאומני": תוצאה

נראה כי  -ישראל לא עושה די כדי למנוע את הקלות הבלתי נסבלת של רכישת נשק שלא כחוק

 תוצאה מתממשת.  -מדובר בתסיסה על רקע לאומני

רכש אפרים את הנשק, האם הייתה נגרמת תסיסה על אלמלא  -למלא: מבחן האקש"ס עובדתי

סיפורם של אפרים ויואב  בעקבותנראה כי לא מכיוון שנתון כי התסיסה באה  -רקע לאומני?

 שפורסם בכלי התקשורת. קש"ס עובדתי מתקיים!

אפרים לצפות כי אם ירכוש נשק באופן  צפיות טכנית: האם היה על -מבחן הצפיות :קש"ס משפטי

נראה שכן, מכיוון שאפרים מתגורר במקום רגיש  -אותו, יביא לתסיסה על רקע לאומני?שבו רכש 

מבחינת היחסים בין היהודים לערבים וכל דבר קטן עשוי לגרום לתסיסה )עם זאת, ניתן לטעון 

צפיות לכאן ולכאן, העיקר לקיים דיון בעניין, להניח כי צפיות טכנית מתקיימת ולהמשיך לנתח(. 

 ימת!טכנית מתקי

ירכוש נשק באופן המתואר, יביא סביר לצפות כי אם האדם הצפיות נורמטיבית: האם היה על 

נראה שכן מאותו הטעם שתואר לעיל )שוב, ניתן לטעון לכאן ולכאן  -לתסיסה על רקע לאומני?

ולקיים דיון, להניח כי צפיות נורמטיבית מתקיימת ולהמשיך בניתוח(. צפיות נורמטיבית 

 מתקיימת!

 ש"ס משפטי מתקיים!ק

 פזיזות מסוג קלות דעת.יחס חפצי  -מחש"פ :יס"נ
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 : מישור הכרתי

זאת הייתה תכניתו  -אפרים מודע לכך כי הוא רוכש את הנשק -מודעות לטיב ההתנהגות

 מלכתחילה וכן, שברכישה זו הוא עשוי להביא לתוצאה כפי שיפורט בהמשך.

הלך לחנות לכלי נשק, תכניתו  -שמדובר בכלי נשקאפרים מודע לכך  -מודעות לקיום הנסיבות

 מלכתחילה הייתה לרכוש כלי נשק, יהושוע הסביר לו על כלי הנשק בחנות וענה לשאלותיו.

 -אפרים היה מודע לאפשרות כי יביא לתסיסה על רקע לאומני -מודעות לאפשרות קרות התוצאה

 )שוב ניתן לטעון לכאן ולכאן(.התגורר במקום בו היחסים בין היהודים והערבים רגישים 

כן יש להוכיח פזיזות ומכיוון שהמחוקק לא הגביל אותנו, די -עבירה שותקת ועל :מישור חפצי

בהוכחת קלות דעת. האם אפרים היה קל דעת ביחס לתוצאה? נראה שכן! נראה כי אפרים נטל 

 -י היה אף אדישסיכון בלתי סביר תוך תקווה מציאותית שהתוצאה לא תתרחש )ניתן לטעון כ

 ומקום שמתקיימת אדישות, הרי שמקל חומר מתקיימת קלות דעת(. -שווה נפש ביחס לתוצאה

"חברו"= כל אדם )ערביי השטחים הינם בני אדם(,  -: "בכוונה לגרום לחברו חבלה"מטרה

 מכאוב/ליקוי גופני, בין קבועים ובין עוברים. -כד לחוק34הפניה לס'  -"חבלה"

נראה פרים הייתה לגרום לערביי השטחים למכאוב/ליקוי גופני קבוע או עובר? האם מטרתו של א

שכן מכיוון שנתון כי אפרים תכנן "לסגור חשבון" עם המחבלים שרצחו את שכניו. נראה כי 

כן נראה כי המטרה -"סגירת החשבון" יכולה לענות על גרימת מכאוב/ליקוי גופני קבוע/עובר ועל

בסוגיית החלת הלכת הצפיות על עבירות מטרה. )סטודנט הקובע כי  מתקיימת ואין צורך לדון

 המטרה אינה ברורה, ידון בסוגיית החלת הלכת הצפיות על עבירות מטרה ויכריע(. 

 אפרים נראה כי ניתן להרשיע אתובהנחה כי קש"ס משפטי מתקיים, אור כל האמור לעיל, ל

  כמבצע עיקרי של העבירה בה עסקינן.

 :)משדל( עמרי

 .שידוללא נוטל חלק בביצוע היסוד העובדתי שבעבירה ולכן יש לבדוק 

? ראשית, חובה שתתקיים העבירה אפריםשנטע את הרעיון ויצר את המחש"פ אצל  הז ואהאם ה

ר' ניתוח ביצוע עיקרי לעיל וכן, אין מדובר בעבירה מסוג חטא )עסקינן בעבירה שלצידה  -העיקרית

 שנים(.  20עונש מאסר של 

אפרים סיפר ליואב כי הוא לא נתון כי  -אפריםשנטע את הרעיון במוחו של  הז ואה עמרינראה כי 

לחשוב על הרעיון המוצלח של עמרי וחושב כי רכישת אקדח אכן תעלה בו את תחושת  הפסיק

 הביטחון ואף יוכל "לסגור חשבון" עם רוצחי שכניו.

עמרי, שהאזין לשיחתם של אפרים ויואב הראה  -: )א( רכיב ההתנהגותהיסוד העובדתי בשידול

נראה כי עמרי שידל את  -לשניים את אקדחו ואף הוסיף כי בזכותו מרגיש בטוח בכל מקום

השניים לעבירה ספציפית.)ניתן לטעון כי שידל לרכישת נשק ולא לכך שזה יביא לתסיסה על רקע 

)ב(  כי שידל לעבירה ספציפית(. לאומני אך אין צורך ברזולוציה גבוהה עד כדי כך כדי לקבוע

 -יכולת בחירה. )ג( רכיב תוצאתי ואוטונומי ויש ל ינו( האפריםבענייננו "האחר" ) -"האחר"

ניתן לומר שכן וזאת לפי הנתון היש קש"ס בין ביצוע העבירה לשידול?  -)ד( קש"ס העבירה בוצעה.



 ד"ר לימור עציוני -דיני עונשין 

 
ליואב כדי להוציא את הרעיון  ומיד למחרת התקשרמוצלח  עמרי הינוחשב שהרעיון של אפרים כי 

 אל הפועל. 

 -א משדל לעבירה ספציפית?ומודע לכך שה ההי עמרי: האם מישור הכרתי :היסוד הנפשי בשידול

 חשף את אקדחו ואף הוסיף כי "בזכותו" מרגיש בטוח בכל מקום. נראה שכן. 

בהחלט מודע לכך,  עמרי -הינו אוטונומי ובעל יכולת בחירה? אפריםשמודע לכך  ההי עמריהאם 

  השניים מבילויים קודמים והאזין לשיחתם.את   מכיר

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

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

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

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

עמרי האזין לשיחתם של השניים ונראה כי  -אפריםל וביחס לתוצאות האמירה של כוונהב פעל

ת חששותיהם בכך שירכשו, כמוהו, כלי נשק שיסב להם הבין לליבם וניסה "לסייע" להם לפתור א

ואז אנו  שמקל וחומר מתקיימת קלות דעתמקום שמתקיימת כוונה, הרי  -ביטחון. מבחינת החוק

ה כי נוכל לומר כי מתקיימת כוונה כאמור נראאם נלך לפי הלכת אסקין, עונים לדרישת החוק. 

תוביל לביצוע העבירה אינה ברורה, הרי שניתן להחיל את  אמירתולכך שגם אם הכוונה   לעיל

 ה זאת כאפשרות קרובה לוודאי. רא -הלכת הצפיות

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

 :(יםבצוותא/מסייע ים)מבצע יואב ויהושוע

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 יואב ויהושועהאם  .בצוותא יםכמבצע םהנדרשת בסעיף יראו אות םתנהגותקיים כל רכיב מה

? תכננו את העבירה יואב ויהושועהאם  -המבחן האובייקטיבימבחינת  חלק מ"המעגל הפנימי"?

של אפרים והסכים לדבר עם בן דודו  כבקשתו עשה יותרתכנן את העבירה אלא  שיואבלא נראה 

? ניתן שלטו בעבירההאם . כלל ועיקר את העבירה ןא לא תכו, גם היהושוע של ובענייניהושוע. 

ו"גייס" את בן דודו יהושוע למכור להם את הנשק  הוא זה שדיברירה, שכן שלט בעב יואבלומר 

ללא רישיון, הוא זה שהמציא את הטפסים המתאימים ונתן אותם, לרבות מקדמה במעטפה, 

בעניינו של יהושוע, ניתן לטעון כי שלט בעבירה גם הוא משום שבלעדיו לא נראה כי יכלו  ליהושוע.

כשו. מאידך, נראה כי אפרים יכול היה לגייס לרכוש נשק ללא רישיון ובפרט לא כלי קטלני כמו שר

? נראה כי תרמו תרומה עיקרית לביצוע העבירההאם אחרים במקום יואב ויהושוע תמורת כסף. 

דיבר עם בן דודו יהושוע, סיפק את הטפסים המתאימים. גם יהושוע  -יואב תרם תרומה גדולה

ות ואמר לו שהם קציני הביטחון "הרגיע" את את בעל החנ -תרם תרומה עיקרית לביצוע העבירה

 יםעונ יואב ויהושוע לא? נראה כי אדוני העבירה/הרוח החיה/בעלי ההגמוניההאם היו של היישוב. 

יואב עשה מה שאומרים לו ולבסוף אף קיבל פיק ברכיים. יהושוע, גם הוא,  -על שאלה זו בחיוב

ני הביטחון של היישוב, הא עשה את "המוטל" עליו ומעט בגדיל ראש כשהציג את השניים כקצי

 יואבנראה כי  -האם ראו עצמם כחלק מהעבירה/כשותפים לה? -המבחן הסובייקטיביותו לא! 
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יואב הזדהה עם דבריו של אפרים וחש רצון לנקום  -ראה עצמו כחלק מהעבירה ושותף לה

חוש במחבלים שרצחו את בני משפחתו ולכן נראה כי ראה עצמו כחלק מהעבירה, גם הוא רצה ל

לעומת זאת, לא נראה כי יהושוע ראה עצמו כחלק ביטחון ביישוב בו הוא מתגורר. 

  היה אדם פרקטי ועשה את שעשה כדי לקבל את התשלום. -מהעבירה/כשותף לה

 מבחינת היס"נ הנדרש לצורך ביצוע בצוותא:

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

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

  .(אפרים סיפר ליואב על כל התכנית ויואב סיפר ליהושוע) התוצאה

יואב גם הוא היה קל דעת ביחס לתוצאה ונטל סיכון בלתי סביר כי ניתן לטעון  -גבי היחס החפציל

 תוצאה לא תתרחש. נראה כי גם יהושוע היה קל דעת ביחס לתוצאה. תוך תקווה מציאותית שה

 .אחר/ים עם ביחד יםכמובן לכך שפועל יםמודע  יואב ויהושוע -ב. מודעות לכך שפועלים בצוותא

בהקשר של העבירה  הסיועכאמור לעיל, נבחן גם את נגזרת  יואב ויהושועלאור הלבטים לגבי 

מתקיים )ראה ניתוח לעיל( + אין  -הנ"ל: נדרש שתבוצע העבירה העיקרית )אין סיוע לניסיון(

מתקיים, עסקינן בעבירה מסוג  -ג לחוק אינו חל34המדובר בעבירה מסוג חטא והסייג שבסעיף 

 .שנות מאסר( 20) פשע

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

יואב "גייס" את יהושוע וסיפק את  -לעשיית העבירה ע"י המבצע העיקרי. בענייננו יש סיוע פיזי

הציג את הדגמים של כלי הנשק, נתן הסברים,  -פיזיתוא סייע גם ה יהושוע הטפסים המתאימים.

ל היישוב בכך סייע להם ענה על שאלות, הציג את השניים בפני בעל החנות כקציני הביטחון ש

אין צורך בקש"ס בין הסיוע לביצוע העבירה, קרי אין חובה לרכוש את כלי הנשק ללא רישיון. 

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

 וגם יהושוע סייעו בפועל ולא רק פוטנציאלית. 

מתקיים,  -הסיוע צריך להיות לפני או בזמן ביצוע העבירה יתויעעפ"י הסעיף,  -עיתוי הסיוע

 בזמן הביצוע.לפני ו -יהושוע של הביצוע ובעניינולפני  -יואב בעניינו של

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

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

 כאמור לעיל.  אפריםשל  ולתכנית יםמודע והי יואב ויהושוע -תוצאה, כבענייננו(

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

מתקיימים בעליל, שכן  -ל המעשה המסייע + מודעות לתרומה המסייעתמודעות לטיב הפיזי ש -

אל  אפריםמה טיב מעשיהם וכי מעשיהם תורמים להוצאת תכניתו של  וידע יואב וגם יהושועגם 

 .הפועל

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  -לעצם הסיוע

רצה  יואב? חיובי בעליל! אפריםלהיא לסייע יואב ויהושוע של  םשמדובר במטרה. האם מטרת



 ד"ר לימור עציוני -דיני עונשין 

 
שציפה רצת לסייע מכיוון  רצון לחוש ביטחון ואף לנקום ברוצחי בני משפחתו ויהושועלסייע מתוך 

  כסף(.לתמורה בעד הסיוע )תשלום 

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

 בדרך של סיוע.  יהושועפחות סביר( ואת ( או בסיוע )נראה יותר

 :שאלה שנייה

 כד34סעיף  + "החוק"()להלן:  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)הדמיוני(  1122: ס' נורמה אוסרת

 .לחוק 19-20סעיפים  לחוק +

 :קרן

די בהוכחת פזיזות מסוג קלות  -בעלת יס"נ של מחש"פ תיתתוצא הבעביר: המדובר יסוד עובדתי

 דעת.

 התנהגות מתקיימת! -קרן לחצה על הדק האקדח וכתוצאה מכך נפלט כדור -"היורה" :התנהגות

 קרן לא גרמה במעשיה לתוצאה, כפי שיפורט בהמשך. -"וגורם"

 נסיבה מתקיימת!  -ריקי היא אדם -"באדם": נסיבות

( במציאות מסוימת, 2( אין משמעות לצמד מילים אלו. )1) -שתי גישות לנסיבה זו -"שלא כדין"

נסיבה  -אסור לירות באדם -במקרה דנן ההתנהגות אינה כדין -ייתכן וההתנהגות הינה כדין

 מתקיימת. 

פציעה היא חתך או דקירה המבתרים או בוקעים  -כד לחוק34הפניה לסעיף  -"פציעתו": תוצאה

לריקי נגרם שטף דם פנימי קל )אין מדובר בחתך או דקירה המבתרים  -קרום חיצוני של הגוף

 קרום חיצוני של הגוף( ולכן התוצאה אינה מתממשת! 

 יש לדון במבחני הניסיון: ממשתאינה מת שהתוצאהומכיוון 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 

קרן בעצם ביצעה את כל שרשרת הפעולות לביצוע  -המבחן מתקיים יישום:עברייני בנפרד. 

 העבירה. 

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

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

 ירתה ופגעה בריקי. תקיים, וזאת בעקבות כך שמלאור הדיון לעיל, גם מבחן זה 

: 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: התמקד הינה האם המעשה מלמד על כוונה לביצוע. מעשה העבירה. השאלה בה יש ל

 מעידים בבירור על הכוונה לביצוע העבירה כולה, לפי הדיון לעיל. קרןשל  המעשי
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: הגם שאינו התקבל בפסיקה הישראלית, מובא כאן כדי להמחיש כי גם מבחן המעשה האחרון. 4

  ופגעה בריקי.ירתה  -את כל המעשים כולם הביצע -ה קרןבמבחן זה עמד

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

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

לעובדה ) ה לפצוע את ריקי וזאת מכיוון שדובר בכדורי צבע שאינם יכולים להזיקיכול יתהלא הי

 בלתי צליח אך עניש! -(קרן תמודע ייתהלא ה זאת 

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

 תמודע ייתהה קרןשאין ספק  -מודעות להתנהגות: הרכיב ההכרתייישום:  ולהשיג את התוצאה

ברי כי קרן  -מודעות לנסיבותמלכתחילה.  הזאת הייתה תכנית -יורה בריקי אישה -הלהתנהגות

 קרןוודאי ש -מודעות לאפשרות גרימת התוצאהידעה שריקי היא אדם וכי מעשיה אינם כדין. 

 ירייה באדם יכולה אף להביא למותו ולא רק לפציעתו.לכך,  תמודע יתההי

להשלים את )מטרה ירות בריקי ולהביא לפחות לפציעתה. מתוך מטרה ל הפעל קרן: הרכיב החפצי

 ההתנהגות ולהשיג את התוצאה(.

אין צורך לדון בפטור עקב חרטה משום שמנתוני האירוע לא עולה כי קרן הביעה איזושהי חרטה 

 על מעשיה. 

 סיון לעבור את העבירה בה עסקינן. בני קרןלאור האמור לעיל, נראה כי ניתן יהיה להרשיע את 

 

 

 

 

 

 

 

 


