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 לדוגמאמבחן  –הדרדסים 

 

 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

 .1977-סגורים", פרט לקובץ חוק העונשין התשל"ז הבחינה היא "בספרים .3

 

  רועיאה

כפר קטן וקסום בלבנים אשר גרים בישראל,  כובעיםקטנטנים עם  כחוליםהדרדסים הם יצורים 

"(. חייהם השקטים והטובים מופרים על ידי הכפר)להלן : " פטרייה, בבתים צבעוניים דמויי יערבלב 

, אויבם המושבע של הדרדסים. הוא גר בטירה עתיקה בקצה מכשף מרושע, גרגמלבני האדם ובהם 

הדרדסים, בשל כפר . מטרתו העיקרית היא לגלות את מחבוא חתחתוליחד עם החתול שלו,  ,יערה

דרדסים( ולהשתמש בשישה מהם,  רצונו ללכוד את כל הדרדסים כדי לאכול אותם )להופכם למרק

עוזר לגרגמל בניסיונותיו ללכוד את הדרדסים, חתחתול באמצעות פורמולה קסומה, ליצירת זהב. 

כן הוא(.  -וטעמו  –אולם בראש מעייניו עומדת טריפת הדרדסים )בייחוד את דרדסחומוס, שכשמו 

כעונש. באחד הימים, משנמאס לא אחת גער בו גרגמל על כך והשליכו מהקומה העליונה של הטירה, 

לגרגמל לאבד שוב ושוב מיקום הכפר ולאחר ששב לא הצליח לשחזר את צעדיו חזרה אל הכפר, הוא 

, מורהו הרוחני של בלשצרישב, מיואש, בקרחת יער ומלמל "אני שונא דרדסים". במקום חלף לפתע 

ם, אמר בלשצר "למה גרגמל. לאחר ששמע את סיפורי כשלונותיו של גרגמל ללכוד את הדרדסי

שבכפר יהיו רק דרדרסים ממין זכר. הגיע הזמן שתהיה דרדסית, יפה ומפתה. הם יייפלו לרגליה 

?". בלשצר הסיט מעט את  תכזבובים". גרגמל החל לחייך בהנאה ושאל " אבל היכן אמצא דרדסי

דקות אני נכנס מס' גלימתו ומתחתיה בצבץ "ספר הקסמים הגדול". בלשצר אמר לגרגמל : "בעוד 

לטבילה קצרה ואניח את בגדיי בקצה הצפוני. מאוד קשה לראות ממרכז  ל'בריכת המכשפים'

בספר היא  1303 'כותרתו של עמ תך,עיסתם לידאגב, הבריכה את הקצה הצפוני כך שדרכך סלולה. 

נפרדו שיבוט ייצורים'. לידיעתך". גרגמל חיכך ידיו בהנאה. לפני ש –'הקסם על שם דולי הכבשה 

 הוסיף בלשצר "אל תשכח אותי ביום של חלוקת השלל" . גרגמל הנהן, הודה לו והלך לדרכו. 

גרגמל שב לטירתו כשהספר בידיו )לאחר שנטל אותו בזמן שבלשצר התרחץ בבריכה( והחל 

לרקוח תרכובות ותמיסות, על פי המתכונים שבספר. לאחר מספר שעות במהלכן ערבב, הוסיף 

החלה הקדרה לבעבע, קול נפץ גדול נשמע ולאחר שהעשן הסמיך  ,נות ומשונותובחש תמיסות שו

בעלת שיער בלונדיני גלי ארוך, ריסים  התפזר, עמדה במרכז החדר דרדסית יפה ומתוקה,

ארוכים, שמלה לבנה ועקבים גבוהים. גרגמל הביט בה מלא סיפוק. על פי המתכון אמורה 

נה הייתה בעיני גרגמל העובדה שקולה היה גבוה כשל אלא שמשו 20דרדסית להיות בת  ההייתה 

ין להפריע לו וניגש ישר למלאכה. יילדה קטנה ומידת נעליה כשל תינוקת. גרגמל לא נתן לענ

"שלום לך דרדסית. את בטח שואלת את עצמך היכן כל בני משפחתך. ובכן, אני אעזור לך 

דש לקבלת וך ופנו אליי לפני כחלמצוא את הכפר בו גרה משפחתך. הם מאוד מתגעגעים אליי

עזרה. הייתי אצלם בכפר אבל לצערי שכחתי את הדרך אליו". דרדסית התבוננה בו ולא ממש 
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הבינה את שמתרחש. לאחר שהסביר לה שוב ושוב את פרטי התכנית )שכן הבנתה הייתה 

מרכז מוגבלת מאוד, ככל הנראה, בשל גילה הצעיר(, הוליכו גרגמל וחתחתול את דרדסית אל 

היער, הושיבוה על גזע עץ והורה לה, על פי התכנית, להמתין לדרדסים, 'להתחבר' אליהם 

ולגרום להם להוליכה אל כפרם. גרגמל )שאמר בליבו שאם התכנית תצליח הוא ישתמש 

ימסור אותה למרבה במחיר...( הותיר את חתחתול  –בדרדסית לצרכים נוספים אך אם לא 

והורה לחתחתול לקרוא לו מיד עם הגעת דרדסים למקום. לפני דרדסית  עללהשגיח מרחוק 

מחו שעזב אמר גרגמל לחתחתול "שלא תעז להירדם בשמירה. יש כאן לא מעט גורמים שיש

  חתחתול הנהן בהבנה וליקק את שפמו.ל'ארוחה חינם' באמצע היער". 

היער כולו. הקור כך ישבה לה דרדסית משך שעות על גזע העץ. הערב כבר ירד וחושך עטף את ו

קטנה לא הועילה במאום. לבנה וההעז ששר ביער חדר לעצמותיה של דרדסית ושמלתה ה

דרדסית חשה צמרמורות בכל גופה והחלה לבכות בכי תמרורים. את קולות הבכי הרמים שמע 

המגודל והידוע ברעבונו. למקום הגיע גם הנמר פינוקי, ששמע את הבכי ו'הריח' את  גדול-פה

ינתיים בחתלתול נרדם , שניצד גדול מ-גיח לעבר דרדסית מצד אחד ופהמפינוקי  בעוד דרדסית.

גדול ופינוקי -ת זה החלו פהלא הבחין במי מהם. בראותם לפתע זה אובשל העיפות שחש 

, תוך שהם משמיעים קולות רמים וגורמים לענן אבק. חתחתול, שהתעורר בבהלה, רץ במאבק

אך בשל ענן האבק לא הבחין בה, נתקל בה בעוצמה  המקוםלעבר דרדסית, כדי להרחיקה מ

והפילה מגזע העץ היישר ארצה. כתוצאה מכך נשרטה דרדסית בידה השמאלית שריטה עמוקה 

לים שדיממה. חתחתול התעשת ראשון ובאמצעות פיו אחז את דרדסית בעורפה )כך נוהגים חתו

. כתוצאה משיניו החדות של חתחתול נגרמו לדרדסית לעשות לגוריהם( במטרה למלטה

שגרגמל לא הוסיף לתרכובת גם קמצוף פלפל חריף, ככתוב כך שפשופים רבם בצווארה. בשל 

היתה, למעשה, נטולת נוגדנים בגופה  היאבמתכון, כדי שהדרדסית תהיה חסינה מפני מחלות, 

בעורפה. בהמשך, רק חריף ם וכתוצאה מכך שחתחתול לא ממש אהב מקלחות, נגרם לה זיהו

והיא החלימה של דרדסית , השתפר מצבה רקח עבורהבהתערבות דרדסאבא ושיקוי קסמים ש

שגרגמל בטעות שפך  שכיוןשפעת בה חלתה בעקבות הקור ביער. עוד התברר המהזיהום ומ

   , ככתוב במתכון.  20לקדירה שוקו ילדים במקום ויסקי, דרדסית נוצרה כשהיא בת חמש, ולא 

( כי חוק העונשין של ישראל קובע כי "דין דרדס כדין אדם, לכל כולוהניחו )לצורך המבחן . 1

דבר ועניין". כעת, האם ניתן להרשיע את גרגמל ובלשצר ברישא וסיפא )בלבד( של העבירה 

מהחלק האמצעי  להתעלם, על נגזרותיה ? )יש 1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  361לפי סעיף 

 נקודות(. 35נות( )הנוגע לרשל

הובילם בכלוב לחדר הכשפים ו תכניתו של גרגמל צלחה חלקית והוא הצליח לתפוס שישה דרדסים

וביקש ממנו את מתכון "המרק הכחול" המשובח )על בסיס  לוציפרבטירתו. גרגמל התקשר אל חברו 

ה ושאל, דרדסים, כמובן(, שאל טעמו התגעגע. לוציפר אמנם מסר לגרגמל את המתכון אך הקש

"דווקא היום, כשמטבעות הזהב כל כך יקרים אתה מבזבז את ה"חומר" על מרק ?". גרגמל הביט 

של  והישנה במראה ואמר לעצמו שאכן יש צדק בדבריו של לוציפר וכדאי לשוב לתכנית המקורית

 ייצור מטבעות זהב באמצעות תערובת חומרים המכילה דרדסים.

, ניסה להשיג את 'תורת יצירת המתכות'על ולא הכיר היטב את גרגמל, שהמתמחה בעיקר בשיקויי ר

בלשצר כדי שידריכו בתהליך הייצור, אך לשווא )התברר, כי בלשצר שהה בהשתלמות מכשפים 

וקוסמים בנרניה(. בלית ברירה, פנה גרגמל לספרייה העירונית בתל אביב וחיפש אחר ספר הדרכה. 

 –סודות צביעת מתכות י נוער וילדים" ושמו היה "הספר היחיד שגרגמל מצא היה בקומת "ספר
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מתכון הוא כלל מס' אגדות עם ו וטטוצ ,ספר, המיועד לילדים ובני נוער. ב"אגדה או מציאות ?

. על פי הספר, על מנת לצבוע מתכת לצבע כסף יש להשרות אותה למשך וכסף לייצור מטבעות זהב

ובה פיסות של נייר כסף, כזה המשמש במטבח. על מנת לצבוע  פושרים עשר שעות באמבטיית מים

מתכת לצבע זהב יש להשרות אותה למשך יומיים באמבטיית מים אליה יש להוסיף בקבוק חרדל 

)גדול( שלם. על פי הספר, להשלמת התהליך, בתום ההשריה יש להוציא המתכת מהאמבט ולהניחה 

ר תגדל איכות הצביעה", נכתב נה נמוכה יותבשמש למשך שעה ושלוש דקות. "ככל שרמת הקרי

 ".בעולם נמוכההשמש ה, ועל כן, "המקום המומלץ ביותר הוא אזור ים המלח, הידוע בקרינת בספר

ואכן, גרגמל פעל  והתוצאה תהא זהה. ניתן להשתמש בדרדסיםגרגמל שמע בעבר, כי במקום מתכת 

בתום עשר שעות השריה )במהלכם יצא באמבט.  -עד צווארם  –על פי הספר והשרה את הדרדסים 

ליציקת מטבעות(, נטל גרגמל את הדרדסים  הת עגולל אל השוק ורכש מספרי מתכת ותבניגרגמ

שהחזיק בידו מפת כבישים ישנה, כך ים המלח. בשל  עברהרטובים, הניחם בכלוב, והחל בנסיעה ל

 , איבד גרגמל את דרכו. מהמרכז לים המלח ךכבת עשר שנים, שלא כללה את הכביש היחיד המולי

כוח, שני הדרדסים שדרדסאבא התיר להם לצאת -מוח ובר-סמוך לצומת ערד, ארבו לגרגמל בר

מהכפר, במטרה להציל את הדרדסים הלכודים בידי גרגמל.  בר מוח בגאונותו רקח תכנית פעולה 

ו של גרגמל, מושלמת שיצאה אל הפועל בעזרת כוחו הרב של בר כוח )שנאלץ להשליך מטה את רכב

 לאחר חילוץ הדרדסים, ממצוקי דרגות(. סופו של עניין הדרדסים כולם חולצו בשלום. 

לחוק, על  472האם ניתן להרשיע את גרגמל ולוציפר ברישא וסיפא של העבירה לפי סעיף  .1

 נקודות(. 35)?  נגזרותיה

 

היה לכל כי יש מאז ומעולם מפת ההגעה אל הכפר נחשבה לדבר החשוב ביותר לדרדסים וידוע 

לשמור עליה מכל משמר. על פי סבב קבוע, נמסרה המפה בכל שנה לדרדס אחר למשמרת. בהגיע 

תורו של קונדסון, הוא היה נחוש שהמשמרת שלו 'תעבור בשלום'. קונדסון )דרדס חובב מעשי 

". "הפתעה! הקונדס, הנוהג לתת במתנה חבילה ארוזה בעטיפה צהובה עם סרט אדום תוך כדי קריא

החבילה, אשר מכילה חומר נפץ, מתפוצצת בפניו של הפותח לקול צחוקו של קונדסון( החליט להניח 

פטריה שלו. קונדסון אמר לעצמו "אם גרגמל באת המפה בכספת מיוחדת אותה הטמין בתוך הארון 

 ו הפתעה גדולה". כפי שנהג לעשות עם חבילות המתנה שהגיש, הטמיןליגיע בכל זאת לכספת תצפה 

שעם פתיחת הכספת  –הרבה יותר מהכמות אותה נהג להניח בחבילות הנפץ  –קונדסון חומר נפץ רב 

דרדס מגושם, גמלוני  - ביש גדאלפיצוץ עז. באחד מהימים נכנס  יגרוםעל ידי אדם שאינו מרושה, 

 אל ביתו של קונדסון. משלא מצא את קונדסון, –וחסר מזל, ואחד מחבריו הקרובים של קונדסון 

גדא את -שפתח את הארון לא ראה בישמגדא שהוא מסתתר בתוך הארון, כמעשה קונדס. -סבר ביש

גדא ניסה לפתוח את הכספת וכתוצאה מהפיצוץ העז, הוא נפצע -קונדסון, אך הבחין בכספת. ביש

 באורח קשה ואיבד את הכרתו. רק בזכות השיקוי שניתן לו על ידי דרדסאבא ניצלו לבסוף חייו. 

 ? 1977 –( לחוק העונשין, התשל"ז 1)א()329האם ניתן להרשיע את קונדסון בעבירה לפי  .2
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