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 שאלה ראשונה

כד 34+ ס'  "החוק"()להלן:  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז )הדמיוני(  1414: ס' נורמה אוסרת

 ( לחוק.1)א()20 -ו 19סעיפים לחוק +  369ס' +  לחוק

 :)מבצע עיקרי( משה

 כוונה. מסוגיחס חפצי  -, בעלת יס"נ של מחש"פבעבירה תוצאתית: המדובר יסוד עובדתי

פיתוי באמצעי תרמית ללכת חטיפה הינה לרבות  -לחוק 369הפניה לסעיף  -"החוטף": התנהגות

משה פיתה את נתן ללכת לשתות בירה במרינה ובכך רימה אותו כדי  -מן המקום שהאדם נמצא בו

 התנהגות מתקיימת! -שזה ייכנס לרכב וביחד יעזבו את המקום

 -משה הניף אגרופו לכיוונו של נתן והלם בפרצופו ובצלעותיו ובכך הכה את נתן -"ומכה אותו"

 ימת!התנהגות מתקי

משה המשיך להלום בנתן עד שהבחין כי הוא מדמם בפניו כתוצאה משריטה קלה שנגרמה  -פצעו"

 התנהגות מתקיימת! -מהטבעת אותה ענד ובכך פצע אותו כפי שיפורט בהמשך

 תתקיימנה. ההתנהגויות מתקיימות! לושתןולכן נדרש כי ש מצטברותמדובר בהתנהגויות 

 סיבה מתקיימת!נ -נתן הוא אדם -"אדם": נסיבות

לרבות מקום שאינו ציבורי ובלבד שאדם המצוי במקום ציבורי  -כד34הפניה לסעיף -"בפומבי"

היאכטה של ג'קי אינה מקום ציבורי אך אנשים ששהו במקומות הבילוי  -יכול לראות את המעשה

ה יכולבמרינה יכלו לראות את הנעשה על סיפון היאכטה )ולראייה, כוכי, שישבה בבית הקפה 

  נסיבה מתקיימת! -הייתה לעקוב אחר הנעשה(

נתון כי נתן  -פצע הינו לרבות חתך הבוקע כל קרום חיצוני -כד34הפניה לסעיף  -"פצע": תוצאה

 -ו חתך שבקע קרום חיצונידימם בפניו כתוצאה משריטה קלה ובכך ניתן לומר שנפצע )נגרם ל

 תוצאה מתקיימת! -העור(

לא! חטף משה את נתן והכה אותו, האם היה נתן נפצע? אלמלא  -למלא: מבחן האקש"ס עובדתי

 קש"ס עובדתי מתקיים!

יחטוף את נתן ויכה לצפות כי אם  נתן צפיות טכנית: האם היה על -מבחן הצפיות:קש"ס משפטי

 כן! צפיות טכנית מתקיימת!אותו כך שיהלום בפרצופו ובצלעותיו יפצע אותו?

יחטוף אדם ויכה אותו כך שיהלום סביר לצפות כי אם ה אדםהצפיות נורמטיבית: האם היה על 

 כן! צפיות נורמטיבית מתקיימת!בפרצופו ובצלעותיו יפצע אותו? 

 קש"ס משפטי מתקיים!

 יחס חפצי של "כוונה". -מחש"פ :יס"נ
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 : מישור הכרתי

להביאו  -זו הייתה תכניתו -משה היה מודע לכך שהוא חוטף את נתן -מודעות לטיב ההתנהגות

  למרינה, שם יוכל להעלותו על היאכטה של ג'קי ו"לסגור איתו חשבון".

 ללמד את נתן לקח אחת ולתמיד.  -זו הייתה תכניתו -מכה את נתןמודע לכך שהוא 

הלם באגרופיו בפרצופו ובצלעותיו של נתן לא אחת ואף לא חדל  -פוצע אותומודע לכך שהוא 

בפרצופו של אחר ובפרט כשהוא עונד טבעת על היד, מי שהולם  -לאחר שנתן התחנן כי יפסיק

 מודע לכך שהוא פוצע את חברו.

 משה מודע לכך שנתן הוא אדם. -מודעות לקיום הנסיבות

שהיאכטה היא מקום פרטי אך ניתן לעקוב  -מודע לכך שהוא עושה את מה שהוא עושה בפומבי

 בבית קפה ציבורי.כי על המשמר הרי "הציב" את כו -אחר הנעשה גם ממקום ציבורי

משה מודע לאפשרות שאם יכה נמרצות את נתן ויהלום  -מודעות לאפשרות קרות התוצאה

 בפרצופו ובצלעותיו בפרט באמצעות היד בה הוא עונד טבעת ייתכן ויגרום לפציעתו של נתן.

 -ה(כי משה התכוון לפצוע את נתן )חפץ בתוצאיש להוכיח  -(1)א()20סעיף  -"בכוונה" :מישור חפצי

רעיונה של יפית בעניין "השארת המזכרת"  -נראה כי כוונתו של משה לפצוע את נתן הינה ברורה

ההכאות הנמרצות בפניו כמו גם  "עכשיו תהיה לך מזכרת..." -היה לרוחו וכפי שאמר לנתן בסוף

ניתן הוא חפץ בפציעתו. ככל שייטען כי הכוונה אינה ברורה כי על כך  יםמעיד ובצלעותיו של נתן

משה יכול היה לראות מראש את התרחשות  -)ב( לחוק(20להחיל את הלכת הצפיות )סעיף 

 התוצאה )פצע( כאפשרות קרובה לוודאי. מכאן, נראה כי המישור החפצי מתקיים.

  כמבצע עיקרי של העבירה בה עסקינן. משה אור כל האמור לעיל, נראה כי ניתן להרשיע אתל

 :(ת)משדל יפית

 .שידולחלק בביצוע היסוד העובדתי שבעבירה ולכן יש לבדוק  תלא נוטל

? ראשית, חובה שתתקיים משהאת המחש"פ אצל  האת הרעיון ויצר השנטע אתא זיהאם ה

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

 שנים(.  8שלצידה עונש מאסר של 

נתון כי לאחר התלבטויות רבות חשב  -משהאת הרעיון במוחו של  השנטע אתא זיה יפיתנראה כי 

משה שהרעיון שהעלתה יפית הוא הרעיון המוצלח והיצירתי ביותר וכי לא יכול היה לחשוב על 

 טוב יותר.רעיון 

יפית העלתה את הרעיון לנקום בנתן ולקרוא לו  -: )א( רכיב ההתנהגותהיסוד העובדתי בשידול

לשיחה קצרה אשר לאחריה תישאר לנתן "מזכרת" קטנה שתזכיר לו שבחברים טובים לא 

נראה כי יפית שידלה לעבירה ספציפית )ניתן לומר כי לא שידלה דווקא לחטיפה ויותר  -בוגדים

שידלה להכאה ולגרימת פצע אך אין צורך ברזולוציה גבוהה עד כדי כך כדי להחליט ששידלה 

יכולת בחירה. )ג(  ואוטונומי ויש ל ינו( המשהבענייננו "האחר" ) -)ב( "האחר" לעבירה ספציפית(.

ניתן לומר שכן היש קש"ס בין ביצוע העבירה לשידול?  -)ד( קש"ס העבירה בוצעה. -רכיב תוצאתי
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משה חשב שהרעיון של יפית מוצלח ויצירתי ולא יכול היה לחשוב על רעיון טוב וזאת לפי הנתון כי 

 ל לתכנן את הוצאת הרעיון אל הפועל.יותר וכך הח

לעבירה  תא משדלילכך שה תמודע יתההי יפית: האם מישור הכרתי :היסוד הנפשי בשידול

 נראה שכן. יפית נבהלה וניסתה להרגיע את משה ופירטה כיצד לדעתה עליו לנקום בו.  -ספציפית?

 תבהחלט מודע יפית -?הינו אוטונומי ובעל יכולת בחירה שמשהלכך  תמודע יתההי יפיתהאם 

 עובדת אצלו כמלצרית. , משהאת  ה לכך, 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 

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

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

ם נבהלה וניסתה להרגיעו ולכן, מקו -ה באדישות ביחס לתוצאות האמירה שלה למשהפעל

אם ואז אנו עונים לדרישת החוק.  שמתקיימת אדישות הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות דעת

אמירתה לכך שנראה כי נוכל לומר כי מתקיימת כוונה. גם אם הכוונה שנלך לפי הלכת אסקין, 

ראתה זאת כאפשרות  -תוביל לביצוע העבירה אינה ברורה, הרי שניתן להחיל את הלכת הצפיות

 רתח מזעם וטרק את דלת משרדו. -משה היה מאוד נסער -קרובה לוודאי

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

 :(יםבצוותא/מסייע ים)מבצע ג'קי וכוכי

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 ג'קי וכוכיהאם  .בצוותא יםכמבצע םהנדרשת בסעיף יראו אות םתנהגותקיים כל רכיב מה

? לא תכננו את העבירהג'קי וכוכי האם  -המבחן האובייקטיבימבחינת  חלק מ"המעגל הפנימי"?

ו"גייס" את כוכי לעמוד על  שהגדיל אף על כבקשתו עשה יותרתכנן את העבירה אלא  שג'קינראה 

? ניתן לומר שג'קי שלטו בעבירההאם כוכי, גם היא לא תכננה את העבירה. בעניינה של המשמר. 

להטיל האם יכלו ירה, שכן מדובר ביאכטה שלו. לא ניתן לומר שכוכי שלטה בעבירה. שלט בעב

)גם אם ג'קי לא היה מנדב את היאכטה שלו,  אף אחד מהם יכול היה להטיל וטו? לא נראה כי וטו

תרמו תרומה עיקרית . האם משה יכול היה לבחור במקום אחר ל"סגירת החשבון" עם נתן( 

נידב את היאכטה שלו, "גייס" את כוכי,  -תרם תרומה גדולה יותר ג'קי? נראה כי לביצוע העבירה

אדוני האם היו א תרמה תרומה עיקרית לביצוע העבירה. כוכי להביא בירות וודקה. 

ג'קי "גייס" את  -עונה יותר על שאלה זו בחיוב ג'קי? נראה כי העבירה/הרוח החיה/בעלי ההגמוניה

כוכי שרק ביצעה את לעומת וממש "הגדיל ראש"  כוכי, נידב את היאכטה שלו, דאג לבירות וודקה

 -האם ראו עצמם כחלק מהעבירה/כשותפים לה? -ביהמבחן הסובייקטי מה שביקש ממנה ג'קי.

ג'קי חש בליבו שבטח נתן בוגד גם בו ולכן  -ראה עצמו כחלק מהעבירה ושותף לה ג'קינראה כי 

שלא נראה כי ראתה עצמה כחלק  כוכילעומת ניתן לטעון כי גם הוא חפץ באזהרתו של נתן. 

  אהובה. ג'קיעשתה כבקשת  -מהעבירה/שותפה לה
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 היס"נ הנדרש לצורך ביצוע בצוותא:מבחינת 

, נראה כי לג'קי ולכוכיבכל הנוגע  -א. נדרוש שלכל שותף יהיה היס"נ הנדרש בעבירה הנדונה

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

החיל את כלל עצימת ניתן אף ל -וג'קי סיפר לכוכי על כל התכניתג'קי סיפר ל משה) התוצאה

  .(העיניים ככל שייטען כי לא הייתה מודעת ממש לכל

נראה כי גם הוא חשד שנתן  -פציעתו של נתן -חפץ בתוצאה כי ג'קיניתן לטעון  -גבי היחס החפציל

  בגד בו ורצה לנקום או לפחות להזהיר אותו. לא נראה כי כוכי חפצה בפציעתו של נתן

 .אחר/ים עם ביחד יםכמובן לכך שפועל יםמודע ג'קי וכוכי  -ב. מודעות לכך שפועלים בצוותא

כאמור לעיל, נבחן )ולאור העובדה כי נראה כי כוכי אינה מבצעת בצוותא(  ג'קילאור הלבטים לגבי 

בהקשר של העבירה הנ"ל: נדרש שתבוצע העבירה העיקרית )אין סיוע  הסיועגם את נגזרת 

ג לחוק 34מתקיים )ראה ניתוח לעיל( + אין המדובר בעבירה מסוג חטא והסייג שבסעיף  -לניסיון(

 .שנות מאסר( 8) מתקיים, עסקינן בעבירה מסוג פשע -אינו חל

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

נידב את היאכטה שלו, "גייס"  ג'קי -ש סיוע פיזילעשיית העבירה ע"י המבצע העיקרי. בענייננו י

"עמדה על המשמר" ופקחה עיניה  -גם היא סייעה פיזית את כוכי והביא בירות וודקה. כוכי

)ניתן אף לומר כי סייעה  במטרה להתריע בכל פעם שמאבטחי הנמל עושים סיור במקום

עצם העובדה שמשה ידע כי יש מישהו ששומר, נתנה לו שקט נפשי להמשיך ולבצע  -פסיכולוגית

אין צורך בקש"ס בין הסיוע לביצוע העבירה, קרי אין חובה שהפעולה המסייעת תהא את זממו(. 

ק פוטנציאלית. כוכי ג'קי סייע לא ר -אפקטיבית בפועל ודי שהיה בה פוטנציאל לסייע כדי להרשיע

  סייעה פוטנציאלית משום שהתרשלה בתפקידה ולא התריעה.

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

 בזמן הביצוע. -לפני ובזמן הביצוע ובעניינה של כוכי -בעניינו של ג'קי

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

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

 משה כאמור לעיל. של  ולתכנית יםמודע והי ג'קי וכוכי -תוצאה, כבענייננו(

 ך, ראה לעיל.ים גם לכמודע ג'קי וכוכינראה כי  -מודעות ליס"נ המתקיים אצל המבצע -

מתקיימים בעליל, שכן  -מודעות לטיב הפיזי של המעשה המסייע + מודעות לתרומה המסייעת -

אל  משהמה טיב מעשיהם וכי מעשיהם תורמים להוצאת תכניתו של  וידע כוכיוגם  ג'קיגם 

 .הפועל

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

לחוק נוקט במילה "כדי" והואיל ומדובר בעבירה התנהגותית, הרי  31הואיל וסעיף  -לעצם הסיוע

ג'קי רצה לסייע ? חיובי בעליל! משהלהיא לסייע  כוכיו ג'קישל  םשמדובר במטרה. האם מטרת

נה הייתה מוכרצתה לסייע מכיוון ש כוכיומתוך נקמה או רצון להזהיר את נתן שאולי בוגד גם בו 

  לעשות הכל למען אהובה.
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סביר הרבה בדרך של ביצוע בצוותא )נראה  ג'קילאור האמור לעיל, נראה כי ניתן להרשיע את 

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

 :שאלה שנייה

( 2א)90סעיף  + "החוק"()להלן:  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)הדמיוני(  9000: ס' נורמה אוסרת

 .לחוק 19-20סעיפים  לחוק + 414לחוק +סעיף 

 :נתן

די בהוכחת פזיזות מסוג  -, בעלת יס"נ של מחש"פבעבירת תוצאה + מטרה: המדובר יסוד עובדתי

 קלות דעת.

נתן שינה את האמור במסמך לגבי הבעלות.  -לחוק 414הפניה לסעיף  -"המזייף" :התנהגות

 התנהגות מתקיימת!

מחד, ברור שרישום הבעלות  -"תעודה שבכתב..." -לחוק 414הפניה לסעיף  -"מסמך": נסיבות

הינו מסמך מאידך, לפי פרשנות דווקנית לא מדובר במסמך של ממש. נניח כי הנסיבה מתקיימת 

 ונמשיך בניתוח.

במקרה זה  מתקיים -"מקרקעין, מטלטלין, זכות וטובת הנאה" -לחוק 414הפניה לסעיף  -"דבר"

 ן הזכויות בדירה. נסיבה מתקיימת!לעניי

 הזיוף התגלה מיד. התוצאה אינה מתקיימת! -"שולל זכויותיו של אחר": תוצאה

 יש לדון במבחני הניסיון: אינה מתקיימת 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 

תן קיבל את ההחלטה להתחזות לבעל הדירה ופרץ נ -המבחן מתקיים יישום:עברייני בנפרד. 

 למשרדי הטאבו.

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. 

בעקבות כך שחדר למחשב וביצע את השינויים  לאור הדיון לעיל, גם מבחן זה צתקיים, וזאת

 במסמך.

: 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: ד על כוונה לביצוע. מעשה העבירה. השאלה בה יש להתמקד הינה האם המעשה מלמ

 נתן מעידים בבירור על הכוונה לביצוע העבירה כולה, לפי הדיון לעיל.של  ומעשי

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

  שינה את השם! -ביצע את כל המעשים כולם -נתן במבחן זה עמד
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טיב ההתנהגות עניינה בשאלה האם הניסיון צליח או בלתי צליח ואם : שאלת טיב ההתנהגות

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

תוכנת האבטחה, שהיו מונעות לא היה יכול לשנות את שם הבעלים וזאת בשל הנסיבות, בדמות 

 בלתי צליח אך עניש! -היה מודע להן( את תוצאות העבירה )אשר נתן לא

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

מודע  ההי שנתןאין ספק  -מודעות להתנהגות: הרכיב ההכרתייישום:  ולהשיג את התוצאה

אין סיבה  -לנסיבותמודעות זאת הייתה תכניתו מלכתחילה.  -שהוא מזייף מסמך -ולהתנהגות

וודאי שנתן  -מודעות לאפשרות גרימת התוצאהלהאמין שנתן לא היה מודע לנסיבות העבירה. 

 היה מודע לכך, זאת הייתה תכניתו מלכתחילה.

זכויות של אחר : נתן פעל מתוך מטרה לזייף מסמך כדי לקבל דבר ובכך לשלול הרכיב החפצי

 וצאה(.)מטרה להשלים את ההתנהגות ולהשיג את הת

  לחוק? 28פטור עקב חרטה לפי סעיף  נתןהאם יוענק ל

מחד, נתן ניסה לתקן את הרישום מאחר וחשב כי  -( "חפץ נפשו"1יש לבחון לפי שלושה מבחנים: 

( 2מעשיו אינם ראויים מאידך, הוא חשש כי אחד מאנשי האבטחה יתפוס אותו בפעולתו.

לפי הלכת נחושתן, חרטה אינה חייבת להיות מוסרית ויכולה להיות מכל סיבה  -"חרטה"

מנגד, לפי הלכת  נתן)כלכלית, חברתית וכו'( ולכן לפי מבחן זה ניתן לקבל את חרטתו של 

לא נראה מחד,  -מהפך נפשי בנפשו של המנסה -מצארווה, על החרטה להיות חרטה מוסרית בלבד

מחששו שיבחינו בו מאידך, קיננו בליבו הרהורים שמעשיו נבעה רטתו מהפך נפשי וחנתן כי חל 

מחד, הוא ניסה  -"תרומה ממשית למניעת העבירה"חדל מהשלמת העבירה"/( 3אינם ראויים. 

לתקן את הרישום. מאידך, אין אינדיקציה באירוע כי הוא פנה מיוזמתו לרשויות לדווח על מעשיו 

 כדי להביא לתיקון הרישום.

בניסיון לעבור את העבירה בה עסקינן,  נתןלעיל, נראה כי ניתן יהיה להרשיע את לאור האמור 

 ניתן לטעון מחד ומאידך. -ולעניין החרטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 


