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  :נקודות( 60עמודים )סה"כ וחצי עד שלושה  -ראשונה שאלה

במשך שנים רבות עבדה מיטל כאחות בכירה במחלקת היילודים בבית החולים "מזור". מיטל 

אהבה מאוד את עבודתה והייתה אחות אחראית ומסורה וראתה לנגד עיניה אך ורק את טובת 

ות עבודתה, נתקלה מיטל במקרים נהיילודים חסרי הישע שאך יצאו אל אויר העולם. במהלך ש

ואף מקרים בהם הכירה בגלל מחלה קשה עמה נולדו ידי הוריהם -קשים בהם תינוקות ננטשו על

נולד נולד לבית בו ההורים בקושי מתפקדים ואין להם מיטל את המשפחה וידעה כי הרך ה

ובעלה בקושי מסוגלות הורית. בשנים האחרונות, נקלעו מיטל ובעלה לקשיים כלכליים. מיטל 

הצליחו "לגמור את החודש", תשלומי המשכנתא חזרו והילדים בכו שהמקרר ריק. מיטל ניסתה 

לי אך לשווא. לחשוב על כל מיני דרכים באמצעותן יוכלו היא ובעלה להבריא את מצבם הכלכ

באחד הימים, פנתה מיטל לאימה, דיאנה, וביקשה ממנה הלוואה של כמה מאות שקלים כדי 

ומשפחתה וסיפרה  בתה ה הכלכלי העגום שלמצרכים לשבת. דיאנה ידעה על מצב קנותשתוכל ל

למיטל על כתבה שקראה באחד העיתונים לפיה, ישנו זוג בדרום הארץ אשר קונה תינוקות רכים 

שאך נולדו ומשלם תמורתם מאות אלפי שקלים וכל זאת כדי להבריח אותם למדינות העולם 

המשטרה טרם  ולה בגורל הילדים לאחר שהם מגיעים למדינות אלה.אך אין יודעים מה עהשלישי 

הצליחה לגבש ראיות מוצקות כנגדם כדי להגיש כתב אישום. אימה של מיטל אף הראתה למיטל 

של בני הזוג ואמרה: "איזה חלום! מי כמוך יודעת שיש ילדים  ותמונתם את הכתבה ובה שמם

טשים אותם או שהם לא מתפקדים והם עתידים שנולדים לחיים אכזריים, גם ככה הוריהם נו

הרי בימים הראשונים של חייהם הם עדיין כמו לחיות חיים של סבל ויגון עד שאין טעם לחייהם. 

ם למות בלידתם. מדובר בהמון כסף". דיאנה נתנה למיטל את העיתון ובו עוברים שיכולים ג

הכתבה ואמרה לה: "קחי את העיתון, אולי תרצי לקרוא את הכתבה בנחת בביתך..." מיטל 

השקלים שנתנה לה אימה ויצאה מבית  400ההמומה נאלמה ולא הגיבה, לקחה את העיתון ואת 

יקה מיטל לחשוב על דברי אימה, היא הייתה במהלך הימים שלאחר מכן, לא הפסהוריה. 

למחלקתה של מיטל יילוד  . באחד הימים, הגיעמזועזעת עד כמה אנשים יכולים להיות אכזריים

כי תהיה בעיה קשה למצוא הורים מאמצים לתינוק הזה  ו. מיטל הבינהבפנישסובל ממום קשה 

. לפתע, נזכרה מיטל א משפחהוהוא ייאלץ לחיות חיי בדידות ללבשל אותה בעיה אסתטית קשה 

בשיחה שניהלה עם אימה ואמרה לעצמה: "איך לא חשבתי על זה כל השנים הללו? יכולתי להיות 

במקום  מזלםאו למצוא את מיליונרית! ישנם מקרים שעם כל הצער והכאב, מוטב ליילודים למות 

 הזאת!" "מצווה"החיים רוויי כאב וסבל ועל הדרך, אפשר גם להתעשר מכאן מאשר לחיות אחר 

מיטל החליטה מיד לפעול בנדון ולגאול את התינוק הרך מייסוריו בהקדם האפשרי. לשם כך, 

ל לא חששה לספר לד"ר מיטמרופאי הילדים הצעירים במחלקה.  דחא, ד"ר אלמולפנתה מיטל 

אלמו על תכניתה. ד"ר אלמו היה איש סודה של מיטל עוד מהימים בהם למדו יחד סיעוד וד"ר 

בעצם סידרה לו לעבוד כרופא ילדים זאת שאלמו אהב את מיטל כמו אחותו ומיטל הייתה 

מביע דעתו על כך שישנם תינוקות  מיטל את ד"ר אלמולא פעם שמעה במחלקתה. כמו כן, 

ונאלצים להתמודד לבדם עם  עולם הזהוהם פשוט "נזרקים" אל תוך ה לחיים של סבללדים הנו

סבלם. מיד כשסיימה מיטל לשתף את ד"ר אלמו בתכניתה, התפלאה לראות כי הוא כלל לא 

מזועזע, להיפך! ד"ר אלמו הסביר למיטל כי עליה לפעול מידית, לפני שבית החולים יערב את 

שלא ידעה מהי פרוצדורת הדיווח על יילודים שנפטרו בלידתם, ביקשה שירותי הרווחה. מיטל, 

שהבין ללבה של מיטל ודאג לה בשל מצבה  ,מד"ר אלמו להיות אחראי על נושא זה. ד"ר אלמו

ודיווח על התינוק כוולד שנפטר הסכים ללא היסוס. הוא מילא את הטפסים המתאימים הקשה, 
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להסתיר את היילוד מעיני שאר הרופאים והאחיות. כשבמקביל, מיטל מקפידה בסמוך ללידתו 

כשסיים למלא את הטפסים, פנה ד"ר אלמו אל מיטל והסביר לה כיצד עליה לפעול משלב זה ועד 

תוך שהוא מזהיר אותה ממשה, איש הביטחון של המחלקה שלא  למכירת התינוק לזוג הקונים

. כבר באותו יום, הכינה מיטל את נותן לאף תינוק לעזוב את המחלקה ללא האישורים המתאימים

מיטל ידעה שהמכשול האחרון העומד בפניה הוא  התינוק לקראת הוצאתו משטח בית החולים. 

משה. עוד ידעה מיטל שמשה, גם הוא, מצוי בקשיים כלכליים כבדים וכבר אמר לה בעבר כי 

רק מחשש  ההקפדה היתרה שלו בעניין הצגת האישורים בעזיבת התינוקות את המחלקה היא

שמא יפטרו אותו אם יתרשל בתפקידו ומעבר לכך, לא ממש אכפת לו.  מיטל קראה למשה 

והזמינה אותו לשתות איתה קפה במטבחון המחלקה. כשווידאה מיטל כי אף אחד לא שומע, 

כשתצא עם התינוק מפתח המחלקה וזאת סיפרה מיטל למשה על תכניתה והציעה לו להעלים עין 

ף מכובד אותו תמסור לו במזומן. משה, שהיה זקוק בדחיפות למזומנים, בתמורה לסכום כס

הסכים מיד להצעה ואף רשם למיטל את השעות בהן עמדת היציאה הכי שקטה. כמו כן, הציע 

משה למיטל לתת לתינוק כמה טיפות של יין אדום כדי שיירדם ולא יבכה, כך שלא ימשוך את 

שאר האחיות והרופאים. וכך היה, כשסיימה מיטל את משמרתה, החביאה  ם שלביתשומת ל

מרופד וזאת לאחר שנתנה לו מעט יין אדום, כפי שהציע משה. מיטל מיטל את התינוק בתוך תיק 

הגיעה לעמדת היציאה מהמחלקה, קרצה למשה ויצאה מתחומי המחלקה. כשהגיעה מיטל 

בביתה. כעבור מספר שעות, בעיתון וקבעה עימם לביתה, מיד יצרה קשר עם בני הזוג מהכתבה 

הגיעו בני הזוג לביתה של מיטל. בני הזוג לא התמהמהו, הגבר נטל את התינוק לידיו בעוד האישה 

בני הזוג נפרדו לשלום ממיטל ופנו לדרכם. כעבור ₪.  200,000מסרה למיטל שיק בנקאי בסך של 

ידי חגית, אחת האחיות במחלקתה -רה עלבעקבות תלונה שנמסרה למשט, מהמקרה כחודש ימים

המשטרה  של מיטל, אשר צותתה לשיחה שניהלה מיטל עם משה במטבחון המחלקה, פתחה

 בחקירה ועצרה את החשודים בפרשה.

לחוק  1998  דמיונית לפי סעיףבעבירה  משה, דיאנה וד"ר אלמו, מיטלהאם ניתן להרשיע את 

  )להלן: "החוק"( על נגזרותיה? 1977 -העונשין, התשל"ז

הסוחר באדם לשם נטילת איבר מאיברי גופו ומקבל כסף, ")הדמיוני( לחוק קובע כי:  1998 סעיף

 מאסר עשרים שנה". -דינו

מאימתי" קובע כי: "משעה שיצא הוולד כולו חי  -"אדם -אשר כותרתו 1996עוד נתון כי סעיף 

שנשם ובין שלא נשם, בין שיש לו מחזור דם ובין שאין לו, בין מבטן אמו הריהו נחשב אדם, בין 

 שנכרת חבל טבורו ובין שלא נכרת".

מכירה או קניה של אדם או עשיית עסקה אחרת  -קובע כי: "סחר בבני אדם 1997כמו כן, סעיף 

 באדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה".
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 נקודות(: 20עד עמוד וחצי )סה"כ  -שאלה שנייה

ובעודם בהליכי משא ומתן עם  ,מיטלל יצאה לאור העסקה בין בני הזוגבמהלך החודש מאז 

ניקול, להיקשר לתינוק הרך. לניקול כלל לא הפריע  -האישההגורמים הרלוונטיים בחו"ל, החלה 

המום שפגע מבחינה אסתטית בפניו של התינוק והיא חשבה לעצמה שהוא התינוק הכי יפה 

כשהגיע השלב בו היה על ניקול ובעלה למסור את התינוק לגורם שיבריח . שראתה אי פעם בחייה

ניקול הבינה כי אות לחו"ל, התחרטה ניקול והחליטה להשאיר אותו אצלה ולגדלו כאילו היה בנה. 

כן, החליטה -על אם לא יהיה רשום במרשם האוכלוסין.לא תוכל לגדל את הילד במדינת ישראל 

ולדאוג שיירשם ולדווח להם על כך שילדה את התינוק בביתה  ניקול, לפנות למשרד הפנים

מיד למחרת בבוקר, יצאה ניקול מביתה ובידיה התינוק לכיוון משרד הפנים בעירה.  . במרשם

, הראתה לה את התינוק שבידיה עליזה הפקידה ה שלכשהגיע תורה של ניקול, ניגשה ניקול לאשנב

ניקול הסבירה נתה לבית החולים לאחר הלידה. וסיפרה לה כי ילדה את הילד בביתה ולא פ

כי מאחר והתינוק נולד עם מום בפניו לקתה ניקול בדיכאון לאחר הלידה ולא יצאה  עליזהל

מביתה וכעת, לאחר ששבה לעצמה, התפנתה לעשות את הסידורים הרלוונטיים לרישום בנה 

שלבים של ההיריון )מה תמונות בהן היא נראית הרה בכל מיני  עליזהכחוק. ניקול הראתה ל

ניקול לא ידעה הוא, שבתמונות אלה נראית אחותה התאומה של ניקול ולא היא עצמה(.  עליזהש

הקלידה את הנתונים במחשבי המשרד.  עליזהכי היא דוברת אמת ו עליזההצליחה לשכנע את 

לא הייתה  עליזה. ים שהקלידה עליזהלמרבה הצער, בשל תקלה בתכנת המחשב, לא נקלטו הנתונ

ב ואישרה לה כי תינוקה רשום כדין. מודעת לתקלה במחשב ובירכה את ניקול בברכת מזל טו

כיומיים לאחר מכן, הפנה בעלה של עליזה את עליזה לכתבה המזעזעת שפורסמה בעיתון, בה 

נראים ניקול ובעלה. עליזה זיהתה את ניקול ומיד עלה בה החשד שמא התינוק שראתה אינו 

 של ניקול והחליטה לדווח למשטרה. באמת בנה

 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 2017בעבירה דמיונית לפי סעיף  ניקולהאם ניתן להרשיע את 

 )להלן: "החוק"( על נגזרותיה?

הגורם במרמה לרישום כוזב בפנקסי רשויות המדינה, ")הדמיוני( לחוק קובע כי:  2017סעיף 

 מאסר חמש שנים". -דינו

 

 


