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

אביב. מדי ערב, -הם חברים טובים, אשר כל אחד מהם שוכר דירה בבניין מגורים בדרום תל סמיו קפטן הוק

, שותים בירה סמי ופעם בדירתו של קפטן הוק, פעם בדירתו של סמיו קפטן הוקבתום יום העבודה, נפגשים 

טלפון  וקקפטן הקיבל  קפטן הוק,ומדברים על תלאות חייהם. באחד הערבים, עת ישבו השניים בדירתו של 

מבעל הדירה אשר נזף בו ואיים עליו כי אם לא יסדיר את החוב שנוצר בגין אי תשלום שכר הדירה לשלושת 

כי מצבו  סמיהמתוסכל, סיפר ל קפטן הוק החודשים האחרונים, יגיש נגדו תביעה גדולה בבית המשפט.

אות מהבנק להסדיר חובותיו הכלכלי בכי רע וכי הוא אינו מצליח "לסגור" את החודש וכי כבר קיבל התר

ובמקביל דפדף  קפטן הוק, האזין בחצי אוזן לדבריו של סמיאליהם נקלע עקב מחלת ההימורים הקשה שלו. 

בחדשות "וואלה" וקרא כי תמונת המונה ליזה, אשר עברה לאחרונה שחזור מיוחד, הועברה למוזיאון ארץ 

קרתית שתתפרס על פני שלושה ימים ותחל בשבוע אביב, לשם הצגתה בתערוכה מיוחדת ויו-ישראל אשר בתל

בתדהמה ואמר לו: "זה מה שמעניין אותך? אני מספר לך על מר גורלי ואתה סמי הביט ב קפטן הוקהבא. 

: "אחי, על מה אתה מדבר? תמונה כזאת יכולה לסדר אותך סמימתעניין בתערוכות של עשירים"? בתגובה ענה 

נותר המום למשמע דבריו  קפטן הוק .. בעצם, מי ייתן לך להתקרב אליה"?ואת הנכדים שלך לכל החיים. אבל.

והמחשבות על מצבו  קפטן הוקולא הגיב, לקח את חפציו וסר לביתו. באותו לילה נדדה שנתו של  סמישל 

קפטן אודות תמונת המונה ליזה ו סמיהכלכלי העגום לא הרפו ממנו. יותר מהכל, הדהדו באוזניו  דבריו של 

חושב על הכל ושיש לו רעיונות טובים. הרעיון שלו פשוט גאוני! לא פלא  סמישב לעצמו: "תמיד ידעתי שח הוק

להוציא את הרעיון אל הפועל ומהר,  קפטן הוקשהבחור הזה כל כך מצליח בחיים". למחרת בבוקר, החליט 

לדות, שלמיטב זכרונו, י ת, חברלילינזכר בקפטן הוק טרם תועבר התמונה בחזרה למוזיאון הלובר הצרפתי. 

 קפטן הוקלשמוע את  הנורא התרגש ליליטלפון. ה והחליט להרים ל יתבמוזיאון ארץ ישראל כקב"ט העבד

במוזיאון ישראל רק בשבוע  יתכקב"טה בבושת פנים מעבודת הלו כי פוטר השכבר שנים נעלמו עקבותיו וסיפר

 תיודע ת. אתבזמן הלא נכון! עכשיו גם את מובטל: "פוטרת ליליל קפטן הוקשעבר. לשמע דברים אלו אמר 

מיד  ליליכבר לא שם..."  ל? אבל עכשיו זה כבר לא משנה, אתשבשבוע הבא מגיעה תמונת המונה ליזה לישרא

שם אך טרם החזרתי את צרור המפתחות, אם אתה מבין למה אני  ת: "אני אמנם כבר לא עובדהואמר הצחק

והשניים קבעו להיפגש בערב בבית הקפה  קפטן הוק מיד עלה חיוך על פניו של... " לשמע דברים אלה, נתמתכוו

על תכניתו לחדור למוזיאון ולגנוב את תמונת המונה ליזה וביקש  ליליל קפטן הוק השכונתי. בפגישה סיפר

כין לו למחר את מפתחות המוזיאון, תרשים המוביל לחדר בו מחזיקים את התמונות בסוף היום תש לילימ

גם לנקום  תוכל מהרעיון כי הרי כך ההתלהב ליליד לכספת בה הם מוחזקים ואת שעת סגירת המוזיאון. והקו

כלכלית. למחרת בבוקר,  הוכל לשקם את חייתוגם  העל לא עוול בכפ הבהנהלת המוזיאון על כך שפיטרה אות

מדבקות על כל מפתח  הוהדביק האת כל מה שביקש לרבות המפתחות ואף הגדילקפטן הוק ל לילי ההגיש

 קפטן הוקמהשטח. מיד לאחר מכן, טלפן  הוהבטיח לעדכן אות ליליהודה מקרב לב ל קפטן הוקו"תפקידו". 

ממניותיה מוחזקות בידי הממשלה אך  99.85%, בת דודתו, אשר עובדת כבר שנים בחברת החשמל )אשר וונדיל

הוא בן הדוד האהוב על  קפטן הוקיב המדינה(. פעילותה ממומנת  ממקורות עצמיים וגיוס תרומות ולא מתקצ

שביום  וונדיביקש מקפטן הוק זקוקה נואשות לכסף לקראת חתונתה הקרבה ובאה.  וונדיוהוא יודע כי  וונדי

אביב וזאת תמורת סכום -תוריד את המפסק הראשי של מוזיאון ישראל בתל 22:00רביעי בשבוע הבא בשעה 

אודות התכנית הנרקמת במוחו.  קפטן הוקלפשר הבקשה, סיפר לה  ן הוקקפטאת  וונדיכסף נכבד. כששאלה 

לא לפני שביררה על איזה סכום כסף  קפטן הוקההמומה לא שאלה עוד שאלות והסכימה לבקשתו של  וונדי
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 וונדיהודה ל קפטן הוקלספק לו מדים של טכנאי חברת החשמל. קפטן הוק נכבד מדובר ואף הגדילה והציעה ל

ונסע  וונדיאת מדי הטכנאי שסיפקה לו  קפטן הוקצר רוח ליום רביעי. ביום רביעי בערב, לבש והמתין בקו

. כשהגיע למוזיאון, המתין לילילו  הלכיוון מוזיאון ישראל כשברשותו מפתחות המוזיאון והתרשים שסיפק

נכנס לפעולה. הוא הגיע לכניסה  קפטן הוק, "נפל" החשמל במוזיאון ו22:00. בדיוק בשעה 22:00לשעה 

כי  קפטן הוקהאחורית, פתח במפתח את דלת הכניסה ונכנס למוזיאון, כשהבחין בו הקב"ט התורן, הסביר 

 קפטן הוקהוא טכנאי חברת החשמל שבא לתקן את הקצר החשמלי שאירע. הקב"ט לא חשד בכלום והתיר ל

לחדר בו מוחזקות התמונות, ניגש לכספת והקיש  הוק קפטןלהלך במוזיאון ללא מפריע. בעזרת התרשים, הגיע 

לרווחה והחל מדמיין את חיי העושר והפאר אותם  קפטן הוק את הקוד הפותח אותה. כשנפתחה הכספת, נשם

"דפדף" בין כל התמונות בחפשו אחר תמונת המונה ליזה  קפטן הוקיחיה לאחר שיעבור להתגורר בלאס וגאס. 

נתקף בזעם והחל בועט קפטן הוק התחוור לו כי התמונה אינה נמצאת בכספת!  אך כשהגיע לתמונה האחרונה

בכל מה שנקרה בדרכו וגרם לקרעים נרחבים בחלק מהתמונות שהיו מאוחסנות בכספת. לפתע שמע את 

הצליח להימלט  קפטן הוקאזעקת המוזיאון פועלת והבין כי עליו לעזוב את המקום מיד לפני שייתפס. 

ה התחנן בפני טינקרבללקפטן הוק משכבר הימים. כשהגיע  ידידתו, טינקרבלשל   המיד לבית מהמוזיאון ונסע

תה מה קרה לאחר שצפנה שהבי טינקרבל,במשך יומיים שלושה עד שיירגעו הרוחות.  היתן לו לשהות אצלתכי 

כל את כל לעקפטן הוק "עד שיעבור זעם". לפני שהספיק  הלשהות בבית קפטן הוקל הבמבזק החדשות, התיר

ועצרו אותו טינקרבל של ה מה שאירע, כבר שמע את סירנות המשטרה ותוך דקות נקשו שוטרים על דלת בית

 שלה נמלט מהמקום במכוניתו אשר אותרה בחניית בית קפטן הוק וזאת הודות למצלמות האבטחה בהן נראה

 . טינקרבל

לחוק  7070בעבירה דמיונית לפי סעיף  טינקרבל וסמי , קפטן הוק, וונדי, ליליהאם ניתן להרשיע את 

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

)הדמיוני( לחוק קובע כי: "המתחזה לעובד ציבור ומתפרץ למקום ציבורי בכוונה לגנוב נכס ומזיק  7070סעיף 

 מאסר שמונה שנים". -לרכוש במזיד, דינו

 .מן ד' לחוקהנח כי עבירה זו מצויה תחת פרק י"א סי

 .  לחוק 383ראה גם סעיף 

 

 :נקודות( 20)סה"כ עד עמוד וחצי  -שאלה שניה

לבטל וונדי חקירות המשטרה, ההליך הפלילי שנוהל והמצב הכלכלי הקשה, ביקשה  -בשל האירועים שאירעו

אהבה גדולה, לא היה מוכן לוותר עליה בכזאת  וונדי, שאהב את פיטר פן. פיטר פןאת החתונה עם בחיר ליבה 

קלות והציע כי ידחו את החתונה לעוד שנתיים ובינתיים יעמוד לצידה ויעבוד קשה כדי שיוכלו לחיות ברווחה 

 פיטר פןהחל לחפש עבודה נוספת. בעודו מחפש אחר מקור פרנסה נוסף פוטר  פיטר פןהתרצתה ו וונדיכלכלית. 

מעורבת באירוע הפלילי אשר אירע  פיטר פןלאחר שהבוס שלו גילה כי ארוסתו של ממקום עבודתו העיקרי, 

המתוסכל לא ידע מה לעשות ופחד לאבד את בחירת ליבו. מתוך ייאוש, החליט  פיטר פןבמוזיאון ישראל. 

לשתול בחצר ביתו זרעים של קנאביס ולגדלם עד שיהפכו לצמחים אותם ימכור וכך יוכל להתעשר  פיטר פן

, שהיה טייגר, פיטר פןלברר ממי ניתן לרכוש זרעי קנאביס. חברו של  פיטר פןירות ובקלות. לשם כך, החל במה
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יצר קשר עם "סוחר  פיטר פןצרכן קנאביס מושבע, הפנה אותו לסוחר ידוע שימכור לו זרעים משובחים. 

רעים, התפנה לרכוש את את הז פיטר פן הזרעים" ורכש ממנו כמות נאה של זרעי קנאביס. מיד לאחר שרכש 

הציוד הנדרש לצורך הפקת הסם ואף יצר קשר עם "מומחים בוטניים" כדי שיסבירו לו מהם תנאי הגידול 

האופטימליים של זרעי הקנאביס ואלה אף יידעו אותו כי השתילים יהיו מוכנים לסחר רק כעבור כחצי שנה 

ע בחצר הבית לצורך שתילת הזרעים וגידולם. לביתו, מיד החל בהכשרת הקרק פיטר פןמרגע שתילתם. כששב 

פיטר פן  שתל את הזרעים והקפיד למלא אחר הוראות "המומחים הבוטניים". כעבור חודש, הבחין פיטר פן

המבוהל מיד התעשת  פיטר פןבעין חשדנית. פיטר פן בשכנו הגר בבית הצמוד, מצלם את חצר הבית ומביט ב

 נבטו אך משום מה אף אחד מהם לא נראה כמו צמח  והחל לעקור את השתילים )שאמנם חלקם

לעקור את כל השתילים, התדפקו על דלת ביתו שוטרים סמויים של המשטרה  פיטר פןהקנאביס(. בטרם סיים 

 זרעי פשתן ולא זרעי קנאביס. פיטר פןועצרו אותו. לימים התברר, כי "סוחר הזרעים" מכר ל

)להלן:  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 8080בעבירה דמיונית לפי סעיף  פיטר פןהאם ניתן להרשיע את 

 "החוק"( על נגזרותיה?

 מאסר עשרים שנה". -)הדמיוני( לחוק קובע כי: "המגדל וסוחר בסם מסוכן, דינו 8080סעיף 

 .פי החוק-הנח כי קנאביס מוגדר כסם מסוכן על

 

 


