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 לדוגמאבחינה  –עירום המלך 

 הנחיות כלליות

 שעות. לא תינתן הארכת זמן. שלושמשך הבחינה  .1

. נא לכתוב עמודים סך הכל חמישהשימו לב למגבלת המקום. אורך התשובות לא יעלה על  .2

 .חריגות לא תקראנה. בכתב יד ברור וקריא ולהשאיר שוליים להערות הבודקים

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

 

 85%חלק א' 

, הוא נוכל רב מעללים הנוהג לטייל בין ממלכות שונות ומידי פעם בפעם 1980קלווין, בגיר יליד 

קווין כאשר נופלת בידו ההזדמנות הוא מבצע תחבולה שמטרתה להשפיל את שליטי הממלכות. ל

 , שמו קליין. 2002עוזר נאמן, קטין יליד שנת 

, הגיעו קלווין וקליין לממלכה רחוקה שבה, כך היה ידוע לכולם, ישנו מלך 2014בחודש יולי שנת 

 גנדרן שמאד אוהב בגדים חדשים ומעוצבים.

 קלווין מיד חשב כיצד יוכל לנצל מידע זה בכדי להפוך את המלך הגנדרן לבדיחת הממלכה. 

ווין ניגש לארמון המלך והציג עצמו כמעצב על ובעל כשרון מיוחד לתפור חליפה מהודרת שרק קל

 לחליפה זו, כך סיפר, קוראים "חליפת החכמה".  -אנשים חכמים מסוגלים לראותה

כמובן, שקלווין כלל לא היו מעצב על וממילא הוא לא התכוון לתפור באמת למלך "חליפת חכמה" 

 ן לייצר "חליפת חכמה" שכזו. לא ניתומה גם שאין ו

המלך הגנדרן, מאד התלהב מהכשרון המיוחד שהציג קלווין בפניו ומיד הזמין ממנו חליפה חכמה 

מטבעות זהב, וזה  100מלכותית, דרש קלווין מהמלך להכנת חליפה חכמה מלכותית. בתמורה 

 שילם לו בשמחה רבה.

זרו קליין חדר בארמון המלך עם משרתת במשך שלושת השבועות שלאחר מכן, קיבלו קלווין ועו

ושף פרטי. קלווין נפגש עם המלך מידי יום ביומו, וקליין עשה עצמו כאילו הוא מודד את המלך 

ותופר לו חליפת חכמה לפי מידותיו. בחלוף שלושה שבועות הודיע קלווין למלך, כי החליפה 

 . מוכנה

 את מה שתפרו, אלא שהמלך לא ראה דבר. , קלווין ביקש מקליין "להציג" למלךבחלוף כמה שעות

וא אינו רואה את במעמד זה, המלך לא רצה להראות לקלווין וליתר יועציו שהיו בחדר כי ה

שכן פחד שיחשבו כי אינו חכם ולכן התפעל מהחליפה בקול רם ואף ביקש החליפה אשר תפרו לו, 

 כי ילבישו אותו בחליפה.

הם מלבישים לו את  כאילוקלווין וקליין מיד הפשיטו את המלך לגמרי מהבגדים שלבש, ועשו 

יועץ המלך אחיתופל היה היועץ היחידי שהבין מיד כי המלך עירום,  חליפת החכמה המלכותית.

ואולם מכיוון שלא אהד את המלך, העמיד פנים כי החליפה נאה למראה ועודד את המלך לצאת 

  לטיול בממלכה.
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כך קרה, שהמלך העירום, שחשב שהוא לבוש בחליפת חכמה מלכותית, יצא בקול תרועה לטייל 

היה זה יום חם במיוחד והמלך שצעד גאה ועירום בשמש הקופחת, נשרף מקרני השמש  בממלכתו.

 והאדים בכל חלקי גופו. 

לו כי הוא מסתובב עירום, אך מחויך מאוזן לאוזן, חששו לומר מלכה שראו את מלכם אנשי המ

שעות בהן טייל המלך בשמש  5 -רק לאחר כ אינו לובש דבר, פן יחשבו עליהם כי אינם חכמים.

: "ראו , לד אחד לפתעהקופחת כשהוא כבר סובל מכוויות שמש בכל חלקי גופו, צעק פתאום י

 המלך עירום , המלך עירום !!!!".

כך, הרגיש מבוכה איומה ולקה  המלך שפתאום הבין כי הוא עירום וכי כל הממלכה ראתה אותו

אמבולנס שהוזעק למקום התעכב בשל תקר בגלגל ובסופו של דבר, מחמת עיכוב  בליבו.

 האמבולנס, הגיע המלך לבית החולים באיחור רב ונדרש לעבור ניתוח לב מסובך.

זאת ועוד, הסתבר כי המלך סובל מאלרגיה קשה לשמש, עליה סיפר המלך רק לרופא המלכותי, 

צאה מהאלרגיה הופיעו על עורו פצעים אדומים, ודלקתיים וגרד חמור שהתפתחו בסופו של וכתו

 ,לאחר ניתוח הלב שעבר ,דבר לזיהום קשה שכתוצאה ממנו, שרד המלך שבועיים ימים בלבד

 ובסופו של דבר נפטר בבית החולים כשהוא מושפל ומתגרד אך לבוש בכותונת משי לבנה.

 

האם ניתן להרשיע את קלווין וקליין שלהלן היא עבירות פנים.  עבירההניחו לצורך הניתוח כי ה

 על נגזרותיה: ,לחוק העונשין 700 סעיף לפי הבאה ואחיתופל בעבירה הדמיונית

דינו מאסר  - מקום ציבורי"מי שגורם, שלא כדין, לבן מלוכה, להסתובב עירום, כדי להשפילו ב

 מאסר ארבע עשרה שנים".  –כך חבלה חמורה, דינו שלוש שנים; סיכן בכך חיי האדם או גרם לו ב

 

 :נקודות( 15חלק ב' )

תחת  האסור האם ראוי, לדעתך, לפטור אדם מאחריות פלילית, כיוון שביצע את המעשה

  , הצג שיקולים לכאן ולכאן.הדגם ונמק תשובתךהשפעת סם? 

 בהצלחה !

www.limorezioni.com

