
 (C )עבירה נגזרת מסוג   צדדים לעבירה: משדל

 

עבירת השידול הינה עבירה 

 תוצאתית

  

 : ACTUS REUS -עובדתי  יסוד

משדל נטע את הרעיון ה. 1

במוחו של המשודל )הביאו "לידי 

ביצוע עבירה"( ויצר אצלו את 

היסוד הנפשי הנדרש לביצוע 

 העבירה.

הנאשם תרם תרומה ממשית . 2

 להתקיימות העבירה.

 

 :יש לבחון

: האם מתקיים רכיב ההתנהגות

צרה "שכנוע, עידוד, דרישה, הפ

או כל דרך אחרת שיש בה 

 משום הפעלת לחץ".

: האם השידול רכיב תוצאתי

הביא את המשודל להחליט על 

 ביצוע המעשה?

שר האם קיים ק - קש"ס

ביצוע  יןבהשידול ל בין סיבתי

 .העבירה

 

 

 : MENS REA -יסוד נפשי 

 ברמת פזיזות ודי בהוכחת קלות דעת. חשבה פליליתעבירה שותקת ולפיכך נדרשת מ

, כלומר לא די הנדרש הוא כוונה וד הנפשיהיס( נקבע ש8469/99בפרשת אסקין )ע"פ 

 בביטוי בע"פ אלא נדרש להתכוון לכך שהאמירה תביא לביצוע עבירה.

 

 



 

  :תנאים מקדמיים

 שתתקיים העבירה העיקרית. חובה .1

 ג' לחוק(.34אין המדובר בעבירה מסוג חטא )כאמור בסעיף  .2

  

 :ניסיון לשידול

התקיימה עבירה עיקרית  לא השידול לא הצליח מהסיבה שכלל בו יכול להתקיים מצב

 שידול.בעקבות 

הדבר יכול להיות מסיבה שהמשודל לא ביצע עבירה, לא השלים את ביצוע העברה או 

כלל לא נכנס למתחם הניסיון, כל זאת לאחר שהשידול עצמו התקיים בניסיון להשפיע על 

 ביצוע העבירה הראשית.

נגזרת של שידול ל נגזרת של ניסיוןבמקרה זה ניתן להטיל אחריות פלילית על המשדל כ

 .ירה הראשיתלעב

 .()ג( לחוק34סעיף ) נגזרתל מדובר בחריג לכלל לפיו אין נגזרת* יש לשים לב לכך ש

 

  1977 - לחוק העונשין, התשל"ז 33, 30הנורמה המחייבת: סעיפים 

לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך : המביא אחר 30סעיף 

 שיש בה משום הפעלת לחץ, הוא משדל לדבר עבירה.

 

מחצית העונש שנקבע לביצועה  -: הנסיון לשדל אדם לבצע עבירה, עונשו 33סעיף 

 העיקרי; ואולם אם נקבע לה :

 עונשו מאסר עשרים שנים; -( עונש מיתה או מאסר עולם חובה 1)

 עונשו מאסר עשר שנים; -( מאסר עולם 2)

 עונשו לא יפחת ממחצית העונש המזערי; -( עונש מזערי 3)

 הוא יהיה עונש מרבי, ומחציתו תהא עונש מזערי. -( עונש חובה כלשהו 4)

  
 


