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 שאלה ראשונה

כד 34+ ס'  "החוק"()להלן:  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז )הדמיוני(  1998ס' : נורמה אוסרת

 לחוק. 19-20סעיפים + לחוק ( 2א)90+ סעיף לחוק  1997סעיף לחוק +  1996ס' +  לחוק

 :(תעיקרי ת)מבצע מיטל

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

 קלות דעת.

"הסוחר באדם" )"אדם" היא נסיבה וננתח אותה תחת נסיבות. נרשום אותה גם כאן  :התנהגות

סחר באדם הוא,  -לחוק 1997הפניה לס'  -בשל ההגדרה הספציפית של פעולת הסחר באדם דווקא(

התנהגות  -בין היתר, מכירה בתמורה. מיטל מכרה את הוולד ותמורתו שילמו בני הזוג כסף

 מתקיימת!

הוולד יצא כולו  -משעה שיצא הוולד כולו חי מבטן אמו -לחוק 1996הפניה לס'  -"אדם": נסיבות

 נסיבה מתקיימת! -מבטן אמו, נשם וחי בכוחות עצמו

האישה מסרה למיטל שיק בנקאי בסך של  -לרבות ממשך בנקאי -כד לחוק34הפניה לס'  -"כסף"

 נסיבה מתקיימת! -₪ 200,000

 -ידיה את השיק הבנקאי שכאמור לעיל עונה להגדרה של "כסף"מיטל קיבלה ל -"מקבל": תוצאה

 תוצאה מתממשת!

ולכן אלמלא סחרה מיטל בוולד, האם הייתה מקבלת כסף? לא!   -למלא: מבחן האקש"ס עובדתי

 קש"ס עובדתי מתקיים!

תסחור בוולד לצפות כי אם  מיטלהאם היה על צפיות טכנית:  -מבחן הצפיות :קש"ס משפטי

 כן! זאת הייתה כוונתה מלכתחילה. צפיות טכנית מתקיימת! ?תקבל כסף?

קבלת הכסף  ? כן!יסחר בוולד יקבל כסףהאם אדם סביר היה צופה כי אם צפיות נורמטיבית: 

 . צפיות נורמטיבית מתקיימת!הינה אינהרנטית לפעולת הסחר באדם

 קש"ס משפטי מתקיים!

 :יס"נ

 : מישור הכרתי

מיטל מודעת לכך שהיא סוחרת בוולד, זאת הייתה תכניתה אותה  -מודעות לטיב ההתנהגות

 רקמה מלכתחילה. 

במשך שנים רבות עבדה כאחות  -מיטל מודעת לכך שמדובר באדם -מודעות לקיום הנסיבות

בכירה במחלקת היילודים ומודעת לכך שתינוק שיוצא חי ונושם בכוחות עצמו הינו אדם לכל דבר 

כל מטרתה הייתה לקבל כסף תמורת   -כי השיק הבנקאי הינו כסף ועניין. מיטל גם מודעת לכך

 הוולד והרי שיק בנקאי הינו כסף לכל דבר ועניין, אחרת לא הייתה מוסרת לזוג את הוולד. 
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 תכניתהזו הייתה  -כמובן שמיטל מודעת לכך שתקבל כסף -מודעות לאפשרות קרות התוצאה

 מלכתחילה!

ן שהמחוקק לא הגביל אותנו די בהוכחת פזיזות מסוג קלות עבירה שותקת ומכיוו :מישור חפצי

כל תכניתה נועדה לקבלת  -מן הנתונים עולה כי מיטל חפצה בקבלת הכסף -דעת ביחס לתוצאה

 הכסף ומקום שבו הוכח חפץ בתוצאה, הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות דעת. 

ברור מנתוני האירוע כי מטרתה לא  -(2א)90הפניה לס'  -"לשם נטילת איבר מאיברי גופו: "מטרה

רק נתון כי התינוקות מוברחים למדינות  של מיטל בסחר בוולד הייתה כי ייטלו איבר/ים מגופו

מקום שבו המטרה אינה ברורה מנתוני האירוע, יש לדון בשתי הגישות להחלת העולם השלישי. 

מ"ש יש את שקה"ד בפס"ד אלבה קובע כב' השופט ברק כי לביה -הלכת הצפיות בעבירות מטרה

האם להחיל את הלכת הצפיות בעבירה כזאת או אחרת ואין חובה להחיל אותה. לעומתו, קובע 

)ב( 20( + 2א)90בעבירות מטרה מכוח השילוב של ס' תמיד השופט מצא, כי הלכת הצפיות תחול 

לכת אם נלך לפי גישתו ברק, הרי שיכול להיות שביהמ"ש יחליט לא להחיל את ה: יישוםלחוק. 

הצפיות בעבירה דנן. וככל שלא תחול הלכת הצפיות במקום שהמטרה אינה ברורה מנתוני 

האירוע, הרי שלא ניתן יהיה להרשיע את מיטל בעבירה. אם נלך לפי גישתו של מצא )או 

האם מיטל  -שביהמ"ש יחליט שכן להחיל את הלכת הצפיות, לפי גישת ברק(, הרי שנצטרך לשאול

ניתן לטעון לכאן ולכאן  -בר/ים מגופו של הוולד כאפשרות קרובה לוודאי?ראתה את נטילת האי

ובכל אופן, מדובר בהברחת התינוקות למדינות העולם השלישי וידוע כי במדינות אלה, בין היתר, 

סוחרים בבני אדם לשם נטילת איברים מגופם ולכן נראה כי לאור החלת הלכת הצפיות הרי 

 להרשיעה בעבירה. שהמטרה מתקיימת וניתן יהיה 

נראה כי ניתן כפוף לדיון בעניין החלת הלכת הצפיות בעבירות מטרה, ובאור כל האמור לעיל, ל

  של העבירה בה עסקינן. תעיקרי תכמבצע מיטל להרשיע אתיהיה 

 :(ת)משדל דיאנה

 .שידולחלק בביצוע היסוד העובדתי שבעבירה ולכן יש לבדוק  תלא נוטל

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

ר' ניתוח ביצוע עיקרי לעיל וכן, אין מדובר בעבירה  -ניסיון לבצע את העבירה/העבירה העיקרית

 (. השנ 20מסוג חטא )עסקינן בעבירה שלצידה עונש מאסר של 

דיאנה מיטל לא הפסיקה  ינתון כ -מיטלהיא זאת שנטעה את הרעיון במוחה של  דיאנהנראה כי 

לחשוב על דברי אמה במהלך הימים שלאחר השיחה בין השתיים וכשהגיע היילוד למחלקתה של 

 מיטל היא נזכרה בשיחה עם אמה ואמרה: "איך לא חשבתי על זה כל השנים..."

אה בעיתון סיפרה למיטל על הכתבה שקר דיאנה -: )א( רכיב ההתנהגותהיסוד העובדתי בשידול

שהרי גם ככה ישנם תינוקות הנולדים לחיי סבל ומדובר בהמון כסף. כמו וציינה כי מדובר בחלום, 

כן, דיאנה אף הציעה למיטל לקחת את העיתון עם הכתבה לביתה, שם תוכל לקרוא את הכתבה 

רך בנחת והרי הכתבה עוסקת בסחר בתינוקות ועל כן, נראה כי שידלה לעבירה ספציפית )אין צו

  שהשידול יהיה ברזולוציה כ"כ גבוהה כך שגם תתממש המטרה בעניין זה(.
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 -יכולת בחירה. )ג( רכיב תוצאתי הויש ל יתאוטונומ הינ( המיטלבענייננו "האחר" ) -)ב( "האחר"

ניתן לומר שכן וזאת לפי הנתון היש קש"ס בין ביצוע העבירה לשידול?  -)ד( קש"ס העבירה בוצעה.

  בשיחה שניהלה עם אמה ואמרה: "איך לא חשבתי על זה כל השנים הללו..."מיטל נזכרה כי 

נוטעת במוחה של א ילכך שה תמודע יתההי דיאנה : האםמישור הכרתי :היסוד הנפשי בשידול

נתון כי דיאנה הייתה מודעת למצבה  נראה שכן. -לעבירה ספציפית? תמשדלאת הרעיון ומיטל 

 הכלכלי הקשה של בתה ומשפחתה וניסתה לתת לה רעיון "טוב" כדי לצאת מהמשבר הכלכלי. 

בהחלט כן! דיאנה  -יכולת בחירה? תובעל תאוטונומי הינה שמיטללכך  תמודע יתההי דיאנההאם 

  היא אמה של מיטל. 

דיאנה את העבירה הקונקרטית? נראה שכן. תשוכנע ותבצע  שמיטל מודעת לאפשרות דיאנההאם 

כלכלי קשה, תשלומי המשכנתא חוזרים, הילדים בוכים שהמקרר ריק ואין במצב  שמיטלידעה 

 לה אפילו כסף לקנות מצרכים לשבת מה שמביא למצב נפשי קשה ול"אין ברירה".

מסוג  שותק ביחס ליס"נ, המסקנה היא שנדרשת מחש"פ 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 

ן כי ניתן לטעו דיאנהאלא יש להוכיח שהמשדל התכוון לכך שהאמירה תביא לביצוע עבירה. לגבי 

בתה שקועה במצב כלכלי קשה וכל הבינה כי  -למיטלביחס לתוצאות האמירה שלה  בכוונהה פעל

"לעזור לה לחשוב" איך לחסל את חובותיה ולצאת מהמצב הקשה וניסתה  בני משפחתה סובלים

שמיטל תסחור ביילודים חפצה בכך דיאנה בהחלט ניתן לומר כי  אליו נקלעו היא ובעלה. כאמא

ורת כסף. על כך יכולה להעיד גם הצעתה כי מיטל תיקח את העיתון כדי לקרוא את שננטשו תמ

אם והרי, מקום שהוכחה כוונה, הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות דעת.  הכתבה בנחת בביתה. 

כן, אנו עומדים גם בדרישות -התכוונה ועל דיאנההרי שהוכחנו לעיל שנלך לפי הלכת אסקין, 

 הפסיקה. 

 .בשידול לעבירה בה עסקינן דיאנהאת  להרשיע נראה כי ניתן יהיהלעיל לאור הניתוח ש

 :(יםבצוותא/מסייע ים)מבצע ד"ר אלמו ומשה

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

 ד"ר אלמו ומשההאם  .בצוותא יםכמבצע םהנדרשת בסעיף יראו אות םתנהגותקיים כל רכיב מה

תכננו את  ד"ר אלמו ומשההאם  -המבחן האובייקטיבימבחינת  חלק מ"המעגל הפנימי"? םה

נתון כי הסביר למיטל כיצד עליה לפעול  .ניתן לומר שהוא תכנן את העבירה -ד"ר אלמו? העבירה

למרות בהחלט לא תכנן את העבירה  -משה משלב זה של דיווח על היילוד כנפטר ועד למכירתו.

שרשם למיטל את השעות בהן עמדת היציאה הכי שקטה והציע לתת לתינוק מעט יין אדום כדי 

 -ד"ר אלמו? שלטו בעבירההאם שלא ימשוך תשומת לב אך אין זה מגיע עד כדי תכנון העבירה. 

לא למלא את טפסי הדיווח על יילוד שנפטר ולא להסביר למיטל מחד, שלט בעבירה, כי יכול היה 

עושה את מה שעשה, יכול להיות שמיטל הייתה מאידך, גם אם לא היה כיצד עליה לפעול 

ה וכל לא קבע את מועד ביצוע העביר מסתדרת בלעדיו למשל, מזייפת את הטפסים. ד"ר אלמו
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לא נראה כי שלט בעבירה. בסה"כ  -משהכן, ניתן לומר שלא שלט בעבירה. -הדברים מסביב ועל

תרמו תרומה עיקרית לביצוע האם נתן למיטל לצאת מהמחלקה עם התינוק ללא האישורים. 

שדיווח על היילוד כנפטר בסמוך ללידה הוא זה  – תרם תרומה גדולהד"ר אלמו ? נראה כי העבירה

גם הוא תרם תרומה  -שהדריך את מיטל כיצד לפעול משלב זה ועד למכירת התינוק. משהוהוא זה 

לצאת ללא האישורים או שהיה חושד בה נותן למיטל אם לא היה  -עיקרית לביצוע העבירה

? אדוני העבירה/הרוח החיה/בעלי ההגמוניההאם היו ומדווח, לא הייתה יוצאת לפועל העבירה. 

הדריך את  -יה אדון העבירה אך בהחלט היה הרוח החיה ובעל ההגמוניהלא ה ד"ר אלמונראה כי 

למרות שהציע  לא נראה כי עונה למבחנים אלה -מיטל כיצד לפעול ומילא את טפסי הדיווח. משה

 -המבחן הסובייקטיבי . "הצעת ייעול" לתת לתינוק יין אדום וכן, ציין את השעות ה"שקטות"

לא נראה כי ראה עצמו כחלק  -ד"ר אלמו -האם ראו עצמם כחלק מהעבירה/כשותפים לה?

גם מאידך,  מיטל, אותה אהב כמו אחותו ודאג להמהעבירה או כשותף לה, בסך הכל רצה לסייע ל

הוא חשב כמו מיטל כי תינוקות אלה נועדו לחיות חיי סבל ואולי ראה עצמו כשותף לעבירה 

ראה עצמו כחלק  משה לאניתן לומר כי  -לת היילודים מייסורם. משהשבבסיסה עומדת גאו

 מה שעניין אותו הוא רק הכסף, הא ותו לא! -מהעבירה/שותף לה

 מבחינת היס"נ הנדרש לצורך ביצוע בצוותא:

, נראה כי לד"ר אלמו ומשהבכל הנוגע  -א. נדרוש שלכל שותף יהיה היס"נ הנדרש בעבירה הנדונה

מודעות לטיב ההתנהגות, לקיום הנסיבות ולאפשרות קרות  הםמתקיים. יש להרכיב ההכרתי 

 על תכניתה(.  להםסיפרה מיטל ) התוצאה

שמיטל תסתדר רצה  -קבלת הכסף -חפץ בתוצאה ד"ר אלמוכי ניתן לטעון  -גבי היחס החפציל

ומקום שמתקיים חפץ בתוצאה הרי שמקל וחומר מתקיימת מכיוון שדאג לה מבחינה כלכלית 

היה שווה נפש לגביה ומקום שמתקיימת  -הוא היה אדיש לתוצאהנראה כי  -משהקלות דעת. 

 אדישות הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות דעת. 

כפי שניתחנו את המטרה בעניינה של מיטל, גם בעניינם של ד"ר אלמו  -ומשה ד"ר אלמו -מטרה

ראה ניתוח  -טרה אינה ברורה ויש לדון בסוגיית החלת הלכת הצפיות על עבירות מטרהומשה המ

 לעיל. 

 עם ביחד יםכמובן לכך שפועל יםמודע  ד"ר אלמו ומשה -ב. מודעות לכך שפועלים בצוותא

 .(מיטל)מודעים לכך שפועלים לפחות עם  אחר/ים

בהקשר של העבירה  הסיועכאמור לעיל, נבחן גם את נגזרת  ד"ר אלמו ומשהלאור הלבטים לגבי 

מתקיים )ראה ניתוח לעיל( + אין  -הנ"ל: נדרש שתבוצע העבירה העיקרית )אין סיוע לניסיון(

מתקיים, עסקינן בעבירה מסוג  -ג לחוק אינו חל34המדובר בעבירה מסוג חטא והסייג שבסעיף 

 .שנות מאסר( 20) פשע

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

ד"ר אלמו מילא טופס דיווח לפיו  -לעשיית העבירה ע"י המבצע העיקרי. בענייננו יש סיוע פיזי

גם משה  כיצד לפעול מעתה ועד למכירת התינוק.  מיטלהיילוד נפטר בסמוך ללידתו והדריך את 

העלים עין ממיטל והתינוק, הציע "הצעות ייעול" ויידע אותה בדבר השעות  -סייע פיזית

אין צורך בקש"ס בין הסיוע לביצוע העבירה, קרי אין חובה שהפעולה ה"שקטות" בעמדה. 
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 ד"ר אלמו ומשה -המסייעת תהא אפקטיבית בפועל ודי שהיה בה פוטנציאל לסייע כדי להרשיע

 טנציאלית. לא רק פו וסייע

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

לציין "בעת הביצוע" מכיוון שיש  ולאיש להקפיד ) הביצוע.לפני  -ד"ר אלמו ומשהשל  בעניינם

לזכור שהעבירה אינה חטיפה אלא סחר והסחר התבצע לאחר שד"ר אלמו מילא את הטופס 

 (. ר שמשה נתן למיטל לעבורולאח

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

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

 כאמור לעיל.  מיטלשל  הלתכנית יםמודע והי ד"ר אלמו ומשה -תוצאה, כבענייננו(

 ים גם לכך, ראה לעיל.מודע ד"ר אלמו ומשהנראה כי  -מודעות ליס"נ המתקיים אצל המבצע -

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

 מיטלשל  המה טיב מעשיהם וכי מעשיהם תורמים להוצאת תכנית וידע ד"ר אלמו וגם משהגם 

 .אל הפועל

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

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

 אלמוד"ר ? חיובי בעליל! למיטלהיא לסייע  ד"ר אלמו ומשהשל  םשמדובר במטרה. האם מטרת

רצה  משהוגם  בכך שתצא מהמשבר הכלכלי אליו נקלעהורצונו דאגתו למיטל רצה לסייע מתוך 

  להרוויח כמה מזומנים, להם נזקק בדחיפות, כנתון באירוע.לסייע כדי 

סביר בדרך של ביצוע בצוותא )נראה  ד"ר אלמולאור האמור לעיל, נראה כי ניתן להרשיע את 

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

 :שאלה שנייה

 20-19סעיף  + "החוק"()להלן:  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)הדמיוני(  2017: ס' נורמה אוסרת

 לחוק.

 :ניקול

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

 דעת.

גרמה במעשיה, כפי שיפורט בהמשך, לתוצאה, כפי שתפורט  ניקול לא -"הגורם" :התנהגות

 בהמשך.

סיפרה לה כי ילדה את  -ניקול סיפרה סיפורי מרמה לעליזה, הפקידה במשרד הפנים -"מרמה"

התינוק בבית וכי הייתה שרויה בדיכאון והראתה לה תמונות בהן היא נראית בהיריון בעוד 

 !התנהגות מתקיימת -שתמונות אלה היו שייכות לאחותה התאומה

מרשם האוכלוסין הוא פנקס הלידות במדינת ישראל, אותו  -"פנקסי רשויות המדינה": נסיבות

 נסיבה מתקיימת! -מנהל משרד הפנים



 ד"ר לימור עציוני -דיני עונשין 

 
בשל התקלה בתכנת המחשב לא נקלטו הנתונים התוצאה לא התממשה.  -"רישום כוזב": תוצאה

 שהזינה עליזה הפקידה.

 יש לדון במבחני הניסיון: ההתנהגות "הגורם" והתוצאה לא מתקיימים,שומכיוון 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 

יקול הגיעה עם התינוק למשרד הפנים כשהיא מצוידת נ -המבחן מתקיים יישום:עברייני בנפרד. 

 בתמונות אחותה התאומה ההרה, סיפרה את הסיפור לעליזה הפקידה והראתה לה את התמונות

   ושכנעה אותה כי דבריה אמינים לשם רישום התינוק במרשם האוכלוסין.

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. 

את השלבים האחרונים בביצוע  מהממש סיי ניקולבעצם, תקיים, מלאור הדיון לעיל, גם מבחן זה 

 העבירה. 

למבחן זה, גם כשביצוע העבירה רק בתחילתו, : בהתאם )הסרט האילם( מבחן החד משמעות. 3

ניתן להרשיע בניסיון כשנעשה מעשה גלוי, ממנו עולה חד משמעית כוונת המנסה להשלים את 

יישום: מעשה העבירה. השאלה בה יש להתמקד הינה האם המעשה מלמד על כוונה לביצוע. 

 ע העבירה כולה.מעידים בבירור על הכוונה לביצו כפי שפורטו לעיל ניקולשל  המעשי

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

  !כולםאת כל המעשים  הביצע -ניקול הבמבחן זה עמד

: שאלת טיב ההתנהגות עניינה בשאלה האם הניסיון צליח או בלתי צליח ואם טיב ההתנהגות

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

 התקלה בתכנה לא נקלטו הנתונים שהזינה הפקידה עליזה לאחר ששוכנעה בדבריה של ניקול.

 בלתי צליח אך עניש! -( תמודע יתהלא הי ניקול)לעובדה זו 

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

 תמודע יתההי ניקולשאין ספק  -מודעות להתנהגות: הרכיב ההכרתייישום:  ולהשיג את התוצאה

זאת  -יא גורמת לתוצאה האמורה בעבירה ושהיא מרמה את הפקידה עליזהשה -הלהתנהגות

ניקול מודעת לכך שמרשם האוכלוסין הוא פנקס  -מודעות לנסיבות מלכתחילה! ההייתה תכנית

עובדה שידעה כי ללא רישום במרשם לא תוכל לגדל את התינוק במדינה.  -השייך לרשויות המדינה

ת לכך, זאת הייתה תכניתה מודע יקול הייתהנוודאי ש -מודעות לאפשרות גרימת התוצאה

 מלכתחילה!

מטרה במרשם האוכלוסין )ם לרישום כוזב לרמות ולגרומתוך מטרה  הפעל ניקול: הרכיב החפצי

 להשלים את ההתנהגות ולהשיג את התוצאה(.

לאור האמור לעיל, נראה כי ניתן יהיה להרשיע את ניקול בניסיון לעבור את העבירה בה עסקינן. 

 אין צורך לדון במבחני החרטה מכיוון שבאירוע לא עולה מוטיב של חרטה.

 


