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

ופיקד על עשרות חיילים. באחד הימים, החליט רונן  כקצין בצבא קבעשנים שירת רונן  15במשך 

כי הוא רוצה לצאת לדרך עצמאית, כזאת שתוכל לתת לו ולמשפחתו ליהנות מרווחה כלכלית.  

לקחת את כספי הפיצויים ולהשקיע את כל הונו בפתיחת רשת להתפטר ולשם כך, החליט רונן 

לעלות על " כדירונן תכנן לשווק את רשת המרכולים שיווק אגרסיבי מרכולים באזור המרכז. 

נפתחה לפני מספר שנים והפכה לרשת זול" שזיל והגל" ולהתחרות ברשת המרכולים "סופר 

שכר מקומות  -א את תכניתו אל הפועלן החל להוצימצליחה שסוחפת אליה המון לקוחות. רונ

באזורים אטרקטיביים במרכז, גייס עובדים, הזמין סחורה והחל לפרסם את רשת המרכולים 

להנהלה הראשית של משרד התעסוקה במקומוני הערים. כחלק מאסטרטגיית השיווק, פנה רונן 

ים שברשותו. תווי קניה לראש השנה הקרב ובא למרכול ולחלק לעובדי למנהל המשרדוהציע 

כבר באותו יום על החוזה עם רונן.  ומנהל המשרד חתם הצעתו של רונן הייתה מאוד אטרקטיבית

תתחיל הרשת שפתח לצבור רונן כי בקרוב  חש משרד התעסוקה,עם מנהל  הבצאתו מהפגיש

, הזמין רונן סחורה במאות אלפי דבר כדי שלא יחסרהנות מפירות עמלו. יתאוצה והוא יתחיל ל

שקלים למלא את מחסני המרכולים והתחייב בפני הספקים לשלם להם מיד לאחר ראש השנה. 

על הסכם דומה גם עם רשת  םכחודשיים לפני החג שמע רונן כי מנהל שירות התעסוקה חת

 לתלות תכווןמהמשרד  ומנהלהמרכולים "סופר זיל זול" )בחוזה עם רונן לא היה סעיף בלעדיות( 

יוכלו העובדים להמיר את תווי לפיה,  מספר ימיםבעוד  של המשרדהודעת עדכון בלוח המודעות 

מכיוון שרשת "סופר רונן מיד הבין כי הקנייה למרכולים של רונן בתווי קנייה ל"סופר זיל וזול". 

עדיפו לקבל זיל וזול" הינה רשת ותיקה יותר ואטרקטיבית הרי שרוב העובדים, אם לא כולם, י

את תווי הקניה שלה ולא של רונן. רונן הבין כי אם חששותיו יתגשמו, הרי שהוא יקרוס כלכלית 

רונן המתוסכל נכנס לדיכאון באופן קשה מאוד וימצא עצמו שקוע בחובות עצומים לספקים. 

כי  סמדר, אשתו של רונן, הבחינה כי בעלה ממעט לדבר ולאכול והבינהעמוק ולא ידע מה לעשות. 

תצטרך למצוא פתרון יצירתי כדי לסייע לבעלה אחרת אין יודע מה הוא עלול לעולל לעצמו. באחד 

הערבים, פנתה סמדר לבעלה ואמרה לו: "הרי מדובר בסך הכל במודעה מעדכנת שתתפרסם על 

לוח המודעות של המשרד. אם העובדים לא ייחשפו למודעה הרי שהם לא ידעו שיש להם אפשרות 

, אתה מבין לאן אני חשוב על זה... זאת רק פיסת נייר שיכולה לשנות את גורלךבחירה. ת

והוא חשב על דבריה של של רונן חותרת?" רונן הביט באשתו סמדר ולא הגיב. בלילה נדדה שנתו 

אשתו: "אשתי צודקת! מדובר בפיסת נייר שיכולה להפוך את חיי ברגע. מדובר ברעיון גאוני! אם 

למחרת בבוקר, החליט רונן להוציא את  ..."תלייתהרק אוכל להעלים את המודעה מיד לאחר 

משרד בעידו, חברו הטוב משכבר הימים, שעבד כמאבטח רונן פנה אל אל הפועל. הרעיון 

וסיפר לו על תכניתו להעלים את מודעת העדכון מיד לאחר תלייתה. עידו, שכבר שנים התעסוקה 

אך יותר מכך, הזדהה עם אינו מקבל מתנות לחגים,  המשרד,כי הוא, כמאבטח מתרעם על כך 

כי כדי לעמוד במשימה ולא להיתפס יש לתכנן כל צעד. עידו  רונןאמר ל, היקר כאבו של רונן חברו

על   תהנתל הוברגע שיבחין כי המודע המשרדר לרונן כי הוא לא יסיר עיניו מלוח המודעות של אמ

ויסמס לרונן לעלות. עוד הוסיף עידו ואמר: "הם  לנתק את מצלמות האבטחה במשרד , ידאגהלוח

כל כך עמוסים בעבודה שבכלל לא יבחינו בכך שהמודעה נעלמה. הבעיה היחידה היא שלוח 

וכעבור בעידו ". רונן הביט ש בסמוך לשולחנה של הפקידה ליליהמודעות במשרד ממוקם ממ

תעסוקה? אני אפנה ללילי מספר שניות אמר: "אין בעיה! כמה כבר מרוויחה פקידה בלשכת ה

הנחה על קניות במרכולים שלי, וזאת  40%עלים עין ממה שתראה ובתמורה תקבל ואציע לה לה



 ד"ר לימור עציוני -דיני עונשין 

 
למשך שנה שלמה!" רונן המתין מחוץ למשרד התעסוקה ובסוף יום העבודה, כשיצאה לילי 

י, מהמשרד, פנה אליה רונן, סיפר לה על מצוקתו ותכניתו והציע לה את ההצעה המפתה. ליל

שהבינה לליבו של רונן אך יותר מכל, הבינה כי לא תוכל לסרב להצעה כה מפתה שתקל עליה 

כלכלית באופן משמעותי הסכימה מיד להצעתו של רונן ואמרה: "הסר דאגה מליבך. אם ישאלו 

אותי אם הבחנתי במישהו שהתקרב ללוח המודעות אענה כי כנראה מי שעשה זאת פעל בהפסקת 

יצאתי עם עידו ואיתך, כחברו, וכך אוטומטית לא תהיו כלל ברשימת החשודים". , אליה הצהריים

פרסום המודעה. כעבור יומיים, קיבל רונן טלפון מעידו ובו  רונן הודה מקרב לב ללילי וחיכה ליום

קרא עידו לרונן להגיע מיד למשרדי הנהלת שירות התעסוקה מכיוון שהוא שמע את מנהל משרד 

על לוח את המודעה המדוברת שתעשה לו טובה ותתלה ית, עובדת המשרד, התעסוקה מבקש מיפ

כשהגיע רונן  רונן מיד עזב הכל ונסע במהירות למשרדי ההנהלה כאמור.  המודעות של המשרד.

ללוח המודעות בעזרת נעצים. כפי שתוכנן, ניתק עידו  הוצמדהכבר  ההמודעהבחין כי למשרדים, 

. לילי, כמוסכם, העלימה עין כאילו אינה אל לוח המודעותניגש  רונןאת מצלמות האבטחה ו

כשעזב רונן ב את המקום. ה. רונן הסיר את המודעה ומיד עזמבחינה כלל ברונן והמשיכה בעבודת

לימים, התברר לרונן כי את המקום, חיבר עידו בחזרה את מצלמות האבטחה של המשרד. 

תעסוקה פקדו את מרכוליו של רונן משימתו בהחלט הוכתרה בהצלחה. מאות עובדי לשכת ה

ו מבלי שידעו שהייתה להם אופציה נוספת. מנהלי המרכולים קיבלומימשו את תווי הקנייה ש

"סופר זיל וזול" לא הבינו מדוע אף לא עובד אחד בחר בתווי הקניה שלהם ומבדיקה קצרה שערכו 

מודעת העדכון הוסרה מלוח המודעות של משום מה,  ,עם מנהל משרד התעסוקה התברר, כי

ת האבטחה של המשרד והבחין כי ביום בו לבדוק את מצלמו ההמשרד התפנמנהל . המשרד

עובדה זו עוררה את חשדו של נתלתה המודעה, מישהו כיבה את מצלמות האבטחה למספר דקות. 

ון להציץ במצלמות מנהל המשרד כי מישהו הוריד את המודעה בכוונת זדון ופתאום צץ במוחו רעי

האבטחה של משרד הפנים, הממוקם מול משרדו, ואשר אחת המצלמות של אותו משרד, מכוונת 

לכיוון משרד התעסוקה. לאחר שקיבל אישור ממנהל משרד הפנים להציץ בהקלטות של גם 

מצלמות האבטחה באותו יום בו נתלתה המודעה הבין מנהל משרד התעסוקה את אשר אירע 

 במשטרה כנגד המעורבים בפרשה. והגיש תלונה

לחוק  2090  דמיונית לפי סעיףבעבירה  רונן, לילי, סמדר ועידוהאם ניתן להרשיע את . א

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

"המוריד, ללא רשות כראוי, מודעה שהודבקה אל מקום )הדמיוני( לחוק קובע כי:  2090 סעיף

מאסר  -זכויותיו של הציבור, דינובכך שולל בזדון הוראת עובד ציבור ופי -דין או עלפי -ציבורי על

 חמישה חודשים".

 עונש בצידה הוא שני חודשי מאסר?מדובר בעבירה שה אילו היההאם תשתנה תשובתך  . ב
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 נקודות(: 20עד עמוד וחצי )סה"כ  -שאלה שנייה

בעוד החקירה נגד רונן ושאר המעורבים נמצאת בעיצומה, החליט שימי, אחד ממנהלי רשת 

תפיו פגיעה כלכלית קשה. שימי המרכולים "סופר זיל וזול" לנקום ברונן על כך שפגע בו ובשאר שו

כן, חיכה שימי לרונן באחד הערבים ליד -ועל 19:00ידע כי רונן חוזר מעבודתו מדי ערב בשעה 

 19:00רונן מחנה את רכבו. כשהגיע רונן באותו ערב עם רכבו לחניית הבניין בשעה  החניה בה

הופתע לראות שם את שימי. רונן יצא מרכבו והתקדם לכיוונו של שימי. באותו רגע, הניף שימי 

סכין לכיוונו של רונן אך רונן הגיב מיד וניסה להדוף את שימי ממנו. השניים התקוטטו במשך 

תוך כדי הן שימי שולח את הסכין לכיוון גופו של רונן ורונן מצליח להדוף אותו. דקות ארוכות ב

המאבק, עלה במוחו של שימי רעיון טוב יותר לנקמה, הוא חשב לעצמו: "גם אם אצליח לדקור 

את רונן, הרי אין בכוונתי להרוג אותו, הוא יבריא וימשיך בעבודתו ואני אמצא את עצמי מאחורי 

הוא מוכר ובכך לפגוע בו כלכלית כפי שפגע בי". באותו יף לחבל לו בסחורה אותה סורג ובריח. עד

רגע, צעד שימי לאחור, נטש את רונן שרוע על הרצפה ועזב את המקום. כעבור דקות ספורות, נעמד 

רונן על רגליו ושמח לגלות שהוא בריא ושלם אך הבחין בשטף דם גדול שגרם לו שימי במצחו. רונן 

 טרה נגד שימי ושימי נעצר.התלונן במש

 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 1090בעבירה דמיונית לפי סעיף  שימיהאם ניתן להרשיע את 

 )להלן: "החוק"( על נגזרותיה?

מאסר שלוש  -"הפוצע חברו שלא כדין בשעת לילה, דינו)הדמיוני( לחוק קובע כי:  1090סעיף 

 שנים".

  

 


