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

בקצה יער גדול, בבית קטן, חיה נערה עם סבתה. מדי שנה הסבתא סרגה ברדס אדום ורך שאותו הנערה אהבה 

קראו לה כיפה אדומה. יום אחד, לאחר טיול ביער, חזרה כיפה אדומה לביתה ושמעה מאוד לחבוש ולכן כולם 

קולות מדברים מתוך הבית. כיפה אדומה התקרבה לחלון והאזינה לשיחה. היה זה הזאב ששכנע נמרצות את 

הסבתא להוריש לו את ביתה לאחר מותה, תוך שהוא מבטיח שהוא ידאג לכיפה אדומה ושלא בטוח להשאיר 

ה לבדה ביער ולכן, הפציר בה הזאב לשנות את צוואתה ולהפוך אותו ליורשה היחיד. למרבה הפתעתה של נער

כיפה אדומה, סבתה הסכימה עם הזאב ואף הודתה לו על הדאגה שהפגין כלפי נכדתה האהובה. כיפה אדומה 

ה אדומה למרר בבכי הנסערת, רצה מיד לבית חברתה הטובה, שלגיה ומיד כשזו פתחה לה את הדלת, החלה כיפ

וסיפרה לה את אשר אירע: "אני לא מאמינה על סבתא! אני כבר גדולה ויכולה לדאוג לעצמי. הזאב ערמומי, 

הוא יזרוק אותי אל היער הקר חסרת כל, מה אעשה"? שלגיה שהאזינה לכיפה אדומה בקשב רב ענתה מיד: 

ת גם מתעופפים ברוח אל השקיעה..." וקרצה. כיפה "צוואה זו רק חתיכת נייר. פחי הזבל מלאים בניירות, ניירו

על מר גורלה וכל הדרך הביתה חשבה על דבריה של שלגיה. כשהגיעה  הבוכייאדומה יצאה מביתה של שלגיה 

הביתה ופתחה את הדלת גילתה את סבתה שוכבת במיטה ומתנשמת בכבדות. כיפה אדומה מיד קראה לצוות 

נאלצו לקבוע את מותה  אך לבסוףבתא, ביצעו בסבתא פעולות החייאה מד"א. כשהגיעו הפרמדיקים לבית הס

דום לב. בכל הזמן הזה, הדהדו דבריה של שלגיה באוזניה של כיפה אדומה וכיפה אדומה חשבה קיבלה לאחר ש

לעצמה שהרעיון שהעלתה שלגיה הוא רעיון מצוין ואין לה ברירה אחרת אלא להיפטר מהצוואה לעולמים.  מיד 

ינו את הסבתא מהבית, יצאה כיפה אדומה לנשום אויר צח והבחינה בצייד שהיה מאוהב בכיפה אדומה לאחר שפ

ותכנן לשאת אותה לאישה. כיפה אדומה סיפרה לצייד על תכניתה לפרוץ לביתו של הזאב ולדאוג לסיכול תכניתו 

מצוי בביתו של הזאב של הזאב לרשת את סבתה. כיפה אדומה סיפרה לצייד שעותק נאמן למקור של הצוואה 

אך היא פחדה להעלים את הצוואה כליל שכן היא תהיה החשודה המידית. כיפה אדומה ידעה  שהצייד היה 

כימאי מצטיין ויש בביתו מעבדה ניידת לכן, ביקשה כיפה אדומה מהצייד לרקוח לה חומר כימי מיוחד שיגרום 

הפיך. הצייד, שהיה מוכן לעשות כמעט כל דבר לכתוב להימרח ולהפוך את העותק לבלתי קריא באופן בלתי 

למען אהובתו, הסכים מיד לבקשתה וכיפה אדומה האיצה בו לספק לה את החומר בהקדם האפשרי. וכך היה, 

הצייד סר מיד לביתו והכין את החומר הכימי המתאים. כעבור יומיים, הגיע הצייד לביתה של כיפה אדומה 

ר על הנייר כך שהנייר יאבד מערכו. כמו כן, הציע הצייד להיות זמין לכל והדריך אותה כיצד להזליף את החומ

בעיה בה תיתקל כיפה אדומה תוך כדי ה"מבצע". כיפה אדומה האזינה בקשב רב להוראות הצייד ויצאה אל 

כן, -הדרך. לפתע, חששה כיפה אדומה שמא הזאב יקדים ויחזור מעבודתו וימצא את כיפה אדומה בביתו על

, שבדיוק חטב עצים ביער והציעה לו לחטוב עצים בדרך המובילה ממקום הגמד פה אדומה אל רגזניפנתה כי

עבודתו של הזאב ועד לביתו וזאת כדי לעכב את הזאב. כששאל רגזני לפשר בקשתה של כיפה אדומה, סיפרה לו 

א שאל הרבה שאלות כיפה אדומה על תכניתה וכל מה שאירע. רגזני, שהיה לו חשבון ארוך שנים עם הזאב, ל

ורק שמח על ההזדמנות שנפלה בחלקו. בעוד רגזני חוטב עצים בדרך, כפי שביקשה כיפה אדומה, מיהרה כיפה 

אדומה לביתו של הזאב. כשהגיעה לביתו, נכנסה פנימה וחיפשה בכל מקום את העותק של הצוואה. לבסוף, 

ה אדומה הוציאה מיד את הנוזל הכימי שרקח מצאה את העותק על השולחן במטבח, מתחת לערימת ניירות. כיפ

עבורה הצייד והזליפה מספר טיפות על הנייר, בדיוק כפי שהדריך אותה הצייד. ליתר ביטחון, התקשרה כיפה 

אדומה לצייד תוך כדי הביצוע כדי שזה יאשר שהיא פועלת כפי שצריך. הצייד ביקש מכיפה אדומה להמתין 
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הכיתוב  -חמש דקות, תיארה כיפה האדומה לצייד את אשר היא רואה כחמש דקות עד שהחומר יפעל. לאחר

נמרח והעותק בלתי ניתן לקריאה. באותו רגע, אישר לה הצייד כי הדבר הינו בלתי הפיך וכי היא יכולה לעזוב 

את המקום לאלתר. כיפה אדומה אספה את חפציה ומיהרה לברוח מהמקום. לעת ערב, בעקבות הפקקים שיצר 

ר, שב הזאב תשוש ועייף מעבודתו וכשנכנס למטבח להכין לעצמו משהו לאכול, חש בריח חריף שמגיע רגזני ביע

לפתע הבחין בדף נייר שהכיתוב בו מרוח ובלתי ניתן . החל מרחרח בחיפוש אחר מקור הריחמאזור השולחן ו

אבטחה בביתו כדי לקריאה. הזאב מיד הבין כי מדובר בעותק הצוואה של הסבתא וניגש בבהלה אל מצלמות ה

. הזאב הבחין בכיפה אדומה, פורצת לביתו ומזליפה חומר על הנייר ומיד התקשר בהיעדרו לראות מה התרחש

 למשטרה. לאחר חקירה מאומצת נעצרה כיפה אדומה ונחקרה ארוכות.

לחוק העונשין,  1717בעבירה דמיונית לפי סעיף   כיפה אדומה, רגזני, שלגיה והציידהאם ניתן להרשיע את 

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

)הדמיוני( לחוק קובע כי: "המשמיד במזיד מסמך העשוי להיות דרוש לראיה בהליך שיפוטי והכל  1717סעיף  

בועה בפרק י"א: פגיעות הניחו כי עבירה זו ק מאסר חמש שנים". -בכוונה למנוע את השימוש בו כראיה, דינו

כמו כן, הניחו כי לכל הדמויות באירוע יש כשרות משפטית וניתן  .ברכוש סימן ו': עבירות מרמה, סחיטה ועושק

 לדין וכי היער המדובר נמצא במדינת ישראל. ןלהעמיד

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

את הפרשה, החליט הגמד נקמני לנקום בזאב בשם חברו לאחר מעצרם של הארבעה ובעוד המשטרה חוקרת 

הטוב רגזני, אחת ולתמיד ועל כן, חיפש נקמני באתרי אינטרנט מידע אודות הכנת חומרי נפץ. נקמני תכנן להטמין 

מטען חבלה מתחת לרכבו של הזאב שיגרום לו לחבלה הגונה שתלמד אותו  לקח לא לנצל חלשים. נקמני ערך 

לחנות המוכרת כלי נשק וחומרי נפץ. כשהגיע נקמני לחנות, ביקש מהמוכר, הגמד עצלני, את רשימת קניות וסר 

החומר ניטרוגליצרין שהוא חומר נפץ המוצת בקלות. עצלני, שהיה לו זה היום הראשון לעבודה, התעצל ללכת 

ני אבקת למחסן ולהביא את הניטרוגליצרין וחשב שאבקת שריפה שחורה תיתן את אותו אפקט ומכר לנקמ

שריפה שחורה בתוך שקית עליה כתוב: "ניטרוגליצרין". נקמני שילם ממיטב כספו ומיהר לביתו להכין את מטען 

החבלה. לאחר שהכין את מטען החבלה, עשה דרכו נקמני לכיוון ביתו של הזאב. כשהגיע לביתו של הזאב הבחין 

המטען מתחת למכונית. כשסיים נקמני  ברכבו חונה בחניה החיצונית. נקמני לא התמהמה וניגש להרכבת

להטמין את המטען מתחת למכוניתו של הזאב, הבחין נקמני באורות הכחולים של רכבו של שריף היער. נקמני 

המבוהל פחד שמא השריף הבחין בו מטמין את המטען וכעת גם הוא ייעצר. מבוהל ומפוחד רץ נקמני לכיוון 

יודע מה חשבתי לעצמי... תעזור לי לפרק את המטען... לא התכוונתי... רכבו של השריף וצעק: "אני מצטער! לא 

בבקשה..." השריף מיד עיכב את נקמני ונקמני סיפר לשריף את כל מה שאירע. השריף קרא לצוות החבלנים של 

המשטרה שפירקו במיומנות את המטען. המטען נלקח למעבדת המשטרה, שם התברר כי החומר שהוכנס למטען 

 ת שריפה שחורה שאינו נחשב לחומר נפץ כלל.הוא אבק

)להלן: "החוק"(  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 3070בעבירה דמיונית לפי סעיף  נקמניהאם ניתן להרשיע את 

מאסר  -)הדמיוני( לחוק קובע כי: "המטמין חומר נפץ ובכוונה גורם נזק לאדם, דינו 3070סעיף  על נגזרותיה?

 שבע שנים".


