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 דיני עונשין מבחן דוגמא בקורס  - מוצאיבוב ס

  הארוע

 לנסיעה אפרים ידי על גידי הוזמן החורף מלילות באחד". הקסטל" במוניות מונית כנהג משמש גידי

 החליט(, לערך חצות שעת) המאוחרת השעה בשל ממכוניות ריק היה והכביש הואיל. אביב-לתל דחופה

. מירושלים היורד בכביש במהירות לנסוע והחל רכש עתה שזה החדשה המרצדס מונית את לבדוק גידי

 לשמוע וביקש"( בפארק כוורת" )"כוורת" להקת של דיסק הכפפות מתא גידי שלף" מוצא סיבוב"ל סמוך

 החד הסיבוב ובשל למערכת הדיסק את להכניס מנסה בעודו. שברכב החדישה השמע במערכת אותו

 הרכב על השליטה את גידי איבד( שעה אותה שירד הגשם בשל רטוב היה הכביש, בנוסף) בכביש

 עד הכביש במורד להתדרדר הרכב החל מכן לאחר מיד. הדרך בצד מוצב שהיה בתמרור והתנגש

 בטלפון שהסוללה שהתברר לאחר. מעט ודימם קלות נפצע אפרים. שבמקום הבטיחות בגדר שנעצר

 הקרוב הישוב לעבר ולצעוד מהרכב לצאת גידי החליט, עובד לא והטלפון התרוקנה גידי שברשות הנייד

 .עזרה ולהזעיק

 שמן של" שובל" ונוצר ברכבו השמן אגן נפגע בתמרור ההתנגשות בעקבות כי גידי הבחין שצעד בעת

 .בדרכו גידי המשיך, זאת למרות. ההתדרדרות נתיב לאורך, הכביש על

, ציבורי טלפון מחפש ובעודו הסמוך הישוב של המסחרי למרכז בהגיעו, צעידה של דקות מספר כעבור

 שהנו, גידי. בכדורגל האלופות ליגת גמר משחק את מקרינים סמוך קפה בבית כי, גידי לפתע ראה

 עד ומותח משובח כה היה המשחק. במשחק לצפות והחל הקפה לבית נכנס, מושבע כדורגל חובב

 .מהמשחק שנותרו הדקות בארבעים וצפה מהתאונה לחלוטין שכח שגידי

 לכיוון לזחול והחל מהרכב עצמו בכוחות יצא הכרתו את איבד וכמעט רב דם איבד שבינתיים, אפרים

 .עזרה להזעיק מנת על בכביש

 הבחין, הארץ במרכז אימונים לבסיס לירושלים מאזור צבאיים טנקים הובילה אשר, צבאית משאית נהג

 את הטה המשאית נהג. לפנים מטרים עשרות כמה, נסיעתו נתיב על השוכב( אפרים) באדם לפתע

 והצליח כמעט והפתאומית החדה ההטיה וחרף אפרים את לדרוס שלא מנת על הצדה המשאית הגה

, המשאית החליקה, הכביש על השמן שובל עקב, שאז אלא, המשאית על להשתלט המשאית נהג

 ניתק המשאית גבי על שהיו הטנקים אחד מההתנגשות כתוצאה. כליל ונהרסה הבטיחות בגדר פגעה

 בצד בתעלה שנעצר לאחר, ניזוק הטנק גם. קשה באורח אותו ופצע באפרים פגע, התדרדר, ממקומו

 .הדרך
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 הקבועים התקן בתנאי עומד ואינו מדי חד הנו בכביש הסיבוב כי, היתר בין, העלתה התאונה חקירת

 לפני כחודש להחליפם צריך היה וכי, שחוקים היו הצבאית המשאית צמיגי כי, נמצא, בנוסף. בחוק

 .התאונה

 מהשארת מנוס היה לא, השמן באגן הפגיעה בשל הכביש משול המרצדס את להזיז היה ניתן ולא הואיל

 .הלילה כל משך במקום המרצדס

(, שונות בקשות עם פתקים הטמנת לשם, היתר בין) המערבי בכותל לילי לביקור בדרכו שהיה, אלון

 .השגחה ללא, הדרך בצד חנתה אשר המרצדס במכונית והבחין במקום חלף

 ולאחר צלצולים מספר לאחר. מכיר הוא שאותו בירושלים מוסך בעל, למאיר אלון התקשר מיד

 עבירות בשל מהכלא עתה זה השתחרר אלון כי שידע, מאיר. לטלפון מאיר ענה, משנתו שהתעורר

 אלון(. בוקר לפנות 00:00 הייתה השעה) הלילה באמצע אליו מתקשר אלון מדוע שאל, רכב גניבת

 לפרק מנת על, חדש מרצדס רכב, בבוקר פתיחתו עם מיד, מאיר של למוסך להביא ברצונו כי, השיב

 רוצה ואני מעולה עסקה פה לי יש. עכשיו ממך תשובה חייב אני: " והוסיף אלון אמר. לחלקים אותו

 את לך נותן אני: " השיב מאיר. ₪ 00,000 למאיר אלון הבטיח בתמורה". לא או' לסגור' אם לדעת

 ".מעורב לא אני יותר. וזהו במוסך והמבודד הישן האגף

 .גנב שאותה גידי של המרצדס עם במוסך אלון התייצב, בבוקר 00:00 בשעה, המוסך פתיחת עם מיד

 מאיר נעתר, הפצרות לאחר. בכליו להשתמש וביקש מאיר אל ניגש, למוסך המרצדס את הכניס אלון

 .שמן לחץ באמצעות המופעל, המיוחד המשור את לרבות, העבודה כלי את אלון לידי ומסר לבקשה

 .ביניהם שסוכם כפי, הכסף את למאיר ונתן לחלקים המרצדס את פירק אלון

'(. וכיוב סחר, גניבה) שונות רכב עבירות לביצוע בחשד המשטרה ידי על אלון נעצר מכן לאחר יומיים

 .משפטו לתחילת עד בערבות אלון את לשחרר החליט המעצרים שופט, המשטרה של רוחה למורת

 שאת היחיד הרכב היא אביב תל-ירושלים בכביש לכן קודם יומיים גנב שאותה המרצדס כי שידע, אלון

 נגדו כראיה לשמש עלולים החלקים וכי, שם אותם ולמכור הרשות לשטחי להעביר הספיק טרם חלקיו

 אצבע טביעות נותרו ולכן" עבודה כפפות" אלון ברשות היו לא באקראי גידי של במרצדס בחיןוה הואיל)

 מסר, כשנפגשו. פגישה עמו וקבע, דני, ביותר הטוב לחברו התקשר אלון(. המרצדס גבי על שלו רבות

 בשל אך הרישוי בלוחיות החזיק דני. להתיכן ממנו וביקש המרצדס של הרישוי לוחיות את דני לידי אלון

. לנשום זמן לי אין, בחייך" השיב אלון. בעצמו זאת לעשות יכול לא הוא מדוע אלון את שאל ולבטיו חששו

 עדיין דני כי, הבחין אלון". הזמן כל עין עליי שמה המשטרה מזה וחוץ' הראש על' קרוב משפט לי יש

 מניסיון. להסתבך סתם לך חבל. שלך אצבע טביעות גם הרישוי לוחיות על יש, עכשיו: " לו ואמר מתלבט

 ".טובות שנים כמה היום מקבלים רכב גניבת שעל לך להגיד יכול אני

http://www.limorezioni.com/
http://www.limorezioni.com/


 www.LimorEzioni.com חומרי עזר לסטודנטים מאתר האינטרנט  –ד"ר לימור עציוני 

3 
 

 הפעולה מביצוע וחשש והואיל ארוכה התלבטות לאחר. לדרכו ופנה הרישוי לוחיות את לקח דני

 להבטיח מנת על. ביתו במחסן הטמנתן ידי על הרישוי לוחיות את" להעלים" דני החליט, שהתבקש

 את לנטרל מבלי, המחסן דלת של פתיחה כל שבו באופן המחסן דלת את דני מלכד, מירבית הגנה

 ליתר. כולו המחסן להצתת ויגרום מיד שיתלקח, דליק חומר רימון נצרת למשיכת תגרום, המלכוד

 .להתלקח לאש לסייע, הרימון בקרבת נייר של רבה כמות דני הניח, ביטחון

, שוטרים הגיעו, גידי של הגנוב המרצדס מרכב חלקים הוטמנו דני של במחסנו לפיו מודיעיני מידע עקב

 התלקח השוטרים ידי על המחסן דלת פתיחת עם מיד. במחסן חיפוש לערוך, בצו מצוידים כשהם

 הן אף נשרפו הרישוי לוחיות) כליל נשרפה המחסן תכולת כל. כולו המחסן את והצית הדליק החומר

 (.והותכו

 

 :שאלות

( החוק: להלן) 0700 – ז"התשל, העונשין לחוק 140 סעיף לפי בעבירות גידי את להרשיע ניתן האם .0

 "( ?140 עד 113 בסעיפים מהמפורטים אינם המחדל או והמעשה" מהמילים התעלמו נא)

 

 ? לחוק 450 סעיף לפי בעבירה גידי את להרשיע ניתן האם .0
 

 ? נגזרותיה על, לחוק( ג)ד401 סעיף לפי בעבירה ומאיר אלון את להרשיע ניתן האם .1
 

 ? לחוק 040 סעיף לפי בעבירה דני את להרשיע ניתן האם .4

 

 ! בהצלחה
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