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  דיני עונשיןדוגמא בקורס בחן מ - כוכב נולד

" הגיעו שלושה פיינליסטים: גל שבסו, הראל מוסקט וציפי צפטה 01לגמר התכנית "כוכב נולד 

, בהתאמה(. לקראת הגמר בניצנים המתח בין המתמודדים גבר וגל וציפי אף גל, הראל וציפי )להלן:

של גל, ספי ספרדי ואמר לו: "אני לא התעמתו ביניהם. במהלך ימי החזרות שלפני הגמר פנה אמרגנו 

רוצה להלחיץ אותך אבל לפי הסקר האחרון ציפי עומדת לזכות, ובגדול". אמר והוסיף "אני לא מבין מה 

 הבעיה שלך להערים עליה קצת קשיים, כמו שאומרים החבר'ה".

בן שבוע בבית בהכירו את חולשתה של ציפי לחטיפי שוקולד, רקם גל תכנית לפיה יגרום לציפי לאשפוז 

ויגישו  A החולים. על פי התכנית, גל יפזר על חטיף השוקולד אבקה )דמוית קקאו( ובה חומר מסוג

)לא ניתן לפזר את  B לציפי. לאחר שתאכל את השוקולד יבצע את אותה פעולה, הפעם עם חומר מסוג

-ו A בין החומרים החומרים יחד לנוכח המרירות שעלולה להיווצר(. התכנית מבוססת על כך שהשילוב

B אך יש בכוחם לגרום נזק במינונים מסוימים( יוצרים את  אינם מוגדרים רעילים )שהם עצמם

בכך שהוא מדמה מצב של אלרגיה  C , הגורם להרעלה קשה. בנוסף, ייחודו של החומרC החומר

 חריפה לחלב )כך, איש לא יחשוד במעשה לא כשר(.

. צביקה, הרוקח, הופתע שיש מי שמבקש B  -ו A את החומרים גל ניגש לבית המרקחת בניצנים וביקש

לקנות את שני החומרים יחד ואף נזכר שהשילוב של שניהם מסוכן, אך לא זכר במדויק את הפרטים. 

צביקה הרוקח, שעושה עבודתו נאמנה, החליט לבדוק באינטרנט את משמעות שילוב החומרים וכן 

מכור את שניהם יחדיו. דא עקא, שלאור עשרות אלפי לבדוק באתר משרד הבריאות האם מותר ל

", על מנת להצביע למועמד החביב עליהם, קרסה רשת 01הגולשים שנכנסו לאתר "כוכב נולד 

האינטרנט ולא ניתן היה לגלוש. צביקה, שלא מכר עדיין דבר באותו יום החליט למכור לגל את החומרים. 

רקחת המתחרה", חשב בליבו והוסיף "הוא גם נראה לי לבית המ ילך"אם אני לא אמכור לו הוא הרי 

אדם הגון שלא יעשה דבר רע לאף אדם. הוא בטח מנסה להרעיל עכברים המצויים במחסן ביתו". 

למחרת התברר לרוקח שמכירת שני החומרים יחד אסורה בהחלט ויש לדווח מיד למשרד הבריאות 

 על כל ניסיון רכישה שכזה.

להראל ואמר לו "בכוונתי להגדיל את סיכויי הזכייה שלנו", וביקש שהראל ימסור יום לפני הגמר פנה גל 

והוסיף "ציפי רק תאושפז למספר ימים ואחר כך תחלים".  A לציפי את חטיף השוקולד עם האבקה

הראל, אשר הכיר את גל מבית הספר וידע על מומחיותו ברקיחת רעלים, התלבט מאוד, או אז, משנוכח 

הוא אמר להראל "אתה ממש לא רוצה שלפני הגמר אפרסם את כל מה שאני יודע גל בהתלבטות, 

עליך ועל ההתמכרות שלך. זה יהרוס אותך לגמרי, שלא לדבר על המשפחה שלך. תאמין לי, עדיף 

 שקלים[. 01,111שלפחות תרוויח קצת כסף", וזאת תוך שהוא מושיט לו חבילת שטרות כסף ]

ישב בביתו וצפה בחדשות. באחת הכתבות דיווחו על היריבות הרבה, ערב לפני הגמר, צביקה הרוקח 

עד כדי שנאה ממש, השוררת בין מועמדי "כוכב נולד", גל וציפי. צביקה הופתע לגלות, כי מדובר במי 

 שרכש ממנו את החומרים מספר ימים קודם לכן.
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בוקר אותו יום לא יפעיל את יום לפני הגמר גל סיפר ליעקב, הצלם הראשי, על תכניתו וביקש ממנו שב

המצלמות האוטומטיות הפועלות מאחורי הקלעים ואשר מתעדות את כל המתרחש )לצורך התכנית 

מאחורי הקלעים"[. יעקב ניסה להניא את גל מלבצע את התכנית אך משלא עלה בידו  –"כוכב נולד 

למשחק, תעשה מה שאתה הדבר הבטיח לגל, כי לא יפעיל המצלמות ביום המיועד והוסיף "אני מחוץ 

 מבין".

יצחק, שהעריץ את גל ורצה בניצחונו בגמר ושמע במקרה על כל פרטי התכנית, הגיע במהלך הלילה 

לאולפן, מבלי שאיש, לרבות גל או יעקב, ידע על כך. יצחק ניגש לארון החשמל ותלש מהעמדה עליה 

  מות והסתלק מהמקום.היה כתוב "בקרת מצלמות", את כל חוטי החשמל, גרם להשבתת המצל

יעקב הגיע בבוקר, כהרגלו, לעבודה אך במקום לגשת לאולפן ולבצע את עבודתו הרגילה, פנה 

 לקפיטריה לאכול ארוחת בוקר.

ביום הגמר, בעת החזרה הגנרלית לגמר, פתח הראל חטיף שוקולד, רוקן את השקית עם 

ו עושה כן, החל הראל להתלבט האם )אותה קיבל מגל( לכפית, והחזיקה מעל לחטיף. בעוד A החומר

לבצע את הפעולה אם לאו. לאחר כשתי דקות של התלבטות פרצו לפתע אל מאחורי הקלעים מעריצות 

צווחות. אחת מהן נתקלה בטעות בהראל ותכולת הכפית נשפכה על כל החטיף. ציפי, שהגיעה 

אלה לפשר מעשיו. הראל במהירות לראות מה מקור הצרחות הביטה בהראל ובחטיף המונח לפניו וש

המופתע לא ידע מה לומר ושתק. ציפי אמרה "אם אתה לא אוכל את החטיף, אני אשמח..." ולהפתעתו 

של הראל נטלה את החטיף מעל השולחן. לאחר מספר שניות במהלכן הביטה בהראל על מנת לקבל 

 את אישורו, ולאחר שלא אמר מאום, אכלה ציפי את החטיף כולו.

לה שיחה בין צביקה הרוקח למאירה, האמרגנית והמפיקה הראשית של התכנית, במקביל, התנה

המכירה היטב את כל הנפשות הפועלות, ואשר משמשת בסופי שבוע גם כמתנדבת של המשטרה. 

צביקה התקשר למאירה וסיפר לה על קניית החומרים ועל סכנת ההרעלה שבשילובם. מאירה אף 

ועים. ממש כשניתקה את שיחת הטלפון החלה מאירה לחפש נזכרה כי הבחינה בחוטי החשמל הקר

אחר המתמודדים והבחינה בציפי עוזבת את הראל ובפיה חטיף שוקולד, כפי שפורט לעיל. מאירה 

 חשבה בליבה "זה יהיה מעולה לרייטינג" והחליטה שלא לספר על כך לאיש.

חטיף השוקולד ועליו האבקה כעבור כחצי שעה ניגש גל למרגלית המאפרת ותוך שהוא מוסר לה את 

, אמר לה "עשי לי טובה, מההפקה ביקשו מכל המתמודדים לאכול מאכלים בעלי אנרגיה זמינה. B מסוג

אני אכלתי את שלי והחטיף הזה הוא עבור ציפי". מרגלית ניגשה בריצה לציפי, הושיטה לה את החטיף 

ל מרגלית, נשרה כל האבקה ואמרה, כי החטיף נשלח מטעם ההפקה. התברר, כי עקב הריצה ש

 מהחטיף. ציפי נטלה את החטיף ואכלה.
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לאחר כשש שעות החלה ציפי לחוש ברע. ציפי הובהלה לבית החולים אך כעבור עשרה ימים נפטרה. 

בבדיקה הפתולוגית התברר, כי עקב מצבה הבריאותי המעורער של ציפי, לרבות רגישותה ללקטוז 

והאיחור בהחשתה לבית  –יה ועליה היא שמרה בקנאות בסוד רגישות שאיש לא ידע על -)שבחלב( 

 למותה. A החומר החולים, גרם

גל אמנם זכה בגמר, ממנו נעדרה ציפי, לאחר ששר את השיר "דו"ח רצח" של שלמה ארצי, אך מיד 

 בתום השידור נעצר על ידי המשטרה. בד בבד נעצרו גם כל יתר המעורבים בפרשה.
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