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 צוות הוראה: עו"ד משה יחזקאל, נטלי בר, עדי כהן 

 

 עבודה בדיני עונשין 

 

 הנחיות לכתיבת העבודה:  

 

 שורה וחצי ; רווח בין שורות:David 12: פונט פורמט העבודה

 

 )לא יותר( מילים 0051 מגבלת מילים:

 

תאריך ההגשה, את יש לציין  -מצד ימין למעלה  – בעמוד השער של העבודה שער העבודה:

 [. תדיקה היא אנונימי. הבלציין בעבודה את שם הסטודנט לאומספר ת.ז ]נא 

 

אין צורך להקפיד על כללי ציטוט אחיד. הפניות יש לרשום בקצרה בשלב זה,  הפניות:

בהתאם לכינוי שניתן להם ברשימת הקריאה, תוך ציון מספר   בגוף העבודהבסוגריים 

או   19, פס' חשין, השופט פלוני: פס"ד דוגמה ל .העמוד, הפסקה, או הסעיף הרלוונטיים

 (. "8, עמ'  דיני העונשיןהלוי, "

 

 03.01.2021מועד ההגשה: 

 

 מקורות לעבודה: 

 .בשיעורים שנלמדו עד כה חומריםה .א

 של הקורס. מתוך הסילבוס  שתמצאו לנכון בכל חומרהינכם רשאים להשתמש   .ב

לקרוא את  לא)נא  תורת דיני העונשין גבריאל הלוי, : הבא בספרגם ניתן להיעזר  .ג

יסוד "ל אך ורק הקשורים  בלבד הרלבנטיים לעיין בעמודים יש כל הספר, אלא 

 (."ובדתיהע
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מימוש ערבות שחתם לבנו אבי, שר בממשלת ישראל, נמצא במשבר כלכלי לאור  .1

שהסתבך אף הוא. בצר לו, הוא פנה לרחמים, איש עסקים מוכר בתחום היהלומים 

איך אני יכול לעזור לך?". רחמים הבין את  אתה מכיר אותי טוב... ורמז לו " ,והגז

 הרמז וביקש מהשר סיוע בהנפקת אישורים ומסמכים שיסייעו לרחמים בעסקיו 

, כרת רחמים עם השר חוזה הלוואה שבמסגרתו הוא . בתמורהלייצוא גז מישראל

(. הסכום הועבר בהעברה בנקאית "הסכם הלוואהלהלן: "דולר ) 300,000הלווה לו 

לחשבון בנו של השר. על פי טענת התביעה, ההלוואה מהווה כיסוי לשוחד, ישירות 

 בגיןומעולם לא הוחזרה. הפרקליטות מעמידה לדין הן את השר ואת רחמים לדין 

סנגוריהם של הנאשמים  לחוק העונשין(. 291-ו 290סעיפים : ראועבירות שוחד )

ולפיכך אין מדובר בין השניים שוררים יחסי חברות ארוכים כי  ,בין השאר ,טוענים

 .אלא ביחסי חברות  בשוחד

 

, לטענות מבחינת סוגן ותניתוח העבירהתייחסו לדהיינו: ) המשפטית בסוגיהדונו 

טית ן לכל סוגיה משפ וכ ,טענות הסנגוריה, המדינהפרקליטות של  אפשריות

 נקודות(.  45) (.לעיל טס קמופיעה בטרלבנטית ה

 

 

י בשם צ'ילה אשר עבד רח סודנאז , נחטף לסיני2020 תחילת שנתבמועד לא ידוע ב .2

החטיפה נעשתה לאחר שצי'לה . מהדרום עבריינים ידי כנופיות-על  בישראל כחוק

 2פותה על ידי החוטף )להלן: "יאסר"( כי ייסעו יחדיו לסיני ויבריחו בחזרה לארץ 

 צ'ילהן שיופצו ברחבי הארץ. לאחר החטיפה, התקשר החוטף לאשתו של  ק"ג קוקאי

דולר  10,000נחטף וכי שוביו במצרים דורשים  בעלהוסיפר לו כי  (האזרח הסודני)

רעייתו של בתמורה לשחרורו ולאי רציחתו. לאחר מספר שיחות בין החוטפים לבין 

- מגדיר עבירה של "חטיפה לשם סחיטה", על 372סעיף  דמי הכופר. מוצ'ילה שול

חטיפה מוגדרת   מאסר עשרים שנים."  -יה: "החוטף אדם כדי לסחוט ]אותו[... דינו  פ

ה אדם בכוח או באיומים או מפתהו באמצעי לחוק העונשין, כך: "הכופ 369בס' 

  תרמית ללכת מן המקום שהוא נמצא בו, הרי זו חטיפה".

 

 של  אפשריות לטענות התייחסות, העבירה ניתוח: דהיינו)  המשפטית בסוגיה דונו

  45) (. וכן לכל סוגיה משפטית רלבנטית המופיעה בטקסט לעיל, וההגנה המדינה

 נקודות(

 

 )להלן: "פרשת שבס"( ( 2004) 385( 4, פ"ד נט)מדינת ישראל נ' שבס 1397/03בדנ"פ  .3

. אילו עקרונות של דיני  הפרת אמוניםהתלבטו השופטים על אודות יסודות העבירה של 

 (.שורות 8 עד;  נקודות 10העונשין עמדו ברקע מחלוקת זו? נמקו. )


