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Criminal Law
ד"ר שי פרבר
צוות הוראה :עו"ד משה יחזקאל ,נטלי בר ,עדי כהן
עבודה בדיני עונשין
הנחיות לכתיבת העבודה:
פורמט העבודה :פונט  ;12 Davidרווח בין שורות :שורה וחצי
מגבלת מילים1500 :
שער העבודה :בעמוד השער של העבודה – מצד ימין למעלה  -יש לציין את תאריך ההגשה,
ומספר ת.ז.
הפניות :בשלב זה ,אין צורך להקפיד על כללי ציטוט אחיד .הפניות יש לרשום בקצרה
בסוגריים בגוף העבודה בהתאם לכינוי שניתן להם ברשימת הקריאה ,תוך ציון מספר
העמוד ,הפסקה ,או הסעיף הרלוונטיים .לדוגמה :פס"ד פלוני ,השופט חשין ,פס' .)]19

מקורות לעבודה:
א .החומרים שנלמדו עד כה.
ב .הינכם רשאים להשתמש בכל חומר שתמצאו לנכון (חקיקה ,פסיקה ,ספרות וכו').
ג .ניתן להיעזר גם בספר הבא :יורם רבין ויניב ואקי ,תורת דיני העונשין א' (נא לא
לקרוא את כל הספר ,אלא יש לעיין בעמודים הרלבנטיים בלבד).
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 .1צחי ודיאנה ,שני מכורים לסם ,החליטו יחדיו לבצע גניבות מדירותיהם של קשישים כדי
לממן את רכישת הסמים .נודע להם כי שושנה אשר התגוררה בסמוך להם ,מחזיקה
מוחבא בארון כעשרת אלפים  .₪ביום  10.10.2020פרצו השניים לדירתה על מנת לגנוב
ממנה את כספה .היא התעוררה ,וכאשר היא התנגדה ,צחי ודיאנה הכו אותה בראשה,
ובצלעותיה ובגפיה ,עד שהתמוטטה .לאחר מכן ,לקחו את כספה ונמלטו .שושנה אושפזה
בבית חולים ולאחר מס' ימים נפטרה מפצעיה.
נגד שניהם הוגש כתב אישום לפי סעיף  301לחוק  -רצח בנסיבות מחמירות (תיקון מס'
 )137תשע"ט.2019-
דונו בסוגיה המשפטית (יסוד עובדתי ,יסוד נפשי ,טיעוני תביעה והגנה וכו')( .חמישים
נקודות)

 .2עומר ( )38וליטל ( )22הם שכנים לדירה שמדי פעם נפגשים ומעשנים ביחד בבאנג של עומר
(עומר אחראי על האספקה) .ערב אחד ,דפק עומר על דלת דירתה של ליטל ושאל אותה
אם בא לה לבוא "לדפוק ראש" ביחד .ליטל הסכימה .לאחר כמה "סיבובים" על הבאנג
של עומר ,ליטל הרגישה עייפה ומסוחררת .עומר אמר לה" :לכי לישון על הספה" אצלי.
ליטל נשכבה על הספה כשהיא שרויה במצב חולשה ואינה מסוגלת לזוז .עומר התקרב
אליה ,ליטף אותה ועיסה את כפות רגליה .עומר שאל אותה "רוצה מים"? אך ליטל לא
הגיבה .עומר הציע לה לעבור לישון במיטה ולאחר שלא נענה ,הרים את ליטל והניח אותה
על מיטתו .עומר שאל את ליטל "רוצה מסז' טוב בגב? זה בטח יעזור לך" ליטל אמרה
בתגובה "אמממ ...לא יודעת .אולי ...אני קצת עייפה" .עומר התחיל לעסות את גופה
באמצעות שמן ,ליטף אותה ,ובתוך כך הפשיל את מכנסיה והתחכך בה .בשלב מסוים ,הוא
החדיר את איבר מינו לאיבר מינה של ליטל.
נגד הנאשם הוגשו כתבי אישום בסעיפים הבאים :אינוס ,לפי סעיף (345א)( )1ו )4(-לחוק
העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן :החוק); החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית ,לפי סעיף
(7ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג( 1973-להלן :פקודת הסמים)
והחזקת כלי לצריכת סם מסוכן ,לפי סעיף  10לפקודת הסמים.
דונו בסוגיה המשפטית (יסוד עובדתי ,יסוד נפשי ,עבירות בהן ניתן להעמיד לדין ,טיעוני
תביעה ,טיעוני הגנה וכו')( .חמישים נקודות).
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