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 2021 דצמבר

עבירות:    תי ש  קיימותבדין הישראלי   .1 בא    עבירות התנהגותיותסוגי  הנורמטיבי  בהן האיסור 

כשלעצ פסולה  התנהגות  תוצאתיות  מהלמנוע  למנוע    ועבירות  בא  הנורמטיבי  האיסור  בהן 

כלשהי.  לתוצאה  המובילה  במרמה    עבירת   התנהגות  דבר  הינה    415  ' )סקבלת  עבירה  לחוק( 

ויסוד נפשי    לחוק(  18)ס'  יסוד עובדתי  פלילית מורכבת מ  עבירה   . (אבי רומנו)פס"ד    תוצאתית 

  ' ס)רכיב התנהגותי  של מחשבה פלילית. היסוד העובדתי כולל שלושה רכיבים:  לחוק(    19)ס'  

לחוק(18 האסור,   -)ב(  והמעשה  האדם  את    התנהגות  עבורו  שתכתוב  לאלונה  שילם  אילן 

  - רכיב נסיבתי  .(טענת עובדה שאינה אמתוהציג עבודות שאינן שלו )  העבודות לאוניברסיטה

שהופכות   לאסורהנסיבות  ההתנהגות  על  ,  לחוק(  414  ' )ס  'הדבר' ,  את  ציונים  לקבלת  הזכות 

דבר עקב מרמה,  הקבלת , ורכיב תוצאתי )טובות הנאה( ; זמן נוסף שהרוויח עבודות שאינן שלו 

 או הציונים לכאורה.  העבודות אותן קנה מאלונה 

 

קשר סיבתי בין  עבירת קבלת דבר במרמה הינה עבירה תוצאתית ועל כן מחייבת את קיומו של  

על המרמה לשמש    .)פס"ד מרקדו(  שהינה קבלת הדבר במרמה  לחוק(  18  ' )סההתנהגות לתוצאה  

תחילה   ננקוט  כן  ועל  הדבר  של  לקבלתו  ה'אלמלא'  כסיבה  חצירה(במבחן  קשר    )פס"ד אבו 

, טובת  לא היה אילן מקבל את מבוקשו )הציונים  העבודות שילם על  אלמלא  ,  סיבתי עובדתי

האם    י,אובייקטיבהמבחן הצפיות הסבירה   -סיבתי משפטיהקשר ה  כעת נבדוק את(. ההנאה

האם    -מבחן הצפיות הסובייקטיביהיה לצפות זאת? והאדם הסביר )מן היישוב( יכול וצריך  

 אילן היה יכול וצריך לצפות את התוצאה? 

במלואם  פרקליטותה מתקיימים  העבירה  רכיבי  כי  את    תטען  לצפות  צריך  היה  אילן  וכי 

התוצאה תלמידים    התרחשות  של  רב  למספר  עבודות  כותבת  אלונה  אם  כי  וסביר  מאחר 

 .  האוניברסיטה עלולה לעלות על כך, מה שעלול לעורר לו בעיה כי נהג בדרך אסורה

החוקיות(  עפ"י   )עקרון  הפומביות  ס'  העקרון  כי  לטעון  יכולה  דבר    –  415פרקליטות  קבלת 

)אהרון ברק,    מפורסם ברשומות ועל כן אילן היה צריך לשקול את צעדיו בהתאם לחוק   ,במרמה

 (294תורת הפרשנות הכללית, כרך א', 

תוותר לאילן  אלמנט ההרתעה  בנוסף,   במידה והמדינה  הפלילי,  המשפט  הינו חלק ממטרות 

ועל כן, על הפרקליטות החובה   במקרה זה, אחרים יראו בכך לגיטימציה להתנהגות אסורה. 

כדי למנוע עבירות נוספות גם מצידו של )מטרת הגמול(  לדרוש עונש בהתאם לחומרת המעשה  

 ( 2ליות להחמרה בעונשם, )נתנאל דגן, הצדקות גמו אילן, וגם מצד נוספים

כי ואף    מנגד תטען הסנגוריה  עבירה זו הינה עבירה ללא תוצאה שכן לא קיבל את הציונים 

הודח מהתואר. על כן, התנהגותו לא הובילה לטובות הנאה אלא להפך. ייתכן כי תטען כי זוהי  

)פס"ד בר שלום, שבס( על החוק להיות  בהירות וודאות נוסח החוק    ע"בעברה כלל וזאת    אינה 

מתייחס להשגת דבר מסוים בצורה  קבלת דבר במרמה    415  'סספציפי וברור עד כמה שניתן.  

אך האם הגיוני לפסוק זאת על אילן? כידוע, אילן שילם ממיטב כספו על   , לא הגונה או מוסרית

אותן שכן, מדובר בסקיצות  כי רק נעזר באותן עבודות שנשלחו אליו ותיקן  יתכן  ואף י   תהעבודו

י העובדה שכיום, כלל  "שעברו עריכה על ידו ועל כן אין מדובר במרמה. את טיעון זה יש לחזק ע

, אין כל  המקורות משנים עברו גלויים לכל ללא עלות ובפרסומה של האוניברסיטה עצמה. מפה

 . תגלויה ללא עלו הספציפית ששילם עליה או אינפורמצי  ההבדל בין אינפורמצי 
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מתוך חשיבה תועלתנית על    .שיקוםאחת ממטרות הענישה היא  עוד יכולה לטעון הסנגוריה כי  

העבריין לעבור תהליך של חינוך ואילו במקרה זה אילן איננו דמות עבריינית שכן עשה זאת  

אילן מתנדב ב כי  הכלכליים הרבים. להפך, מסופר  אופן קבוע עם  בכדי להתמודד עם קשייו 

במקום לעבוד עוד שעות תמורת כסף. לכן, הענשת אילן לא תשיג תועלת חברתית גדולה  קשישה  

לנזק. לגרום  עלולה  ואף  לפי    יותר  התוצאתנית  בנוסף,  רק  הגישה  חיובית  כאשר  הענישה 

אילן מתואר כאזרח טוב שהתקשה כלכלית לנהל את חייו ביחד עם    התועלת עולה על הנזק.

ילן  כמו כן, אולכן לא ניתן לומר כי הענישה צופה פני עתיד.    לימודיו האקדמיים ולא כעבריין 

דבר אשר מנוגד  ענישה כפולה.  נענש כאשר הדיחו אותו מהתואר וכעת ענישה נוספת תהווה  

 שקובע מידה כנגד מידה.  צידוק הגמולי ל

סביר  על ביהמ"ש להכריע לאור הטיעונים שיעלו מצדם של הפרקליטות והסנגוריה אך עם זאת,  

יבחר להתחשב ברקע של אילן ובנסיבות שהביאו אותו למצב בו הוא מרמה ואכן יעדיף לתת  ש

 עונש מקל בכדי להחזיר אותו לתלם וללמד אותו לקח לעתיד.

חבט עם מוט ברזל בראשו של    ("הגורם")  ר עומ  -בעבירת תוצאהראשית, יש להבחין כי מדובר   .2

  תנהגותי"( מה שגרם ליובל לאבד הכרה ולבסוף לשהות בתרדמת ה "רכיב ה  -מהווה את ה)  יובל

)פלוני    מבחן האלמלאיש לבחון את הקשר הסיבתי העובדתי על ידי    ,)"רכיב התוצאה"(. תחילה

בראשו של יובל, יובל לא היה    ( כלומר, במידה ועומר לא היה מכה 20נ' מדינת ישראל, גרוניס,  

מבחן הצפיות הסבירה  יש להפעיל את    במבחן הקשר הסיבתי המשפטי   מגיע למצב של תרדמת. 

יכול לצפות את התוצאה? והשנייה, האם   ע"י שתי שאלות, האחת, האם האדם הסביר היה 

 (23פלוני נ' מדינת ישראל, גרוניס, האדם הסביר היה צריך לצפות את התוצאה? )

במעשה אלימות  שכן, מדובר  קשר סיבתי משפטי  לאור כך, הפרקליטות רשאית להצביע על  

הראש אזור  לעבר  וחזק  מסיבי  כלי  הסביר    ינו שה  , באמצעות  מהאדם  ומצופה  במיוחד  רגיש 

ם עלולה  להכיר ברגישות האזור ובפעולה האלימה שבה הוא נוקט ומכאן להסיק שהמכה שתיגר

את ללא כל קשר לבעייתו הרפואית של יובל  ולהוביל להשלכות קשות. זלהיות חזקה במיוחד  

והנסיבה המדוברתאלא מתוקף   דורנר,    חזקת המודעות  המדינה,  נ'  זה  2)שי בלזר  (. מקרה 

דוגמא   הדקהמשמש  הגולגולת  לקרות    למבחן  שיכול  ביותר  לגרוע  לצפות  האדם  על  שכן, 

 עומר היה לצפות לגרוע ביותר לפני שביצע את המעשה.  ממעשיו וכן, גם על

, יש להחריף עם אישומו של עומר שכן,  עבירת תוצאהבהמשך לסיווג העבירה כ עבירת הריגה: 

יובל תחת תרדמת.   ואשפוזו של  המעשה שגרם לחוסר הכרתו  בגין  בתוצאה הרסנית  מדובר 

יובל    הפרקליטות תטען כאמור כי המעשה הוא הגורם הישיר למצב התרדמת בו שוהה כעת 

(. מכאן,  43  ,ותוצאה של מוות מוחי שוות ערך למוות )בלקר נגד מדינת ישראל, שטרסברג כהן

 יש להאשימו בעבירת תוצאה מסוג הריגה משמע, להחריף עם עונשו בהתאם. 

היהפרקליטות אף תטען כי מבחינת  היסוד הנפשי:   כוונה    סוד הנפשיעקרון  לעומר  הייתה 

בין   .)א((20 ס' )חוק העונשין,  זדונית ולכן הטענה כי לא התכוון לגרום ליובל לתוצאה זו נפסלת

השניים קיים סכסוך זמן רב ועומר שפעל מתוך רגש של כעס רגעי כתוצאה ממצבה הרעוע של  

וצאת הדחף של עומר  מכוניתו בחר להשליך את האשמה על יובל ולהתנקם בו בצורה אלימה. ת

אף מצביעה על התנהגות בצורה פזיזה ואדישה לתוצאה ומפה שניתן להוכיח כי הייתה מחשבה  

 פלילית מאחורי המעשה. 
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לבקשה להחרפת הענישה בגין האישומים הנ"ל, יש להתייחס לעובדה כי   , בנוסףעבירת מחדל:  

כחלק מן  בעוד עומר פגע ביובל בצורה כזו או אחרת, הוא בחר לנוס מן המקום במקום לטפלו  

המוסרית עומר    החובה  של  זו  בחירה  שנגרמה.  ההרסנית  התוצאה  את  למנוע  אולי  וכך 

( לפיה ישנה חובה  1ס' , א תעמוד על דם רעך)חוק ל משמעותה עבירת מחדל כנגד האמור בחוק

מהמכה   כתוצאה  לחייו.  מוחשית  בסכנה  הנמצא  לאדם  עזרה  להושיט  אדם  כל  על  מוסרית 

החזקה, יובל איבד הכרה ובמקום לעזור לו, עומר ברח מן המקום והפקיר את יובל. כך, המעשה  

ייתה יכולה אולי,  הופך לעבירה חמורה ובפרט כאשר נחשפת התוצאה ההרסנית שנגרמה ושה 

 להימנע על ידי עומר. 

מדובר בעבירה התנהגותית בלבד וזאת כי לא ניתן להוכיח שעומר הוא  מנד הסנגוריה תטען כי  

העובדתי   הסיבתי  הקשר  את  לבחון  יש  כן,  ועל  שנגרמה  ההרסנית  לתוצאה  הישיר  הגורם 

מגביל ובנוסף לכך  נוכח העובדה כי יובל סובל ממצב רפואי    -קשר סיבתי עובדתי  והמשפטי.

העובדה כי מי שמצא את יובל מחוסר הכרה היה אחד השכנים לא ניתן לטעון כי מדובר בגורם  

היחידי לאיבוד ההכרה של יובל ולאשפוזו. יכול להיות שהשכן גורם נוסף האחראי למה שקרה  

ה  ומעבר לכך, היה מדובר במכה חלשה ביותר אזיי עצם מצבו הרפואי של יובל נגרמה התוצא 

אינו מצביע באופן ישיר על    מבחן האלמלאהנ"ל ולא מתוך כוונה או ציפייה של עומר. ומפה ש

, מצידו של עומר, אין  מבחן הציפיותמבחינת    כך שמעשיו של יובל הם האחראיים למעשה זה. 

כל חובת מודעות למצבו הרפואי של יובל ומפה שהתוצאה שנגרמה אינה עומדת כלל במבחן  

המחוקק   אצל  נתגבשה  הסבירה  הצפיות  מבחן  לצד  הדקיקה" הציפייה.  "הגולגולת    הלכת 

  רבן ו המתייחסת לאותם מקרים בהם נגרמו נזקי גוף בלתי צפויים בגלל מצבו המיוחד של הק

( אותם לא ניתן לצפות מראש. עומר אינו מקורב ליובל ואינו  1553, השופט זילברג,  מלכה)פרשת  

פועל   היה  מכיר  והיה  ובמידה  יובל  של  הרפואי  למצבו  מודע  שאינו  שברור  ומפה,  סודו  איש 

אחרת. לא ניתן לטעון כי עומר צפה את התוצאה וזאת למרות היותו אדם סביר והקשר הסיבתי  

   מתנתק.

לנו שיובל אושפז תחת תרדמת    , מאחר וידועהתערבות גורם זרגוריה על  סניכולה לטעון העוד  

לאחר שהמתין לאמבולנס עם אחד השכנים והובל לבית החולים על ידי האמבולנס. מפה שניתן  

הסנגוריה תטען כי הגיוני שבין    דוקטורינת "גורם זר מתערב".לנתק את הקשר הסיבתי על ידי  

עו שביצע  בעצם  העבירה  שהן  שונות  עבירות  בוצעו  תרדמת  תחת  יובל  של  לאשפוזו  ועד  מר 

יובל כמו האשמת הצוות הרפואי באמבולנס ברשלנות כך שאלמלא היו   הגורמים למצבו של 

ובחינת האינטרס שלו בשכן  הטלת ספק  או  חוזר להכרה  יובל  היה  יכול להיות    -מתרשלים, 

מכיוון שרצה להתנקם ביובל אך רצה שעומר    שהשכן היה זה שאחראי לפנצ'ר בגלגליו של עומר

   יבצע את הפגיעה בצורה עקיפה.

מכאן  העקרון לוקה בחסר וכי באירוע זה שאומר  ל'עקרון המזיגה' הסנגוריה עוד יכולה לטעון 

ניתוק הקשר בין התוצאה לכוונתו של עומר הלוא עצם זה שעומר ברח במהרה מהמקום מעיד  

ל מכיוון שלעומר לא הייתה כל כוונה לגרום בכל דרך שהיא לכך  על תגובה טבעית למצבו של יוב

  אשמה מתוך מחשבה פלילית שיובל יאבד את הכרתו או ייכנס למצב של תרדמת. בכדי להוכיח  

לתוצאה   לגרום  היא  המרכזית  שהמטרה  פעולות  של  סדרה  או  מרכזית  פעולה  שתהיה  צריך 

ג   כלשהי ביובל  32  , לנדוי  ה, 'מע)פס"ד  לפגוע  כוונה אמיתית  פועל מתוך  היה  ועומר  במידה   .)
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בצורה הרסנית שכזו, הוא היה יכול להכות את יובל בחוזקה רבה אף יותר ולוודא את הרסניות  

   הפגיעה. מפה נפסלת הטענה למחשבה פלילית מאחורי המעשה.

התחשב בפסיקת  ועל כן יש ל  בעבירת התנהגות בלבדלסיכום, עומר ידבוק בטענתו כי מדובר  

מדובר   כי  תטען  הפרקליטות  ומנגד  חמורה,  העונש  תוצאה  כדי  בעבירת  עד  זאת  תגדיר  ואף 

 עבירת הריגה ומכאן שיש להחריף בעונשו.  

 

כי  לחוק העונשין    3  'ס .3 עונשין למפרע'קובע  על  כלומר,  ,  'אין  יחול  לא  היוצר עבירה  חיקוק 

עקרון  מ   עקרון זה נובעוזאת מתוך חוסר ההגינות שבדבר.    פרסומו כדיןלפני  מעשה שנעשה יום  

במקרה זה, מדובר באזרחים שקנו בעברם דירה   לפיו 'אין עונשין אלא אם מזהירין'.  החוקיות

ליהם לשלם קנס כבד  מסוימת ללא צורך בתשלום מיסים, זאת ללא כל ידיעה כי בעתיד יהיה ע

 או לסכן את הסובבים שלהם שמודעים לרכישה.  

קיימת   המדינה,  מהלכי  האנרכיסטיתכנגד  ענישה.    הגישה  זכות  אין  למדינה  ככלל,  לפיה, 

)למשל ענישה הקשורה לפן ההתנהגותי  הקנס כספי אלא    היא אינהענישה בעבירות פליליות  ה

 ולכן ניתן לטעון כי אין כל הצדקה לקנס שנקבע. (שיקום, מאסר

בניתן   זה  לראות  שלטון  כמהלך  כוח  של  שלילי  במטרה    המדינה ניצול  נועד  המהלך  שכל  כך 

ולא   המדינה  של  הכלכליים  הקשיים  בגין  המדינה  קופת  את  המשפט    "בעלהגדיל  עקרונות 

וכו',  הפלילי לציבור  סכנה  מניעת  או  העבריין  חיי  על    שיקום  הענישה  ולא  צידוקי  בסיס 

 .המקובלים

שכן לפיה בכדי להטיל    ,דוקוטרינת עקרון האשםניתן לטעון כי חלקו השני של התיקון נוגד את  

. האחריות היא ספציפית על חטאו  שא 'אשמה פלילית'יאחריות פלילית צריך שההתנהגות ת 

 נושא באחריות. ומכאן, שמי שאינו רכש נכס אינו   האישי של הנאשם ללא קולקטיביות.

המדינה  מנגד,   נובע  תטען  החוק  תיקון  הגמול,  כי  מידה מעקרון  כנגד  לכך    -מידה  בתמורה 

, כעת יהיה עליהם לשלם מס מוגדל. בנוסף, התיקון נועד להגביר את  שהאזרחים לא שילמו מס

 לפיה, גם הצד ידיעה מהצד השלישי עלולה להרשיע.ההרתעה 
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אינדקס הערות

2.1 נכון. יש לציין שבעבירה זו, הרכיב ההתנהגותי הוא "במרמה" (אילן רימה כפי שתואר כדי לקבל בסופו של דבר משהו). 

2.2 במקרה שלנו- אכן מדובר בציונים. זה שהוא קנה עבודה- זו לא עבירה, אפשר לרכוש עבודות גם לצורך לימוד/השוואה
וכו'. בסופו של יום, מה שרצה אילן להשיג זה ציון טוב ולשם כך רימה (באמצעות רכישת העבודה). לכן זו התוצאה. 

2.3 יש לפרט: האדם האדם הסביר בנעליו של אילן יכול וצריך היה לצפות שעקב התנהגותו (רכישת העבודה והגשתה כאילו
הוא זה שכתב אותה) יקבל ציון לא לו? 

2.4 העניין הוא לא האם האוניברסיטה תעלה על כך או לא. מבחן הקש"ס המשפטי בודק האם אדם סביר בנעליו יכול וצריך
היה לצפות שעקב התנהגותו יקבל ציון שלא מגיע לו, כפי שפורט בהערה הקודמת. המבחן הזה לא בודק האם הוא יכול
וצריך היה לצפות שהוא ייתפס ושהאוניברסיטה תעלה עליו. זה עניין אחר. זה לא חלק מרכיבי העבירה עצמם, אלא קשור
לעניין הסיכוי להיתפס והעונש (זה לחוד וזה לחוד). 

2.5 יש להסביר: מכאן, שאם התוצאה לא השתכללה, היא שהעבירה כולה לא השתכללה (מאחר שמדובר בעבירת תוצאה
בה התוצאה היא מרכיב הכרחי) ולכן יש לזכותו.

3.1 טענה מעולה. בונוס 2 נק'

3.2 מבחינת הפרקליטות- יש להפנות לס' 438 שנמצא בסוף הסימן בו מצויה העבירה ובהחלט עשוי להיות רלוונטי לענייננו:
הפרקליטות תטען שגם אם אילן לא קיבל את הציון לידיו, העבירה הזו עשויה להשתכלל "בין שעברה הבעלות בדבר אל
המקבל ובין שלא עברה"- ולכן, גם אם קיבל ציון נכשל (שלא הגיע לידיו כי סולק עוד קודם לכן), עדיין ייתכן שהעבירה
השתכללה. 

3.3 קיימתן דיון טוב מאוד. שימו לב להערות, חשוב מאוד ליישם אותן להבא.

ניקוד: 32/40
+2 נק' בונוס
סה"כ: 34/40- יפה! 

3.4 חסר סיווג ויישום הרכיב הנסיבתי
חסרה התייחסות להגדרה של "חבלה חמורה" בס' 34כד
האם לדעתכן ניתן להרשיע ע"פ ס' 333?

בסה"כ ניתוח יפה, סדור ומעמיק
37/40

5.1 חסרה התייחסות לעקרון המזיגה
חסרה התייחסות לתתי העקרון של עקרון החוקיות: פומביות, פרשנות מצמצמת, בהירות נוסח החוק.
האם מדובר במחדל?

בסה"כ ניתוח יפה וסדור, ניתן היה להעמיק מעט יותר
17/20
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