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דף סיכום בחינה

מזהה בחינה: 001000257556 מזהה סטודנט: 280148

שם קורס: דיני עונשין

ציון ניקוד מירבי הערה מספר שאלה

 1 תשובה טובה מאוד. 30.00 28.00

 2 יפה מאוד. 30.00 28.00

 3 יפה מאוד. 30.00 27.00

5.00 5.00 4 

 ההיגד אכן לא נכון אך הנימוק הוא שעל רון 5.00 2.00
להוכיח במאזן ההסתברויות ולא מעל לכל ספק

סביר.

5 

1.00 6 

0

ציון בחינה סופי : 92.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

*** לתשומת לבך, במידה וההערות מופיעות ב "ג'יבריש" יש להוריד את הקובץ למחשב
*** reader acrobat - ולפתוח ב
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יפה מאוד! כלומר- פרשנות מצמצמת תראה `טובת הנאה` כהטבה כלכלית בעוד פרשנות רחבה תראה `טובת הנאה` ככל דבר שמפיק רווח מסוים לנאשם (לאו דווקא כלכלי) ובכלל זה קיום יחסים.



באמצעות הצגת מצג שווא



ומה ניתן לטעון מנגד לניתוק הקש"ס?



מדובר בעבירה שותקת ולכן היסוד הנפשי החפצי הדרוש הוא פזיזות (אדישות/קלות דעת). לכן כן צריך להראות רכיב חפצי.



ושניהם גם מעל לגיל ההסכמה.



נכון מאוד
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מאחר שמדובר בשני סעיפי עבירה שונים ונפרדים, ראוי ליישם את מבחני הכניסה אל מתחם הניסיון ואת היסוד הנפשי בנפרד כדי לבחון האם ניתן להרשיע או לא- על כל ס`.
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חבלה של ממש= תוצאה. `של ממש` זה חלק מהתוצאה שהרי אם מדובר ב"סתם" חבלה, אזי לא השתכללה העבירה.



האם בהכרח עונה על "חבלה של ממש"?



ומה ניתן לטעון מנגד לניתוק הקש"ס?



עבירה שותקת= יסוד נפשי חפצי מסוג פזיזות (אדישות/קלות דעת).



האם גם החבטה בראשו לאחר הדיפתו הייתה נחוצה?



ההגנה אכן לא רלוונטית לעניינו- גלית לוקה באוטיזם ומתקשה בהבעת תחושותיה לסביבתה, אך אין זה אומר שהיא בהכרח לוקה גם בנפשה.
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