
 053111340. ז.ת, ודי ברודר'ר ג"ד: מרצה, דיני עונשין: שם הקורס

עבירה נגד אזרח  -חל עליה חריג. העבירה נעברה מחוץ לישראל ולכן הינה עבירת חוץ -.א. 'חלק א

עבירת : להלן תקרא)הריגה . ולכן יש תחולה לדין הישראלי( לחוק העונשין 15' ס)ישראלי 

הגורם במעשה או במחדל : "התנהגות, 892' ס: נורמה: עובדתייסוד . (892' הריגה או ס, ההריגה

ולכן מותנית " שותקת"העבירה : יסוד נפשי". למותו: "תוצאה, "אדם: "הנסיבה, "אסורים

מודעות : עבירה תוצאתית ונדרש הרכיב ההכרתי. לחוק העונשין 19' במחשבה פלילית מכוח ס

( מודעות לכך שמדובר באדם)הנסיבות  לקיום, (המחדל/לטיב המעשה)לטיב ההתנהגות 

 80' ס( )המחדל ייגרם מוות/לצפות האפשרות שכתוצאה מהמעשה)ולאפשרות שתתרחש התוצאה 

: הוא יכול להיות בכל אחת מהצורות, כיוון שהעבירה שותקת לגבי היסוד החפצי. (לחוק העונשין

מיכל לא דאגה להביא את  -ותההתנהג: עובדתייסוד  -מיכל: יישום. אדישות או קלות דעת, כוונה

לבין התנהגותה ( מותה של יעל)קיים קשר סיבתי עובדתי בין התוצאה . זריקת האינסולין לטיול

 -(התעלמה מחששה שמא שכחה לארוז האינסולין ולא דאגה לבריאות יעל)המחדלית של מיכל 

-ברור כי התנהגותה של מיכל היא סיבה .1"(מבחן האלמלא"או " )אין-בלעדיה-הסיבה"מבחן 

. (12 'ס)יש לאתר מקור חובה לפעול , מאחר ומדובר בהתנהגות מחדלית. אין מוות-בלעדיה

, מסגרת תפקידה של מיכל כאחות מלווה -כמקורות חובה לפעול יכולים לשמש המקור החוזי

כבר הטילה בעבר ש, (לפקודת הנזיקין 34-33' ס)חובת הזהירות המושגית שבעוולת הרשלנות 

 388' ס" )רשימת חובות העשה"ואף  2הזהה לזאת של הורה, אחריות פיקוח של מורה על קטין

כיוון שניתן היה לצפות באורח , קיים קשר סיבתי משפטי. (אחריות לחסר ישע: לחוק העונשין

המחדל יהיו החוליה הקרובה ביותר לתוצאה /כי המעשה, אין חובה. סביר תוצאה קטלנית

שעל פי , וכבר ראינו 3שהינה יותר מאשר מינימאלית, אלא  עליו להיות אחת הסיבות, ורההאס

 ההתנהגות: נפשייסוד . ניתן היה להציל את חייה, ח לו יעל הייתה מקבלת הזריקה"קביעת ביה

מיכל לא הייתה מודעת : במישור ההכרתי. מלווה ביסוד נפשי של מחשבה פלילית מיכלשל 

התעלמות מחשד זה מהווה תחליף . כי שכחה לארוז את האינסולין, חשדהאך , לשכיחת המזרק

רואים אותו כמי שהיה מודע לטיב , מי שנמנע מלברר את אמיתות החשד. למודעות בפועל

. 4ממשי ורציונאלי כנדרש, סובייקטיבי-חשדה היה אישי(. לחוק העונשין( 1()ג)80' ס)ההתנהגות 

ברור גם כי . אחזו בה עת ראתה את יעל שרועה על הרצפהש, על כך יעידו רגשות האשם והבושה

אדם מודע , על פי חזקת המודעות, לגבי אפשרות גרימת התוצאה. התקיימה מודעות לנסיבות

גרימת מוות ברשלנות . 5בדרך כלל למשמעות התנהגותו מבחינת מרכיבי היסוד העובדתי השונים

: התנהגות, 305' ס: נורמה: עובדתייסוד . (305' עבירת גרימת מוות ברשלנות או ס: להלן תקרא)

דורש הלך נפש של  305' ס: נפשייסוד ". למותו: "תוצאה, "אדם: "נסיבה, "הגורם ברשלנות"

, כשאדם מן היישוב יכול היה, היעדר מודעות כלפי רכיב אחד לפחות מהיסוד העובדתי": רשלנות"

: עובדתייסוד  -ניפר'ג: יישום(.  וק העונשיןלח( א)81' ס)להיות מודע לאותו פרט , בנסיבות העניין

אילו : עובדתי-קשר סיבתי. שזקוקים לטיפול רפואי, ניפר לא וידאה אם ישנם ילדים'ג :ההתנהגות

מדובר בהתנהגות מחדלית וחלה עליה חובת הזהירות המושגית . המוות היה נמנע, וידאה הדבר

                                                           
1
 .4/-//, 1 (4)ד מח"פ, מדינת ישראל' לורנס נ /11131פ "ע: למשל ראה 
2
 .70/, 61/( 4)ד ל"פ, מדינת ישראל' אלגביש נ /40437פ "ע: ראה 
3

 .46, 1 (1)ד מא"פ, מדינת ישראל' נ בלקר 41384/פ "ע: ראה 
4

 .816-/81, /87, (/)ד נה"פ, מדינת ישראל' אזולאי נ 1/8300/פ "ע: ראה 
5

העברית  האוניברסיטה, ש הארי סאקר"המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע', חלק א-יסודות בדיני עונשין. ז פלר"ש 

  .416, 408, (4)ד נט"פ, שי בלזר' מדינת ישראל נ /174/30פ "ע: וראה גם. 44/ ,הפקולטה למשפטים, בירושלים



חובת זהירות קונקרטית לדאוג ליעל כמורה  ניפר חלה'על ג. 6שבעוולת הרשלנות בין מורה לתלמיד

, כי אין לצפות ממורה מלווה, ההגנה תטען. שנושאת את תיק העזרה הראשונה, המלווה שלה

לשאול את , שבבקרו של יום הטיול מקבל את תיק העזרה הראשונה על מנת לסייע בסחיבתו בלבד

: משפטי -קשר סיבתי. י מיוחדמי שמוגדר רפואית כאחראי לגבי תלמידים הנזקקים לטיפול רפוא

, הנושא את תיק העזרה הראשונה, מורה מלווה סביר, 7"ציפייה סבירה"במבחן האובייקטיבי של 

כי , על כך תגיב ההגנה. הנזקקים לטיפול רפואי מיוחד, שקיימים תלמידים, יכול וצריך לצפות

ל במסגרת אחריותו לא צריך לצפות מקרה מסוג כזה ואין הוא ח, ממורה שאינו אח במקצועו

ניפר לא 'ג, שיש ילדה שנזקקת לזריקת אינסולין, ברור שלפחות לגבי הנסיבה: נפשייסוד . כמלווה

השאלה שתעלה היא האם קיים מודעות . שיכול להיגרם מוות, הייתה מודעת ומכאן גם לתוצאה

, נסיבות הענייןב, יכול היה להיות מודע, בנעליה" אדם מן היישוב"כי , מחד תטען המדינה? בכוח

כי אדם לא יכול , ההגנה תטען, מאידך גיסא. שבין התלמידים יש מי שנזקק לטיפול רפואי ייחודי

לולא , עובדתית: יישום :יסוד עובדתי -'ורג'ג. בסיכון בגדר הסבירלהיות מודע ואף אם כן מדובר 

סביר תוצאה ניתן היה לצפות באורח , משפטית. התוצאה לא הייתה נגרמת, סרב לתת המזרק

' ורג'ג: כלומר, הייתה מודעות לכל רכיבי היסוד העובדתי' ורג'בהנחה ולג :יסוד נפשי. קטלנית

ננסה להטיל , שקיים אדם שנזקק לזריקה וכחולה סכרת אף יכול לצפות תוצאת המוות, מודע

שיש צורך , מכאן. לא פעל ולכן מדובר במחדל' ורג'מדובר על כך שג: הבעיה. 892' אחריות לפי ס

, מקור החובה לפעול האפשרי היחידי הוא חוק לא תעמוד על דם רעך. למצוא מקור חובה לפעול

או כי יש /ו" האדם עמד לנגד עיניו"לא ברור כי . והרי אין חובה כללית של הצלה 1992-ח"התשנ

קבע בפסיקה שאין בחוק זה כדי לייצר מחדל זיקה מיוחדת בינו לבין הקורבן כנדרש ובנוסף כבר נ

שנים  2ב הוא "הוגדר כי העונש המקסימאלי בארה, לעניין העונש בעבירת ההריגה .ב. 8בר עונשין

, על כך יש להוסיף. לחוק העונשין (ג)15' שנים לפי ס 2ש יוכל להחליט על כל עונש עד "ולכן ביהמ

מדובר , (שנה 80)כפי שהוגדר בתחילה , אליכי גם אם העונש האמריקאי היה זהה לעונש הישר

 . (לחוק העונשין( א)4' ס)בשינוי חיקוק לאחר עשיית העבירה והיה חל החיקוק המקל עם העושה 

בלתי ניתנים "המשמיד או עושה : התנהגות, 858' ס: נורמה: עובדתייסוד . השמדת ראיה. 'חלק ב

, ספר. "1: נסיבה. העשייה כאמור היא הרכיב התוצאתי/ההשמדה, "לפענוח או לזיהוי, לקריאה

: נפשייסוד ". לראיה בהליך שיפוטי, או עשויים להיות דרושים, דרושים. "8, "תעודה או דבר פלוני

מודעות לקיום הנסיבות ומכאן -"היודע. "ורכיב חפצי עבירה תוצאתית הדורשת רכיב הכרתי

( 1)א90' לפי ס. מודעות לטיב המעשה וקיום הנסיבות -"במזיד", (3)א90' מחשבה פלילית לפי ס

: כלומר, "והכל בכוונה למנוע", אך(. א)80' היסוד הנפשי הדרוש הוא מחשבה פלילית לפי ס

כדי שנוכל לדבר על . ובר בניסיון לעבור עבירהמד: יישום". כוונה"דרישה למחשבה פלילית מסוג 

. (ןלחוק העונשי 84' ס)מעשה שאינו הכנה בלבד ועבירה שלא הושלמה : נדרש לשני תנאים, ניסיון

נכנסה קבוצת , מיכל ניסתה להשמיד הראיה על ידי פתיחת הקלטת ובעודה מנסה: עובדתייסוד 

במקרה ? לאור או שמא זהו כבר ניסיון האם פתיחת הקלטת היא רק הכנה לחשיפה. אנשים לחדר

אזור התחום בהתנהגות מינימאלית , "מיתחם ניסיון"די להתנהגות שתמצא באותו , סריס נקבע

כדי , מן העבר השני, שאינה הכנה מצד אחד ובהתנהגות המשלימה את העבירה המוגמרת

                                                           
6
 .5-6ש "ראה ה 
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 .//-4/, /ש "לעיל ה, לורנספ "ע 
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.416, 187( /)ד נו"פ, מדינת ישראל' שלומי ויצמן נ 646301/פ "רע
 



כולה להוביל ברור גם כי חשיפת הקלטת לא י. 9"(מבחן תחילת הביצוע)" שתיחשב כניסיון

אינו פוגם ( המושלמת)חוסר האפשרות לעשיית העבירה . 10לתוצאה אחרת מלבד השמדתה

כיוון שהפסקת , כי יש לפטור אותה עקב חרטה תדחה, וטענה (לחוק העונשין 83' ס)באחריותה 

' ס" )מחפץ נפשה"ולא בשל חרטה  (זהו ניסיון צליח: כלומר) הפעולה נבעה מכניסת האנשים לחדר

כיוון שלא . לא הושלמה העבירה: כאמור התקיים אף הוא, התנאי השני. 11(חוק העונשיןל 82

לחוק  82' ד וס35' ס)חל על ניסיון העבירה דין זהה לעבירה המושלמת , אחרת 858' נאמר בס

כי החליטה , נאמר מפורשות. עובדתימיכל הייתה מודעת לכל רכיבי היסוד ה: נפשייסוד . (העונשין

מיכל חזתה את התוצאה ": כוונה"מתקיימת מחשבה פלילית מסוג : כלומר, להשמיד את הראיה

 . וחפצה בהשגתה

יסוד . נכס: נסיבה, ההורס או פוגע: התנהגות, (נוסח דמיוני) 548' ס: נורמה: עובדתייסוד . 'חלק ג

' היסוד הנפשי הדרוש הוא מחשבה פלילית לפי ס( 1)א90' לפי ס -"במזיד". עבירה תוצאתית: נפשי

תושב ישראל /לא נאמר שמישל הוא אזרח, במקרה זה. העבירה שותקת לגבי היסוד החפצי(. א)80

במובן זה , גם אם נניח כי מדובר בעבירה נגד המדינה, שנית. 14' ולכן לא ניתן להעמידו לדין לפי ס

מישל נעדר שליטה , ((1()א)13' ס)קשרי החוץ של ישראל שהפגיעה בפסל הנדיר ויקר הערך פוגעת ב

באופן תוך כדי נפילה נאחז . יעל נפלה על מישל והוא איבד שיווי משקלו. בעת נפילתו

לא היה בידו לבחור בין עשייתו זו לבין ההימנעות ממנה ולפיכך : כלומר, בפסל אינסטינקטיבי

 .א תוטל אחריות פליליתול (ז לחוק העונשין35' ס)יחול סייג העדר שליטה 
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 .186, /18( 4)ד מח"פ, מדינת ישראל' סריס נ /1/031/פ "ע 
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 ./61, 687( 4)ד נו"פ, מדינת ישראל' נ קובקוב 1/11301פ "ע 
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 .470-474, 61/( /)ד נג"פ, מדינת ישראל' מצראווה נ 401311פ "ע: וראה גם 


