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 למשפט המבויים הקדמה

 הקדמה .א

את נקודת השיא של קורס "כללי המשחק".  –המשפט המבוים מהווה עבור התלמידים, צוות ביה"ס והמשרדים המתנדבים 

ההתייחסות אליו צריכה להיות כאל מחזה המועלה ע"י התלמידים, בבימוי המתנדבים, אשר נכתב כולו מראש, למעט... הסוף! 

 הכרעת השופטים ניתנת ברגע האמת, ואינה מבוימת! 

ובדה זו, בשילוב העובדה כי מרבית בתי הספר מזמנים למשפט קהל: תלמידי כיתות אחרות, הורים ומורים, והריגוש הטבעי של ע

התלמידים בהופעתם כעו"ד, עדים ושופטים, הופכים את המשפט המבוים לנושא המעסיק את מנוחתם וזמנם מרגע ההכנה ועד 

מול סניגורים(; החשיבה על טיעונים מקוריים ומשכנעים; החזרות המרובות; הכנת  למשפט עצמו: התחרותיות בין הקבוצות )תובעים

 ההמתנה מורטת העצבים להכרעת השופטים...! –התפאורה והלבוש; ובעיקר 

 

חשוב לזכור בנוסף, כי עבור תלמידים רבים, עשויה זו להיות הפעם הראשונה בה נותנים להם להשתתף ב"מחזה כיתתי"; העובדה 

ו מכירים מראש את התלמידים, ובוחרים בהם לתפקידים השונים לעתים באופן אקראי, הינה הזדמנות פז נוספת שלנו לחזק כי איננ

 ולהעצים תלמידים חלשים לימודית/חברתית, ולהשפיע משמעותית על בטחונם העצמי.

 

התלמידים וביה"ס, יתעצם האפקט לסיכום, ככל שהמשרד ישקיע בהכנה למשפט המבוים ויהפוך אותו לאירוע משמעותי עבור 

 המצטבר של הקורס, על תכניו ועל משמעות היחשפות התלמידים באמצעותו לעוה"ד המתנדבים.

 

מטרת מסמך זה לרכז ולהציע אפשרויות שונות לעריכת משפט מבוים מוצלח, לאור הנסיון שהצטבר בשנים האחרונות, ולהפיג 

נסיון העבר הוכיח, כי המשפט המבוים עובד, ועובד מעולה! כל שנותר  –ט כדבעי חששותיכם באשר ליכולות התלמידים לנהל משפ

 לכם עתה, זה להכין התלמידים ו... להנות!!!
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 אזרחי או פלילי? –נושא המשפט  .ב

מרביתם פליליים )יואב הדוקר את אלירן בביה"ס, מתוך  –עם השנים נאספו מספר סיפורים שונים ומוצלחים כבסיס למשפט המבוים 

חשש שיותקף, דיון בנושא הגנה עצמית; תלמיד שאינו מסייע ביד חברו הטובע בנחל במהלך טיול שנתי בשל מריבה מוקדמת, דיון 

בנושא חוק "לא תעמוד על דם רעך"; חוואי היורה בפורצים לחווה ובתוך כך הורג אחד מהם, דיון בנושא הגנה עצמית, מתבסס על 

פור אחד אזרחי )אכיפת "חוזה" בין תלמידים, בנוגע להכנת עבודת בית במשותף(. למרבית הסיפור האמיתי של שי דרומי(; וסי

המשרדים נטיה לחשוב שהתחום הפלילי מעניין יותר עבור התלמידים. ואכן, המשפטים המבוימים שנערכו עד היום בהתבסס על 

משרד לשנות כליל את סיפור המקרה ולבנות קייס סיפורים פליליים היו מוצלחים. אולם, חשוב להדגיש, כי ראשית, באפשרות כל 

המתקרב ומתחבר יותר לתחום העיסוק והבקיאות של המשרד )בהקשר זה, כדאי אף להתייעץ עם מחנכת הכיתה בנוגע לנושאים 

ים לא פחות העשויים לענין התלמידים, כמו גם ברגישויות שונות מהן יש להזהר(; ושנית, משפטים אזרחיים שקויימו עד היום היו טוב

מהמשפטים הפליליים ולעיתים אף טובים יותר. ההצלחה כמו גם הזדהות התלמידים עם המקרה שלעיל היו גדולים מאד. בהמשך 

מסמך זה מצויה טבלה המפרטת את מאפייני המקרים השונים, על מורכבותם והיקף ההכנה המומלץ בהקשרם. הסתייעו בה על 

תרצו רעיונות לנושאים נוספים, אתם מוזמנים לפנות לרכז/ת שיעור אחר המלווה את מנת להחליט בדבר נושא המשפט. באם 

 פעילותכם ולבדוק האם נאספו בינתיים חומרים חדשים מארגונים אחרים. 

 

 יש לשים לב למס' נקודות רגישות: –אם בחרתם בנושא הפלילי 

 בדקו את הנושא מול ביה"ס וקבלו הסכמתו.   ישנם בתי ספר המבקשים להמנע מתיאור מקרי אלימות בין תלמידים. אנא

. ילד הצעיר מגיל זה המבצע עבירה פלילית מטופל ע"י רשויות הרווחה ואינו עומד 12לתשומת לבכם: גיל האחריות הפלילית הינו 

הפלילית, להחליט  . לכן, ניתן לשנות הגילאים כדי לעבור את סף גיל האחריות12לדין. בחלק מהסיפורים הנאשמים הינם צעירים מגיל 

 שמדובר בועדה משמעתית של ביה"ס ולא בבימ"ש, או לשפוט כרגיל ובסוף המשפט לציין עובדה זו. 
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 מאפייני המשפטים המבוימים .ג

להלן טבלה המתארת מספר מקרי משפט מבויים, המצויים בקובץ המצורף למסמך זה. הם כולם נוסו בהצלחה רבה על ידי עשרות 

שנם מקרים נוספים בידנו, שהומצאו על ידי משרדים שונים, ובמידה ולא תמצאו אף מקרה מהרשום מטה מתאים ארגונים משפטיים. י

 לכם ולכיתתכם, אתם מוזמנים לפנות אל רכז/ת שיעור אחר המלווה אתכם ולבקשם. 

לכיתה ולארגון )מבחינת  אנו מציעים כי תעברו על הטבלה ותחשבו יחד עם המחנך/ת ורכז שיעור אחר לגבי המקרה המתאים ביותר

יכולת הארגון והמחנכת להשקיע בהכנה למשפט; רמת הכיתה; ענין בנושא המדובר וכו'(. ניתן, כמובן, לחשוב על נושא למשפט 

 מבוים שלא קיים בטבלה אך חשוב להתייעץ עם רכז שיעור אחר לגבי מורכבות המשפט והמלצות העמותה.

 

כותרת 

 המשפט

עילת  /עבירה  נושא מרכזי

 תביעה

מידת מורכבות 

הכי פשוט.  -1)

 הכי מורכב( -4

מספר מומלץ 

של מפגשי 

 *הכנה 

 הערות

אלימות 

 בבית הספר

חשוב לבדוק מראש מול צוות ביה"ס כי אין  3 3 תקיפה הגנה עצמית

לשנות רגישות סביב נושא זה )אם רוצים, ניתן 

את הסיפור כך שאירוע התקיפה התקיים מחוץ 

 מתחום ביה"ס(.

שיעורי בית 

או כדורגל? 

הפרת  –

 חוזה

חוזים )הפרת 

חוזה, הזכות 

לביטול חוזה, 

 חוזה בכפיה(

מומלץ לבדוק האם הועבר שיעור 'חוזים'  2 1 הפרת חוזה

במהלך הקורס. במידה ולא, אנו ממליצים 

 להעביר את השיעור כהכנה למשפט.

"שי חקלאי" 

חקלאי ירה  –

למוות בפורץ 

 ופצע אחר

הריגה וחבלה  הגנה עצמית

 חמורה

אקטואליה: 'מקרה שי דרומי'.  מבוסס על  3 4

מומלץ לא ליידע את הילדים על קיומו של 

עד לתום המשפט המבויים, על  התיקון לחוק

 מנת להותיר את הדיון פתוח. 

 –טיול שנתי 

אי הגשת 

עזרה לילד 

 טובע 

'לא תעמוד על 

 דם רעך'

'לא תעמוד על 

 דם רעך'

מומלץ לבדוק האם הועבר שיעור "אזרחות  3 2

לא תעמוד על דם רעך", במהלך  –פעילה 

הקורס. במידה ולא, אנו ממליצים להעבירו 

 כשיעור הכנה למשפט. 

אלימות 

במגרש 

 הכדורגל

הגנה עצמית, 

הריגה 

 ברשלנות

הריגה, הריגה 

 ברשלנות

חשוב לוודא קודם לכן עם צוות ביה"ס שאין  3 4

מבחינתם שהתלמידים יעסקו  ואפשרירגישות 

בנושא של הריגה, שהינו תוצאה של אלימות 

 .לכך בתוך ביה"ס. יש מקומות בהם לא יסכימו

אי מניעת  הלשנה

 פשע

אי מניעת 

 פשע

במידה והשיעור מועבר בבת"ס יסודיים, מומלץ  2 1

 -דיווח או הלשנה לבדוק האם הועבר שיעור "

אנו  " במהלך הקורס. במידה ולא,האם לספר?

 ממליצים להעבירו כשיעור הכנה למשפט.

העץ 

 והמכונית

 -אזרחי

מנהלי, נזק 

לרכב בשטח 

 ציבורי

תשלום נזק 

שנגרם לרכב 

עקב קריסה 

של עץ בשטח 

 ציבורי 

המקרה מתאים לקורסים שמועברים ע"י רשות  2 1

 מקומית. 
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כותרת 

 המשפט

עילת  /עבירה  נושא מרכזי

 תביעה

מידת מורכבות 

הכי פשוט.  -1)

 הכי מורכב( -4

מספר מומלץ 

של מפגשי 

 *הכנה 

 הערות

בזבוז מים  חיסכון במים

בהשקיית 

 גינה פרטית

השקיית גינה 

פרטית שלא 

לפי הנחיות 

 חוקי העזר

במקרה זה ישנה התייחסות למושגים מורכבים.  2 2

במידה והמקרה מועבר בשכבות גיל נמוכות, 

אנו ממליצים לפשט את המקרה ולא להתעמק 

בהסברים מורכבים שיקשו על הבנת הנושא 

 האקטואלי וחווית המשפט המבוים.

כמו כן, הקנסות נקבעים בלירות ולכן הקנסות 

 דבר מאוד נמוכים.בסופו של 

סחטנות 

 בבית ספר

     

קופירייט או 

 קופילייט

קניין רוחני, 

 זכויות יוצרים

הפרת זכויות 

יוצרים והפרת 

סימן מסחר 

 רשום

 יםשיעוראחד מה מומלץ לבדוק האם הועבר 3 2

' במהלך הקורס. במידה קניין רוחני'שבאשכול 

 יםהשיעוראחד ולא, אנו ממליצים להעביר את 

 כהכנה למשפט.

'לא תעמוד על  שייט בירקון

 דם רעך'

'לא תעמוד על 

 דם רעך'

מבוסס על אקטואליה: 'טביעת השייטת יסמין  2 1

פיינגולד'. ניתן לספר לתלמידים על המקרה על 

 מנת שיוכלו לראות מה היו תגובות הציבור.

 

השלבים , בעלי התפקידים, הנותן רקע והסבר לסדרי הדין"(, מפגש מקדים)"מומלץ תמיד לקיים מפגש הכנה כללי ראשון , ככלל* 

יש לקבוע את מספר המפגשים הנוספים , רמת הכיתהבהתאם למידת מורכבות המשפט ו, בנוסף. בדיון והרציונאל העומד מאחוריהם

לל מועד המשפט , לא כוכולל המפגש המקדים)בטבלה לעיל ציינו את מספר המפגשים המומלץ . שיתמקדו בהכנת המשפט שנבחר

במידה וברצונכם לבחור במשפט מסויים ואין ביכולת הארגון או , עם זאת. לאור נסיון העבר בבתי הספר השונים(, המבויים עצמו

( והיקף חומרי החקירה)תוכן המשפט , במידה ומהיכרותכם עם הכיתה, או לחילופין; ס לקיים את מספר המפגשים המומלץ"ביה

 . על מנת להתאים את המשפט לצרכי ורמת הכיתה, ולהוריד חומרי חקירה לפשט את המקרה ניתן, מורכב מדי עבורה

יש בכך משום צמצום משמעותי . פ"אנו מבקשים שלא לתת לתלמידים טקסטים מוכנים מראש ללמידה בע, בכל אופן –ויודגש 

 . של תהליך החשיבה וההעצמה הטמונים בהתמודדותם עם המשפט

 משך מסמך זה מצוי מערך מסודר למפגש ההכנה הראשון )המפגש המקדים(.בה –** לתשומת לבכם 
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 המשפט המבוים .ד

לאחר בחירת הנושא, יש לתאם את תאריך המשפט וכן חדר בו יתקיים המשפט. רצוי מאוד לקיים את המשפט לא בחדר : מיקום .1

בצורה מרווחת ונוחה, המאפשרת גם  הכיתה אלא באולם גדול יותר בבית הספר, הן כדי לאפשר סידור המקום כ"בית משפט"

 הכנסת קהל צופים, ובעיקר על מנת ליצור הרגשה של אירוע מכובד יותר.

 

ללא קהל מאבד המשפט המבוים חלק נכבד מייחודו ומההתרגשות הנלווית אליו. לפיכך, מומלץ מאד לתאם מראש קהל ומועד:  .2

בה / השכבות הנמוכות יותר, יצפו במשפט המבוים. מומלץ אף עם צוות ביה"ס כי לכל הפחות כיתה אחת מקבילה, אם לא השכ

רצוי מאוד לקיים את המשפט אחר הצהרים או ביום שישי בבוקר. ישנם בתי ספר  -יותר להזמין את ההורים למשפט, ומשכך 

הנ"ל יש  שמגדילים עשות ואף מזמינים נציג מטעם העיריה וכד', והופכים את המשפט לאירוע של ממש. את כל האפשרויות

 להציג מבעוד מועד לצוות ביה"ס ולתאם בהתאם את מועד ושעת המשפט.

לתשומת לבכם: הערך המוסף עבור התלמידים, המורים והמתנדבים, בעריכת המשפט למול אורחים חיצוניים, הינו רב 

דים יצליחו לקיים משפט ומשמעותי ביותר. ואולם, ישנם בתי ספר החוששים להזמין קהל מבוגרים בשל חוסר אמונם כי התלמי

ברמה גבוהה. מנסיון העבר חשוב לנו להדגיש, ונבקשכם להעביר מסר זה לבתי הספר, כי אין כל הצדקה לחששות אלו; גם ללא 

כל משפט שנערך היה שוה צפיה של אורחים.  –הכנה משמעותית מגיעים הילדים לרמה מעולה של עריכת משפט, ועד היום 

בהיר שהבאת הצופים אין משמעותה הפיכת המשפט ל"הצגה". ישנם מורים שמלחץ האירוע גורמים יחד עם זאת, חשוב גם לה

ידיעת העדים מראש מה יישאלו בחקירה הנגדית והכנת תשובותיהם מראש  –לתלמידיהם ללמוד בע"פ את תפקידיהם )כגון 

ויה המעצימה ותרגול 'אמיתי' של בימ"ש, ובע"פ( ובכך נוטלים את העוקץ מהתרגיל החשיבתי שבבסיס המשפט. המטרה היא החו

על התפקידים השונים. הנסיון מלמד שרמת המשפט עולה ככל שהתלמידים לקחו חלק פעיל יותר בהכנה החשיבתית וכתבו 

 בעצמם את השאלות והנאומים, בליווי והנחיית המתנדבים, ולא למדו בע"פ את הטקסטים.

 

 : שופטים .3

תלמידים בלבד; ואולם, רצוי לשלב לפחות מבוגר אחד שיסייע בידם בקבלת ההחלטה. יכול להיות מורכב מ חבר השופטים .א

מניעת משוא פנים...!(, אך  –המבוגר/ים יכול/ים להיות מתנדבים או מורים )שלא היו שותפים בהכנת התלמידים למשפט 

ובין אם שופט אמיתי, עמו יש  ניתן ואף רצוי להזמין דמות בכירה כלשהי, בין אם מהמשרד המתנדב ו/או ביה"ס )מנהל(,

 .לכם קשר )בהקשר זה, נוכל לנסות ולסייע במידת האפשר(

ראשית, יש לאפשר לשופטים זמן התייעצות מחוץ לאולם לצורך קבלת החלטתם; בזמן זה  – להכרעת הדין עצמהבאשר  .ב

)מהותית או פרוצדורלית(. ניתן ניתן לפנות לקהל ולשאול לדעתו, או לערוך דיון על נקודה מסוימת שעלתה במהלך המשפט 

כמובן גם לצאת להפסקה קצרה, אך כדאי להתייעץ מראש עם המורים בהקשר זה, בשל חשש לחוסר ריכוז לאחר מכן 

תלמידים בלבד / גם הורים  –הרכב הקהל , ולערב-בוקר/אחה"צ –)כמובן שהשיקולים ישתנו בהתאם לשעת המשפט 

 ומכובדים(. 

השופטים, ואם יש דמות בכירה כאמור בקרב השופטים, -רצוי כי יעשה זאת אחד התלמידים – להקראת הכרעת הדיןבאשר  .ג

לכבד ולבקש מראש כי יוסיפו מספר מילים לאחר הקראת הכרעת הדין. יש להזכיר לשופטים כי הינם רשאים להשאר 

וסר הבנה לגבי "תוצאות" פעמים רבות בתום המשפט התלמידים נותרים בחחלוקים בדעתם, ולהציג עמדת רוב ומיעוט. 

המשפט ולכן לאחר הקראת פסק הדין חשוב להוסיף מספר מילים בשפה פשוטה יותר המסבירה את החלטת 

השופטים. כמו כן, מומלץ להוסיף מסר חינוכי, המקבל במקרה זה משנה תוקף מעצם היותו מועבר על ידי דמות בכירה 

 ובמעמד מרגש. 
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 אוד להכין מספר אביזרים ולהקפיד על הופעה חגיגית שיוסיפו חן ואמינות לניהול המשפט:כדאי מתפאורה, אביזרים ולבוש:  .4

 .חולצות לבנותתלמידי הכיתה להגיע עם  כלכדאי לבקש מ .א

 לעוה"ד ולשופטים )ניתן אף לבקש שיבואו עם מכנסים/חצאית שחורים...(. להביא גלימותכדאי  .ב

רצוי מאד להכין מראש תקציר של סיפור המקרה, המהווה את הבסיס למשפט, ולחלקו לשופטים ולקהל  סיפור המקרה: .ג

לפני המשפט )כמובן, מבלי לחשוף את טיעוני ההגנה של הנאשם/הנתבע(. ניתן אף להכין זאת בנוסח או מבנה של כתב 

 הסיפור וקווים כלליים של סיפור המקרה(. אישום/תביעה, ובלבד שיהיה קצר ובשפה פשוטה )העיקר שיבינו מי הם גיבורי

 ניתן לבקש ממחנכת הכיתה שתכין רשימה של בעלי התפקידים במשפט לשם סיוע בתהליך ההכנה וכן במשפט עצמו.  .ד

כדאי לבקש מתלמיד אחראי להכין רשימה המפרטת את סדר הופעת התלמידים המשתתפים, עדים ועורכי דין טוענים  .ה

ת הרשימה חשוב להביא ליום המשפט עצמו ולהפקידה בידי התלמיד/ה שמונו לתפקיד אב בית וחוקרים, משני הצדדים. א

 הדין, רשימה זו תסייע בארגון מהלך המשפט המבוים. 

כדאי מאד לדרבן התלמידים לחשוב על רעיונות למוצגים שונים שניתן להביא )כגון: תמונות של הפציעה; תחבושת;  מוצגים: .ו

 יואב, המעיד על שנאת המורה אותו ומחליש אמינותה... וכד'(. גליון ציונים שלילי של

כדאי לבקש מהמחנכת להגיע עם קבוצת תלמידים כחצי שעה לפני הזמן, להכנת החדר / האולם באופן אולם ביהמ"ש:  .ז

 המדמה את אולם ביהמ"ש, באמצעות שולחנות ארוכים המוצבים באופן המתואר בהמשך ומולם ספסלים/כיסאות  לקהל.

שם הכנת האולם תוכלו להקים מעין "ועדת קישוט" ממס' תלמידים, שיכולים אף להגדיל לעשות ולהכין שלט גדול: "משפט ל

מדינת ישראל נגד יואב" וכד'... עליהם להגיע, כמובן, לפני הזמן, ולהכין האולם למשפט.  1234/06מבוים", או: "ת.פ. 

להביא להשתתפותם בפעילות של תלמידים שאינם מעוניינים לקחת  אפשרות מינוי מספר תלמידים לוועדת קישוט יכולה

 חלק במשפט עצמו.

 שיוצבו על השולחנות )עו"ד מטעם ההגנה/התביעה; שופטים; עדים(.  שמות + תפקידיםעם  שלטיםכדאי להכין  .ח

 ניתן להציב דגל ישראל ו/או סמל ישראל מאחורי השופטים )אפשר לבקש מהמחנכת להביא(. .ט
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 ם בית המשפטתרשים אול .ה
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 שפט המבויםמהכנה ל .ו

שיעורים לשם הכנת התלמידים למשפט המבוים. במידה והוחלט לקיים שיעור הכנה אחד  1-3מומלץ להקדיש  מועד ההכנה: .1

יש להעבירו לפחות שבוע לפני קיום המשפט, כאשר רצוי ששיעור ההכנה יהיה יותר ארוך מהרגיל )רצוי שיעור כפול, או פיצול 

 לק בשיעור וחלק במהלך הסיור למשרד(.ח -ההכנה 

 

גם במהלך( הביקור במשרד המתנדב, היתה מעולה; התלמידים,  –הנסיון מלמד, כי הכנה שנערכה במהלך )או מיקום ההכנה:  .2

המתרגשים גם כך מעצם הסיור במשרד עו"ד אמיתי, מייחסים למשפט המבוים ולתפקידם בו רצינות וחשיבות גבוהים יותר, 

כנה מושקע כאשר הם מכינים טיעוניהם בחדר ישיבות "אמיתי" או בספריה המשפטית.... כמובן שאין בכך הכרח, וגם מפגש ה

ו"מתלהב" המתבצע בביה"ס יכניס את הכיתה לאוירה הנכונה, אך אין ספק שהשילוב של "לראות את הדבר האמיתי" יחד עם 

 פגישת המתנדבים במשרדיהם, מספקים חויה ענקית לילדים. מומלץ ביותר! 

 

לפני קבלת ההחלטה על נושא המשפט המבוים, כדאי להתייעץ עם הצוות החינוכי )מחנכת, מנהלת,  שיתוף בית הספר: .3

יועצת...( על מנת לראות האם יש נושא מסוים בו מבקש בית הספר לטפל, והוא מתאים לשמש כנושא סביבו יבנה המקרה 

הזדמנות מצויינת לבחינה וחשיבה אודות  המשפטי. תהליך הלמידה וההכנה המתבקשים לקראת המשפט המבוים עשויים להוות

נושאים חברתיים וחינוכיים הרלוונטיים לתלמידים. כמו כן, ייתכן והנושא הנבחר על ידי המשרד נוגע ברגישות הקיימת בבית 

הספר וחשוב לבדוק זאת מראש. שיתוף פעולה סביב אירוע זה יהפוך את אירוע המשפט וההכנה אליו למהנה ומשמעותי יותר 

 עבור המתנדבים והן עבור צוות בית הספר.. הן

 

הניסיון מראה כי משפטים מבוימים מוצלחים הנם אלה אשר נתפסו כפרויקט המשותף למשרד ולצוות בית  שיתוף  המחנכת: .4

הספר. על כן, רצוי מאד לערב את מחנכת הכיתה ולבקשה לסייע לתלמידים בהכנות ובחזרות. למחנכת הכיתה יש מידע רב 

תלמידים ודרך העבודה המומלצת עמם וכמו כן, בהיעדרכם, היא הדמות המלווה אשר תערוך עמם חזרות ותנחה את אודות ה

צוותי החשיבה. עם תחילת תהליך ההכנה מומלץ לערוך מפגש בו תוכלו להסביר כיצד בנוי המשפט )סדר המשפט, בעלי 

לת התלמידים המכינים את התפאורה; בעריכת חזרות עם תפקידים וכו'( וכיצד הייתם רוצים שתסייע בידכם )לדוגמא: בהפע

העדים וכו'; בהכנת הזמנות להורים, באם אלו מוזמנים כאמור(. בנוסף, ניתן וכדאי להעביר לה את קובץ העזר למחנך המצורף. 

 שלא תסגיר את טיעוני הצדדים בעבודתה עם התלמידים.  –חשוב להדגיש בפניה את נושא התחרותיות 

 

לעבודה עם  –מתנדבים בהכנה למשפט המבוים )האחד  4לפחות לאור ריבוי התפקידים במשפט, רצוי כי יהיו  בים:מס' מתנד .5

לקבוצת העדים; והרביעי לשופטים + האחראים על התפאורה וסיוע לשאר  –לקבוצת ההגנה; השלישי  –קבוצת התביעה; השני 

נסיון העבר הוכיח שמשפט שנערך ע"י אלו שהכינו אותו . צמומאד רצוי כי אותם המתנדבים יגיעו גם למשפט עהקבוצות(. 

בהיבט  –הן בהיבט הלוגיסטי ובעיקר  –היה שוטף ו"מוצלח" יותר, תוך שגם הילדים וגם עוה"ד עצמם הרגישו מחוברים יותר 

אפילו, לעתים,  –התכני תחרותי! עוה"ד המתנדבים הביעו יותר התלהבות לסייע לקבוצה "שלהם", שמרו על סודיות טיעוניהם 

 מחבריהם המתנדבים...)!( והביאו את המשפט לרמה גבוהה ומהנה הרבה יותר. 

 

לפני תחילת העבודה בקבוצות על פי התפקידים השונים, כדאי להסביר לכלל תלמידי הכיתה את האופן  הסבר סדרי הדין: .6

 והשלבים על פיהם מתנהל משפט, ולהסביר כל שלב: 

 –קבלת תשובת הנאשם לכתב האישום  –המחיזו...(; אם מדובר במשפט הפלילי הקראת הארוע )ניתן גם ל

טענת הגנה וכו'; נאומי פתיחה; פרשת התביעה )חקירה ראשית + נגדית(; פרשת ההגנה )חקירה  -הודאה/הכחשה/טיעון מוקדם 

 דת לו טענת ההגנה( + גזר הדין.ראשית + נגדית(; נאומי סיכום; הכרעת הדין )ביצע / לא ביצע את העבירה; עומדת / לא עומ

 כדאי אף יותר להכין דף הסבר, אולי עם תרשים זרימה, המפרט סדרי הדין; ניתן אף לשכפלו עבור הקהל.

 

)לשיקולכם באם להעשיר ידיעת התלמידים בנושא(: בביהמ"ש לנוער, יש הבחנה ברורה בין  לידיעתכם ולהעשרתכם בלבד

הדין. גם אם נקבע בהכרעת הדין כי הנער ביצע את העבירה, הרי שאין זה עדיין מחייב שלב הכרעת הדין לבין גמר או גזר 
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הרשעה+דרכי ענישה )בפועל, דרכי  אואי הרשעה+דרכי טיפול  –הרשעה. ביהמ"ש רשאי לפעול באחת משתי הדרכים הבאות 

למשל, וביהמ"ש יכול להיות יצירתי הטיפול והענישה עשויים להיות זהים לגמרי, למעט שליחה לכלא או מתן עבודות שירות 

בפתרונותיו: פיקוח של שירות המבחן, קנס, פיצוי, מכתב התנצלות, של"צ = התנדבות בקהילה, מעון פתוח/נעול ועוד; אך 

מתן  –מטרתם והמסר המועבר לקטין הוא שונה לגמרי, בהתאם להחלטה בדבר ההרשעה/אי ההרשעה והכותרת של "טיפול" 

 נגמרו הצ'אנסים, הנער "עבריין" ומצריך הרתעה(. –איה שיקומית, או "ענישה" הזדמנות נוספת ור

 

באפשרות המתנדבים להכין מראש את כתב האישום / כתבי הטענות  –ישנן שתי אפשרויות  כתבי הטענות ושאלות החקירה: .7

 )כתב התביעה וכתב ההגנה(, או להכינם יחד עם התלמידים. 

רצוי להכינם יחד עם התלמידים, תוך מתן הסבר מראש על כללי החקירה –הנגדית( באשר להכנת החקירות )הראשית ו

)ראשית/נגדית( ועל מטרת החקירה. כדאי לדרבנם לחשיבה יצירתית, בפרט בכל הנוגע לחקירה הנגדית )כאמור, ניתן להמציא 

 ראיות ולהביא מוצגים שונים לסיוע לקו החקירה(.

 

קבוצות כרטיסיות עם הסבר על מטרת הנאום, משפטי פתיחה וסיום אופייניים לנאום כדאי לחלק לנאומי פתיחה וסיכום:  .8

 פתיחה/סיכום, ועיקרי התוכן שצריכים להופיע בנאום )דוגמאות מופיעות בסוף הקובץ'(.

 

ניתן להכין מראש תקציר של הרקע המשפטי הרלוונטי )סעיפי החוק הקובעים את העבירה או ההסדר  חומר רקע משפטי: .9

 שהופר; סעיפי החוק המעלים טיעוני הגנה שונים; תקדימים וכו'(, ולחלקו לכיתה.

 

, למשל, חשוב מאד כבר למן תחילת ההכנה למשפט המבוים ליצור אוירה תחרותית בין הקבוצות השונות. בעבר תחרותיות: .10

 היו קבוצות תלמידים שלא הסכימו לשוחח אף עם המתנדב שסייע לקבוצה השניה, שמא ירגל ויעביר טיעוניהם לצד השני...!

 

 תלמידים –בעלי תפקידים  .ז

גם אם בפועל לא כולם יופיעו  –ככלל, חשוב שלכל תלמיד יהיה תפקיד כלשהו בהכנה למשפט המבוים מס' בעלי התפקיד:  .1

ש להדגיש בפני התלמידים חשיבות מלאכת החשיבה וההכנה קודם למשפט, וניתן לספר שגם במציאות עבודת במשפט עצמו. י

ההכנה נעשית לרוב ע"י צוות עו"ד, הגם שיתכן ורק חלק מהם מופיעים לבסוף בפני ביהמ"ש. מספר התלמידים יקבע לבסוף את 

חקירה  –לחלק מעורכי הדין לחקור חקירה ראשית ולחלקם פרישת חלוקת העבודה ביניהם: אם מספר התלמידים רב ניתן לתת 

נגדית, כאשר כל עו"ד חוקר עד אחד ופעם אחת. אם המספר מועט, ניתן לאפשר לחלק מעורכי הדין לחקור פעמיים. שחקו עם 

 התפקידים והחקירות לפי מספר התלמידים.

 

 :התפקידים האפשריים .2

י מאד בתחילת המשפט להמחיז המקרה. בכל מקרה, המתלונן הינו עד : רצוהמתלונן / התובע הנפגע + הנאשם / הנתבע .א

תביעה; הנאשם יושב פיסית במקום המיועד לו. אפשר לבחור הדמויות גם על פי חזותם החיצונית )לדוגמא, בסיפור הפלילי 

 ב...(. מתלונן גבוה ונאשם נמוך יותר וצנום, באם רוצים להדגיש "הבדלי הכוחות" והחשש בו היה מצוי יוא –

 

, X: בתוכה להחליט על מי ממונה על נאום הפתיחה, נאום הסיכום, חקירה ראשית של עד קבוצת התביעה / קבוצת ההגנה .ב

 וכו'. Yחקירה נגדית של עד 
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: כמו במציאות, יש לבקש מקבוצת התביעה תוך זמן קצר להציג רשימה של עדי תביעה מטעמה. לאחר מכן, קבוצת העדים .ג

)משני הצדדים(, על מנת  עדים 4 -רצוי להקפיד כי בסה"כ לא יהיו למעלה מיג את רשימת עדיה. לבקש מההגנה להצ

שלא להאריך המשפט יתר על המידה. על העדים מטעם כל צד להפגש אך ורק עם הצד שמזמן אותם, לצורך הכנתם 

ו לעדים על חשיבות שמירתם לעדות. הדגישו שהעד לא פחות חשוב מעו"ד! אמינותו היא תנאי להצלחת החקירה. הבהיר

על אובייקטיביות. הנחו אותם לבנות לעצמם דמות שלמה, על מנת שיוכלו לענות גם על שאלות בלתי צפויות בחקירה 

 לא רק ידע על הפציעה, אלא גם על עצמה: איפה למדה, מה נסיונה וכו'(. –הנגדית )למשל: אחות ביה"ס 

 

: לפחות שלושה. חשוב להבהיר להם חשיבות האובייקטיביות שלהם; העובדה כי אסור להם לשמוע מחבריהם שופטים .ד

.... ניתן ממש לערוך להם ניתן לפוסלם בביהמ"ש בשל חשש למשוא פניםמראש הטיעונים השונים שיועלו בפניהם; וכי 

הדין, סעיפי החוק והאפשרויות השונות הכנה נפרדת, לתת להם מראש רקע משפטי רלוונטי ולהסביר להם את סדרי 

העומדות לרשותם במסגרת הכרעת וגזר הדין )כמו גם שיקולי הענישה השונים העשויים להנחות החלטתם(. היות שמעבר 

 להכנה זו, אינם מעורבים בפועל בהכנות של הקבוצות, ניתן אולי לצרף אותם ל"ועדת הקישוט" )ר' להלן(.

 

קבוצה שתהא אחראית על כל הצדדים הטכניים של המשפט: הכנת השלטים, התפאורה וכו'.  : כאמור, כדאי ליצורשונות .ה

זה לא מחייב שלא יקבלו גם תפקידים נוספים במסגרות דלעיל, אך זה מאפשר לתלמידים שמתעקשים שאינם רוצים להיות 

 מעורבים ממש במשפט, לקחת בכל זאת חלק ולהיות מעורבים.

 

 מומלצת חלוקת תפקידים .3

 – עו"ד

  עבור כל צד )תביעה / הגנה( מומלץ להקצות תפקידים על פי החלוקה הבאה-  

 עו"ד אחד )במידת הצורך ניתן לחלק את התפקיד לשני תלמידים(. - פתיחה נאום

 מומלץ להקצות תלמיד עבור כל חקירה, בהתאם למספר העדים   – חקירות 

תלמידים האמונים על החקירות הראשיות / הנגדיות  4כל צד יהיו עדי הגנה, הרי שב 2-עדי תביעה ו 2אם יש  –)לדוגמא 

 שלהם(.

  מומלץ לקבוע מראש )בעיקר במקרה של ריבוי עדים( הגבלה למספר השאלות, על מנת שלא להאריך יתר על המידה

כל חקירה נגדית תכלול ; כל חקירה ראשית תכלול עד חמש שאלותאת המשפט ולהעמיס מידע על הצופים )למשל: 

 (כל חקירה חוזרת תכלול עד שתי שאלות; עד שבע שאלות

  עו"ד אחד )במידת הצורך ניתן לחלק את התפקיד לשני תלמידים(.  -נאום סיכום 

 – עדים

 .על פי המקרה 

 שניים. –מינימום 

 מקסימום ארבעה )קשה לתלמידים/צופים לעקוב לאורך זמן אחר המשפט(. –ממליצים 

 – שופטים

של התלמידים בחבר השופטים. עם זאת, מומלץ כי גם אחד המתנדבים )או מבוגר מטעם ביה"ס או חשוב שתהא נציגות 

אורח חיצוני( יקחו חלק בהרכב, על מנת לסייע לתלמידים ולהבטיח דיון מעמיק מטעמם והתייחסות לטענות וההוכחות 

 שהועלו במהלך המשפט.

 

תות במשפט וכד'(, ניתן להמציא בעלי תפקידים נוספים )כגון: שלוש כי-: במידת הצורך )כיתה גדולה, שיתוף שתייםהערה

שוטר/רופא שהגיע למקום, הורה וכד'( כמוסבר ב"טיפים מעולם התיאטרון",  –קלדן ביהמ"ש, מאבטחים, עדים נוספים 

  במסמך זה. 13המצוי בעמוד 
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על פי רצון התלמידים, ככל הניתן; בחירה יש מספר אפשרויות לבחירה: חלוקה שרירותית; בחירה  אופן בחירת בעלי התפקיד: .4

על פי הגרלה )בהתאם למס' בעלי התפקיד הנדרשים בכל קבוצה(; עריכת "בחירות" לתפקידים "נבחרים" )כגון: ראש צוות 

כגון: קבוצת העדים )חשוב שייבחרו תלמידים שיודעים  –התביעה/הגנה, שופט וכד'(; עריכת "אודישנים" לחלק מבעלי התפקיד 

יג, ושלא יפחדו לאלתר תשובות כשינסו "להפיל" אותם בחקירה הנגדית...(; ועוד. יצויין, כי אפשרות עריכת ה"אודישנים", להצ

אם יש זמן, מהוה בפני עצמה סוג של הכנה, במהלכה ניתן ללמד התלמידים כיצד כדאי להציג טיעון, מה חשוב ומה לא חשוב 

 )או אף מזיק( לומר וכו'. 

משפט המבוים נתפס בביה"ס כאירוע ייצוגי אליו מוזמנים הורים ואף נציגים רשמיים ממחלקות החינוך המקומיות. פעמים רבות, ה

עקב כך, יש נטייה למחנכות הכיתה לבחור בעצמן את התלמידים המתאימים לתפקידים השונים כדי לוודא קיום משפט מרשים 

ולקים לתלמידים הנתפסים כמובילים ו"חזקים" ולא לתלמידים ומוצלח. באופן זה, התפקידים הראשיים עלולים להיות מח

הבולטים פחות. במקרים כאלה, אנו ממליצים להציע לבית הספר כי המתנדבים יבחרו את התלמידים באחת הדרכים המוצעות 

תאפשר ולאחרי הבחירה, תערך התייעצות עם מחנכת הכיתה. התייעצות זו תאפשר למחנכת הכיתה לחוש מעורבת וכמו כן, 

בקרה והתייעצות במקרים בהם נבחרו תלמידים שאינם מתאימים )בעבר היו מקרים שעקב רצון מבורך לקדם תלמיד מפריע או 

חלש ניתנו תפקידים לתלמידים שביום האירוע לא הגיעו או "נשברו" מתוך מתח והתרגשות(. חשוב להתייעץ עם המחנכת באיזה 

 רוצים לקדם ולהעצים. אופן ניתן לערב תלמידים מתקשים אותם 

הגנה, שופטים  – 2תביעה, ה' – 1כדאי לחלק התפקידים על פי הכיתות עצמן: ה' –לשתי הכיתות  במקבילבי"ס בו מועבר הקורס 

 נציג מכל כיתה וכד'. זה מוסיף תחרותיות ברוכה. –

 

על טיעוני הצדדים והכנת רשימת חשיבה קבוצתית רצוי בתחילה לעבוד עם התלמידים בקבוצות ) עבודה בקבוצות/בודדים: .5

( ובהמשך, ניתן לחלקם לזוגות, ע"פ חלוקת התפקידים הפנימית: הכנת נאום הפתיחה; הכנת החקירות, כל זוג עדים מטעמם

עד, ולהכין החקירה -עובד על הכנת החקירה של עד אחר )בהכנת החקירה הראשית, כדאי להנחותם לשבת בזוגות של עו"ד

 סיכום.ביחד(; הכנת נאום ה

 

 מתנדבים –בעלי תפקידים  .ח

 הנחיית הקבוצות האמורות. .1

ניתן למנות מתנדב שינחה את האירוע, ויסביר לקהל לפני כל שלב את העומד להתרחש )כגון: לפני החקירה  מנחה האירוע: .2

הנגדית הראשונה, להסביר מטרת החקירה וההבדל בינה לבין החקירה הראשית. זה מאפשר לענות על שאלות במהלך המשפט, 

ביר. בזמן התדיינות השופטים יוכל המנחה לסכם  עבור ואם עולה משהו כמו רצון לחקירה נגדית, עד עוין וכו' המנחה מס

 התלמידים את המשפט שנערך ואת השיקולים העומדים בפני השופטים (. 

 .שופטים .3

 : היו משרדים בהם דווקא המתנדבים שימשו כעדים, והיה זה מוצלח ומשעשע ביותר.עדים .4

 דגשים אחרונים .5

  אתם ומהיכן הגעתם וכן כמה מילים על הקורס. את המשפט כדאי מאוד לפתוח בהקדמה קצרה: ספרו מי 

  תלמידים עלולים להילחץ מניהול המשפט )בין אם הוא מול הוריהם ובין אם לא(. השתדלו להרגיע אותם ואם מישהו

 מהם מתבלבל או טועה, תקנו אותו בעדינות והמשיכו הלאה.

חורים. העדים יכולים להיות לבושים התאם לדמות : למשפט עוה"ד והשופטים צריכים להגיע בחולצה לבנה ומכנסיים שלבוש .6

 אותה הם משחקים )רצוי שיתחפשו ואף יוסיפו אלמנטים הומוריסטים(. המתנדבים יביאו, אם הם יכולים, גלימות אמיתיות. 

 

 הנו! יהנו! תיהנו! תית

 ויה מאתגרת, מספקת ומלאת כיף והומור, אם לוקחים אותה ברוח הנכונה!ומדובר בח

 בהצלחה!
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 הצעה למבנה שיעור ההכנה למשפט המבוים .ט

 דקות( 45 -הכרת המקרה ואופן ניהול המשפט )כ

המדריך יאמר לתלמידים כי אנו קרובים לסיומו של הקורס. בקרוב יתקיים המשפט המבוים ויחולקו התעודות לסיום הקורס. השיעור 

היום יתמקד בהכנת התלמידים לקראת המשפט המבוים, שיהווה את שיאו של הקורס ויהיה, בתקווה, פעילות חוויתית ומיוחדת עבור 

 כולנו. 

נים שונים מעבודתו של עורך הדין ומעולם המשפט. כעת למעשה, ניתנת לכם האפשרות להתנסות במהלך הקורס נחשפתם לפ

 בעבודתו של עורך הדין. 

 

 פלילי/אזרחי: ניתן לתבוע בבית המשפט בשני מישורים, פלילי ואזרחי. מהו המישור הפלילי מהו האזרחי? 

 

יעסקו במשפט שיערכו בכיתתם. יש לשאול: מיהו התובע במישור לאחר שהתלמידים עמדו על ההבדל יש לומר להם מהו ההליך שבו 

 האזרחי/פלילי?

 

 התלמידים יקבלו את דף המקרה. המדריך יקרא עם התלמידים את המקרה )באופן דרמתי ומותח...(. 

 

טיעונים של המדריך ישאל את התלמידים מהם תחושותיהם לגבי המקרה, תוך שהוא מכוון בשאלות ורושם על שני צידי הלוח את ה

 הצדדים השונים. יש להשאיר מקום באמצע הלוח להמשך. 

 

המדריך יספר בקצרה על סעיפי החוק הרלוונטיים, תוך שהוא נותן הסבר כללי לגבי כל סעיף חוק )ומשייך לטיעונים הראשוניים 

 שנכתבו על הלוח(. 

 

למידים, הולכים להפוך למשך זמן קצוב לבית משפט המקרה בו אנו דנים כעת הגיע לבית המשפט של בי"ס _________. אתם, הת

שבו יתקיימו כל הפונקציות שקיימות בבית משפט אמיתי: עו"ד, תובע, נתבע, עדים, קלדנ/ית, סדרן, ואפילו שופטים. לכן, חשוב 

 שלקראת המשפט תבינו מהם סדרי הדין בבית המשפט. 

 

 מש באיור להמחשת פרוצדורת המשפט. המדריך ישרטט במרכז הלוח את מבנה אולם בית משפט וישת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מהלך המשפט)תביעה מול הגנה( ואת  תפקידי הצדדים השוניםלפי האיור, יסביר המדריך את 

 דוכן עדים נאשם

 שופטים

 התביעה ההגנה
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 תביעה.  –נאום פתיחה  .א

 הגנה.  –נאום פתיחה  .ב

  ן הוכחות. אם הועבר שיעור בנושא ראיות, זה הזמן לקשור בין הדברים(. הוכחות )להסביר מה .ג

  להסביר כי בחקירה ראשית המטרה יש חקירה ראשית + חקירה נגדית של ההגנה ) -עדי תביעה  –פרשת התביעה

פיל' היא לספר את הסיפור, ואסור לעו"ד לכוון את העד. רק שאלות פתוחות. בעוד שמטרת החקירה הנגדית היא 'לה

 את העד ולקעקע את אמינותו, ולכן אפשר להיות יותר תיאטרליים ולהשתמש בשאלות סגורות ומכוונות יותר(. 

  חקירה ראשית + חקירה נגדית של התביעה.  –עדי הגנה  –פרשת ההגנה 

 תביעה.  –נאום סיכום  .ד

 הגנה.  –נאום סיכום  .ה

 . בעצם יידרש פה ביהמ"ש הכרעת הדין של ביהמ"ש. בהקשר זה אפשר להסביר בקצרה למה .ו

 

 דקות( 45 -הכנה ראשונה )כ

יש לחלק את הכיתה לקבוצות: תביעה, הגנה, שופטים. יש להסביר שמעתה אסור לתלמידים לדבר עם חבריהם מהקבוצה הנגדית 

 על המקרה וכמו כן, אסור לשופטים לדבר עם חבריהם עורכי הדין על המקרה, שמא ייפסלו בשל חשש למשוא פנים. 

 

במידה והכיתה גדולה, יש לחשוב על תפקידים נוספים )ועדת קישוט שתכין שלטים כמו 'תביעה', 'הגנה', מספר התיק, 'בית משפט 

של כיתה....', 'דוכן עדים'. מומלץ לשוחח עם המחנכת מראש ולבקש ממנה להביא חומרים מתאימים להכנת התפאורה: בריסטולים, 

 יש לבקש מבעלי התפקידים השונים להכין בעצמם את השלטים(.  לורדים וכיו"ב. אם הכיתה קטנה, 

 

 בשלב זה מתחילה העבודה בתוך כל קבוצה:

 חשיבה קבוצתית על הטיעונים העיקריים ככלל, ועל מה שהם רוצים בגדול להוציא מהעדים.  .א

מהם ינאם את נאום  בין שישה לשמונה עורכי דין, בהתאם למס' העדים הצפויים )אחד –חלוקה פנימית של תפקידים  .ב

 הפתיחה, אחד את נאום הסיכום אחד לכל חקירה ראשית או נגדית(. 

כל עו"ד מתחיל לעבוד על החלק שלו. עוה"ד שחוקרים את העדים עובדים יחד איתם. הם מכינים את השאלות והתשובות  .ג

ם לטענות שבוודאי ינסה יחד וכן מנסים להתכונן לקראת החקירה הנגדית )לחשוב מה צפוי הצד השני לשאול, בהתא

 להוכיח(. 

מתנדב נוסף יעבוד במקביל עם קבוצת השופטים. יש להסביר להם את סעיפי החוק ואת האפשרויות העומדות בפניהם.  .ד

 כמו כן יש לשוחח על עניין משוא הפנים והאובייקטיביות. 

  

 הםלשבת ולהכין ממושכות את התיק של כיםצרי רכי הדיןכי בניגוד לסרטים, במציאות עולתלמידים  להבהירחשוב בתום השיעור 

 ... במשפט עצמוהקרוב, סיכוייהם יגברו  הזמןלביהמ"ש. לכן, ככל שישקיעו יותר בעצמם במהלך  יםמגיע םלפני שה

 

לבוש: למשפט עוה"ד והשופטים צריכים להגיע בחולצה לבנה ומכנסיים שחורים. העדים יכולים להיות לבושים בהתאם לדמות אותה 

 הם משחקים )רצוי שיתחפשו ואף יוסיפו אלמנטים הומוריסטים(. המתנדבים יביאו, אם הם יכולים, גלימות אמיתיות. 
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 משפטי פתיחה:

 תבקש היום להוכיח כי......בית המשפט הנכבד! התביעה 

 היום יוכח בפניכם, קהל רב ונכבד, כי הנאשם נמצא פה על לא עוול בכפו

 

 עיקרי הדברים:

 טענתנו העיקרית תהא כי...

 אנו נוכיח בפניכם היום כי....

 אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי....

 

 

 תיאור מהלך המשפט:

 עדי התביעה אותם נבקש לזמן היום הינם...

 ד השופטים, אנו נביא בפניכם היום עדויות המוכיחות מעל לכל ספק כי....כבו

 

 משפטי סיכום:

 ולכן נבקש ביום מבית המשפט להרשיע את הנאשם ולהענישו בצורה מחמירה למען יחזיר חובו לחברה

 בית המשפט מתבקש לזכות את הנאשם מכל אשמה!

 ניו של בית המשפט ולהסית את הדיון טענות חבריי התובעים אינן אלה נסיון לזרות חול בעי

יש לנו חשש רב שמא אם לא תינקטו נגד הנאשם ענישה כלשהי, יקלו הדברים גם בעייני שאר התושבים 

 ולכן גם מן הטעם הזה אנו מבקשים היום להרשיע את הנאשם

 בית המשפט נדרש היום לקבוע כי לא הוכחו מעל לכל ספק טענות התביעה
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 לעבודה על המשפט המבויים -התיאטרון טיפים מעולם  .י

.קהל, ג( חלל, ב( שחקןא(  משפט מבוים הוא מעין הצגת תיאטרון כאשר מתקיימים בו שלושת התנאים הבסיסיים של הצגה:

 

פי כן, -אם באירוע משפטי בבית משפט מתקיימים שלושת התנאים הללו ואכן יש דמיון רב בין משפט לבין הצגת תיאטרון. אף על

קיים הבדל מהותי בין שני המופעים. משפט הוא אירוע אמיתי. תוצאותיו הן הרות גורל וכל המתרחש בו ישפיע על הבאות. הצגה, 

יא אירוע אמנותי, בדיוני. גם אם ההצגה היא ריאליסטית והיא עוסקת בסוגיה מהחיים, הרי שבעת סגירת המסך, בתום להבדיל, ה

ההצגה, הולכים השחקנים איש, איש לדרכו כאילו לא קרה דבר. משפט יכול להיות מרתק מעצם ההתרחשות והמתח האמיתיים 

על הבמה גזר דין מוות, לא  רעים, השחקנים והקהל כאחד, כי גם אם ייגזשבו. הצגת תיאטרון נעדרת את המתח האמיתי. כולם יוד

 באמת יקרה משהו בפועל. לפיכך, חייבת ההצגה למצוא דרכים מלאכותיות לעיבוי הדרמה.

 

 להלן הצעות אופרטיביות להפיכת המשפט המביים להצגה הכי טובה בעיר:

 יותר מבחיים וגדול הרבה יותר מהחיים.. כל דבר חייב להיות ספציפי מילת המפתח היא הגדלה .1

: התחלה, אמצע, שיא וסוף. הצגה, כמו סיפור או סרט טוב, חייבת שיהיה נתחו עם התלמידים את המשפט ניתוח ספרותי .2

לה גרף של התפתחות. משפט אמיתי מכיל בעצם הווייתו את ההתפתחות לקראת השיא. הצגה שאינה שמה פוקוס על אופן 

ה להיות מאוד משעממת. הסבירו לילדים מה החלק החשוב במשפט. מה צריך להיות השיא. איפה למתוח בניית הדרמה יכול

 את הדרמה איפה לזרום הלאה וכו'.

כתבו עם הילדים תעודת זהות לכל דמות: שם, גיל, מקצוע. בררו איך הדמות הולכת, איך היא יושבת, איך היא מדברת. מה 

ים להקצין את הדמויות. אם היא דמות רגשנית, כדאי שתבכה הרבה. אם היא דמות הן תכונות האופי שלה. בקשו מהילד

 עצבנית, אולי שתצעק וכו'.

הגדירו מה רצונה של כל דמות. כל דמות על הבמה חייבת לדעת את הרצון שלה. הגדרת הרצון תמקד את התלמידים. אחרי 

רצון. הילדה רוצה שיאמינו לה )רצון( לשם כך היא בוכה, הגדרת הרצון נסו לברר מהן הפעולות שנוקטת הדמות לשם השגת ה

 מתחננת, כועסת, מתעלפת )פעולות(

. הבמה אוהבת יהרבו בעשיית פעולות על הבמה. הפעולות יוסיפו עניין ויהפכו את האירוע לדינאמ – החצנת פעולות .3

 התרחשויות אקטיביות.

 שו מקומות הכרחיים וכו'.עבדו עם הילדים על הנאומים. בחנו איפה שיא הנאום. הדגי

 פי הרצון שלו.-שחקן על הבמה הוא לא רק זה שמדבר. כל מי שעל הבמה חייב "לעבוד", כלומר להיות בתפקיד ולפעול על

 מישהו מהקהל שלא מרוצה וזועק.... קצרנית שלא מספיקה להקליד... הוסיפו תפקידי פלפל: .4

למשל, העדה הראשית מתעלפת על הדוכן. מוזעק רופא למקום. השופטים נאספים  צרו אירוע מתח ותפניות מלאכותיות. .5

 כדי לבדוק אם לדחות את המשפט. בסופו של דבר העדה מתאוששת והמשפט ממשיך.

 הוסיפו תלבושות, תפאורה, אבזרים נלווים.

עיד העדות שלו מלווה בפלאש ניתן להרחיק לכת ביצירתיות ולהוסיף קטעי תיאטרון על הבמה למשל, כאשר הנאשם עולה לה

בק תיאטראלי של האירועים  מזווית עיניו. במקביל גם כאשר התובע מעיד מלווה עדותו פלאש בק תיאטרלי של האירועים כפי 

שהתרחשו מזווית עיניו. שתי ההצגות הקטנות יראו אחרת, ימחישו לקהל בצורה מוחשית את הדרמה ויאפשרו לעוד תלמידים 

  לקחת חלק במשפט.

אלתור הוא אחד התחומים הקשיים בתיאטרון והוא דורש מיומנויות ובטחון עצמי. לכן אפשרו מרחב אלתור מוגדר, כמובן אחרי 

שכל אחד יודע מה הרצון שלו ומה הן הפעולות שהוא יעשה להשיג את הרצון. גם אחרי התהליך הזה רוב התלמידים יתקשו 

 צייד אותם במשפטי מפתח.לאלתר בנינוחות מול קהל ולכן אולי כדאי ל

 השקיעו שתי חזרות לפחות עם הילדים ותנו להם תחושה של ביטחון. דורשת חזרות. הקהל שלההופעה שמכבדת את 

 תיאטרון זה כיף. קפצו עם הילדים למים. תראו להם שגם אתם יודעים לשחק.

 

 ותיאטרון.מומחית בפיתוח תוכניות חברתיות דרך אמנויות  ,תמר מילשטיין  בהצלחה !
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 הצעה להנחיית המשפט .יא

 

 לו"ז המשפט

 

 _________התחלת האירוע בשעה  .1

 דק'. 5 –הסבר על המשפט  .2

 דק'.  7 – ע"י תלמידים )אופציונלי( שיחזור האירוע .3

 (.___________, ______________, ___________, ___________תחילת המשפט )סדר העדים:  .4

 סיום פרשת התביעה ופרשת ההגנה  .5

 הכרעת דין וגזר דין  .6

 חלוקת תעודות  .7

 

 מנחה –קטע פתיחה 
חים ועורכי , ויחד עם חברי, המתמ________ממשרד עורכי הדין  _______ עורך דין/בוקר טוב וברוכים הבאים. אני עורכת דין

 ם.לפתוח את אירוע המשפט המבוי הדין מהמשרד, אני שמח

 

הינו שיאו של תהליך שעברנו יחד עם תלמידי כיתות ה' בביה"ס, במסגרת הקורס "כללי המשחק". את הקורס  םהמשפט המבוי

תכנים מעולם המשפט כגון זכויות אדם, מערכת המשפט  הכיתהדין ומתמחים מהמשרד, ובמהלכו למדו תלמידי -העבירו עורכי

 בישראל ועקרונות מרכזיים בשיטת המשפט הישראלית.

 

)פירוט  , מואשם בביצוע מספר עבירות_________, אשר בעקבות אירוע __________ )שם הנאשם(למשפט  היום עומד

 .העבירות(

 

 ידי מדינת ישראל-ישפט היום בבית המשפט שלנו בעבירות שציינתי מקודם, בהתאם לכתב האישום אשר הוגש נגדו עלהנאשם י

 ...הבאמצעות הפרקליטים מכת )או ע"י _____ במשפט אזרחי(

 

 )במקרה שמדובר בקטין שנשפט במשפט פלילי(: 

אינו כשיר לעמוד לדין  12, קטין מתחת לגיל קורס, בהתאם להוראות חוק העונשיןהינו תלמיד בכיתה ה'. כפי שלמדנו ב הנאשם

ה מעתה "חוק )שאותו אכנ 1971-)ב( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( תשל"א12פלילי. עוד למדנו, כי בהתאם לסעיף 

 רק לאחר התייעצות עם קצין מבחן.  12-13הנוער"(, ניתן להעמיד לדין קטין בין הגילאים 

 

קטין,  שהנאשם, וכי העמדתו לדין היא לאחר התייעצות עם קצין מבחן. כיוון 12.5בן  הנאשםלצורך המשפט היום, אנו מניחים כי 

 משפט לנוער. )א( לחוק הנוער, הוא יועמד לדין בבית3בהתאם לסעיף 

 

  –כפי שאתם רואים, אנו נמצאים באולם בית המשפט. אולם בית המשפט נראה כך 

]להציג את המיקום והתפקידים: ספסל התביעה, ספסל ההגנה, דוכן הנאשמים, דוכן העדים, מיקום ההרכב, פקיד ביהמ"ש, 

 [.קלדן

 

 )להציג את ההרכב( יושב בדין הרכב של שלושה שופטים היום
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קודה חשובה בטרם נתחיל במשפט. בית המשפט בו אנו נמצאים הינו בית משפט מיוחד, שאינו חלק ממערכת בתי המשפט ועוד נ

 ים. רק לטובת המשפט המבוהקיימים בישראל. בית המשפט הזה אינו בית משפט רגיל, והוא הוקם אך ו

 

 תחילת המשפט

ביהמ"ש: הקהל מתבקש לעמוד ולכבד את כניסת השופטים לאולם )פקיד מנחה: אבקש מפקיד ביהמ"ש להכניס את השופטים. 

 ביהמ"ש.

 

 ._________מדינת ישראל נגד  _________בית המשפט פותח את הדיון בתיק מספר  : שופט

 

 מנחה: עו"ד _________ מטעם התביעה מתבקש לשאת את נאום הפתיחה.

 

 )הנואם עולה לבמה(

 

 קש לשאת את נאום הפתיחה.מנחה: עו"ד ________ מטעם ההגנה מתב

 

 )הנואם עולה לבמה(.

 

 . נתחיל בפרשת התביעהמנחה: 

 לחקירה ראשית על ידי עו"ד _________   מטעם מדינת  ישראל. - ________ -יעלה העד הראשון 

 

 )העד והחוקר עולים לבמה(.

 

 מנחה: חקירה נגדית על ידי עו"ד _______ מטעם ההגנה.

 

 )החוקר עולה לבמה(

 

 מנחה: העד מתבקש לחזור למקומו.

 

 מטעם מדינת ישראל. , לחקירה ראשית על ידי עו"ד ______________ -יעלה העד השני מנחה: 

 

 )העד והחוקר עולים לבמה(

 

 מנחה: חקירה נגדית על ידי עו"ד _______ מטעם ההגנה.

 )החוקר עולה לבמה(.

 

 .ומנחה: העד מתבקש לחזור למקומ

 

 

 . שהסתיימה פרשת התביעה, נתחיל בפרשת ההגנהלאחר מנחה: 

 לחקירה ראשית על ידי  עו"ד _______  מטעם מדינת ישראל. ________ –יעלה העד הראשון מטעם ההגנה 
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 )החוקר והעד עולים לבמה(.

 

 מנחה: חקירה נגדית על ידי עו"ד _________ מטעם ההגנה.

 

 )החוקר עולה לבמה(

 

 למקומו.מנחה: העד מתבקש לחזור 

 

 לחקירה ראשית על ידי עו"ד ______ מטעם ההגנה _________מנחה: יעלה 

 

 )החוקר והעד עולים לבמה(.

 

 מנחה: חקירה נגדית על ידי עו"ד _________  מטעם המדינה.

 

 )העד עולה לבמה(

 

 מנחה: העד מתבקש לחזור למקומו.

 

 .לאחר שהסתיימה פרשת ההגנה, נפנה לנאומי הסיכום 

 

 עו"ד __________ מטעם התביעה מתבקשים לשאת את נאום הסיכום. מנחה:

 

 )הנואם עולה לבמה(

 

 מנחה: עו"ד ________ מטעם ההגנה מתבקש לשאת את נאום הסיכום.

 

 )הנואם עולה לבמה(

 

 מנחה: חבר השופטים ייצא כעת להפסקה קצרה לצורך מתן הכרעתו. הקהל באולם מתבקש 

 לשמור על השקט.           

 

  

 )לאחר שהשופטים מגיעים לכלל החלטה(

 

 מתבקש לעלות לשולחן העדים לצורך מתן ההחלטה.    __________נא לשמור על השקט. העד  מנחה: 

 

 

 הכרעת הדין וגזר הדין בשלב זה. -השופטים אומרים את דברם

 . תודה רבה. נא להישאר לשבת .  _________המנחה: בית המשפט נועל את הדיון בתיק מספר 

 

 ידי מותב השופטים. -כעת אנו עוברים לטקס חלוקת התעודות, המוענקות לתלמידים אשר השתתפו בקורס, ואשר יוענקו על
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לפני טקס חלוקת התעודות, אני רוצה להודות להרכב השופטים הנכבדים שהצטרף אלינו כאן היום, לעמותת שיעור אחר, 

אלה שנמצאים איתנו היום, ואלה שהעבירו  ________רים את הפרויקט הזה, לכל המתנדבים ממשרד אשר סייעה לנו לה

, ובעיקר _______  -, למחנכות הכיתות גב' _______למנהלת,  __________:רך השנה, ובעיקר לבית הספר ושיעורים לא

 תה חוויה גם עבורנו!ילעבוד איתכם. זו הי כל המתנדבים אני רוצה לומר שנהננו מאוד מאוד םבש__. לכל תלמידי כיתות 

 

 

 חלוקת התעודות. –הקראת שמות 

  

 המנחה: תודה לכולם!
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 לימות בבית הספר א - 1ים משפט מבו

 תיאור המקרה .א

 בבית הספר "עלומים". דני הוא תלמיד מצטיין. ז' דני הוא תלמיד כיתה

לאחרונה החל דני להתדרדר בלימודיו וציוניו במבחנים היו נמוכים מן הרגיל. הוריו של דני, שאול ובתיה, שמו לב להתדרדרות זו. 

 בשיחה שערכו עם בנם ביקשו לברר את הסיבות לכך.

דני סיפר להם שבבית הספר ישנה חבורה של בריונים שמטילים אימה על התלמידים. מנהיג החבורה שמו יואב. יואב, ילד גדול 

 , אבל נשאר כיתה עקב בעיות התנהגות. 14מימדים, הוא כבר בן 

על שהוא חובש משקפיים. יואב  הפחידה חבורת הבריונים את חברו הטוב, יואל, ולעגה לו -סיפר להם דני  -כך, למשל, לפני יומיים 

שרצה להראות לחבריו עד כמה הוא "אמיץ", אף נטל את משקפיו של יואל ושבר אותם, לא לפני שהוא דחף את יואל לעבר הקיר 

 והכה אותו.

אהובה  דני היה מפוחד. הוריו הרגיעו אותו, והבטיחו לו שלמחרת היום, עם תום הלימודים, הם יבואו לבית הספר לשוחח עם המורה

 על מנת שתמצא פתרון לבעיה.

בבוקר המחרת, לאחר שאכל את ארוחת בוקר ובטרם פנה לצאת לבית הספר, נטל דני בהיחבא, מבלי שהוריו ראו, את מקל 

 המשחקים של בוקסר, הכלב שלו.

יה משיב את המקל.  לדני ולבוקסר היה משחק קבוע. דני היה משליך את המקל רחוק עד כמה שיכל, ובוקסר, לפקודתו של דני ה

 המקל כבר היה שחוק ומחודד עקב נעיצות השיניים של בוקסר.

דני חשב לעצמו, שאם הבריונים יתקרבו אליו היום הוא כבר "יראה להם מה זה". הוא לא ייתן להם להשפיל אותו ולהכות אותו, כפי 

 שעשו ליואל.

יו. הוא כבר שוחח עם המורה אהובה ועדכן אותה בדבר כוונות יום הלימודים עבר בשלווה יחסית. דני כבר ציפה לבואם של הור

הוריו לשוחח עימה היום. דני היה קצת לחוץ מהשיחה. לפני תום השיעור האחרון הוא ביקש את רשותה של המורה אהובה לצאת 

 לחצר על מנת לשתות מים מהברזייה.

אב מתקרב אף הוא לברזיה. יואב היה לבדו, גדול כתמיד. הוא דני שתה לרוויה. הוא היה צמא. לפתע, בזווית העין הוא ראה את יו

 החזיק בידו אבן גדולה. דני פחד. פחד מאד. הוא התכופף כאילו ביקש להתחבא מאחורי הברזייה.

 לפתע חש טפיחה קלה על שכמו. הוא הסתובב בבהלה, אך ראה זו המורה אהובה שיצאה לחפשו משום שהתעכב זמן רב. 

שאלה המורה. דני השיב לה "הכל בסדר. אני מיד חוזר לכיתה". המורה אהובה הנהנה ופנתה לדרכה. הוא ראה "מה קורה דני ?" 

את יואב מתקרב לעברו, ליבו פעם במהירות. הוא נזכר...הוא נזכר ביואל המוכה, משקפיו מונחות על הרצפה מנותצות. יואב המשיך 

 מעלה ומטה...להתקרב, משחק באבן ומקפץ אותה ידו, מעלה ומטה...

מחשבות התרוצצו בראשו. הוא חשב לעצמו "לי זה לא יקרה. אני לא ארשה ליואב להכות אותי". יואב התקרב. נעמד מעליו. דני 

יש לך כסף בשבילי בתיק שלך, אני רעב. אני …חשב שהצל של יואב ענקי. יואב נהם לעברו "ילד, אתה זוכר את החבר שלך יואל

 לי להיום".ש"ח יספיקו  20 -חושב ש

דני אזר את כל האומץ שבליבו, הוא אחז היטב במקל שהביא מהבית, עצם את עיניו והכה את יואב. יואב צרח מכאב. דני היכה 

 עד שיואב נפל. דני כל כך פחד.….שוב, ושוב, ושוב

חזו בניצים על מנת שיפסיקו יואב בכה. המקל פער פצע גדול ומכוער ברגלו. בינתיים תלמידים ששמעו את המהומה יצאו מהכיתות וא

 להתקוטט.

 יואב אושפז בבית החולים למשך שבועיים. רגלו גובסה. כיום יואב צולע, ולא יודעים אם הצליעה תעלם אי פעם. 
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 הוראות חוק רלוונטיות .ב

  1977-חוק העונשין, תשל"ז

  הגדרות(: כד' 34סעיף( 

 ין עוברים; מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים וב -"חבלה" 

חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו,  -"חבלה חמורה" 

או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים; 

 כנת נפשות;חבלה שיש בה ס -"חבלה מסוכנת" 

  חבלה בכוונה מחמירה ,329סעיף:  

העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו  .א

 מאסר עשרים שנים:  -או של זולתו, או למנוע מעצר או עיכוב כאמור. דינו 

 כדין; ( פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא 1)

 ( מנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע, בסכין או בנשק מסוכן או פוגעני אחר; 2)

 ( גורם שלא כדין להתפוצצותו של חומר נפיץ; 3)

 ( שולח או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם לאדם שיקבל כל חומר או דבר כאמור; 4)

 ( מניח, בכל מקום שהוא, חומר מרסק או נפיץ או נוזל משתך; 5)

 (, או משתמש בהם על גופו בדרך אחרת. 5( זורק על אדם חומר או נוזל כאמור בפסקה )6)

העובר עבירה לפי סעיף קטן )א( כלפי בן משפחתו, לא יפחת עונשו מחמישית העונש המרבי שנקבע לעבירה, אלא אם  .ב

כהגדרתו בסעיף  -מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו; בסעיף קטן זה, "בן משפחתו"  כן החליט בית המשפט,

 )ב(. 382

 תנאי.-עונש מאסר לפי סעיף קטן )ב( לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על .ג

  חבלה חמורה ,333סעיף: 

 מאסר שבע שנים.  -החובל בחברו חבלה חמורה שלא בדין, דינו 

  פציעה, 334סעיף: 

 מאסר שלוש שנים.  -הפוצע חברו שלא כדין, דינו 

  חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות ,335סעיף:  

  - 334או  333נעברה עבירה לפי סעיפים  .ד

 כפל העונש הקבוע לעבירה;  -( כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו 1)

כפל  -ים מהם, דינו של כל אחד מהם ( כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחד2)

 העונש הקבוע לעבירה. 

 מאסר עשר שנים.  -כלפי בן משפחתו, דינו  333( העובר עבירה לפי סעיף 1)א

 -כפל העונש הקבוע לעבירה;לענין סעיף זה, "בן משפחתו"  -כלפי בן משפחתו, דינו  334)ב( העובר עבירה לפי סעיף 

 והוא אחד מאלה:  לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר,

 ( בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו; 1)

 א.368( קטין או חסר ישע, שעובר העבירה אחראי עליו, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 2)

  מהי –תקיפה  ,378סעיף: 

הסכמתו או בהסכמתו שהושגה המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא 

לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם  -הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח  -בתרמית 

 אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.  הפעילו

  דין תקיפה סתם ,379סעיף: 

 והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה. מאסר שנתיים,  -התוקף שלא כדין את חברו, דינו 
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  תקיפה הגורמת חבלה ממשית ,380סעיף: 

 מאסר שלוש שנים.  -התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו 

  תיקון: תש"ם[ תקיפות שונות ,381סעיף[:  

 מאסר שלוש שנים:  -העושה אחת מאלה, דינו  .א

 ( תוקף חברו כדי לבצע פשע; 1)

 ( תוקף חברו כדי לגנוב דבר; 2)

( תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר 3)

 כאמור; 

ת לציבור מטעם גוף המספק התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירו .ב

 מאסר חמש שנים.  -שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו 

  תיקון: תשמ"ג, תשנ"ו[ תקיפות בנסיבות מחמירות ,382סעיף[:  

ביצוע המעשה ( כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד ל3( או )1)א() 381או  379, 380נעברה עבירה לפי סעיפים  .א

 כפל העונש הקבוע לעבירה.  -בידי אחד או אחדים מהם דינו של כל אחד מהם 

לרבות  -כפל העונש הקבוע לעבירה;לענין סעיף זה, "בן משפחתו"  -כלפי בן משפחתו, דינו  379העובר עבירה לפי סעיף  .ב

 מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה: 

 ר כבן זוגו; ( בן זוגו, לרבות הידוע בציבו1)

 א. 368( קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 2)

 כפל העונש הקבוע לעבירה. -כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן )ב(, דינו  380העובר עבירה לפי סעיף  .ג

  דרישת מחשבה פלילית ,19סעיף:  

  -במחשבה פלילית, זולת אם אדם מבצע עבירה רק אם עשאה 

 ( נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה; או 1)

 ( העבירה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה. 2)

 מחשבה פלילית ,20 סעיף:   

מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי  -מחשבה פלילית  .א

 העבירה, ולענין התוצאות גם אחת מאלה: 

 במטרה לגרום לאותן תוצאות;  -( כוונה 1)

 ( פזיזות שבאחת מאלה: 2)

 בשוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות האמורות;  -אדישות  

 בנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות, מתוך תקווה להצליח למנען.  -דעת קלות  

 לענין כוונה, ראייה מראש את התרחשות התוצאות, כאפשרות קרובה לוודאי, כמוה כמטרה לגרמן.  .ב

  -לעניין סעיף זה  .ג

 י שהיה מודע להם, אם נמנע מלבררם; ( רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמ1)

 ( אין נפקה מינה אם נעשה המעשה באדם אחר או בנכס אחר, מזה שלגביו אמור היה המעשה להיעשות.2)

  תיקון: תשנ"ד[ סיווג עבירות ,24סעיף[: 

 אלה סוגי העבירות לפי חומרתן: 

 עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים;  -( "פשע" 1)

עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים; ואם העונש  -( "עוון" 2)

 קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.  -הוא קנס בלבד 

קנס  -שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על  -( "חטא" 3)

 שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.
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  נטל ההוכחה ,ה34סעיף:  

 מלבד אם נאמר בחיקוק אחרת, חזקה על מעשה שנעשה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות פלילית.

  העדר שליטה ,ז34סעיף:  

ישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה ולא היה בידו לבחור בין עשייתו לבין ההימנעות ממנו מחמת העדר שליטה על לא י

תנועותיו הגופניות, לענין אותו מעשה, כמו מעשה שנעשה עקב כפייה גופנית שהעושה לא יכול להתגבר עליה, תוך תגובה 

 מטיזם או של היפנוזה. או עוויתית, בשעת שינה, או במצב של אוטו רפלקטורית

  הגנה עצמית ,י34סעיף: 

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא בדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית 

נהגותו של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהת

 לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים.  הפסולה

  צורך ,יא34סעיף: 

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו, מסכנה 

 מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה, ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו. 

  כורח ,יב34סעיף: 

צטווה לעשותו תור איום שנשקפה ממנו סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בחייו, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שנ

 בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו, ושאנוס היה לעשותו עקב כך.

  כניסה למצב בהתנהגות פסולה ,יד34סעיף: 

מו יכול היה, בנסיבות הענין, יב לא יחולו אם העושה היה מודע או אם אדם מן הישוב במקו34-יא ו34ז, 34הוראות סעיפים  .א

להיות מודע, לפני היווצרות המצב שבו עשה את מעשהו, כי הוא עלול לעשותו במצב זה, ואם העמיד את עצמו בהתנהגות 

יב, לא היה 34יא או בסעיף 34נשלטת ופסולה באותו מצב; ובלבד שענינו של המעשה שנעשה במצבים האמורים בסעיף 

 הצלת אינטרס הזולת. 

ה כאמור בסעיף קטן )א(, רואים את האדם כמי שעשה את המעשה במחשבה פלילית, אם העבירה היא של במקר .ב

התנהגות, או באדישות אם העבירה מותנית גם בתוצאה; נכנס אדם למצב כדי לעבור את העבירה, והיא מותנית גם 

 בתוצאה, רואים אותו במי שעבר את העבירה בכוונה. 

  תיקון: תשנ"ד[ חריגה מן הסביר ,טז34סעיף[:  

  יב לא יחולו באשר המעשה לא היה סביר בנסיבות הענין לשם מניעת הפגיעה.34-יא ו34י,34הוראות סעיפים 

  תיקון: תשנ"ד[ טעות במצב דברים ,יח34סעיף[: 

אילו היה המצב  העושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו קיים, לא יישא באחריות פלילית אלא במידה שהיה נושא בה .א

 לאמיתו כפי שדימה אותו. 

סעיף קטן )א( יחול גם על עבירת רשלנות, ובלבד שהטעות היתה סבירה, ועל עבירה של אחריות קפידה בכפוף לאמור  .ב

 )ב(. 22בסעיף 

  תיקון: תשנ"ד[ טעות במצב משפטי ,יט34סעיף[: 

ו אסור, עקב טעות בדבר קיומו של איסור פלילי או בדבר לענין האחריות הפלילית אין נפקה מינה אם האדם דימה שמעשהו אינ

 הבנתו את האיסור, זולת אם הטעות היתה בלתי נמנעת באורח סביר.

  פרשנות ,כא34סעיף:  

ניתן דין לפירושים סבירים אחדים לפי תכליתו, יוכרע הענין לפי הפירוש המקל ביותר עם מי שאמור לשאת באחריות פלילית 

 לפי אותו דין.

 נפקותו של ספק ,כב34ף סעי:  

 לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר.  .א

 התעורר ספק סביר שמא קיים סייג לאחריות פלילית, והספק לא הוסר, יחול הסייג. .ב
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 126798/10ת"פ                                                                                                         עלומיםבבית המשפט של בי"ס 

 בפני דן יחיד                                                                          יפו                                                               -תל אביב

 

 דינת ישראלמ                    

 ב"כ _____________, עו"דע"י 

 המאשימה

 -נ ג ד  -                     

 דני דין                     

 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 נאשםה

 

 כתב אישום
 

 עובדות האישום:

 .1997דין, יליד   דניהנאשם,  .1

 אביב. -בתל 'עלומים'' בבית הספר זנאשם הוא תלמיד כיתה ה .2

 הגיע הנאשם לבית הספר כשהוא מצויד בנשק קר, מקל מחודד. 1.1.2009ביום  .3

 הנאשם הביא עימו את המקל המחודד מהבית, מתוך כוונה לתקוף תלמידים מכיתה אחרת.  .4

 הוא צמא ולכן ביקש את רשות המורה לצאת לברזיה.ש בתירוץלערך, עזב הנאשם את הכיתה,  12:00בשעה  .5

 כיתה אחרת, בשם יואב חזק, מתקרב אף הוא לברזיה. לערך, הבחין הנאשם בתלמיד  12:03בשעה  .6

 .30.12.2008בין הנאשם לבין יואב היה סכסוך קודם, והנאשם אף היה מעורב בתגרה עם יואב ביום  .7

לערך, הגיעה המורה אהובה, מורתו של הנאשם, לברזיה ושאלה את הנאשם לשלומו. המורה אהובה יצאה  12:07בשעה  .8

 עכב לשוב לכיתה )בינתיים סגנית המנהלת שמרה על התלמידים שנשארו בכיתה(.לחפש אחר הנאשם משום שהת

 הנאשם ענה לה "שאין בעיות והכל בסדר" וכי מיד ישוב לכיתה. המורה אהובה עזבה את המקום וחזרה לכיתה.  .9

  על מנת שהוא יוכל לרכוש ארוחת צהריים.₪  20לטענת הנאשם, יואב הרים אבן בידו, ודרש ממנו לתת לו  .10

 .בתגובה, התנפל הנאשם על יואב ודקר אותו ברגלו .11

סובל יואב מצליעה ברגלו ואין לדעת  -בחלוף שבועיים מיום האירוע  -עקב הדקירה התמוטט יואב ואיבד את ההכרה. כיום  .12

 האם תחלוף.

 מואשם הנאשםהוראות החוק לפיהן 

  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 329סעיף 

  1977-ל"זלחוק העונשין, התש 333סעיף 

  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 334סעיף 

  1977-)א( לחוק העונשין, התשל"ז335סעיף             _______________     

 ישראל ישראלי            

מחוז תל אביב תבכיר לפרקליטן סג   

 עדי התביעה

 התלמיד יואב חזק 

 המורה אהובה מלמד 
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 הודעות .ג

 

  _____ מס' הודעה :

 

              אברהםשם האב   5.5.1965תאריך לידה   1456987מס' זהות  אהובה מלמדשל   גביתי את הודעתה כהן משהאני הח"מ 

מס'   בית הספר עלומיםמקום העבודה  מורהפקיד/עיסוק ת  88888888-03מס' טלפון   אביב-תל 20הרצוג כתובת מגורים 

השעה   91.1.200היום   תחנת משטרהמקום גביית ההודעה   0888888טל' נייד   ______כתובת מקום העבודה ____טלפון

17.30 

 

 להלן ההודעה: 

 ש: את מורה של כיתה ו' בבית ספר עלומים, נכון?

 ת: נכון.

 ש: יש לך בכיתה תלמיד שקוראים לו דני דין, נכון?

 ת: נכון.

 ש: תספרי לי בבקשה מה קרה היום עם התלמיד דני.

שההורים שלו אמורים להגיע לפגישה עימי בסיום יום הלימודים. לפני השיעור האחרון ביקש דני לצאת ת: בתחילת היום דני אמר לי 

 מהכיתה לשתות מים בברזיה שבחצר.

 ש: ומה קרה אז?

ת: לאחר כמה דקות, שדני לא חזר, יצאתי לחצר וראיתי אותו ליד הברזיה. שאלתי את דני מה קורה? והוא ענה לי שהכל בסדר וכי 

 ד חוזר לכיתה. אז חזרתי לכיתה. הדבר הבא ששמעתי זה בכי מהחצר ויצאתי וראיתי את יואב שוכב על הרצפה פצוע ובוכה. הוא מי

 ש: דני תלמיד טוב בדרך כלל?

 ת: בדרך כלל הוא תלמיד מצוין, אבל בזמן האחרון הוא מעט ירד בלימודים. הוא ילד שקט ונעים הליכות. 

 ש: את יואב את מכירה?

 ממש. הוא לא לומד בכיתה שאני מחנכת.ת: לא 

 

 

   _________________          הנני מאשרת בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסרת ההודעה                                                                                                   

 

 

   ________________  בזה כי הנ"ל חתמה בפני ומרצונה הטוב והחופשי על הודעה זו.הנני מאשר 

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _____ מס' הודעה :

 

כתובת מגורים   יעקבשם האב   792.4.19תאריך לידה   235686ת מס' זהו דני דין גביתי את הודעתו של משה כהןאני הח"מ 

         _______ מס' טלפון ________ מקום העבודה תלמידתפקיד/עיסוק    2222222-03מס' טלפון   אביב-תל 20טשרניחובסקי 

 16.30השעה  91.1.200היום   תחנת משטרהית ההודעה  מקום גבי  03333333טל' נייד    ________ כתובת מקום העבודה

 

 להלן ההודעה: 

 ש: אתה תלמיד בכיתה ו' בבית ספר עלומים, נכון?

 ת: נכון.

 ש: תספר לי מה קרה הבוקר בחצר בית הספר?

ת: היום ההורים שלי היו אמורים להגיע לבית הספר לדבר עם המורה שלי, אהובה. אני הייתי קצת לחוץ מהפגישה ולכן ביקשתי 

 מהכיתה לפני השיעור האחרון לשתות מים בברזיה שבחצר. מהמורה אהובה לצאת

 ש: ומה קרה אז?

 ת: שתתי ואז פתאום ראיתי בזווית העין את יואב מתקרב לעברי.

 ש: מי זה יואב?

שלומד בשכבה שלי. הוא חלק מחבורה של בריונים שהולכים בבית הספר ומרביצים. אני מאד מפחד מהילדים  13ת: זה ילד בן 

 זה הציונים שלי בבית ספר ירדו ולכן ההורים שלי ביקשו להיפגש עם המורה אהובה. האלה ובגלל

 ש: אז מה קרה עם יואב?

ת: בקיצור ראיתי את יואב מתקרב לברזיה, איפה שאני עמדתי. יואב החזיק ביד שלו אבן גדולה. מאד מאד פחדתי וניסתי להתכופף 

אהובה טפחה של כתפי ושאלה מה שלומי. אמרתי לה שהכל בסדר, כי ידעתי  מאחורי הברזיה שיואב לא יראה אותי. פתאום המורה

 שאם אספר לה שאני מפחד מיואב היא תתערב ואז הוא בטוח ימצא סיבה להרביץ לי.

 ש: אז מה קרה אחרי שאהובה המורה הלכה? 

יואל. יואב המשיך להתקרב ת: יואב המשיך להתקרב אלי. פחדתי מאד. נזכרתי במה שיואב עשה אתמול לחבר הכי טוב שלי 

כשהוא זורק את האבן ותופס אותה. ואז יואב אמר לי אם אני זוכר את החבר שלי יואל ואם יש לי כסף בשבילו בתיק ושהוא חושב 

יספיקו לו. אני כל כך פחדתי, הייתי בטוח שהוא יזרוק עלי את האבן, אז הוצאתי מקל שהבאתי מהבית והרבצתי ליואב ₪  20-ש

 נפל. וראיתי שירד לו דם מהרגל. אני מצטער, בכלל לא התכוונתי, פשוט מאד פחדתי.עד שהוא 

 ש: מהיכן הבאת את המקל שהרבצת איתו ליואב?

ת: הבאתי אותו מהבית. זה המקל שאני משחק איתו יחד עם הכלב שלי, בוקסר. המשחק שלנו הוא שאני זורק את המקל ובוקסר 

 רץ ומביא אותו. 

 

 

   _________________          שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.הנני מאשר בזה 

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

   ________________  הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _____ מס' הודעה :

 

              שאול שם האב   612.8.199תאריך לידה    56457898מס' זהות  יואב חזק גביתי את הודעתו של  משה כהןאני הח"מ 

ס' מ _______מקום העבודה תלמידתפקיד/עיסוק   6565656-03מס' טלפון   אביב-תל 20דרך מנחם בגין כתובת מגורים 

  91.1.200היום   בית חוליםמקום גביית ההודעה  44444666-052 טל' נייד_______כתובת מקום העבודה   ________טלפון

 18.30השעה 

 

 להלן ההודעה: 

 ' בבית ספר עלומים, נכון?זש: אתה תלמיד בכיתה 

 ת: נכון.

 ש: תספר לי בבקשה מה קרה היום בחצר בית הספר?

ת: אני הלכתי לי בחצר בית הספר לכיוון הברזיה והייתי מאד מאד צמא. עמד שם ילד בשם דני שלומד בשכבה שלי אבל הוא בכלל 

 לא חבר שלי.

 ש: ומה קרה אז?

י סתם צחקתי עם דני אם יש לו כסף לתת לי ופתאום הוא קפץ עלי והתחיל להרביץ לי ממש חזק עם מקל שהוא הוציא מהתיק ת: אנ

 שלו. הוא הרביץ לי והפיל אותי לרצפה ונשברה לי הרגל. מאד כואב לי. אני לא יודע למה הוא הרביץ לי.

 יים?ש: אתה יכול לספר לי מה קרה עם יואל החבר של דני לפני יומ

ת: יואל הזה סתם בכיין. צחקנו איתו בהפסקה והוא התחיל להתבכיין ואז הוא נפל ונשברו לו המשקפיים. הוא האשים אותי סתם. 

 אני אפילו לא ראיתי אותו נופל.

 

 

 

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

   ________________  הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _____ מס' הודעה :

 

כתובת                יצחקשם האב  712.3.199תאריך לידה  123456מס' זהות  יואל פזגביתי את הודעתו של  משה כהןאני הח"מ 

                    ______מס' טלפון ________ מקום העבודה למידתתפקיד/עיסוק  5555555-03מס' טלפון  אביב-תל 20 שוקן מגורים

 10:30השעה    92.1.200היום   תחנת משטרהביית ההודעה מקום ג 02222222טל' נייד   ________ כתובת מקום העבודה

 

 להלן ההודעה: 

 ש: אתה תלמיד בכיתה ו' בבית ספר עלומים, נכון?

 ת: נכון.

 ש: מה הקשר שלך לדני דין?

 אנחנו לומדים באותה כיתה. ת: הוא החבר הכי טוב שלי,

 ש: תתאר לי בבקשה מה קרה בינך לבין יואב חזק לפני שלושה ימים.

ת: הלכתי בבית הספר ופתאום נתקלתי בחבורה של יואב שהם חבורה של בריונים. הם סתם נטפלו אלי וצחקו עלי שאני משקפופר 

 רביץ לי ולקח את המשקפיים שלי ושבר אותם. בגלל שאני מרכיב משקפיים. ואז פתאום יואב דחף אותי לעבר הקיר ה

 ש: סיפרת על המקרה לדני?

 ת: בטח. הוא היה שם. הוא ניסה לעודד אותי, אבל גם הוא מאד מאד פוחד מיואב והחבורה שלו.

 

 

 

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

   ________________  הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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 םמינאו .ד

חשוב מאוד לכוון אותם  , אלאלתלמידים םכפי שה םאין לתת אותניתן להיעזר אך  הםבוההגנה של התביעה  מיםנאו יםלהלן מוצג

 ל שניתן.  לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאית ככ

  

 הגנה -קוים לנאום פתיחה 

 כבוד חבר השופטים,

 …כתב האישום העומד בפנינו היום מעורר שאלות לא קלות מתחום המשפט הפלילי. במרכזו עומדת 

 .... פעל כפי שכל אחד מאיתנו...שלא באשמתודין, אשר נקלע לסיטואציה קשה  דניהתביעה מבקשת מכם להעמיד לדין את 

 . , כי הוא פעל מתוך הגנה עצמיתדין זכאי להגנה של החוק ניבפניכם היום שדאנחנו נוכיח 

 ….נזכור, שעל מנת להיות מואשם בתקיפה, אדם צריך שתהיה לו כוונה 

 ואת הספק הסביר הזה אנחנו נראה לכם פה היום, והרבה יותר מכך. … ו שעל הנאשם להוכיח רק ספק סביר רחשוב לנו שתזכ

 ולמעשה בעקיפין נותנים פרס לאלימות.  יואב חזקדין, אתם למעשה נותנים "פרס" ל דניתרשיעו את בנוסף, תזכרו שאם 

 …. אנחנו בטוחים כי תקבעו שמי שמגן על עצמו מאת התוקף, ראוי להגנה

נבקש מבית  דין המגן על עצמו בפני בריונים, ויהפוך את יואב הבריון לקורבן. לכן, אנחנו דנילא ייתכן שבית המשפט יעניש את 

 …..דין חף מכל אשמה ניהמשפט הנכבד לקבוע שד

 

 הגנה -קוים לנאום סיכום 

 כבוד השופטים,

 ראינו היום ש.... )סיכום הטענות או העדויות השונות(.

 ₪... 20מרביץ דרך קבע לתלמידים כך סתם וללא סיבה. כך בשביל הכיף, ולפעמים בשביל  ..אין מחלוקת שיואב הוא בריון.

 דין הוא תלמיד טוב, שבורח מאלימות ואף נלחם בה במשך שנים. שדניאין מחלוקת 

 דין למנוע את המשך האלימות בדרכים של שלום... פנה אל הוריו  דניאין ספק שגם במקרה הזה ניסה 

 דין רצה להגן על עצמו, ולכן לקח את מקלו של..... שדניאין מחלוקת גם 

 .....מנויואב הרבה יותר גדול וחזק מ, שכן ץ ליואבלא רצה להרבי שדני דיןאין ספק 

אבן, היו לעברו דין, מתקרב אליו ומניף  דניכבוד השופטים, כאשר יואב, בריון אלים, גדול חזק ומפחיד עד מאוד, הולך לכיוונו של 

  ברירות.... כמהדין  לדני

 אכן, בדרך כלל, עדיף להימנע מעימות, אך לפעמים אין ברירה.

דין היו ...גם אם כבודכם אינכם בטוחים... ודאי שאתם לא יכולים לשלול מכל וכל את  דניכבדים, לי ברור שמעשיו של שופטים נ

 האפשרות .... 

 אל תתנו לבריונות לנצח... 

 מך... כולנו מסכימים שעדיף להימנע מעימותים ולא לנהוג באלימות... אבל כשאין ברירה והברירה בידך היא להיפצע או להגן על עצ

  



 

 

 קובץ משפטים מבוימים

 הפרת חוזה -שיעורי בית או כדורגל?  - 2משפט מבוים 

16 

 חקירות .ה

אך לא לתת להלן מוצגות דוגמאות אפשריות לשאלות חקירה שנכתבו על ידי התלמידים בשיתוף עם המתנדבים. ניתן להיעזר בהם 

 . חשוב מאוד לכוון אותם לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאית ככל שניתן.  אותם כפי שהם לתלמידים

 

 דין-דניחקירה ראשית לשאלות  דוגמאות

 בצהרים בבית הספר? 1.1.2009לספר לי מה קרה ביום תוכל  .1

 מי זה יואב? .2

 למה יואב נשאר כתה? .3

 אז מה קרה שיואב התקרב אליך? .4

 למה אמרת למורה שהכול בסדר ולא חזרת אתה לכתה, אם פחדת מיואב? .5

 אבל מה היה קורה אם היית פשוט חוזר עם המורה אהובה, ולא מלשין על יואב? .6

 אהובה שהכל בסדר, מה קרה אז?אז אחרי שאמרת למורה  .7

 מה אתה חושב שהוא אמר לך אם אתה זוכר את יואל?ל .8

 ם ראשונה שיואב עשה דברים כאלה?האם זו פע .9

 ז מה קרה אחרי שהוא הניף את האבן לעברך?א .10

 למה הבאת אתך מקל לבית הספר? .11

 ניסית לפתור את העניין בדרכים אחרות ולא באלימות? .12

 שלך הלשינו עליו? לא פחדת שיואב יגלה שההורים .13

 

 יואל פז –חקירה ראשית לשאלות  דוגמאות

 ספר לנו בן כמה אתה ואיפה אתה לומד?  .1

 מי הוא? -ספר לנו על יואב חזק .2

 תאר לנו בבקשה מה התקרית שהייתה בינך ובין יואב חזק לפני שלושה ימים?  .3

 ראית עוד תקריות שהיו לאנשים אחרים עם יואב חזק?  .4

 לא ניסית להתנגד, להחזיר לו?  .5

 דני היה שם באזור?   .6

  

 יואל פז – חקירה נגדיתלשאלות אופציונאליות 

תאר לי מה הוא עשה למשקפיים שלך בדיוק... )לאחר מכן: אני אומר לך שאתה נפלת בהתחלה על המשקפיים והם גם כך  .1

 .(היו הרוסות. כמה זמן יש לך את המשקפיים הללו?

יה "משותק" ו"מכווץ", זה נראה לך הגיוני שמרביצים לחבר שלו והבחור פשוט נותן לזה לקרות? אם היו אתה אומר שדני ה .2

 מרביצים לאחיך פשוט היית "מכווץ"? אני אומר לך שהוא לא היה שם בכלל, הוא בכלל לא ראה את האירוע. 

באת להרביץ לו, מעדת ונפלו לך  אני אומר לך שיואב בכלל לא תקף אותך. חשבת, כמו החבר שלך, לתקוף את יואב, .3

המשקפיים, ועכשיו אתה גם מנסה לעזור לו "לצאת" מכתב האישום שמוגש נגדו )להגיד שיש לעו"ד דמיון מפותח. נראה לך 

 .שדבר כזה יכול לקרות מנפילה?(
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 הפרת חוזה -שיעורי בית או כדורגל?  - 2 משפט מבוים

 

 תיאור המקרה .א

 גבר, באותה כיתה.-, לומד עם התובע, שאול גברבירושלים" אליהו הנביאבבית ספר " 2הנתבע, דני למדני, תלמיד בכיתה ו'

בית בנושא "יישובים בנגב" ואמר שניתן להכין אותה בזוגות, ושיש להגישה עבודת  2לפני כשבוע המורה לגאוגרפיה נתן לכתה ו'

 בעוד יומיים.

שאול פנה לדני, הידוע בתור החנון של הכתה, והציע לו שיכינו יחד את העבודה. דני הסכים והם קבעו להיפגש באותו יום אחר 

 הצהריים בביתו של דני. חנן המציצן שעמד מהצד הקשיב לשניים.

נכנסה אמו של דני והגישה לשניים במבה וביסלי.  16:30הגיע שאול לביתו של דני ושניהם הלכו לחדרו, בשעה  16:00בשעה 

קם שאול ואמר לדני כי הוא חייב ללכת לאימון הכדורגל השבועי שלו כי יש להם משחק חשוב מול נבחרת הכדורגל  17:00בשעה 

 ך ללכת הוא יפצה את דני בארטיק וקוקה קולה. דני המשיך לעבוד על העבודה.של בי"ס אחר. שאול אף הוסיף כי בגלל שהוא צרי

 

למחרת בבוקר נפגשו שאול ודני בכתה, ושאול ביקש לראות את העבודה, להפתעתו של שאול אמר לו דני כי הוא הולך להגיש את 

רור שמגישים את העבודה ביחד. דני ענה העבודה בשמו בלבד. שאול התרגז והזכיר לו שהכינו את העבודה ביחד ושסיכמו באופן ב

ששאול בכלל לא עזר לו להכין את העבודה, שהוא עשה הכל לבד והוא לא יכול לרשום גם את השם שלו כי זה בדיוק כמו שהוא 

 ייתן לו להעתיק. 

 

וביקש את עזרתו  בהפסקה הגדולה יצא שאול עצבני החוצה ומיד פנה למומו, הבריון של ביה"ס. שאול סיפר לו את כל הסיפור

ב"שכנוע" של דני להכניס את שמו לעבודה. מומו הסכים בהתלהבות רבה וציין כי הוא תמיד נכון לעזור לחבר במצוקה. מספר דקות 

תפס את צווארון חולצתו ואמר לו שאם לא יוסיף את השם של שאול חברו הטוב  ,שאכל את הכריך בצד ,דני לאאח"כ הגיע מומו 

סק איתו. שאול שהסתכל על השניים מהצד השני של החצר, רץ לקיוסק הבית ספרי כדי לקנות לדני את הארטיק לעבודה יהיה לו ע

ניגש אל השניים ונתן לדני אותו. דני המפוחד אכל את הארטיק, ולאחר שמומו ושאול התרחקו ניגש מייד לשולחנו,  ,שהבטיח לו

 של שאול לעבודה.  הוציא את העבודה מהתיק ובידיים רועדות הוסיף את שמו

 

פה בינו לבין דני ומבקש מבית המשפט הנכבד לאכוף אותו )להגיש למורה את העבודה עם שמו של -שאול טוען שהיה הסכם בעל

 דני(. לחלופין תובע שאול פיצוי על הנזקים שנגרמו לו והשבה של הארטיק שנתן.

 ם היה הסכם בית המשפט הנכבד צריך לבטלו.  דני טוען שלא היה הסכם בינו לבין שאול, ולחלופין טוען שגם א
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 הוראות חוק רלוונטיות .ב

 1973-חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

  הצעה ,2סעיף: 

פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת 

 ה; הפניה יכול שתהיה לציבור.כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצע

  קיבול, 5סעיף: 

 הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה.

  קיבול דרך התנהגות, 6סעיף: 

 מן ההצעה...הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של קיבול משתמעות 

  הטעיה ,15סעיף:  

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, 

 גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.-לרבות אי —"הטעיה" 

  חוזה בכפייה:17סעיף , 

 שהתקשר בחוזה עקב כפייה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכח או באיום, רשאי לבטל את החוזה.מי 

  השבה לאחר ביטול ,21סעיף: 

משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

 לשלם לו את שוויו של מה שקיבל. —

  קיום בתום לב ,39סעיף: 

 בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.

 1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

  הגדרות ,1סעיף: 

 לתיקון תוצאות ההפרה או לסילוקן;תעשה, לרבות צו -בין בצו לסילוק חיוב כספי או בצו עשה אחר ובין בצו לא —"אכיפה" 

  הזכות לאכיפה ,3סעיף: 

 הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה:

 ביצוע;-החוזה אינו בר (1)

 אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי; (2)

 משפט או לשכת הוצאה לפועל; ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית (3)

 אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין. (4)

   הזכות לביטול ,7סעיף: 

 הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.

הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה  —"הפרה יסודית" 

ו הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ותוצאותיה, א

 ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

  השבה לאחר ביטול ,9סעיף: 

מה שקיבל אם ההשבה היתה משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של 

בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את 

 שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך.

   הזכות לפיצויים ,10סעיף: 

זק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנ

 כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.
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 חקירות .ג

 

אך לא לתת להלן מוצגות דוגמאות אפשריות לשאלות חקירה שנכתבו על ידי התלמידים בשיתוף עם המתנדבים. ניתן להיעזר בהם 

 . חשוב מאוד לכוון אותם לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאית ככל שניתן.  אותם כפי שהם לתלמידים

 

 חנן המציצןחקירה ראשית דוגמאות לשאלות 

 היכן עמדת כאשר דני ושאול שוחחו לאחר שהמורה נתנה לכם את העבודה?  .1

 האם מהמקום בו עמדת יכולת לשמוע את מה שקבעו? .2

 מה דני ושאול סיכמו בינהם? .3

 

 חנן המציצן נגדיתירה חקדוגמאות לשאלות 

 האם אתה חבר של דני? האם של שאול? האם אתה חבר שלהם באותה המידה? .1

 האם במהלך השיחה ביניהם הצלחת לשמוע שדני מסכים מפורשות לעשות את העבודה יחד עם שאול? .2

 

 אמא של דני חקירה ראשיתדוגמאות לשאלות 

 בגיאוגרפיה?האם היית בבית כאשר דני ושאול ישבו לעבוד על העבודה  .1

 האם ראית אותם עובדים? מתי? .2

 את יודעת מתי שאול עזב את הבית? .3

 האם את יודעת אם הם הספיקו לעשות את העבודה בזמן שישבו יחד? .4

 ניתן להרחיב את הדמות ולהמציא עובדות נוספות לדוגמה היא ראתה את דני מדפיס את העבודה בשעות הערב.

 

 דני אמא של נגדיתחקירה דוגמאות לשאלות 

 חשוב לך שדני יקבל ציון טוב? יכול להיות שאת מנסה להגן על הבן שלך? .1

 האם נכחת בחדר של דני במשך כך הזמן שבו שאול היה אצלכם? .2

במידה והוספו עובדות נוספות ניתן לנסות ושאול האם ייתכן שדני רק הקליד את העבוד למחשב בערב אבל כל העבודה הייתה 

 עזב את הבית?מוכנה בכתב יד כאשר שאול 

 

 מומו ראשיתחקירה דוגמאות לשאלות 

 האם ראית את דני אוכל את הקרטיב ששאול קנה לו? .1

 מדוע התערבת במקרה בין דני לשאול? .2

 

 מומו נגדיתחקירה דוגמאות לשאלות 

 האם שמעת את שאול מבטיח לדני פיצוי על כתיבת העבודה? .1

 מה הפיצוי ששאול הבטיח לדני? .2

 כשפנית אליו לאחר ששאול סיפר לך מה קרה?האם איימת על דני  .3
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 "שי חקלאי" – 3מבוים  משפט

 

 הקדמה למתנדבים בלבד .א

כה בית המשפט את דרומי מחמת זי 15.7.09 -ב. 13.1.07ע ביום המקרה מבוסס על המקרה האמיתי של החקלאי שי דרומי שאיר

 ומצא אותו אשם בנשיאת נשק ללא רשיון. הספק

 המכונה "חוק דרומי".(, 1י)34סעיף המקרה עורר סערה חברתית רבה ובסופו הוביל לתיקון חוק העונשין על ידי הוספת 

 

נובע מתוך רצון להעניק לתלמידים את  והעדר. לחוק הנ"ל יקוןהרלוונטיות למשפט מבוים זה לא הצגנו את התבהוראות החוק 

בתיקון לחוק הוכללה גם הדיפת פורצים תחת . , על צידוקי ההגנה העצמית 'הרגילה' ומגבלותיהעל המקרה העצמאית החשיבה

האם בכל פעם שאני  –הגנה עצמית. הגשת החוק במלואו לתלמידים תצמצם את הדיון ואת מטרותיו )בין היתר, השיח סביב הנושא 

 מרגיש מפוחד או מאויים, מותר לי לפעול ולתקוף? נושא הרלוונטי מאד לחיי היום יום של התלמידים(.

לעדכן את התלמידים בכך שמדובר במקרה המבוסס על מקרה אמיתי, ואודת התיקון לחוק והשיח  בתום המשפטבהחלט נכון 

 החברתי המורכב שסבב אותו.

 . /dromi.org.il-http://www.shai: דרומי יאתר האינטרנט למען ש

 

 

 תיאור המקרה .ב

 . לקיבוץ גרופיתניסו לפרוץ בליל אמש לביתו של שי חקלאי בחוותו הסמוכה  -דני, עמי ורמי  – שלושה צעירים

 קולות העולים מחצר החווה, סמוך ללול התרנגולות.  , ששהה בביתו באותו השעה יחד עם אימו, שמעמר חקלאי

 . דני ועמי –הפורצים ירה ופגע בשניים מהוא יצא מן הבית כשבידו אקדח, הלך לכיוון לול התרנגולות, 

 הצליח להימלט.  הפורץ השלישי, רמי,. אנושנפצע באורח  דני

 ה.מר לוי, ששמע את קולות הירי, הזמין את המשטר -שכנו של מר חקלאי 

 

שוטרי משטרת אילת, השוטר אזולאי והשוטר ישראלי, אשר במקרה היו בכנס שוטרים מצטיינים בקיבוץ יטבתה, הגיעו תוך מספר 

 דקות למקום האירוע וראו את מר חקלאי מבצע החייאה באחד הפצועים. 

 אמבולנס שהוזמן למקום ע"י מר חקלאי פינה את הפצועים לבית החולים באילת. 

 .דני נפטר הטיפול הרפואי בבית החוליםבמהלך 

 

 ובמקביל החלה המשטרה בחקירת המקרה ובגביית הודעות. על ידי המשטרה מר חקלאי נעצר

 

ממידע שמצוי בידי המשטרה, הפצועים הינם פורצים המוכרים למשטרה, אשר ביצעו בעבר מספר גניבות באזור הערבה הדרומית, 

 מספר בתים בסביבה וגנבו רכוש רב.וככל הנראה אף באותו הלילה פרצו ל

 

כי זוהי הפריצה הרביעית לחוותו במהלך השבועות האחרונים וכי רק בשנה האחרונה נגנבו מחוותו , בחקירתומר חקלאי עצמו טען 

 חצי מליון ש"ח.-ציוד חקלאי וחפצים בשווי של כ

 

  :מפקד המחוז במשטרה מסר

 ך זהו המקרה הראשון שבו אחד התושבים מבצע ירי לעבר חשודים ופוגע בהם". "אזור קיבוץ גרופית הינו אזור מוכה גנבות א

 

 .וחבלה חמורה החליטה הפרקליטות להגיש נגד שי חקלאי כתב אישום בגין הריגה בסיום החקירה

  

http://www.shai-dromi.org.il/
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 90210/07ת"פ                                                                        בבית המשפט של בי"ס _______                               

 בפני דן יחיד                                                                                                                                       באר שבע  

  
 דינת ישראלמ             המאשימה

 עו"דע"י ב"כ _____________, 

 -נ ג ד  -    

 

 שי חקלאי       נאשםה

 1980יליד 

 מען: חווה בודדה, ליד קיבוץ גרופית

 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 

 כתב אישום
 

 עובדות האישום:

 הנאשם הינו חקלאי המתגורר בחווה ליד קיבוץ גרופית שבערבה הדרומית. לנאשם אין עבר פלילי. .1

לפנות בוקר, בעת ששהה הנאשם יחד עם אימו בחווה, שמע הנאשם קולות העולים  3:00, בסביבות השעה 23.1.07ביום  .2

 מחצר החווה, סמוך ללול התרנגולות.

 -דני, רמי ועמי  -הנאשם יצא אל החצר, כשבידו האקדח שברשותו והלך לכיוון לול התרנגולות, שם הבחין בשלושה צעירים  .3

 אשר ככל הנראה ניסו לפרוץ לביתו של הנאשם.

 . הצעיר השלישי נמלט מהמקום.םירה לעבר שלושת הצעירים ופגע בשניים מה הנאשם .4

 כתוצאה מהירי נפגעו שני הצעירים בגבם באורח קשה. .5

פונו הנפגעים לכיוון בית החולים "יוספטל"  4:30הגיע אמבולנס למקום והחל במתן טיפול רפואי לנפגעים. בשעה  4:00בשעה  .6

 בעיר אילת.

נס לבית החולים, שם נקבע מותו של דני. עמי עבר ניתוח לאחר שסבל מפציעות קשות, ונכון למועד הגיע האמבול 5:15בשעה  .7

 כתב אישום זה מצבו בינוני.

בירי שביצע הנאשם בצעירים, גרם הנאשם למותו של אחד ולפציעתו החמורה של השני, תוך שהוא מודע למעשיו ולתוצאות  .8

 החמורות שעשויות להיגרם ממעשיו.

 

 החוק לפיהן מואשם הנאשם:הוראות 

 .1977 –לחוק העונשין, התשל"ז )חבלה חמורה(  333-ו)הריגה(  298סעיפים 

 

_______________      

 רונן בר לב              

תובע מחוזי                

 עדי התביעה

 עמי רבילין 

 קב"ט קיבוץ גרופית -יוני נמני 
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 הוראות חוק רלוונטיות .ג

 1977-חוק העונשין, תשל"ז

 

  מחשבה פלילית ,)א(20סעיף: 

מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, ולענין התוצאות 

 :גם אחת מאלה

 במטרה לגרום לאותן תוצאות; -כוונה  (1)

 פזיזות  (2)

 הריגה:298 סעיף , 

 מאסר עשרים שנים. -יאשם בהריגה, ודינו  הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם,

  רצח()א300סעיף ,:  

 מאסר עולם ועונש זה בלבד: -העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו 

 גורם במזיד, במעשה או במחדל אסורים, למותו של אביו, אמו, סבו או סבתו; (1)

 גורם בכוונה תחילה למותו של אדם; (2)

 ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה;גורם במזיד למותו של אדם תוך  (3)

גורם למותו של אדם כשנעברה עבירה אחרת, כדי להבטיח לעצמו, או למי שהשתתף בביצוע אותה עבירה,  (4)

 בריחה או הימלטות מעונש.

  חבלה חמורה333סעיף ,: 

 מאסר שבע שנים.  -החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו 

  לעניין עבירה ,כד34סעיף:  

 מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים; -" חבלה"

חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או  -" חבלה חמורה"

, הקרומים או החושים החיצוניים או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים

 הפנימיים;

 חבלה שיש בה סכנת נפשות; -" חבלה מסוכנת"

 

 הגנות בחוק העונשין

ישנם מצבים בהם אדם נאלץ לבצע עבירה כדי להגן על עצמו או רכושו. לעיתים, כשמדובר במקרים קיצוניים, בהם נחשוב שהמעשה 

 היה מוצדק בנסיבות המקרה, יוכל הנאשם לבקש הגנה מפני נשיאה באחריות הפלילית, אם יצליח לעמוד בתנאים הבאים:  

  הגנה עצמיתי34סעיף ,:  

ות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה לא ישא אדם באחרי

מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום 

 רים.שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדב

  א, הגנת הצורךי34סעיף: 

לא ישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו, 

 מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה, ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו.
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 הבהרת הוראות החוק:המקרה ו ניתוח ,שאלות מנחות להסבר .ד

רצח מול הריגה". מערך זה יכול להוות שיעור  -בתוכנית "כללי המשחק" לבתי הספר היסודיים קיים השיעור "יסוד נפשי הערה:

 הכנה לקראת הדיון במקרה זה על מנת להסביר לילדים את ההבחנות שלעיל.

 

 ובדתי ויסוד נפשי. מה המשמעות של יסודות אלו? עבירת ההריגה, כמו כל עבירה, כוללת שני יסודות: יסוד ע .1

 )היסוד העובדתי: מעשה, נסיבות ותוצאה; היסוד הנפשי: מחשבה פלילית או רשלנות(. 

 

 מהי הריגה? .2

הריגה היא עבירה שעבר אדם, אשר ביצע מעשה או מחדל ) לעמוד על ההבדל בין מעשה ומחדל!( שהביאו למותו של אדם 

אחר, תוך שהוא מודע ומבין את המעשה שהוא עושה וגם את התוצאה שעלולה להיגרם )מוות(, אולם לא התכוון מלכתחילה 

 לגרום למוות. 

 

 ריגה?מה ההבדל בין עבירת רצח לבין עבירת ה .3

שתי העבירות מדברות על מעשה שגרם למותו של אדם. ההבדל הוא ביסוד הנפשי: גרימת מוות ללא כל תכנון מוקדם, באופן 

 זהו רצח. -מוות בכוונה תחילה לספונטאני או בפזיזות היא הריגה. כשמישהו גורם 

 עבירת גרם מוות ברשלנות. –קיימת עוד דרגה של גרימת מוות לאדם שהיא חמורה פחות )אך עדיין חמורה!( 

 

 בהריגה ולא ברצח? חקלאי להאשים את שי הפרקליטות )התביעה( לדעתכם החליטה מדוע .4

 

האם בעיניכם מעשהו של שי חקלאי היה מוצדק? כיצד הייתם נוהגים במקומו? מפני מה חשש? האם היה משהו אחר שיכול  .5

 היה לעשות? מה היו הסיכונים שעמדו בפניו?

 

 האם יש מצבים בהם לדעתכם מותר לתקוף אדם אחר?  .6

 

כמה  –האם בכל מקרה בו אנו מרגישים מותקפים או חוששים לעצמנו מותר לנו להגיב ולתקוף? מתי לא, מתי כן. במידה שכן  .7

 כח מותר להפעיל בעיניכם? )להגיע לדרישת המידתיות(

 

 עות אחת מההגנות בחוק העונשין?האם ייתכן ששי חקלאי יוכל להגן על עצמו בבית המשפט באמצ .8

 

ולפטור אותו  מה לדעתכם צריך עורך הדין של שי להראות לבית המשפט, על מנת שנוכל לומר שהמעשה שעשה היה מוצדק .9

 ?מאחריות פלילית למעשיו
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 הודעות .ה

  ______מס' הודעה :

 

כתובת  אליעזרשם האב  5.5.1980תאריך לידה  05689568מס' זהות  שי חקלאיגביתי את הודעתו של  ישראלי ישראלאני הח"מ 

03-מס' טלפון    חווהמקום העבודה  חקלאיתפקיד/עיסוק  4587851-03מס' טלפון  ליד קיבוץ גרופית ת בודדיםחוומגורים 

 תחנת משטרת אילתמקום גביית ההודעה  3478548-052טל' נייד  הערבה הדרומית 555ד.נ. כתובת מקום העבודה  7778955

 בבוקר. 09:30השעה   924.1.200 היום

 

 להלן ההודעה: 

 ש: ספר לי בבקשה מה קרה אמש.

ת: אני מתגורר בחווה מבודדת בקרבת קיבוץ גרופית ושם אני ומשפחתי מגדלים גידולי חקלאות שונים, לול תרנגולים ועדר צאן, 

קולות מוזרים שבקעו מחצר ביתי שבחווה. בדרך  כבשים, ממנו אנו מפיקים מוצרי חלב בחווה. אתמול בלילה, שמעתי 120-המונה כ

 כלל בשעות הלילה הקטנות יש דממה מוחלטת ולכן הבנתי שמשהו אינו כשורה.

 ש: אז מה עשית?

 לקחתי את האקדח ויצאתי החוצה.

 ש: מדוע אתה מחזיק אקדח בבית?

ם רבים ויקרי ערך. אני דואג למשפחתי ולחווה. ת: מכיוון שלאחרונה היו מקרי פריצה רבים באזור, ונגנבו כלי חקלאות ובעלי חיי

 המשטרה לעולם לא מספיקה להגיע בזמן למקום כל כך מרוחק מהעיר ולכן רכשתי את האקדח שאותו אני שומר תמיד בהישג יד.

 ש: ומה קרה כשיצאת מפתח הבית?

בני עשרים בערך, אולי פחות. צעקתי  ת: ליד הלול הבחנתי בשלוש דמויות נעות בחשיכה לקראת ביתי. הם נראו לי כמו גברים

 לעבר הדמויות שיעצרו אבל הם המשיכו ללכת לכיוון הבית. בשלב זה שמתי לב שאחד מהם מחזיק בידו רובה ציד גדול.

 ש: ומה קרה אז?

ים, ת: כאשר ראיתי שהם לא עוצרים דרכתי את האקדח וצעקתי להם לעצור. הם היו באזור חשוך ולא ראיתי בדיוק מה הם עוש

אבל היה נדמה לי שהדמות שהחזיקה ברובה מרימה אותו ומכוונת אותו לעברי. מבלי לחשוב, כיוונתי גם אני את אקדחי ויריתי 

לעברם שלוש פעמים, כשאני מכוון לרגלים שלהם. לא ראיתי מה קרה. נכנסתי מהר חזרה הביתה, נעלתי את הדלת והתקשרתי 

 למשטרה ואחר כך לאמבולנס.

 את מהבית לאחר מכן?ש:  האם יצ

ת:  כן, לאחר שהזעקתי משטרה ואמבולנס יצאתי שוב החוצה בזהירות וראיתי שניים מן הפורצים שוכבים ללא תנועה על הארץ 

 ואת הפורץ השלישי רוכן מעל אחד מהם. ברגע שהוא הבחין בי הוא החל לברוח. ניגשתי והתחלתי לבצע החייאה באחד מהם.

 שהחזיק אותו פורץ לטענתך?ש:  האם מצאת את הרובה 

 ת: לא. לא מצאתי. מצאתי רק מוט ברזל גדול.

 ש: האם היו אנשים שראו מה קרה? שכנים? בני המשפחה?

 ת:. אימי ישנה בזמן שזה קרה ואין לי שכנים שגרים בקרבת מקום. רק אחרי שהגיע האמבולנס הגיעו כמה אנשים מהמשק הקרוב.

 ורצים ?ש: האם ידוע לך שהרגת את אחד הפ

 ת: כן, אמרו לי שהוא מת. זו טרגדיה מצערת מאוד, אבל לא היתה לי כל ברירה.

 

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

   ________________  הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              

 _______מס' הודעה : 
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             סמישם האב   5.5.1980תאריך לידה   05689568מס' זהות  ריבלין עמיגביתי את הודעתו של  אזולאידני אני הח"מ השוטר 

 ______ מס' טלפון  ______מקום העבודה  _____תפקיד/עיסוק  4587833-08מס' טלפון   , אילת 20ריינס כתובת מגורים 

 16.30השעה  924.1.200היום  אילת ,בי"ח יוספטלמקום גביית ההודעה  ______ל' נייד ט ________ כתובת מקום העבודה

 

 להלן ההודעה: 

 ש: אתה ניסית יחד עם שני חברים שלך לפרוץ ביתו של שי חקלאי, נכון?

 ת: נכון.

 ני חבריך, נשק ביד בעת הפריצה?ש: האם היה לך, או לש

 ת: לא.

 ש: האם מישהו מכם אחז בחפץ כלשהו בידו בעת ניסיון הפריצה?

 ת: לא. לא החזקנו כלום בידיים.

 ש: ספר לי בבקשה מה קרה באותו הלילה בו נפצעת.

בניסיון הפריצה, הגיע בעל החווה  ת: אני ושני חברים ניסינו לפרוץ לחווה כדי לגנוב כסף, ואיך שנכנסנו לחווה, עוד לפני שהתחלנו

 ופשוט ירה לעברנו. שניים מאיתנו נפגענו בגב ואני לא יודע מה קרה לשלישי.

 ש: בעל החווה, מר שי חקלאי, צעק לעברכם לפני שירה או הזהיר אתכם לפני שירה?

 ת: לא. הוא ראה אותנו וישר ירה לעברנו.

 עשיתם משהו שיכול היה לסכן אותו?ש: כשראיתם אותו מגיע בזמן שניסיתם לפרוץ, 

 ת: לא. נעמדנו במקום ולא זזנו. אני אפילו זוכר שצעקתי לו שאני מצטער.

 ש: כשמר חקלאי ראה שנפצעת הוא עזר לך או לחברך באיזושהי דרך?

 ת: אני לא יודע, איבדתי את ההכרה.

 ש: זה ניסיון הפריצה הראשון שלך?

 ת: בחיי שכן.

 

 

 

   _________________          שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.הנני מאשר בזה 

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

   ________________  הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

דוד שם האב   5.5.1957תאריך לידה   05689568מס' זהות  יוסי לויגביתי את הודעתו של  ישראליישראל אני הח"מ השוטר 

חווה נידחת מקום העבודה  חקלאיתפקיד/עיסוק  6357851-08מס' טלפון  חווה נידחת בסמוך לקיבוץ גרופיתתובת מגורים כ

טל' נייד  חווה נידחת בסמוך לקיבוץ גרופיתכתובת מקום העבודה  6357851-80מס' טלפון  בסמוך לקיבוץ גרופית

 9.30השעה   9.1.20024היום  תחנת משטרה אילתמקום גביית ההודעה  0526532548

 

 להלן ההודעה: 

 ש: היכן אתה מתגורר?

 .שבערבהת: בחווה קטנה ליד קיבוץ גרופית 

 ש: אתה שכן של מר שי חקלאי, נכון?

 ת: נכון.

 ש: תספר לי בבקשה מה שמעת היום בסביבות השעה שלוש לפנות בוקר.

, הכל היה שקט. באיזשהו שלב במהלך הלילה, התעוררתי כי שמעתי את הכלבים שלי 22:00ת: כשהלכתי לישון בסביבות השעה 

נובחים. בהתחלה לא התייחסתי לזה, אבל בגלל שהם המשיכו לנבוח ולא נרגעו החלטתי לקום ולראות מה קרה. קמתי והתחלתי 

 י פתאום שלוש יריות. להתלבש, ועוד לפני שהספקתי לצאת החוצה שמעת

 ש: ומה קרה אז?

 ת: רצתי לארון, לקחתי את הרובה שלי, וידאתי שיש בתוכו כדורים ורצתי החוצה לראות מה קרה. 

 ש: אתה מחזיק רובה ברשיון?

מה  ת: בוודאי! איך אפשר בלי? אנחנו נמצאים בלב הערבה, אנחנו רחוקים מאילת, ומכל ישוב אחר, מי ישמור עלינו? המשטרה?!

 פתאום! אם הייתי צריך לחכות עד שאתם תזיזו את עצמכם... 

 ש: מר לוי, זה באמת לא הזמן, אני מבקש ממך...

ת: זה בדיוק הזמן! לא, עכשיו אתה תקשיב לי! כבר גנבו מהחווה שלי פעמיים השנה. ובשנה שעברה גנבים גנבו לי חצי מהעדר 

בטוח! וגם לא בשום מקום בסביבה! המשטרה מפקירה אותנו, ובגלל זה אנחנו  כבשים. ואיפה המשטרה הייתה? לא אצלי בחווה זה

צריכים לשמור על עצמנו. אם היינו מחכים למשטרה שתבוא להציל אותנו, היו הורגים אותנו וגונבים מאיתנו את כל מה שיש לנו. 

 אנחנו צריכים להגן על עצמנו.

 ש: אז מה קרה אתמול בלילה אחרי שיצאת, מה עשית?

 ת: הדלקתי את כל התאורה מסביב לחווה שלי, כדי לראות אם קרה משהו, ופתאום שמעתי צעקות מהכיוון של החווה של שי.

 ש: מה שמעת?

ת: שמעתי את שי צועק "הוא בורח, הוא בורח". אז שחררתי את הכלבים שלי, ויצאתי מהחווה שלי בריצה לכיוון החווה שלו, אבל 

עד שהספקתי להתרומם ראיתי במעורפל דמות רצה אבל לקח לי יותר מדי זמן לקום והיא הספיקה  בדרך מעדתי על אבן ונפלתי.

 לברוח.

 ש: מה עשית אחרי שקמת?

ת: היה לי קשה ללכת, אז לקח לי די הרבה זמן עד שהגעתי לבית של שי. עד שהגעתי, הגיעו עוד כמה שכנים מהחוות מסביב, 

 והבנתי שהעניינים כבר בשליטה והזמינו מגן דוד אדום, אז חזרתי הביתה. 

 ש: יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף?

 ד חבל שמישהו מת, אבל הוא היה צריך לעשות את זה כדי להגן על עצמו! ת: כן! שי עשה מה שכל אחד מאיתנו היה עושה. זה מא

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 מוסר ההודעהחתימת                                                                                                    

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              

  _______מס' הודעה :
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 לונישם האב   25.5.1972תאריך לידה   73456389מס' זהות  יוני נמניגביתי את הודעתו של  אזולאידני אני הח"מ השוטר 

קיבוץ מקום העבודה  קצין הביטחון )קב"ט( של קיבוץ גרופיתתפקיד/עיסוק   4587851-08מס' טלפון  גרופיתכתובת מגורים 

 16.30השעה   924.1.200 היום  יתבביתו שבקיבוץ גרופמקום גביית ההודעה  6478548-052טל' נייד   גרופית

 

 להלן ההודעה: 

 ש: אתה קצין הבטחון של היישוב גרופית, נכון?

 ת: נכון.

 ש: אתה מכיר אדם בשם שי חקלאי, נכון?

 ת: נכון.

 פר לי בבקשה מה קרה אתמול בלילה?ש: ס

, על מנת להפגש עם חברים ולשתות ת: הרבה פעמים, אחרי שעות העבודה שלי, אני ניגש למועדון החברים של הקיבוץ גרופית

כמה כוסות של מיץ ענבים. בדרך כל, מגיעים למקום מספר חברי קיבוץ נוספים, ואנשים המתגוררים בחווה החקלאית השוכנת ליד 

הקיבוץ. באותו לילה, ובגלל שהיה משחק חשוב של שחר פאר בטלוויזיה, הגעתי רק אני למקום, ואחרי נכנס שי חקלאי, המתגורר 

 חווה הסמוכה לקיבוץ.ב

 ש: ומה קרה אז?

 ת: אחרי שמזגתי לנו כמה כוסות של מיץ ענבים, התחלנו שי ואני לשוחח.      

 ומה אמר לך שי חקלאי בשיחה האמורה? ש:

 ת: הוא התלונן, כי לאחרונה פוקדים את החווה פורצים בתדירות גבוהה.  

 ש: האם הוא אמר כיצד הוא מתכנן להתמודד עם הבעיה?

ת: הוא ציין כי יש ברשותו נשק, וכי הוא מתכנן "לארוב לאותם פורצים בפעם הבאה שהם יבואו". למיטב זכרוני, בזאת הסתיימה 

 השיחה, בגלל שהסתובב לי הראש מרוב מיץ ענבים, והלכתי הביתה לישון. 

 

 

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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 טיול שנתי – וד על דם רעךלא תעמ - 4משפט מבוים 

 תיאור המקרה .א

 גיל הוא תלמיד כיתה ו' בבית הספר "גולדה" במעלה אדומים. גיל נחשב תלמיד "מקובל" והוא שחיין מצטיין בנבחרת בית הספר.

"גולדה"  רם והוריו עברו למעלה אדומים בקיץ האחרון ורם נאלץ לעבור לבית הספר .רם גם הוא תלמיד כיתה ו' בבית הספר "גולדה"

 ולהשתלב בכיתה ו' חדשה, למרות מחאותיו הרבות.

 

 הוריו של רם הבחינו בכך שרם אינו מזמין חברים חדשים לביתם והוא אינו מרבה לספר על יומו בבית הספר. 

בר בשיחה שערכו עם בנם, רם אמר להם שהוא כועס עליהם שהעבירו אותו לבית ספר יסודי חדש בשנה האחרונה וכי הוא לא מתח

 עם אף אחד. 

 הקרוב לצפון הארץ, רם יצליח יותר להתחבר עם בני כיתתו החדשים. השנתיהוריו של רם קיוו שבטיול 

 

 טיול השכבה של כיתות ו' היה לאגם מונפורט בגליל העליון. 

כי ידוע שתמיד  ,כאשר התלמידים עלו לאוטובוסים לקראת היציאה לדרך, רם התיישב באחד המושבים האחרונים של האוטובוס

 . עם התלמידים 'המקובלים' יצליח להתחבר קצתכך הוא חשב שאולי . ה" המקובלים יושבים בהם 'ה"חבר

 לידו ישבה שיר, תלמידה מהכיתה.

 

 גיל עלה לאוטובוס אחרי רם. לפתע חש רם דחיפה בכתפו, הוא הרים את ראשו וראה את גיל.

 שאל גיל את רם. "למה אתה יושב כאן?" 

 השיב רם לגיל. –"הלו, תרגיע! מי נראה לך שאתה? אתה לא רואה שזה אחד המקומות היחידים שנותרו פנויים?" 

 רם הרגיש כיצד הדמעות כבר חונקות את גרונו מהעלבון ופחד שהויכוח יתפתח לקטטה. 

 .במקומו רם החליט בכל זאת שלא לוותר ונשאר לשבת

 לקדמת האוטובוס. "אני לא אשכח לך את זה" סינן גיל ועבר

 

שהיה טרוד מאיומו של גיל הלך לאיטו במסלול ההליכה ונוצר פער בינו לבין ילדי הכיתה  ,במהלך הטיול על גדת אגם המונפורט, רם

 האחרים. 

כיוון  ,לפתע רם נתקל באבן שבלטה מהשביל. הוא החליק אל תוך האגם הקר והעמוק והחל צועק ומנסה לצוף בהיסטריה ממש

 לשחות. בזוית עינו ראה רם את גיל מסתכל לעברו, מפנה את ראשו וממשיך ללכת. שלא ידע

 

כעבור מספר דקות אשר נראו בעיניו כנצח החל רם לאבד מכוחותיו ולשקוע במים הקפואים. משנשמעו קריאותיו של רם למרחוק, 

קראו "רם תחזיק מעמד אנחנו בדרך!" הגיעו במרוצה המורה אסתר ואבא של בן אשר ליווה את הטיול והיה במאסף. השניים 

והמורה אסתר זינקה אל תוך האגם ומשכה את רם התשוש ומחוסר ההכרה החוצה. אבא של בן ביצע ברם הנשמה עד שניידת 

 טיפול הנמרץ הגיעה ופינתה את רם לביה"ח.

 

חרר כעבור מספר ימים מבית רם אושפז בבית החולים ואובחן כסובל מהיפוטרמיה ומאסטמה כתוצאה מהטביעה באגם. הוא שו

 החולים.
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 הסבר -חוק לא תעמוד על דם רעך  .ב

חוק זה מטיל על כל אדם חובה להציל ולהושיט עזרה לאדם אחר. אבל החובה על כל אדם מתקיימת רק אם הוא רואה ומבין 

 שמישהו נמצא בסכנה חמורה ומיידית לחייו ולבריאותו.

 ו זקוק לה.חובה להושיט עזרה רק אם רואים ממש שמישה

 

 יש שתי אפשרויות להגיש עזרה:

 אך רק אם אתה לא מסכן את עצמך. -לעזור בעצמך  .1

 להודיע לרשויות על האדם המצוי בסכנה, כגון: למשטרת ישראל, למגן דוד אדום ולמכבי אש. .2

 

 מי שלא עוזר או מודיע עובר עבירה פלילית והוא צפוי לקבל קנס.

 

בתכנית "כללי המשחק" בנושא "לא תעמוד על דם רעך", היכולים לשמש בסיס טוב והכנה לקראת )לתשומת לבכם: קיימים שיעורים 

 המשפט המבויים בנושא זה(.

 



 

 

 קובץ משפטים מבוימים

 טיול שנתי –לא תעמוד על דם רעך  - 4משפט מבוים 

30 

 126298/09ת"פ  בבית המשפט של בי"ס _______                                                                                                   

 בפני דן יחיד                                                                                                                                         ירושלים

 

 מדינת ישראל                    

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 המאשימה

 -נ ג ד  -                     

 גיל רוה                     

 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 הנאשם

 

 כתב אישום
 

 עובדות האישום:

 תלמיד כיתה ו' בבית הספר "גולדה".  , גיל, הינוהנאשם .1

 רם הוא תלמיד כיתה ו' בבית הספר "גולדה". .2

 יצא הנאשם יחד עם כיתתו לטיול באגם מונפורט בגליל העליון. 7.1.2009ביום  .3

 לערך, ראה הנאשם שרם החליק משפת האגם. 11:00שעה ב .4

 הנאשם שמע את רם צועק ומשתולל באגם לאחר שמעד לתוכו.  .5

 .כיוון ממנו שמעו הקריאותל והמורה אסתר שחר וההורה המלווה קריאות לעזרה ורצ שמעולערך,  11:03בשעה  .6

קפצה מיד לאגם ומשתה את רם לערך, איתרו המורה אסתר וההורה המלווה את רם הטובע. המורה אסתר  11:05בשעה  .7

 החוצה.

 עקב הטביעה איבד רם את הכרתו, ורק בעקבות ניסיון החייאה שבוצע על ידי ההורה המלווה, שב רם להכרתו.  .8

 סובל רם מקוצר נשימה שככל הנראה ילווה אותו כל חייו. –בחלוף חודשיים מיום האירוע  -כיום  .9

את חובת ההצלה והושטת העזרה לאדם שלנגד עיניו נמצא בסכנה מיידית  בעשותו את המעשים המפורטים לעיל, הפר הנאשם .10

 וחמורה לחייו.

 

 הוראות החוק לפיהן מואשם הנאשם:

 1998-לחוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח 4, 2, 1סעיף 

 

 עדי התביעה

 המורה אסתר 

 אשר, הורה מלווה 

 שיר 

_______________      

 אידי אמין              

ירושליםמחוז  תלפרקליט בכירן סג   
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 הודעות  .ג

  _______מס' הודעה :

 

כתובת               ארזשם האב  _______תאריך לידה  562000898מס' זהות  גיל רוהשל  גביתי את הודעתו אלי ישראליאני הח"מ 

מס'  ________מקום העבודה תלמידתפקיד/עיסוק   6128756-02מס' טלפון   מעלה אדומים 20יקינטון מגורים 

השעה   97.1.200יום ה משטרהמקום גביית ההודעה   0526892456ל' נייד ט ________כתובת מקום העבודה________טלפון

18.30 

 

 להלן ההודעה: 

 ש: אתה תלמיד בכיתה ו' בבית ספר גולדה, נכון?

 ת: נכון.

 ש: תספר לי בבקשה מה קרה היום בטיול לאגם מונפורט?

אגם מונפורט שבצפון הארץ. אני הלכתי בשביל ומאחורי הלך רם. רם זה ילד שלומד בכתה שלי אבל הוא בכלל ת: יצאנו לטיול ל

 ראיתי שרם מחליק מאבן לאגם והמשכתי ללכת. לא חבר שלי. 

 ש: ומה קרה אחר כך?

והתחלתי לרוץ אחריה ואז ראיתי אותה  ת: המשכתי לי לטייל ופתאום ראיתי את המורה אסתר רצה בכלל בכיוון ההפוך. הסתובבתי

קופצת לתוך האגם ושוחה לעבר רם. אבא של בן והמורה אסתר ביצעו הנשמה ברם עד שהגיעה ניידת טיפול נמרץ ולקחה את רם 

 לבית החולים.

 ש: אתה יכול לספר לי מה הסיפור עם מקומות הישיבה באוטובוס ?

 דם לכן לאוטובוס התיישב באחד המקומות השמורים "לחברה".  ת: עליתי בבוקר לאוטובוס וראיתי שרם שעלה קו

 ואז מה קרה, רם פינה את המקום ?  ש:

 לא, התיישבתי בקדמת האוטובוס . 

 ש: אתה מתאר לך מצב שבו אתה היית נופל לאגם במקום רם ?

לפני שבוע הייתי שם עם ההורים שלי. זה }גיל מחייך מאוזן לאוזן{ אני לא דואג, הייתי מתגבר על כך בלי שום מאמץ. מה, רק ת: 

 הוא בכלל לא מסוכן לדעתי. אגם ממש כייפי שאפשר לשחות בו.

 ש: למה אתה כל כך בטוח?

 מ'  חזה ופרפר.   400 -כי אני שחיין בנבחרת בית הספר וכבר שלוש שנים ברציפות שאני זוכה במדליית זהב לשחייה ל

 

 

   _________________          ל מרצוני הטוב והחופשי.הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

כתובת                יורם שם האב _______תאריך לידה 235686 מס' זהות חליפה רםשל  גביתי את הודעתו אלי ישראליאני הח"מ 

מס'  _________מקום העבודה תלמידתפקיד/עיסוק  5552222-02מס' טלפון   מעלה אדומים 10הרצל מגורים 

  97.1.200היום  בית החוליםמקום גביית ההודעה  0524785982טל' נייד  _________כתובת מקום העבודה_______טלפון

 17.00השעה 

 

 להלן ההודעה: 

 ש: אתה תלמיד בכיתה ו' בבית ספר גולדה, נכון?

 נכון.ת: 

 ש: תספר לי מה קרה הבוקר בטיול לאגם מונפורט?

ת: היום, יצאנו לטיול לאגם מונפורט שבגליל המערבי. במהלך הטיול סביב האגם נתקלתי באבן גדולה שבלטה מהשביל,  והחלקתי 

 לתוך האגם. 

 ש: ומה קרה אז?

בזווית העין את גיל מסתכל לעברי, קראתי לו שיעזור  ת: התחלתי לצעוק ולנסות לצוף כדי להציל את עצמי. בזמן שאני צועק ראיתי

 לי אך גיל חייך והמשיך בדרכו. באותו הרגע חשבתי שאפסו סיכויי להינצל והתייאשתי.

 ש: מי זה גיל?

 שלומד בכתה שלי. הוא חלק מהחברה של הכיתה, מהמקובלים.  12ת: גיל רווה, זה ילד בן 

 ש: האם קרה לך אירוע כלשהו עם גיל ?

בקיצור, בבוקר שיצאנו לטיול עליתי לאוטובוס והתיישבתי באחד המושבים בסוף האוטובוס. לפתע הרגשתי דחיפה חזקה בכתפי  ת:

וכשהרמתי את ראשי ראיתי את גיל שהתעצבן ושאל "למה אתה יושב כאן"? עניתי לו שזה אחד המקומות היחידים שהיו פנויים. 

 ".?!ר לי "אתה לא יודע שיש באוטובוס מקומות שמוריםגיל המשיך להרים את קולו, ולהתעצבן ואמ

 ש: אז מה קרה אחרי שגיל ו"החברה" לחצו עליך לעבור לקדמת האוטובוס? 

ת: פחדתי מאד, גיל המשיך ללחוץ עליי לעזוב את הכיסא.  החלטתי להישאר ולא להיכנע ללחץ שהפעילו עליי "החברה". גיל איים 

 עזב את המקום וישב לבדו בקדמת האוטובוס.עליי "אני לא אשכח לך את זה", 

 

 

 

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םבזה כי הנ"ל חת הנני מאשר

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה : 

 

             אילוןשם האב  5.5.1970תאריך לידה  05689568ס' זהות מ אסתר שחרשל  גביתי את הודעתה אלי ישראליאני הח"מ 

מס'   בית הספר גולדהמקום העבודה  מורהתפקיד/עיסוק  4587851-02מס' טלפון   מעלה אדומים 20ריינס כתובת מגורים 

  097.1.20יום ה תחנת משטרהמקום גביית ההודעה  0526478548טל' נייד  ________ כתובת מקום העבודה_______טלפון

 16.30השעה 

 

 להלן ההודעה: 

 ש: את מורה של כיתה ו' בבית ספר גולדה, נכון?

 ת: נכון.

 ש: יש לך בכיתה תלמיד שקוראים לו רם, נכון?

 ת: נכון.

 ש: תספרי לי בבקשה מה קרה היום בבוקר עם התלמיד רם.

שמעתי קריאות לעזרה  11:03אותה אני מחנכת יצאה היום לטיול לאגם מונפורט באזור הגליל העליון, בסביבות השעה  'ת: כיתה ו

"אני טובע הצילו, אני טובע הצילו".  מיד התחלתי לרוץ ולהתחקות אחר מקורן. לפתע זיהיתי את רם!!  באותו זמן הגיע למקום גם 

 הצעקות לעזרה.ההורה המלווה של הטיול ששמע אף הוא את 

 ש: ומה קרה אז?

 ת:מיד קפצתי לאגם ושחיתי לעברו של רם, משיתי אותו בכל כוחי מהמים כשהוא מחוסר הכרה.

 לאחר שהמלווה ביצע בו הנשמה, חזר רם להכרה וניידת טיפול נמרץ הגיעה למקום.      

 האם מישהו הבחין ברם שהחליק למי האגם? ש:

 די התלמידים כי רם היה יחסית בחלק האחורי של הקבוצה יחד עם מס' ילדים מהכיתה. ת: אינני יודעת, נאמר לי על י

 ש: האם רם תלמיד שמשתולל בדרך כלל?

 הוא ילד שקט ונעים הליכות.  .ת: רם הצטרף לכיתתנו לפני מס' חודשיים

 

 

 

 

   _________________          בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי. תהנני מאשר

 ההודעה תחתימת מוסר                                                                                                   

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. הבפני ומרצונ מההנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

               רונישם האב   ________תאריך לידה  231569מס' זהות  מועלם שירשל  גביתי את הודעתו אלי ישראליאני הח"מ 

מס'  _________מקום העבודה תלמידתפקיד/עיסוק  5561752-02מס' טלפון   מעלה אדומים 3התפוז כתובת מגורים  

השעה   9.1.2008היום  בית הספרמקום גביית ההודעה ________טל' נייד ________תובת מקום העבודהכ ________טלפון

10.00 

 

 להלן ההודעה: 

 ש: את תלמידה בכיתה ו' בבית ספר גולדה, נכון?

 : נכון.ת

 בוקר באוטובוס בעניין המושבים.אתמול בה קרה ש: תספרי לי מ

 : היום, יצאנו לטיול לצפון ואני עליתי לאוטובוס ורם שהוא ילד חדש בכיתה התיישב לידי. אני מחבבת אותו. ת

 ש: ומה קרה אז?

 : ראיתי את גיל ניגש לעברו.ת

 ש: מי זה גיל?

 ין מצטיין. כל הבנות חולות עליו... אני חושבת שהוא קצת שוויצר...: גיל גם כן לומד בכתה שלי. הוא היה חבר של רונה והוא שחית

 ש: מה קרה אחרי שגיל ניגש לעבר רם?

 : גיל פנה לרם ואמר לו "למה אתה יושב כאן?" ורם ענה לו שזה אחד המקומות היחידים שנותרו פנויים.ת

 ש: מה קרה אחר כך?

                                                                                            לקדמת האוטובוס.: לשמחתי רם פשוט נשאר לשבת וגיל הסתובב ועבר ת

 

 

 

 

 

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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 םמיאונ .ד

חשוב מאוד לכוון אותם  , אלאלתלמידים םכפי שה םאין לתת אותניתן להיעזר אך  הםבוההגנה של התביעה  מיםנאו יםלהלן מוצג

 לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאית ככל שניתן.  

 

 תביעה -נאום  פתיחהקווים ל

 ..משפט להרשיעושופטים נכבדים, התביעה תוכיח שהנאשם גיל רוה עבר על חוק... ולכן על בית ה

 "חוק לא תעמוד על דם רעך" מטיל חובה.... במקרה שלנו: גיל ראה, הבין, ושמע שרם נמצא בסכנה...

 נכבדיי,

 )חובת ההצלה, אזרחות פעילה, ערבות הדדית...( אני רוצה לומר כמה מילים, שיסבירו את משמעות החוק וחשיבותו....

 ה לנפגע שנמצא לידו, צפוי לעונש....עזראינו מגיש היום לאחר חקיקת החוק, אדם ש

 מהווה...  התנהגותו של גיל

 בעובדות כתב האישום העיקריות... )שחיין מצטיין וכו'(במהלך המשפט, תביא התביעה מספר עדים שיתמכו 

 . רשיעו בגין עבירה על חוק "לא תעמוד על דם רעך"שגיל ביצע את העבירה, ויש לה מעל לכל ספק,תוכיח  התביעה

 

 תביעה -נאום סיכוםקווים ל

 שופטים נכבדים,

 אחרי ששמענו את העדויות הרבות, נראה, שהתביעה הצליחה להוכיח מעל כל ספק...

 לחוק "לא תעמוד על דם רעך". 4-, ו2, 1הנאשם הפר את חובת ההצלה, והושטת העזרה.... ולכן, עבר על הוראות סעיפים 

 נכבדיי,

 .בערך החשוב ביותר.... בהתנהגותו הביע זלזול יל שמע ... ובכל זאת, גיל בחר שלא...גיל שחיין מצטיין, גיל ראה... ג

 ...גם אם פחד להכנס בעצמו למים, היו לו אפשרויות נוספות להגיש עזרה... 

 כדי להעביר מסר חברתי.... לסיכום, התביעה תבקש להרשיע את הנאשם בעבירה..., וזאת 

 

 הגנה -נאום  פתיחהקווים ל

 השופטים,  כבוד

 אותו צועק לעזרה אך לא הושיט לו יד למרות ש....התביעה תטען שגיל ראה את... ושמע  חברי הנכבד מבקש היום להוכיח כי.....

 אנו נוכיח בפניכם היום כי גיל חף מכל אשמה.

 חוק לא תעמוד על דם רעך הוא חוק לא פשוט המטיל חובה.... 

 באמת לסכן את חייך אינה ברורה כלל וכלל.  היכולת לקבוע האם פעולת ההצלה עלולה

 שהאדם יבין שמולו נמצא אדם אחר אשר נשקפת סכנה מידית לחייו ולבריאותו... ספק החוק דורש מעל לכל

בסכנה. גיל כלל לא העלה על דעתו.... הוא לא שמע את רם צועק לעזרה, הוא חשב היו אנו נוכיח היום שגיל לא הבין שחייו של רם 

 שרם יודע לשחות. חשבה...הוא שרם נהנ

 ספק... חוק זה מטיל אחריות פלילית מאוד לא פשוטה ומאוד שנויה במחלוקת ולו רק משום כך יש להטיל

 חשוב לי להדגיש בפניכם כבוד השופטים, כבר עכשיו, כי מדובר בסך הכל בילדים קטנים.... 
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 הגנה -נאום סיכוםקווים ל

 שופטים נכבדים, 

 ...לא תעמוד על דם רעך" חוק"את מכלול הבעיות אשר מעורר הצגנו בפניכם 

 ..הגשת כתב אישום לפיועצם יש להטיל ספק ב

 ... אך אין כל קשר בין הדברים התביעה ניסתה לערער את אופיו של גיל על ידי הצגת הריב באוטובוס,

 גיל חף מכל אשמה.

 הראנו כיצד גיל כלל לא היה מודע לכך שרם מצוי בסכנה...

 החוק מציב רף התנהגות שאינו סביר...

 רם לא צריך היה לנהוג אחרת בנסיבות הענין..

 

 חקירות  .ה

אך לא לתת להלן מוצגות דוגמאות אפשריות לשאלות חקירה שנכתבו על ידי התלמידים בשיתוף עם המתנדבים. ניתן להיעזר בהם 

 ישית ועצמאית ככל שניתן.  . חשוב מאוד לכוון אותם לעבודה ולחשיבה אאותם כפי שהם לתלמידים

 

 המורה אסתר שחר –חקירה ראשית קווים לשאלות 

 אסתר שחר, את מורה של כיתה ו' בבית ספר גולדה, נכון? .1

 יש לך בכיתה תלמיד שקוראים לו רם, נכון? .2

 עם התלמיד רם.  7.1.07 -תספרי לי בבקשה מה קרה בבוקר של ה .3

 חק היית ששמעת את הקריאות לעזרה.  אני מבין ששמעת את הקריאות לעזרה, באיזה מר .4

 ומה קרה אז? .5

 המורה אסתר, תספרי לי בבקשה מי הלך מאחור במשך כל הטיול. .6

 האם רם הוא תלמיד שמרבה להשתולל?  .7

 

 המורה אסתר שחר -חקירה נגדית שאלות ל קווים

 האם גיל תלמיד שמשתולל בדך כלל, מפריע בשיעורים? .1

 ורם הולכים מאחור במשך כל הטיול. בחקירה הראשית ציינת שראית את גיל .2

:.. לאור זאת האם על פי העדות שמסרת במשטרה אמרת ?שגיל  ורם היו במשך כל הטיול מאחוריודעת בוודאות את האם  .3

 ?את גיל במשך כל זמן הטיול הולך מאחוראו לא ראית  ראית

 ו? הפעם הראשונה שהבחנת בגיל הייתה כאשר התחלת לרוץ לעבר הקולות שנשמע האם .4

 את יכולה להעריך בבקשה מה היה המרחק בינך לבין גיל שראית אותו לאחרונה? .5

 

 שיר–חקירה ראשית קווים לשאלות 

 באוטובוס בעניין המושבים. 7.1.2007-מה קרה בבוקר ה .1

 מי זה גיל? .2

 מה קרה אחרי שגיל ניגש לעבר רם? .3

 ה קרה אחר כך?ומ .4
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 שיר–לשאלות חקירה נגדית קווים 

 חדש בכיתתך?אם רם תלמיד ה .1

 שמחת מאוד שגיל לא הצליח להקים את רם ממקומו? נכון שבחקירת המשטרה ציינת שלשמחתך רם התיישב לידך,  .2

 רם חברך לכיתה החליק לתוך האגם, האם ראית את רם מחליק לאגם? .3

 האם ראית מישהו אחר, אולי גיל, שראה את רם מחליק?  .4
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 אלימות במגרש הכדורגל - 5משפט מבוים 

 תיאור המקרה .א

המפרט את הימים והשעות בהן בבית ספר ערבה מגרש כדורגל אחד אותו חולקים כל תלמידי בית הספר. בבית הספר תלוי לוח 

 כל כיתה רשאית להשתמש במגרש. 

' לשחק במגרש באים תלמידי כיתה ח' ובראשם דן הידוע בכינויו "גולית" ומסלקים זמזה כמה שבועות, כאשר מגיע תורה של כיתה 

כי אם יספרו למישהו על  ז'תלמידי כיתה  הקנטות ואף מכות קלות. תלמידי כיתה ח' מאיימים על ,אותם מהמגרש באיומים, קללות

 ' חששו מאוד שמא דן וחבורתו יממשו את האיומים. זמעשיהם סופם יהיה רע ומר. תלמידי כיתה 

 

 ', שוער קבוצת הכדורגל של הכיתה. אבי אוהב מאוד לשחק כדורגל ובעתיד רוצה להיות שחקן במילאן. זאבי הוא תלמיד כיתה 

 

הם לא יוותרו ל"גולית"  היוםהתארגנה כל הכיתה והחליטה ש הפעם .' לשחק במגרשזהגיע שוב תורה של כיתה  15.5.09ביום 

' לשחק במגרש, הגיעו תלמידי כיתה ח' ודרשו כי יפנו את המגרש. כעשרה תלמידי זוחבורתו. כצפוי, ברגע שהחלו תלמידי כיתה 

כי ע"פ לוח התורנויות התלוי בכניסה לבית הספר זהו הזמן שלהם  ,' וביניהם אבי ניצבו מול גולית וחבורתו וטענו בפניהםזכיתה 

 לשחק במגרש. 

 ' והחלו לצעוק ולאיים שאם לא יפנו את המגרש מייד יחטפו מכות! זתלמידי כיתה ח' סירבו להקשיב לדברי תלמידי כיתה 

. גוליית וחבורתו עזבו את המגרש וגולית ' עמדו על שלהם וסירבו בכל תוקף לפנות את המגרש ואיימו לקרוא למורהזתלמידי כיתה 

 עוד תשלמו על זה"! ,אבי -אתהבמיוחד צעק לכיוון אבי "אתם, ו

 

יום למחרת, בהפסקה הגדולה, בעודו הולך בחדר המדרגות התקרב גוליית לעברו של אבי והחל להאט. אבי היה מבולבל ומפוחד, 

מה שהיה אתמול במגרש. גולית התקרב אל אבי והם נעמדו זה מול זה  הוא חשב שגולית מתקרב אליו כדי להרביץ לו ולהחזיר על

הושיט ידיו קדימה בחוזקה וחבט על חזהו של גוליית כדי להרחיקו ממנו, בין השניים התפתחה  ,שפחד ,על סף גרם המדרגות. אבי

 מריבה במהלכה מעד גולית והתגלגל במורד המדרגות עד שנחבט בקיר. 

וליית שוכב מחוסר הכרה, רץ לחדר המורים להזעיק עזרה. אמבולנס שהוזעק ע"י מנהלת בית הספר אבי המבוהל, שראה את ג

פינה את גולית במצב קל עד בינוני לביה"ח הסמוך. גוליית אושפז בבית החולים וכעבור מספר שעות שבה אליו הכרתו. הרופאים 

 , כמקובל בנהלי בית החולים במקרים של פגיעת ראש. שעות 48מסרו להוריו כי מצבו יציב אך עליו להישאר להשגחה למשך 

 

במהלך הלילה, מצבו של גוליית החל להתדרדר ולמרות ניסיונות הרופאים להחיותו הוא נפטר. בבדיקה הפתולוגית שנערכה לאחר 

 המוות, נתגלה לראשונה כי דן סבל ממום נדיר בליבו אשר עשוי להתפרץ במקרים של לחץ קיצוני ופגיעות ראש.  
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 הוראות חוק רלוונטיות .ב

 7719-חוק העונשין, תשל"ז 

  מחשבה פלילית ,20סעיף:  

 מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי  -מחשבה פלילית  (א)

 העבירה, ולענין התוצאות גם אחת מאלה: 

 במטרה לגרום לאותן תוצאות -( כוונה 1)      

 ( פזיזות 2)      

  רשלנות ,21סעיף: 

 לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי אי מודעות  -רשלנות  (א)

  –העבירה, כשאדם מן היישוב יכול היה, בנסיבות הענין, להיות מודע לאותו פרט, ובלבד 

 ( שלענין הפרטים הנותרים היתה לפחות רשלנות כאמור; 1)       

 ( שאפשרות גרימת התוצאות לא היתה בגדר הסיבון הסביר. 2)       

 )ב( רשלנות יכול שתיקבע כיסוד נפשי מספיק רק לעבירה שאיננה מסוג פשע. 

  הריגה ,298סעיף:  

 מאסר עשרים שנים.  -הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם, יאשם בהריגה, ודינו 

  רצח ,300סעיף: 

 מאסר עולם ועונש זה בלבד:  -)א( העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו 

 ( גורם במזיד, במעשה או במחדל אסורים, למותו של אביו, אמו, סבו או סבתו; 1)     

 ( גורם בכוונה תחילה למותו של אדם; 2)     

  גרימת מוות ברשלנות ,304סעיף: 

 ש שנים. מאסר שלו -הגורם ברשלנות למותו של אדם, דינו 

 

 הגנות בחוק העונשין 

גם אחרי שהחלטנו שאדם ביצע את המעשה ושמתקיימים היסוד העובדתי והיסוד הנפשי של העבירה, לא בטוח שנטיל עליו 

 אחריות פלילית, צריך לבדוק האם מוצדק להענישו בנסיבות העניין.

  הגנה עצמית ,י34סעיף: 

דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא בדין שנשקפה ממנה סכנה לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה 

 מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו;

ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות 

 התפתחות הדברים. 
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 הסבר וניתוח המקרה ולהבהרת הוראות החוקשאלות מנחות ל .ג

 עבירת ההריגה, כמו כל עבירה, כוללת שני יסודות: יסוד עובדתי ויסוד נפשי. מה המשמעות של יסודות אלו?  .1

 )היסוד העובדתי: מעשה, נסיבות ותוצאה; היסוד הנפשי: מחשבה פלילית או רשלנות(. 

 

 מהי הריגה? .2

ע מעשה או מחדל ) לעמוד על ההבדל בין מעשה ומחדל!( שהביאו למותו של אדם הריגה היא עבירה שעבר אדם, אשר ביצ

אבל, בניגוד לרצח, אחר, תוך שהוא מודע ומבין את המעשה שהוא עושה וגם את התוצאה שעלולה להיגרם )כלומר מוות(, 

 לא התכוון מלכתחילה לגרום למוות.  הוא

 

 מה ההבדל בין עבירת רצח לבין עבירת הריגה? .3

ללא כל תכנון שנעשית העבירות מדברות על מעשה שגרם למותו של אדם. ההבדל הוא ביסוד הנפשי: גרימת מוות שתי 

 זהו רצח. -מוקדם, באופן ספונטני או בפזיזות היא הריגה. כשמישהו גורם מוות בכוונה תחילה 

 רת גרם מוות ברשלנות.עבי –קיימת עוד דרגה של גרימת מוות לאדם שהיא חמורה פחות )אך עדיין חמורה!!!( 

של אדם אחר מבלי שהתכוון לכך.  וגרימת מוות ברשלנות  היא עבירה שעבר אדם, אשר ביצע מעשה או מחדל שהביאו למות

אדם אחר היה יכול להבין  אךמבין את המעשה שהוא עושה או את התוצאה שעלולה להיגרם )כלומר מוות(, או הוא אינו מודע 

 .שיחשוב על כך ויבין זאת בעצמו , והיינו מצפים ממנואותם

 

 כיצד לדעתכם נוכל לדעת, האם צדקה הפרקליטות כשהחליטה להאשים את אבי בהריגה או גרימת מוות ברשלנות ולא ברצח? .4

 

 האם אבי פעל מתוך הגנה עצמית? .5

 

 האם גוליית מת כתוצאה מפגיעתו של אבי? .6

 

 ?של גוליית מותוהאם ללא פגיעתו של אבי הייתה נמנע  .7

 

 מה המשמעות של המום הנדיר שהיה לגוליית? -הלכת ה"גולגולת הדקה"  .8
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 112384/09ת"פ  בבית המשפט של בי"ס _______                                                                                                   

 בפני דן יחיד                                                                                                 יפו                                        -תל אביב

 

 מדינת ישראל                    

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 המאשימה

 -נ ג ד  -                     

 אבי כהן                     

 ___________, עו"דע"י ב"כ 

 הנאשם

 

 כתב אישום
 

 עובדות האישום:

 הנאשם הינו תלמיד בית הספר "ערבה". לנאשם אין עבר פלילי. .1

דן למדן, תלמיד כיתה ח' בבית מנוח , בעת שהלך בחדר המדרגות, נתקל הנאשם ב10:00, בסביבות השעה 16.5.09ביום  .2

 (."המנוח" –ספר "ערבה", הידוע בכינוי "גולית" )להלן 

הנאשם חבט בחזהו של המנוח, בעקבות כך פרצה בין השניים מריבה במהלכה דחף הנאשם את המנוח שהתגלגל במורד  .3

 המדרגות עד שנחבט בקיר.

 הנאשם רץ לחדר המורים על מנת להזעיק עזרה. .4

 הסמוך.  לבית החוליםאמבולנס שהוזעק ע"י מנהלת בית הספר פינה את המנוח במצב קל עד בינוני  .5

המנוח אושפז בבית החולים וכעבור מספר שעות שבה אליו הכרתו ומצבו הוגדר יציב. הרופאים מסרו להוריו של המנוח כי  .6

 שעות, כמקובל בנהלי בית החולים במקרים של פגיעת ראש.  48עליו להישאר להשגחה למשך 

 הוא נפטר. במהלך הלילה, מצבו של המנוח החל להתדרדר ולמרות ניסיונות הרופאים להחיותו  .7

בבדיקה הפתולוגית שנערכה לאחר המוות, נתגלה לראשונה כי המנוח סבל ממום נדיר בליבו אשר עשוי להתפרץ במקרים של  .8

 לחץ קיצוני ופגיעות ראש.  

 הוראות החוק לפיהן מואשם הנאשם

  או לחילופין1977 –התשל"ז  לחוק העונשין 304עבירה על סעיף  -גרימת מוות ברשלנות ,  

 1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  298עבירה על סעיף  –ה הריג 

 

     _______________ 

 ישראלה ישראלית            

תובעת ראשית מחוז תל אביב   

 

 :עדי התביעה

  רופא –רפי פלסטר 

  מורה -ברוריה הס 
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 הודעות .ד

  _______מס' הודעה :

 

 רעואלשם האב  2.01.1995 תאריך לידה 067057134מס' זהות  אבי כהןגביתי את הודעתו של  דוד שלוםאני הח"מ השוטר 

טל'  _________כתובת מקום העבודה  תלמידתפקיד/עיסוק  03 – 9339334מס' טלפון  תל אביב 3רח' בית אל כתובת מגורים 

 .17:00השעה  9.05.061היום  תחנת ירקוןמקום גביית ההודעה  ________נייד

 

 להלן ההודעה:

 מה הקשר בינך לבין דן למדן?  :ש

 אני מכיר אותו מביה"ס. הוא שנתיים מעליי. אבל אף אחד לא קורא לו דן, כולם קוראים לו "גוליית".  :ת

 אתה יכול לספר לי איך קרה שדן התגלגל במדרגות ונפצע בראשו? :ש

 יודע איך, הוא נפל למטה.  אני לא יודע. הכל קרה מאד מהר. אני זוכר שהלכנו מכות, ואז פתאום, אני לא :ת

 למה הלכתם מכות? :ש

זה הכל בגללו. אני בכלל לא רציתי ללכת מכות, אני אף פעם לא הולך מכות, תשאל את מי שאתה רוצה. זה הכל התחיל בגלל  :ת

ית הספר שהוא, והחברים המופרעים שלו מכיתה ח', החליטו שמגרש הכדורגל הוא רק שלהם, ושאנחנו לא יכולים לשחק בו. בב

יש לוח כזה, שכתוב בו מתי כל כיתה יכולה לשחק במגרש. אבל הם עושים מה שהם רוצים, לא אכפת להם. כבר מלא זמן, כל פעם 

שהתור של הכיתה שלי הגיע, ועלינו למגרש כדי לשחק, אז גוליית והחברים שלו באו, והעיפו אותנו משם. הם קיללו אותנו ואיימו 

 כמה ילדים. עלינו, ואפילו הרביצו ל

כל הכיתה ביחד, לא הסכמנו לפנות להם את המגרש בשעה שלנו. כרגיל, הם קיללו אותנו ואיימו עלינו אבל לא  אתמולנמאס לנו! 

וויתרנו, ובסוף הם הלכו. גוליית הזה, כשהוא הלך, אז הוא הסתכל והצביע עליי, דווקא עליי, אני לא יודע למה, ואמר שהוא יתנקם 

היה מפחיד, כי גוליית גבוה וחזק, והוא כל הזמן הולך מכות עם ילדים. ואני בכלל קיבלתי אומץ לעמוד מולו ומול בי על זה. זה 

 החברים שלו רק בגלל שהיינו כל הכיתה ביחד במגרש. 

שלי  בהפסקה בבית הספר גוליית בא לקראתי, כמו שהוא איים. אני עמדתי במסדרון, קרוב למדרגות, והוא התקדם לכיוון היום

לאט, והסתכל עליי בצורה מפחידה כזאת. אף פעם בחיים שלי אף אחד לא הסתכל עליי ככה. כשהוא כבר היה ממש קרוב, לא 

ידעתי מה לעשות. אני בטוח שהוא רצה להכניס לי מכות רצח. אז הושטתי את הידיים קדימה, שלא יתקרב אליי. זה לא הזיז לו, 

לי. ניסיתי להחזיר לו, כמה שיכולתי, אבל הוא הרבה יותר חזק ממני. ואז, אני לא יודע איך,  ועם כל הגודל שלו הוא התחיל להרביץ

פתאום גוליית התגלגל במורד המדרגות, ואני חושב שהוא קיבל מכה ממשהו, כי התחיל לרדת לו דם מהראש. ממש נבהלתי, ולא 

 ידעתי מה לעשות, אז רצתי לחדר מורים, לקרוא למישהו שיעזור לו. 

 לא דחפת אותו במדרגות? :ש

לא, לא בכוונה. זה הכל קרה נורא מהר. הלכנו מכות, אני לא יודע מי דחף את מי. לא התכוונתי שהוא יפצע ככה, וירד לו כל כך  :ת

הרבה דם מהראש. רק רציתי שהוא יעזוב אותי בשקט, ולא ינקום בי על מה שקרה אתמול. אבל אולי עכשיו הוא ילמד לקח, ויפסיק 

 להציק לנו. 

 אם כל כך פחדת ממנו, למה לא אמרת למישהו? למורה שלך, להורים שלך? :ש

כי פחדתי. אם הייתי מספר למישהו אז היו עושים לו משהו, והוא היה יודע שזה בגללי. ואז בכלל הוא היה מרביץ לי. חשבתי  :ת

 שאני כבר אסתדר איכשהו כשהוא יבוא להרביץ

  

   _________________          מרצוני הטוב והחופשי.הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל 

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

 אהרוןשם האב  15.1.1968תאריך לידה  086723354מס' זהות  ה הסברוריגביתי את הודעתה של  דוד שלוםאני הח"מ השוטר 

 בית הספר ערבהמקום עבודה  מורהתפקיד/עיסוק  03 – 5746625מס' טלפון  תל אביב 34הסדר רח' השקט וכתובת מגורים 

 97.6.200היום  תחנת ירקוןמקום גביית ההודעה  054 – 3321457טל' נייד  תל אביב 14רח' הלמדנים כתובת מקום העבודה 

  11:00השעה 

 

 להלן ההודעה:

 בביה"ס?ש: ספרי לי בבקשה כמה זמן את עובדת כמורה 

, בתחילת שנת הלימודים האחרונה. אבל אני מורה כבר 2008. התחלתי ללמד בספטמבר תייםת: בבית הספר הזה כמעט שנ

 בבית הספר צפוניהו ברמת אביב ג'.  מתמטיקהשנים. לפני שעברתי לבית הספר הזה לימדתי  13כמעט 

 ש: ואיזה מקצוע את מלמדת?

 בלבד.  מתמטיקהגם מקצועות אחרים, אבל היום אני מורה ל . בעבר לימדתימתמטיקהת: אני מלמדת 

 ש: באיזה כיתות את מלמדת?

 .ט'-ז', כלומר כיתות לחטיבת הבינייםת: בכל הכיתות השייכות 

 ?2'זש: האם לימדת גם את כיתה 

ם כבר יושבים בשקט, וגם כאלה שקטים ועוזרים. תמיד כשאני מגיעה אז כול מתמטיקהת: כן בהחלט, כיתה נהדרת. מאוד אוהבים 

 הלוח נקי, השיעורים של כולם מוכנים... פשוט תענוג.

 ש: האם את מכירה את אבי כהן?

היא העוגה, אבי כהן הוא הדובדבן שבקצפת שעל העוגה. הוא השוקולד שבתוך הקרואסון, הקרם של  2'זת: מכירה? אם 

שר ונחמד, תמיד עוזר לכולם עם השיעורים, תמיד יודע את אבי כהן הוא התלמיד המצטיין של הכיתה. כזה ילד מוכ הקרמשניט.

 בכל המבחנים. 100התשובות לכל השאלות ותמיד מוציא 

 את מכירה? 4ש: את דן למדן, תלמיד כיתה ח'

ת: מי לא מכיר... תשמע, כמו שאמרתי לך קודם, אני אמנם לא מלמדת את כיתות ח', אבל תאמין לי, בבית הספר הזה לא תמצא 

 1ז'תמיד מסתבך בצרות, תמיד מציק לכולם. כך למשל אחת הבנות מ –א מכיר את גולית. הוא הבריון של בית הספר אחד של

 סיפרה לי שתמיד דן בא ולוקח לה את הסנדביץ.

 ?10:00בסביבות השעה  16.5.07ש: אני מבין. תגידי, את זוכרת במקרה היכן היית ביום 

ורא! זה בדיוק הזמן של ההפסקה הגדולה והייתי בדרך לחדר המורים. איך שהתקרבתי ת: אני לא יכולה לשכוח, זה פשוט היה נ

לאזור המדרגות ראיתי את אבי ודן עומדים אחד מול השני, ופתאום ראיתי את אבי דוחף את דן ואז הם התחילו לריב. איך שבאתי 

ת וקיבל מכה חזקה מהקיר. אחרי זה הוא לא זז. להפריד אבי נתן לדן מכה על החזה ואז דן איבד את שיווי המשקל, נפל במדרגו

אבי ישר צעק שהוא רץ לקרוא לעזרה וראיתי אותו רץ לכיוון חדר המורים. בינתיים נשארתי להרחיק את הילדים הסקרנים ולנסות 

 להרגיע את כולם. לאחר כמה דקות הגיע אמבולנס לפנות אותו. בכל הזמן נראה לי שהוא היה מחוסר הכרה.

 ש: האם לפני הדחיפה הראשונית של אבי, ראית איזה איום מצידו של דן? 

ת: לא ראיתי איזה משהו מפורש אבל לא יכול להיות שאבי סתם הרביץ. הוא אף פעם לא עושה כאלה דברים. אני אומרת לך באופן 

 חד משמעי, אבי לא היה סתם מתחיל במכות.

 

   _________________          וני הטוב והחופשי.בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצ תהנני מאשר

 ההודעה תחתימת מוסר                                                                                                   

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. הבפני ומרצונ מההנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

 שם האב 602.10.19תאריך לידה  7602456מס' זהות  רפי פלסטרגביתי את הודעתו של  ישראליישראל אני הח"מ השוטר 

כתובת  ית חולים איכילובבמקום עבודה  רופאתפקיד/עיסוק  30–9879879מס' טלפון  "את 101 סרח' הכתובת מגורים  אובןר

  9:00השעה  97.6.200היום  תחנת ירקוןמקום גביית ההודעה  050–6789578טל' נייד  תל אביב 23ן ויצמרח' מקום העבודה 

 

 להלן ההודעה:

 ?למדןן , עם הגעתו של ד16.5.2007ש: ספר לי בבקשה מה קרה ביום 

אני הייתי בהפסקה  10:40ת: למען האמת אני זוכר את המקרה היטב. אני הייתי באותו הבוקר רופא תורן במיון. בסביבות שעה 

בחדר קפה. האחות מהמיון קראה לי שהגיע אמבולנס עם בחור צעיר שפונה מחצר בית ספרו במצב בינוני ומחוסר הכרה. במבט 

 רחזק לגילו, היו לו חבורות בגפיים ואחרי בדיקות גילינו שהוא סובל מזעזוע מוח ופצע פתוח באיזוראשון ראיתי בחור שנראה גדול ו

 ארובת העין השמאלית. 

 ש: כעבור כמה זמן שבה אליו הכרתו?

ת: במצבים כמו זה אנחנו לא נוהגים להעיר את הפצוע עד שמסתיימות הבדיקות הכלליות על מנת לא לגרום נזק בשל פגיעה שלא 

 התגלתה, כשהשלמנו את הבדיקות של האברים הפנימיים ובדיקת האישונים הזרקנו לו חומר מעורר והכרתו שבה אליו.

 ש: איך המשכתם בטיפול?

ת: תפרנו את הפצע שלא היה חמור מתחת לארובת העין, מדובר בשלושה תפרים בלבד, הפצוע לא התלונן על כאב. נראה גם 

ו ושהוא בריא. אני רוצה גם לציין שהוא התהלך בבית החולים ואף ביקש להשתחרר לביתו. שהוא התאושש מהזעזוע שסבל ממנ

 גם הוריו שהיו פה שאלו אם אפשר לקחת אותו לביתם.

 ש: מדוע, אם כך, הוא לא שוחרר לביתו?

שעות.  48חה למשך במקרים מעין אלה, על פי נוהלי בית החולים ואין כאן מקום לשיקול דעת, נהוג להשאיר את החולה להשג ת:

 98%-מניסיון העבר מסתבר שלפעמים ישנן תגובות מאוחרות או פגיעות פנימיות שלא התגלו בבדיקות והשפעתן מאוחרות. ב

 מהמקרים אין שום בעיה אבל אנחנו לא לוקחים את הסיכון.

 ש: איך קרה שלפי דבריך החולה התאושש אבל בפועל מספר שעות לאחר מכן הוא נפטר?

, החולה שב להכרה ונראה שהוא התאושש. אבל גם בבדיקות המקיפות .שאמרתי, לפי הבדיקות לא נמצא שום דבר חריגת: כמו 

במיוחד במקרה של המום הנדיר שממנו סבל המנוח, לא  .זה בלתי אפשרי .שאנו עורכים, אנחנו לא כוללים את כל סוגי הבדיקות

 ניתן היה לגלות זאת בבדיקות המוקדמות.

 נו את המום שממנו סבל המנוח?ש: תאר ל

במקום ההפרדה הרגילה, לבעל המום ישנו  .ת: מדובר למעשה במצב שההפרדה בין חדרי הלב היא מאוד דקה לאורך הקו המחבר

קרום דק מאוד. במצבים של לחץ קיצוני או פגיעה באזור מסוים בגולגולת האחורית הקרום עלול להיקרע ויווצר חור בין חדרי הלב. 

כלל שהם לוקים בכך, אצל היתר זה יכול להתגלות במקרים  יודעיםרובם לא  .בחצי אחוז מהאוכלוסייה שלוקים במום הזה מדובר

של כאבים בחזה שמאובחנים בבדיקות ספציפיות. מקרה כמו של המנוח הוא מאוד נדיר, אם נוצר החור בין חדרי הלב, כמעט בלתי 

 אפשרי להציל את החולה.

 של החולה להתדרדר?ש: מתי החל מצבו 

ת: האחות של משמרת הלילה הוזעקה לחדרו של החולה לאחר שזה החל להקיא וקרא לאחות. הרופא הכונן הגיע מיד. בבדיקות 

ראשוניות התגלו אי סדרים בקצב פעולת הלב וחומו של החולה היה גבוה. בתוך דקות הוא איבד את הכרתו וכל ניסיונות ההחייאה 

 דם שניתנו לו לא עזרו.או התרופות לדילול 

 

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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 הלשנה - 6 משפט מבוים

 תיאור המקרה .א

רונית ויוכבד הנן שתי חברות הלומדות באותה הכיתה מאז בית הספר היסודי וכיום הן תלמידות כיתה ט' בבית הספר "מעלות" 

 בבת ים.

רונית תלמידה בינונית, ללא בעיות התנהגות, המקובלת על חבריה. יוכבד לעומתה תלמידה מתקשה עם בעיות התנהגות רבות, 

 שעוכבה לחקירה כבר מספר פעמים עקב היותה חשודה במספר מקרי גניבות קטנות ופריצות. 

 בות כשהן צוחקות ומתלחשות.במהלך השנים היו רונית ויוכבד צמודות, בילו יחד שעות רבות ונראו פעמים ר

לפני כחצי שנה התקיים מבחן בלשון ויוכבד שלא התכוננה ביקשה להעתיק את התשובות מחברתה רונית. רונית חששה תחילה 

מבחן התיישבו השתיים סמוך זו לזו ומדי פעם לאך חברותה רבת השנים עם יוכבד הכריעה את הכף והיא הסכימה. בעת שנכנסו 

תשובותיה על מנת שיוכבד תוכל להעתיקן. באחת הפעמים תפסה המורה את הבנות בשעת מעשה, החרימה הרימה רונית את 

 את שני המבחנים והבנות זומנו לבירור במשרד המנהלת. 

רונית נכנסה לשיחה לפני יוכבד ויצאה עם עיניים אדומות מבכי ואילו יוכבד, שהוכנסה אחריה, נמצאה אשמה והושעתה מהלימודים. 

ד נאלצה לעזוב את בית הספר לתקופה של חודש ונאסר עליה לצאת לטיול השנתי השכבתי. רונית לעומתה המשיכה בלימודיה יוכב

 וניתנה לה הזדמנות נוספת לגשת למבחן אך נוספה הערה לתיקה האישי.

מה אותה כי גילתה למנהלת כשחזרה יוכבד ללימודים נראה כי כי החברות בינה לבין רונית נפגעה. יוכבד כעסה על רונית, האשי

את שאירע וסרבה לדבר איתה מספר שבועות. עם זאת, לאחר מכן נראה היה כי יוכבד סלחה לרונית ויחסי החברות שבו לשרור 

 ביניהן.

לאחר כחודשיים הבחינה מורתה של רונית כי אינה מרוכזת ונראית מוטרדת ועצובה. כשניגשה לרונית באחת ההפסקות ושאלה 

 מצב, הכחישה רונית כי משהו אינו כשורה ואמרה כי היא פשוט לא מרגישה טוב בזמן האחרון.אותה על ה

מספר ימים לאחר מכן נפרץ בבית הספר חדר המורים ונגרם לו נזק רב: השולחנות הושחטו, גרפיטי רוסס על הקירות וטפסים 

אותם ₪,  21,000בה הוחזק סכום של  ,פסת התשלומיםנקרעו ופוזרו בכל החדר. בנוסף, ארון הכספים שבו נפרץ ומתוכו נגנבה קו

שילמו תלמידי השכבה לשם מימון הטיול השנתי ומסיבת סוף השנה. מאוחר יותר נמצאה הקופסה בחדרה של יוכבד והיא הובאה 

 למשפט. 

ונתה לבצע במשפטה הודתה יוכבד במיוחס לה, הביעה חרטה וביקשה הזדמנות להשתקם. כשנשאלה האם סיפרה למישהו על כו

כי רונית לא הייתה שותפה עוד, את הפשע הודתה יוכבד כי בעת תכנון הפריצה שיתפה ברעיון את חברתה רונית. היא סיפרה 

 למעשה הפריצה אך ידעה על תכנונו המדויק מבעוד מועד.

 עקב גילוי זה, נעצרה רונית והועמדה לדין.

  

  

 הוראות חוק רלוונטיות .ב

 7719 -חוק העונשין התשל"ז 

  אי מניעת פשע262סעיף : 

 –מי שידע כי פלוני זומם לעשות מעשה פשע ולא נקט כל האמצעים הסבירים למנוע את עשייתו או את השלמתו, דינו 

 .מאסר שנתיים
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 155598/09ת"פ             בבית המשפט של בי"ס _______                                                                                         

 בפני דן יחיד                  בת ים                                                                                                                        

 

 מדינת ישראל                    

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 המאשימה

 -נ ג ד  -                     

 רונית שושני                     

 6/1994ילידת                                                                              

 בת ים

 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 הנאשם

 

 כתב אישום
 

 עובדות האישום:

 " בבת ים.מעלותהנאשמת הינה תלמידת כיתה ט' בבי"ס " .1

בשעות הערב התפרצה יוכבד כהן לחדר המורים, פתחה את הארון וגנבה את הקופסא והתשלומים המופקדים  25.3.09ביום  .2

 ₪.  21,000-ששילמו כל תלמידי שכבת כתות ט' לטיול ולמסיבת סוף השנה, בסך של כ

 שבוע לפני כן.הנאשמת ידעה על כוונת יוכבד להתפרץ לבי"ס ולגנוב את הכספים, לפחות  .3

 הנאשמת ידעה על כוונת יוכבד לבצע פשע ולא נקטה בכל פעולה למנוע את עשיית המעשה או השלמתו.  .4

הנאשמת ידעה על כוונת יוכבד אולם גם לא הודיעה לכך למשטרה ו/או להנהלת בי"ס ו/או לכל גורם אשר היה בו כדי לקיים  .5

 חובתה ע"פ דין, למניעת פשע זה.

 וונה לבצע פשע ולא פעלה בכל צורה שהיא למניעה את עשייתו או את השלמתו.ל כעהנאשמת ידעה  .6

 

 

 הוראות החוק לפיהן מואשם הנאשם

  'אי מניעת פשע: "מי שיודע כי פלוני זומם לעשות פשע ולא נקט כל האמצעים הסבירים  -1977לחוק העונשין תשל"ז  262ס

 . "שנתיים-למנוע את עשייתו או את השלמתו, דינו מאסר

 

 

     _______________ 

ניצן ניצני              

פרקליטות מחוז מרכז         

 עדי התביעה

 יוכבד כהן 

  מחנכת -שולה דוד 
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 חקירות .ג

אך לא לתת להלן מוצגות דוגמאות אפשריות לשאלות חקירה שנכתבו על ידי התלמידים בשיתוף עם המתנדבים. ניתן להיעזר בהם 

 . חשוב מאוד לכוון אותם לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאית ככל שניתן.  אותם כפי שהם לתלמידים

  

 אפרת לוי, חוקרת נוער –חקירה ראשית לשאלות אופציונאליות 

 פרטי תפקידך, ניסיונך ופעולותיך באירוע. .1

 כיצד התנהגה הנאשמת בחקירה ומה אמרה? .2

 מהי מסקנתך המקצועית מהחקירה? .3

 של איומי וסיפורי בני נוער. פרטי על מעורבות בפשע. תשווי בין מקרה זה למקרים אחרים .4

 פרטי והסבירי מהם הסימנים שמביאים אותך למסקנה שהיא ידעה, הבינה ואחראית לעבירה? .5

 

 אפרת לוי, חוקרת נוער -חקירה נגדיתלשאלות אופציונאליות 

 נכון שאת ניהלת את כל החקירה? .1

 רקע משטרתי?נכון שאין לך תואר ורקע בפסיכולוגיה אלא רק  .2

 הייתה מגיבה בדרך בה הגיבה רונית? 15נכון שכל ילדה בת  .3

 כון שישבת עם רונית רק חצי שעה?נ .4

 נכון שבכל הניסיון שלך, לא היה מקרה של האשמה בעבירה או מניעת פשע לנוער? .5

 

 שולה דוד, מחנכת –חקירה ראשית לשאלות אופציונאליות 

 רונית.תארי תפקידך והיכרותך עם הנאשמת  .1

 ספרי על התנהגות הנאשמת לפני האירוע ואחריו. .2

 מה עשית עם הנאשמת, לפני ואחרי הפריצה?  .3

 מה מסקנתך האישית לגבי ידיעת הנאשמת? מה הנימוקים למסקנה זו? .4

 אלו דרכים להתמודד עם המצוקה הצעת לנאשמת, כיצד פעלת? .5

 ספרי על אירוע הפריצה. .6

 

 וד, מחנכתשולה ד -חקירה נגדיתלשאלות אופציונאליות 

 נכון שרונית היא תלמידה שנגררה אחרי הפורצת? .1

 נכון שגם את עם הניסיון וההכרות שלך, לא חשבת ולא האמנת שרונית ידעה? .2

 נכון שחשבת שלרונית יש בעיות בבית וזו הסיבה שדיברת איתה? .7

 נכון שאת מרגישה אשמה שלא מנעת את הפריצה? .8

 לגורם אחר?נכון שאת מעידה כדי להעביר את האשמה  .9
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 כהן יוכבד –חקירה ראשית לשאלות אופציונאליות 

 ספרי על טיב יחסייך עם הנאשמת? .1

 מה ידעה הנאשמת לגבי פעולותייך הפליליות בטרם אירוע והפריצה ואיך? .2

 ספרי לבימ"ש על שיחותייך עם הנאשמת בטרם הפריצה. .3

 למה את מעידה כיום כנגד חברתך לשעבר?  .4

 גותה של הנאשמת לפני ואחרי הפריצה?מה היו השינויים בהתנה .5

 ספרי לבימ"ש על העונש שקיבלת ומצבך היום. .6

 

 

 כהן יוכבד – חקירה נגדיתלשאלות אופציונאליות 

 ?על כך שסיפרה על העתקתך במבחן ולכן הפסקת להיות חברה שלהכון שכעסת על רונית נ .1

 כון שאמרת שאת רוצה להתנקם בה?נ .2

 כועסת עליהם? איך את מתנהגת כלפי אנשים שאת  .3

אמרת שרונית מכירה אותך היטב ושאתן חברות טובות. אם כך, תסכימי, בודאי, שרונית, יותר מכולם, יודעת ודאי איך תגיבי  .4

 אם היא תגלה למישהו על הכוונות שלך..

 חבר שנתן לך מתנות?יש פרת לרונית ולחברות אחרות שלאמא שלך ינכון שס .5

 נכון שרצית להרשים את רונית? .6

כלומר, נכון שרונית יודעת שלפעמים את גם "סתם מספרת  נכון שרונית לא שיתפה איתך פעולה והיא לא האמינה לך? .7

 סיפורים"?

 

 

 שושני רונית –חקירה ראשית לשאלות אופציונאליות 

 האם ידעת על כוונתה של יוכבד לפרוץ לביה"ס? .1

 ספרי על יחסייך עם יוכבד? .2

 בד, האם היית מדווחת על כך?אם היית יודעת על כוונתה של יוכ .3

 .ספרי על מקרה ההעתקה .4

 כיצד התייחסה אליך יוכבד לאחר שהתברר שסיפרת על העתקתה? .5

 כיצד מתייחסת יוכבד באופן כללי לאנשים שמכעיסים אותה? .6

 

 

 

 שושנירונית  -חקירה נגדית לשאלות אופציונאליות 

 מדוע לא השארת הודעה לא מזוהה למשטרה או למנהלת? .1

 מתי לא? ?עתך הלשנה היא דבר אסור מבחינה מוסרית, בכל מקרההאם לד .2

 נכון שבמקרה זה צריך היה לספר וזו לא הייתה הלשנה? .3
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 נאומים  .ד

, אלא חשוב מאוד לכוון אותם אין לתת אותם כפי שהם לתלמידיםלהלן מוצגים נאומים של התביעה וההגנה בהם ניתן להיעזר אך 

 לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאית ככל שניתן.  

  

  

 תביעה - נאום  סיכוםקווים ל

 ראינו היום ש..

 התביעה הוכיחה כי ....

טענת ההגנה לפיה הנאשמת לא יכלה ליחס משמעות  יכולה להיות מחלוקת שהנאשמת ידעה מראש על כוונת הפריצה.... לא

 ...שהגיע אליה אינו תואםאמיתית למידע זה 

  מ...התביעה הוכיחה שהנאשמת התייחסה למסירת המידע כאל הלשנה וחששה 

 הינה אחראית למעשה הפלילי... -הנאשמת בחרה במודע בחירה שגויה אשר היא אחראית לה, הבינה את משמעותה ולכן 

 המעיד על בחירה.... באופןהנאשמת דחתה עזרה שהוצעה לה מהמורה 

 .אשר תומכת באחריות הנאשמת חוקרת הנוער ם שלשהציגה התביעה כוללות את חקירתהראיות 

 לאור כל האמור לעיל, מתבקש כבוד בית המשפט להרשיע את הנאשמת וליתן לה את העונש הראוי אשר ירתיע ויבהיר.... 

 שות השופטת.המשטרה והן של הר -אין להתעלם גם מההיבט של הרתעה והצהרת כוונות הן של הרשות החוקרת

  

 הגנה - נאום סיכוםקווים ל

בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי לא נתמלאו יסודות העבירה של אי מניעת פשע ובפרט לא הוכח כי הנאשמת ידעה על 

 הפריצה, באופן בו אין זיקה בין הנאשמת לפשע המתוכנן.

ייחודיות עבירת אי מניעת פשע דורשת מנערה, שאין לה כל זיקה לסיטואציה של הפשע, לפעול ולנקוט אמצעים סבירים על מנת 

 למנוע את עשייתו. 

 התביעה לא הוכיחה ואין בידה להוכיח את...

 ש...לא ניתן היה להסיק שהוכח 

 כי .... לא יכולה להיות מחלוקת, כי הנאשמת לא ידעה ולא האמינה

 ת משקל גם למצב הנפשי הספציפי של הנאשמת....תבית המשפט הנכבד מתבקש ל

 ההצדקה להטיל על נערה בתחילת דרכה את החובה למנוע פשע היא מניעת סכנה לערכים בסיסיים ראויים להגנה, כגון חיי אדם. 

 העבירה, אשר אינה פשע חמור... של הנאשמת .... בפרט נוכח מהותהנקי בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן משקל נכון לעברה 

 וקיומו של הספק בהליך.... מתבקש בית המשפט לזכות את הנאשמת.  לאור כל האמור לעיל

  

 

 



 

 

 קובץ משפטים מבוימים

 העץ והמכונית – 7משפט מבוים 

50 

 העץ והמכונית – 7משפט מבוים 

 תיאור המקרה .א

יפו. עמי ותמי קנו לאחרונה רכב אותו הם נוהגים להחנות ליד הכניסה -, תל אביב18בני הזוג עמי ותמי בן עמי גרים ברחוב האצ"ל 

 לביתם.

 

 חזרו בני הזוג הביתה מהעבודה והחנו את רכבם צמוד למדרכה שליד ביתם. 2.1.10ביום 

 אביב.-באזור תלבמהלך הלילה ירדו גשמים רבים 

 

יצאו עמי ותמי ורצו להיכנס לרכבם. להפתעתם הרבה, עץ גדול שהיה נטוע במדרכה קרס על רכבם  7:45ביום המחרת בשעה 

 ועשה לו נזק רב. 

 

יפו בדרישה שישלמו להם על הנזק שנגרם מהעץ מכיוון שהאחריות של העיריית לדאוג לעצים -אביב-בני הזוג פנו לעיריית תל

 בשטח הציבורי ולוודא כי בשטח הציבורי גרום העלול לגרום נזק לתושבים או לרכושם.שנמצאים 

 

יפו סרבה לשלם לבני הזוג על הנזק שנגרם לרכבם מכיוון שלטענתה הרכב חנה במקום שבו אסור להחנות את -אביב-עיריית תל

ה,  לא היה נגרם כל נזק לרכבם כתוצאה מהגשים הרכב. במידה ועמי ותמי היו מחנים את רכבם במקום חנייה מוסדר, לטענת העיריי

 שירדו באותו הלילה.

 

 בני הזוג הגישו תביעה נגד העירייה.
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 112384/09ת"פ  בבית המשפט של בי"ס _______                                                                                                   

 בפני דן יחיד                                                                                                                            יפו       -תל אביב

 

 בין:

 התובעים:

 מי בן אביעמי ות

 יפו-, ת"א15מרח' האצל 

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 

 -נ ג ד  -

 הנתבעת:

 יפו-עיריית תל אביב

 יפו-ת"א 69מרח' אבן גבירול 

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 
 

 כתב תביעה
 
 , ת"א יפו בסמוך לביתי.18החנה מרשי את רכבו ברח' האצל  12.12.2009ביום  .1

 נדהמו התובעים לגלות שעץ גדול שהיה נטוע על גבי המדרכה נפל על רכבם.   08:45בשעה  13.12.2009למחרת היום,  .2

 ש"ח כפי המצויין בחוו"ד השמאי המצ"ב. 30,000נזקים כבדים לרכבם של התובעים שנאמדים בסך של  כתוצאה מכך, נגרמו .3

העץ שקרס ננטע על גבי המדרכה בשטח ציבורי הנמצא באחריות העירייה ולכן גם האחריות בגין קריסת העץ מוטלת כולה על  .4

 העירייה.

 מהווים סכנה , בייחוד לאור העובדה שאנו בתקופת החורף.  העירייה היתה צריכה לדאוג כי העצים הנטועים בשטחה אינם .5

 למרשי נגרמו עקב כך גם הוצאות מיותרות אשר העירייה חייבת לפצותם בגינם כלהלן: .6

 ₪ 5,000   -עוגמת נפש 

 ₪ 2,000   - הוצ' שכ"ט שמאי

 ₪ 1,000   -הוצ' טלפון 

 ₪ 1,500  - בזבוז ימי עבודה

 ₪ 5,000  - 6חוו"ד חזאי ערוץ 

 ₪  30,000   -  נזק לרכב

 ₪  44,500   סה"כ 

בתוספת ₪  44,500בית המשפט המבויים הנכבד מתבקש לזמן את הצדדים ולחייב את העירייה לשלם לתובעים סך של  .7

 שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

           ______________ 

  ב"כ התובעים            
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 112384/09ת"פ                                                                                        בבית המשפט של בי"ס _______             

 בפני דן יחיד         יפו                                                                                                                          -תל אביב

 

 בין:

 התובעים:

 מי בן אביעמי ות

 יפו-, ת"א15מרח' האצל 

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 

 -נ ג ד  -

 הנתבעת:

 עיריית תל אביב יפו

 יפו-ת"א 69מרח' אבן גבירול 

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 
 

 כתב הגנה
 

ו/או עובדה הנטענת בכתה התביעה הנתבעת דוחה מכל וכל את טענות התובעים ומטילה את האחריות לפתחם, כל טענה  .1

 מוכחשת בזאת למעט מה שהנתבעת תודה בו במפורש בכתב הגנתה שלהלן.

 למען הזהירות תתגונן הנתבעת כדלקמן:  .2

 .2-1מוכחש האמור בסעיפים 

החנו התובעים את רכבם במקום אסור לחניה, בצמוד לאבן שפה הצבועה באדום  12.12.2009הנתבעת תטען כי ביום  .א

 לבן.

התחוללה סערה. היה זה יום סוער במיוחד וירדו גשמים עזים וככל הנראה עקב כך  12.12.2009וד יצויין כי בערב יום ע .ב

 קרס העץ ונפל על רכבו של התובע.

על פי הרישומים של אגף שפ"ע )שיפור פני העיר( המדובר בעץ בריא, שנבדק במסגרת ההכנות לחורף על ידי אגרונום  .ג

 ה צפוי שעץ זה יקרוס.העירייה, כך שלא הי

  4-3מוכחש האמור בסעיף  .ד

 .לתובעים אחריות מוחלטת הואיל והחנו את רכבם במקום אסור בצד המדרכה הצבועה באדום לבן 

  היה על התובעים לצפות כי ביום סוער עלול לקרוס העץ על רכבם ולכן היה צריך להימנע מחניית הרכב במקומו

 המתואר.

הנתבעת שהאירוע והנזק המוכחשים נגרמו כתוצאה מהחלטה הפזיזה ו/או הרשלנית והבלתי למען הזהירות בלבד, תטען  .3

 זהירה של התובעים.

דין התביעה להדחות על הסף, שכן הנזקים המוכחשים מכל וכל. גם אם נגרמו, הרי שהם נגרמו עקב וכתוצאה מ"כח עליון"  .4

 .ו/או עקב מקרה טבע בלתי רגיל אשר לא ניתן היה לצפותו מראש
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עוד יצויין, כפי שעולה מחוות הדעת של השירות המטרולוגי המתייחסת לאותו היום המדובר בתביעה, ומחישובים סטטיסטיים  .5

, כלומר, יכולה 1% -שונים, שההערכה להתרחשות סופה כפי שארעה באותו יום הינה נדירה, ההסתברות להתרחשותה היא כ

 שנים. 100 -לתרחש אחת ל

ים אשר הגישו את תביעתם היא, כי אחריותה של העירייה מוחלטת ביחס לכל נזק שמתרחש בתחומה, הנחת המוצא של התובע .6

 וכי הדיון בבית המשפט נועד רק לברר את שאלת גובה הפיצוי הנטען, ואין כך הדבר.

וכחשים מכל מצידם של התובעים היה אשם תורם ניכר ו/או מכריע אשר גרם ו/או תרם לאירוע ולנזקים הנטענים על ידם והמ .7

 וכל.

לחילופין, תטען הנתבעת כי התובעים נושאים באחריות מלאה ו/או מכרעת לאירוע זאת בשל רשלנותם ו/או חוסר זהירותם   .8

 המתבטאת במעשים ו/או במחדלים, בין היתר, באופן חילופי ו/או מצטבר כדלקמן:

 התעלמו מהוראות דיני התעבורה והחנו את רכבם במקום אסור. .א

 רחק מהעץ הנטוע על המדרכה.לא שמרו מ .ב

 לא הבחינו מבעוד מועד כי חניית רכב בסמוך לעץ ביום סוער עלולה היתה לגרום לתוצאה שארעה. .ג

 עשו מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה בנסיבות העניין.  .ד

 

 

______________ 

  נתבעתב"כ ה            
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 הגנה –חוו"ד חזאי 

 
 

 עם פינת התחזית.  5חזאי מוערך המופיע בערוץ  שבי שבשבתהנני  .1

י בחרתי לעבור לערוץ אך מאחר ותפאורת האולפן לא התאימה ל, 6בעבר הגשתי את התחזית בערוץ  .2

5. 

 הנני בעל תואר במטרולוגיה ותחום מומחיותי הינו חזאות באלסקה. .3

צפינו סערה בסדר גודל שידרתי את התחזית לפיה, יהיה יום גשום. לא  20:54בשעה  12.12.09ביום  .4

שהסתברותו להתרחש  ,היה סוער באופן נדירההוא לילה מזג האויר ב .ערב וכפי שהתחוללה באות

 . דהיינו, אחת למאה שנה. 1%הינו 

אין להטיל בה דופי בטח לא ע"י חוות הדעת הסותרת של התביעה שהוכנה ע"י . חוות דעתי מושלמת .5

 .6 בערוץשתפס את מקומי  החזאי –דני לופ 

 

 

       _________________ 

 שבי שבשבת  
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 :  תביעה -חוו"ד חזאי

 

 עם פינת התחזית.  6לופ חזאי מוערך המופיע בערוץ  שרוןהנני  .1

לערוץ  5. מכיוון שאני מאוד מצליח ומוערך העלו אותי ערוץ מערוץ 5בעבר הגשתי את התחזית בערוץ  .2

6. 

 הינו חזאות במזרח התיכון.הנני בעל תואר במטרולוגיה ותחום מומחיותי  .3

 שידרתי את התחזית לפיה, מזג האויר ללילה יהיה  סוער. 20:53בשעה  12.12.09ביום  .4

חוות דעתי מושלמת ואין להטיל בה דופי בטח לא על ידי חוות הדעת הסותרת של ההגנה שהוכנה  .5

 אשר פועל ממניעים אישיים בשל קנאתו בי. -  שבי שבשבתעל ידי 

 

 

 

         _________________ 

 שרון לופ  



 

 

 קובץ משפטים מבוימים

 העץ והמכונית – 7משפט מבוים 

56 

 אתאלכס סוסי -חוו"ד שמאות

 

 נדל"ן.תחום תמחות בבהסיימתי זה עתה את לימודי השמאות  .אתהנני אלכס סוסי .1

 נתבקשתי לערוך שמאות לרכב בגין התביעה של עמי ותמי. .2

העץ בגין ₪  30,000בחינת הנזקים לרכבם של עמי ותמי, הנני מעריך את הנזק בסך בדיקה ולאחר  .3

 שקרס על האוטו.

 הרכב נהרס לחלוטין ולא ניתן להחזירו לכביש. .4

 סכום הנזק הינו ערך הרכב לפי מחירון של שלמה מאזדה. .5

הזוג חותיהם מאחר ורכב זה שימש את בני סכום הנזק כולל נזק נפשי שנגרם לבעלי הרכב ובני משפ .6

 בחתונתם.

 

 

 

 

 

         _________________ 

 אלכס סוסיתא  
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 חסכון במים  - 8משפט מבוים 

 תיאור המקרה .א

חסון המתגורר ברחוב שבזי בשכונת נווה צדק בתל אביב, נוהג להשקות מדי יום את גינתו המטופחת בצינור ובממטרות.  יצחקמר 

 בגינה פרחי נוי רבים, דשא, וצמחים שונים.

מר רפאל מוקד, שכנו של מר חסון העיר מספר פעמים למר חסון על בזבוז המים המשווע שהוא גורם בהשקיית גינתו. מר מוקד 

 פנה לעיריית תל אביב יפו והתלונן על כך שמר חסון מבזבז מים. אף

בצהריי יום שבת ישב מר מוקד בכיסא הנוח בגינתו שלו הצמודה לגינתו של מר חסון, נהנה מן השמש החמה וקרא עיתון. לפתע 

 ון נרטב.החלו הממטרות לפעול בגינתו של מר חסון והגיעו גם לגינתו של מר מוקד אשר נרטב כולו וגם העית

, האוסרים בזבוז 1959-חוק המים, תשי"טל 9שנשלח למר חסון הפנה את תשומת ליבו לסעיפי החוק, סעיף  מיכה אגםפקח בשם 

 מים:

  2003 –)א( לחוק עזר לתל אביב יפו )אספקת מים( התשס"ג  22סעיף. 

  2003 –)ה( לחוק עזר לתל אביב יפו )אספקת מים( התשס"ג  22סעיף . 

מר חסון לזמני ההשקיה שקבע מנהל תאגיד המים של עיריית תל אביב יפו בהודעה  תשומת לבו של את אגםהפקח  כמו כן הפנה

 שפורסמה. 

מר חסון השיב כי הוא סובל מאוד ממיגרנות  ?הפקח שאל את מר חסון מדוע הוא משקה בכל יום את גינתו בכל כך הרבה מים

, "זלזלת הקנוקנות"תמיסה המורכבת משמן זית ומעליו הטריים של צמח הקרוי והתרופה היחידה שמסייעת למכאוביו הקשים היא 

 אשר הוא מגדל בגינתו וחייב השקייה רבה של מים, בייחוד באקלים החם של ארצנו.

על מנת שיצטרך להשקות פחות.  "גבבה"מר חסון ציין שהוא נוקט בפעולות כדי לחסוך במים בהשקיית גינתו ואף פיזר על הקרקע 

 א משתדל לחסוך במים בכל הזדמנות. והו

הפקח הפנה את מר חסון להמלצות של השקייה נכונה שפורסמו על ידי עיריית תל אביב יפו ולאחר שמר חסון סרב להקטין את 

 בתל אביב. לבית המשפט לעניינים מקומייםכמות ההשקייה ולפעול לפי ההמלצות, הוגש נגדו כתב אישום 
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 הוראות חוק רלוונטיות .ב

 חוק המים

  תיקון התשל"ב כללים לשמירת המים: )א( 9סעיף()  

 -חייב אדם 

 לנהוג במים הבאים לרשותו ביעילות ובחסכון; (1)

 להחזיק את מיתקני המים שברשותו במצב תקין כדי מניעת בזבוז מים; (2)

 מים;-להימנע מסתימתו ומדלדולו של כל מקור (3)

 ם ממנו הוא מפיק מים.למנוע סתימתו ודלדולו של מקור המי (4)

  תיקונים: התשל"ב, התשנ"א, התשס"ו( עונשין: 156סעיף( 

 דם שעשה אחד מאלה:א )א( 

 לאחר שנמסרה לו התראה ממנהל הרשות הממשלתית; 21-ו 15, 9עבר על הוראה מהוראות הסעיפים  (1)

 ת המים;לאחר שנמסרה לו התראה מרשו 100עבר על הוראה כללית של רשות מים לפי סעיף  (2)

 ;122-)א( ו114, 110, 96, 85, 84עבר על הוראה מהוראות הסעיפים  (3)

 עבר על צו או הוראה של מנהל הרשות הממשלתית שניתנו לו לפי הוראה מהוראות חוק זה; (4)

 הפריע למנהל הרשות הממשלתית, לרשות המים או מי שפועל בשמם בביצוע פעולותיהם לפי חוק זה; (5)

 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה. 100קנס נוסף של  -לירות ואם העבירה היתה עבירה נמשכת  3,000קנס  -דינו 

  ב( 156סעיף( : 

לירות, ואם העבירה היתה  6,000קנס  -הורשע אדם בשל עבירה לפי סעיף קטן )א( ועבר אותה עבירה פעם נוספת, דינו 

משכת העבירה. )ג( אדם שעבר על הוראה מהוראות הסעיפים לירות לכל יום שבו נ 200קנס נוסף של  -עבירה נמשכת 

קנס  -לירות, ואם היתה העבירה עבירה נמשכת  6,000חדשים או קנס  3מאסר  -, דינו 37, ועל תקנות לפי סעיף 35, 23

לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה. )ד( קנס שהוטל עקב הפעלת סמכות בידי עובד של רשות מקומית,  200נוסף של 

בשל עבירה לפי חוק זה שנעברה בתחומה, ישולם לקופת אותה רשות מקומית, והיא לא תשתמש בו אלא לשם שיפור 

 ולפיתוח משק המים בתחומה. 

 .למדדאת הקנס מצמידים חוק המים טרם עודכן ומחירי הקנסות מצויינות בלירות. כאשר נדרשים לקנסות הללו  הערה:

 

 

 2003 -מים( התשס"ג יפו )אספקת -אביב-חוק עזר לתל

 א( 22 סעיף( : 

לא יבזבז אדם מים ולא יגרום או ירשה לאחר לבזבז מים שברשותו ולא ישטוף כלי רכב בעזרת צינור, למעט מתקני 

 רחיצה.

  ה( 22סעיף(:  

לא ישתמש אדם במים לצורכי השקיה, לא יגרום ולא ירשה לאחר להשתמש במים שברשותו לצורכי השקיה, אלא בשעות 

 שקבע המנהל בהודעה שפורסמה בתחום העירייה. 
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 120008/07עמק             בבית המשפט של בי"ס _______                                                                                        

 בפני דן יחיד               יפו                                                                                                                          -תל אביב

 

 מדינת ישראל                    

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 המאשימה

 -נ ג ד  -                     

 יצחק חסון                     

 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 הנאשם

 

 כתב אישום
 

 עובדות האישום:

 מתגורר ברחוב שבזי בעיר תל אביב יפו. 1989חסון, יליד  יצחקהנאשם,  .1

 לנאשם גינה מטופחת בחצר ביתו ובה דשא, פרחי נוי וצמחים שונים. .2

 על ידי שכנו, רפאל מוקד, כשהוא משקה את גינת ביתו מדי יום בצינור ובממטרות, בכל שעות היום.הנאשם נצפה  .3

הגובלת בחצרו של הנאשם וקרא עיתון. לפתע  ,( ישב מר רפאל מוקד, בחצר ביתו13:00בשעה אחת בצהריים ) 1/03/09ביום  .4

 ואת עיתונו.החלו הממטרות בגינתו של הנאשם לפעול בעודן מרטיבות את רפאל מוקד 

שכנו של מר חסון העיר מספר פעמים למר חסון על בזבוז המים המשווע שהוא גורם בהשקיית גינתו. מר מוקד אף פנה  .5

 לעיריית תל אביב יפו והתלונן על כך שמר חסון מבזבז מים.

הנאשם משקה לביתו של הנאשם. בזמן ביקורו של הפקח לא נצפה  מיכה אגםנשלח הפקח  12:00בשעה  30/03/09ביום  .6

 את גינתו ולא היו ממטרות פועלות בגינה. 

במשך השבוע שלאחר ביקורו של הפקח, נצפה הנאשם על ידי שכנו כשהוא ממשיך להשקות מדי יום את גינתו בכל שעות  .7

 היממה. 

 

 

 הוראות החוק לפיהן מואשם הנאשם

  2003 –)א( לחוק עזר לתל אביב יפו )אספקת מים( התשס"ג  22סעיף. 

 2003 –)ה( לחוק עזר לתל אביב יפו )אספקת מים( התשס"ג  22 סעיף . 

 

     _______________ 

              יואל בן שמעון, עו"ד       

תובע                    

 עדי התביעה

 רפאל מוקד 

  פקח עירייה -מיכה אגם 
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 חקירות .ג

אך לא לתת להלן מוצגות דוגמאות אפשריות לשאלות חקירה שנכתבו על ידי התלמידים בשיתוף עם המתנדבים. ניתן להיעזר בהם 

 . חשוב מאוד לכוון אותם לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאית ככל שניתן.  אותם כפי שהם לתלמידים

  

 מר רפאל מוקד - חקירה ראשיתלשאלות אופציונאליות 

 חסון?  יצחקשה מר מוקד, אני מבין שאתה גר בשכנות לנאשם, מר אמור לי בבק 

 אביב, אנא הואל בטובך לספר לבית -עולה מכתב האישום שאני מחזיק בידי שאתה הגשת תלונה נגד הנאשם בעיריית תל

 המשפט הנכבד מדוע הגשת תלונה נגד הנאשם?

 ר חסון?מהאם ניסית לפנות בעצמך ל 

 זדמנות שבה הנאשם השקה את גינתו בצהרי יום שבת, האם היו הזדמנויות נוספות שבהן תאמר לי בבקשה, פרט לאותה ה

 הוא חזר על התנהגותו?

 

 מר רפאל מוקד - חקירה נגדיתלשאלות אופציונאליות 

 סובל ממיגרנות? מר חסוןאתה אומר שיש יחסי שכנות טובים ביניכם, האם ידעת ש 

  ,ונרטבת גם אתה.  האם היית מגדיר את עצמך כועס ברגע ההירטבות?סיפרת על אותה שבת בה נרטב העיתון שקראת 

  נוהג  יצחקהאם ייתכן שהתלוננת על מר חסון כמעשה נקמה על עוגמת הנפש שנגרמה לך, כשלמעשה אינך באמת יודע אם

 לבזבז מים?

 

 מיכה אגםמר  -חקירה ראשית לשאלות אופציונאליות 

  תל אביב, נכון?. אתה פקח בעיריית מיכה אגםשלום לך מר 

 ?אני מבין שאתה טיפלת בתלונה של מר מוקד 

 ?ומה עשית כשקיבלת את התלונה 

 ?הנאשם הכיר את ההנחיות הללו שפרסמה העירייה 

 ?כיצד הגיב הנאשם לאחר שהקראת לו את סעיפי החוק 

 

 מיכה אגםמר  - חקירה נגדיתלשאלות אופציונאליות 

 ח מים ולפני זה היית פקח חניה. כמה זמן אתה בתפקיד פקח מים?אתה אומר שרק לאחרונה התחלת בתפקידך כפק 

 ?האם הינך מומחה למים 

 ?"האם אתה יודע מהי "גבבה 

  חסון משקה בשעת הצהריים במו עינייך? יצחקהאם ראית את 

  החסכון במים". האם המזרקות המצולמות בתמונות אלו מוכרות לך?"אתה אומר שהעירייה מקפידה על נושא 
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 חסון יצחק -חקירה ראשית לשאלות אופציונאליות 

 דשא? עצים? -פרט בבקשה מה תכולת גינתך 

 ?עד לאחרונה שררו יחסי שכנות טובים בינך ובין מר מוקד, אמת 

  ,בצהרי היום. מה  כלומר,הבט, מר מוקד העיד שראה אותך כשאתה משקה את גינתך בממטרות, בשעות החמות ביותר ביום

 ך להגנתך?יש לך לומר על כ

  ?כמה פעמים ביום תוקפת אותך המיגרנה לה אתה טוען, ולמשך כמה זמן בכל פעם 

  ?מניין לך כי התרופה היחידה למיגרנה ממנה אתה סובל היא שימוש בזלזלת הקנוקנת? האם שקלת תרופות אחרות 

 

 חסון יצחקמר  -חקירה נגדית לשאלות אופציונאליות 

  מהם התקפי המיגרנה מהם אתה סובל.ספר בבקשה לבית המשפט הנכבד 

 ?מהם הטיפולים שניסית כדי להיפטר מהמיגרנה 

 ?מר חסון, ספר לבית המשפט הנכבד כיצד הגעת לצמח זלזלת הקנוקנות וכיצד הוא עוזר לך 

 ?האם כדי להגיע למכסת המים הדרושה לצמח, אתה לעיתים אף משקה בשעות הצהריים החמות 

 ת לחסכון במים?האם אתה נוקט בפעולות נוספו 

 

 ד"ר זיזי טריפו -, הגנה חקירה ראשיתלשאלות אופציונאליות 

 חסון? יצחקכמה שנים את מטפלת ב 

 ?באיזו תדירות מגיע אלייך הנאשם לטיפול/התייעצות? פעם בשבוע/ אחת לחודש/ אולי פעם בשנה 

 ?תוכלי להסביר לנו מהי מגרנה 

 ?האם הטיפול בתרופות שרשמת למר חסון עזר 

  רישומייך, מתי היתה הפעם האחרונה שהנאשם הגיע אלייך לטיפול/התייעצות?לפי 

 

 ד"ר זיזי טריפו -, תביעה חקירה נגדיתלשאלות אופציונאליות 

  האם יהיה זה נכון לומר שהנאשם למעשה סובל מכאב ראש רגיל, אשר לעיתים מחריף, אבל בסה"כ מדובר בכאב רגיל שכולנו

 חווים מידי פעם?

 את רופאת משפחה?אני מבין ש 

 ?האם את יודעת שמיגרנה היא מחלה נוירולוגית 

 

 מר חיים צמח - חקירה ראשיתלשאלות אופציונאליות 

 ?מהו עיסוקך וכמה שנים אתה עוסק במקצוע 

 ?תוכל לספר לנו מהו למעשה צמח זלזלת הקנוקנות ומה השימוש שנעשה בו כצמח מרפא 

  את אותן תוצאות מבחינת הטיפול במיגרנה?האם השימוש בעלים לא טריים של הצמח יניב 

 ?תוכל לספר לנו מהם תנאי הגידול של זלזלת הקנוקנות 

 

 מר חיים צמח - חקירה נגדיתל שאלות אופציונאליות

 ?האם זה יהיה נכון לומר שבמידה והנאשם מנסה לגדל את הזלזלת בגינתו שבתל אביב, יהיה זה בלתי יעיל בעליל 

 ת המרפא המיוחסות לזלזלת הקנוקנות?ממה שידוע לך, מהן תכונו 
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 נאומים .ד

, אלא חשוב מאוד לכוון אותם אין לתת אותם כפי שהם לתלמידיםלהלן מוצגים נאומים של התביעה וההגנה בהם ניתן להיעזר אך 

 לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאית ככל שניתן.  

  

  

 תביעה -נאום  פתיחהקווים ל

חסון, אינו אלא תושב בזבזן, אשר אינו רואה לפניו דבר זולת צרכיו  יצחקכי הנאשם, מר יוכח בפניכם, היום, קהל רב ונכבד, 

 האישיים. 

חסון, עבר על הוראות החוק, אך מקומם מכך, עבר על הקוד המוסרי האנושי ועל הכלל  יצחקכפי שיוכח בפניכם הערב, הנאשם, מר 

 ים אלו הרשה לעצמו לבזבז מים ...כאשר בימים צחיח, הידוע "ואהבת לרעך כמוך"

 אל יקלו הדברים בעיניכם. מים = חיים!! 

 שניות(  10אני מבקש מכל אחד ואחד מכם בקהל לעצום את עיניו עכשיו. )להמתין 

 כעת, דמיינו בנפשכם את עולמנו וחיינו ללא מים. דמיינו שריפות משתוללות....

 עכשיו פתחו את עיניכם תרתי משמע! 

 יד את הנאשם על מקומו ונגזור עליו את העונש הראוי.....אם לא נעמ

 

 הגנה -נאום פתיחה 

 בית המשפט הנכבד, המקרה שעומד לפנינו לא קל הוא.

 ההגנה אינה חולקת על המצב העגום של מדינתנו מבחינת מחסור חמור במים כפי שתציג התביעה....

  ....א ב ל על פניו, נראה כי אכן הנאשם השקה את גינתו במים רבים.

  ...בכוונתנו להוכיח בפני בית המשפט הנכבד כי הנאשם הינו אזרח בעל מודעות גבוהה לחסכון

בפני בית המשפט נציג ראיות המוכיחות כי השקיית גינתו באופן שבו נעשתה היתה הכרחית לקיום חיים תקינים ונורמליים מצד 

 הנאשם... 

  ....בכעס רגעי של שכןההגנה תטען ותוכיח כי התלונה כולה מקורה 

 אנו נוכיח לבית המשפט הנכבד כי לא בזבוז מים לפנינו אלא שימוש מושכל.....וכי הנאשם חף מכל אשמה ויש לזכותו.

 תודה רבה. 

 

  

 תביעה –נאום סיכום קווים ל

 ת. שמענו היום את הנאשם ואת שאר עדי ההגנה. אבל בעיקר שמענו מהם סיפורי בדים, תירוצים  והתחסדויו

 שמענו היום גם את עדי התביעה....

 חברים יקרים: העובדות מדברות בעד עצמן, לעומתם, התירוצים שהושמעו פה......

 ההגנה בחרה לטעמנו בקו הגנה חלש למדי. ראינו כאן ניסיון כושל להציג בפניכם את הנאשם כקורבן....

 ת שתכה על פנינו אם לא נתעורר עכשיו!התביעה לעומתה, אינה נדרשת להוכיח בפניכם דבר... זאת מציאו

למעלה מן הצורך, התביעה מוכנה להניח לצורך המחשת טענותיה כי הנאשם אכן סובל כאבים קשים... אך האם יעלה על הדעת 

  כי באיזון שבין כאב ראשו הבלתי נסבל של הנאשם מחד, וטובת כולנו כצרכני חיים ומים מנגד, תגבר ידו של הנאשם על העליונה?

 מכל מקום, הוכח לפניכם שהנאשם אינו רק משקה את הצמח לו הוא נזקק, אלא משקה את כל גינתו.....

 נועדו לרווחת כולנו!!!   –טענות הנאשם בדבר המזרקות שמתפעלת עיריית תל אביב, אינה אלא ..... ובשונה ממקרהו של הנאשם 

 יקלו הדברים גם בעייני שאר התושבים, ולכן... לתביעה חשש רב שמא אם לא תינקט נגד הנאשם ענישה כלשהי,
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 הגנה –נאום סיכום קווים ל

 בית המשפט הנכבד,

 הנאשם העומד בפנינו היא אזרח שומר חוק ותושב נאמן של העיר תל אביב יפו...

רופאת  הוכח כי הנאשם השקה את גינתו במים רבים בגלל סיבה טובה מאוד...מעדותו של הנאשם עולה.... וכן מעדותה של

 המשפחה שלו ד"ר זיזי טריפו....

על מנת שהצמח יוכל לסייע לכאביו של הנאשם, יש לדאוג להשקותו באופן תדיר כדי שמענו, שמעדותו של המומחה לצמחי מרפא 

 שעליו יהיו טריים תמיד וזמינים למקרה של התקף מיגרנה.

 לצמצם את התאיידות המים... להפחית את הצורך בהשקייה.יתרה מזאת....הוא אף פיזר חומר מיוחד שנקרא גבבה על מנת 

כמו כן, בחקירתו הנגדית של הנאשם פירט הנאשם את הצמחים האחרים הגדלים בגינתו ורבים מהם צורכים מעט מים כמו קקטוסים 

 ועצי דקל.  

 ההגנה הוכיחה כי התלונה כולה מקורה בכעס רגעי של השכן...

ב יפו, לוקה בעצמה בבזבוז מים משווע.... מן הראוי שהעירייה תבדוק בציציותיה לפני שהיא מאשימה ההגנה תטען כי עיריית תל אבי

 אזרחים חפים מפשע שכל רצונם הוא לחיות חיים סבירים ובריאים נטולי כאב.

. זכותו של ההגנה תטען כי שימוש במים לצרכים בריאותיים כשאין לנאשם כל אלטרנטיבה אחרת לא יכול להחשב כבזבוז מים..

 הנאשם לאיכות חיים...רצה הגורל והמזור היחיד לצרותיו של הנאשם הוא צמח הצורך מים רבים.  

 מוטב כי אכיפת החוק תעשה כנגד בזבזני המים האמיתיים .....

 בית המשפט מתבקש לזכות את הנאשם מכל אשמה.

  

 בית משפט לעניינים מקומיים

מוסמך לדון בעבירות לפי פקודת העיריות, חוקי עזר, תקנות בית משפט במעמד של בית משפט שלום, ה

 וצווים עירוניים, אשר בוצעו בתחום הרשות המקומית שבאזור שיפוטו.

מקיים דיון פלילי על עבירות בניגוד לחוקי עזר של רשות מקומית. הנושאים שיכולים לידום בבית משפט 

 זה הם:

,  חוק חינוך חובה, קיום קוח אחזקת בעלי חייםיפ, כלבים קוח עליפאכיפת חוקי המדינה ברשות, לדוגמה: 

 במקומות ציבוריים ועוד. עישוןחוק איסור 

 ועוד. שמירת הסדר והניקיון, מודעות ושלטיםאכיפת חוקי עזר עירוניים של הרשות, לדוגמה: תליית 

על דו"ח  ערעורלו עריכת דיונים בתיקי חניה שבהם אזרחים ביקשו להישפטקיום ברירת משפט, לדוגמה: 

 חנייה )שנרשם על ידי פקח עירוני( והושאר על רכב או נמסר לנהג ביד.

 

 חומר עזר מצורף

 ל המונח באינטרנטלמסור לילדים לאחר שיבצעו חיפוש עצמי של מידע ע -מידע על הצמח זלזלת הקנוקנות .1

 למסור לילדים לאחר שיבצעו חיפוש עצמי של מידע על המונח באינטרנט -מידע על החומר הקרוי גבבה  .2

 למסור לילדים לאחר שיבצעו חיפוש עצמי של מידע על המונח באינטרנט  -מידע על מחלת המיגרנה  .3

 מידע לציבור בנושא חסכון במים בהשקיית גינות. .4

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8


 

 

 קובץ משפטים מבוימים

 חסכון במים - 8משפט מבוים 

65 

 זלזלת הקנוקנות

             

 מ'.  5שנתי ממשפחת הנוריתיים, מטפס, שגבעוליו המעוצים מגיעים לאורך של -צמח רב

 תיכוני, על גדרות, סלעים ומדרגות אבן. -גדל בארץ בחורש הים

 העלים נגדיים, פשוטים וקרחים. צורתם ביצתית, דמוית לב, ושפתם משוננת מאוד. 

 יפוס על עצמים ועצים. פטוטרות העלים הארוכות מסייעות לצמח בט

מרס. פרחיו הגדולים מכסים בצפיפות רבה כמעט את כל נופו של הצמח. צבע -הפריחה בחודשים דצמבר

 קרם. הפירות הם אגוזיות. -הפרחים לבן

 שמו העברי והמדעי של הסוג הם על שום זלזליו המטפסים כעין קנוקנות על עצים. 

 זמן האיסוף: כל השנה.

 

            

 ם הטריים של זלזלת הקנוקנות משתמשים לצרכים רפואיים.בעלי

  -(, ומשמש לAcetyloleanolic acid( וחומצה אצטילולאנולית )Anemoninהצמח מכיל אנמונין )

 כאבים )משחה( •

 עם הופעת הסימן הראשון!ם/לשתות ליישו -מיגרנה )תמיסה( •

 (Epylepsyהתקפי מחלת הנפילה/אפילפסיה ) •

 פצעים •

 ויות כו •

 

זית. -כפות גדושות שמן 4-גר' עלים ירוקים, ואת החמר הכתוש מערבבים ב 50כותשים הכנת המשחה: 

סה המתקבלת מורחים על מורסות, כוויות, ופצעים פתוחים. את התערובת ניתן לשמור בכלי יאת הדי

 זכוכית אטום, לשימוש נוסף.

              



 

 

 קובץ משפטים מבוימים

 חסכון במים - 8משפט מבוים 

66 

 גבבה

 

 בשיירי חומרים אורגניים )בעיקר( או אחרים. היא חוסכת זמן והוצאות.כיסוי קרקע  ( היאmulchגבבה )

 ב... טאהחיסכון מתב

 .פחות ניקוש עשבים שוטים, תוך הפרעה לנביטתם •

 .הקטנת ההשקייה, הודות להפחתת התאידות המים •

 .מניעת/הפחתת סחף קרקע עקב גשמים עזים •

 .בקליפות עצים דוחים חרקים(הקטנת המלחמה בחרקים מזיקים )חומרים המצויים  •

 

החומר האורגני המתאים ביותר לשימוש לגבבה, הוא זה שעבר תהליך קומפוסט, כך שאינו מכיל זרעים 

 שעלולים לנבוט והוא אינו מעודד התפתחות פטריות ופעילות חרקים. חיים,

 

 .מנוע כל צמיחהאין להשתמש בקליפת עץ האקליפטוס או בעלי עצים מחטיים. אלו עלולים ל, שימו לב

 .הגבבה משפרת את מראה הגן ומונעת התזת קרקע על הצמחייה בזמן גשם או השקייה

עדיף שחומרים המשמשים גבבה יהיו אורגניים: קליפות עצים, קש, עלים ודשא קצוץ. חומרים אלו מכסים 

 .את פני הקרקע וגם מתפרקים באיטיות, תוך שחרור חומרי תזונה ועידוד פעילות שלשולים

 בסביבות שורצות מכרסמים, עדיף להשתמש בחומרים שאינם אורגניים, כמו אבנים קטנות.

צור לחות רבה מדי, שתעודד שגשוג אבאיזורי אקלים לחים במיוחד, עלולה גבבה אורגנית רבה ל

 שבלולים וחלזונות.

 מגע בין גבבה לחה וגבעולי צמחים, עלול לגרום בהם רקבון. 



 

 

 קובץ משפטים מבוימים

 חסכון במים - 8משפט מבוים 

67 

 מיגרנה

 

ת תקנית: "צדעת" או "צלחה"( היא צורה נפוצה של כאבי ראש, בדרך כלל אינטנסיבית מיגרנה )בעברי

מאוד ומגבילה את הפעילות, לפעמים אפילו עד השבתה מוחלטת. מקור המילה "מיגרנה" הינו צרפתי 

 " ביוונית, שפירושה "חצי ראש".hemicraniaונגזר מהמילה "

אחד של הראש המגיע בפעימות. לעתים הכאב מוגבר  בינוני עד חזק בצדכאב מיגרנה טיפוסית הינה 

-4עקב פעילות גופנית. הכאב מתגבר בהדרגה, מגיע לשיא ואז מתחיל להחלש. סך משך ההתקף הינו 

שעות אצל ילדים. תדירות ההתקפים משתנה, מפעמים ספורות  48שעות אצל מבוגרים ושעה עד  72

 סובל ממספר התקפים בחודש. בכל החיים ועד כמה פעמים בשבוע. החולה הממוצע

 

ווץ או התרחבות של זוהי מחלה נוירולוגית שקשורה לכלי הדם באזור המוח. הכאב נגרם כתוצאה של כי

גולגולת, כך שהכאבים מופיעים במקביל להתכווצות כלי הדם, אך לא ידוע מה גורם העורקים בבסיס 

. בדרך כלל, היא 50להתכווצויות אלו. המיגרנה שכיחה אצל ילדים וצעירים ולרוב נעלמת אחרי גיל 

 תורשתית. היא מאופיינת בהתקפי כאב חד, הפוגעים בדרך כלל רק בחצי אחד של הגולגולת. 

עתים קרובות בבחילות, הקאות, רגישות גבוהה לאור ולרעש, לעתים גם תופעות המיגרנה מלווה ל

 דוגמאות של אורות וצללים ולעתים נדירות אף חולשה בחצי הגוף. ,ויזואליות

נע בין שעתיים ועד לכדי שלושה ימים במקרים קיצוניים. מס' גורמים ידועים הגורמים  ףמשך ההתק

ורות חזקים, רעש קיצוני, מתח, מחזור ואף אכילת מאכלים כגון להתקפי מיגרנה: ריחות מסוימים, א

 גבינה צהובה או שוקולד.

-את המגרנה כ"מצב תחלואה כרוני". על פי הערכה המיגרנה פוגעת בכ ארגון הבריאות העולמי הגדיר

 מהגברים. 6%-מהנשים ובכ 18%

יות שהסובל ממיגרנה מרגיש התסמינים והסימפטומים של מיגרנה משתנים מחולה לחולה. ממילא, החוו

 לפני, תוך כדי ואחרי ההתקפה לא מוגדרים היטב. 
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י  מידע לציבור - חיסכון במים בבית ובגן הנו

 טיפים להשקיית צמחים בגינה

 אין צורך להשקות עצים בוגרים אשר נטועים במדשאות.  .1

  .יםומלץ לצמצם את שטח הדשא למינימום ההכרחי, ולהחליפו בצמחייה חסכונית בממ .2

בתמונות  -צוי לשתול צמחים חסכוניים בצריכת מים. רבים כאלה ניתן למצוא במשתלות. )דוגמאות ר .3

 בפרק זה(. 

רצוי לרכז צמחים הצורכים מעט מים ואחרים הצורכים יחסית יותר מים בערוגות נפרדות, או להזין  .4

 אותם מברזים נפרדים. 

 במתזים. דיף להשקות את הצמחים רק בטפטוף ולא בממטרות וע .5

צוי לשים על ערוגות צמחים וסביב לעצים שכבת חיפוי של גזם מקוצץ, שבבי עץ, קש, עלים יבשים, ר .6

או חומר אורגני אחר. שכבה זו מורידה את טמפרטורת הקרקע, משפרת את מבנה הקרקע ואת 

סייע פוריותה, מונעת התאדות של מים, מונעת היווצרות עשביית בר ומונעת סחף הקרקע. החיפוי מ

 להתפתחות השורשים וחוסך עד מחצית מכמות מי ההשקיה. 

 

 מתי להשקות? 

 רצוי להשקות בשעות הערב ובשעות הבוקר המוקדמות.

 מטרה בשעה שנושבת רוח. הרוח מרחיקה רבע עד שליש מן המים. מאין להשקות ב

 

 כמה להשקות?

פני הקרקע מתייבשים מהר, אולם בעומק נשמרת הרטיבות זמן ממושך. לכן, יובש בשכבה העליונה אינו 

 אין צורך בהשקיה.  -סימן לכך שהגינה זקוקה מיד למים. כל זמן שיש רטיבות ליד השורשים בעומק 

 

 

  המים. משבר בעקבות לציבור השקיה הנחיות מפרסמת המים רשות

 ,בשבוע לפעמיים תוגבל ומתזים ממטרות באמצעות הפרטיות הגינות השקיית ,החדשות ההנחיות פי על

 השעה ועד 17:00 ומהשעה נובמבר – אפריל החודשים בין תותר רק וההשקיה פעם בכל שעה חצי למשך

 .שלמחרת בבוקר 10:00
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 קניין רוחני: מכונת שיעורי בית – 9משפט מבוים 

 תיאור המקרה .א

הם צמד מדענים מוצלחים מאוד אשר עובדים יחדיו מזה שנים רבות במעבדתם הפרטית ועוסקים  פרופסור פיתגורסו פרופסור פיט

שונות ומגוונות. לאור עומס בלימודים התעורר צורך בקרב ציבור התלמידים לאמצעים אוטומטיים לסיוע  מצאותאבתכנון ופיתוח של 

בהכנת שיעורי בית. לפיכך, במהלך כל חודשי הקיץ האחרון, עבדו פיט ופיתגורס במרץ רב על המצאתם החדשה והמשוכללת אותה 

 הספר. הם התכוונו לייצר ולמכור מיד עם תחילת שנת הלימודים בבתי

 

)מכונת שיעורי בית(. המכש"ב  מכֵש"במצאה עליה שקדו שני המדענים היא מכונה להכנת שיעורי בית, הידועה בשמה הקצר: הה

הינה מכונה משוכללת בצורת קופסה אשר בתוכה מניחים את הספרים והמחברות, ובלחיצת כפתור המכונה רושמת את שיעורי 

 חברות.הבית באופן אוטומטי בתוך הספרים והמ

 

כמה ימים לפני תחילת שנת הלימודים, סיימו צמד המדענים את התכנון של המכש"ב והכינו שרטוט מדויק הכולל הסברים מקיפים 

 כיצד לבנות את המכונה המשוכללת.

 

 יומיים לפני תחילת שנת הלימודים, לאחר שעבדו המדענים במשך לילה שלם ללא שינה, הכניס פרופסור פיט את השרטוט אל

הכספת שבמעבדה ולפני שהלך לביתו ביקש מפרופסור פיתגורס שינעל את הכספת. פרופסור פיתגורס, אשר היה עייף מאוד, שכח 

 לנעול את דלת הכספת והלך לביתו.

 

למחרת בצהריים, כאשר הגיעו צמד המדענים אל המעבדה, הם נדהמו לגלות כי דלת הכספת פתוחה לרווחה וכי השרטוט של 

 לחקור את האירוע. עוזי נץם כלא היה. מיד הזמינו השניים את הבלש הפרטי המפורסם המכש"ב נעל

 

מצאות משוכללות. אתומר וברלד הם שני אנשי עסקים מצליחים אשר במהלך השנים האחרונות עסקו גם הם בפיתוח ובמכירה של 

 הטלוויזיה".   בין אמצאותיהם המצליחות ניתן למנות למשל את "האופניים המעופפות" ואת "שעון

 

דוכן גדול מחוץ לגדר בית הספר והציעו למכירה לכל דורש  ברלדו תומרביום הראשון לתחילת הלימודים הקימו צמד אנשי העסקים 

 מכונה משוכללת להכנת שיעורי בית.

 

תומר וברלד היא  פיט ופיתגורס, אשר שמעו על המכונה שנמכרת ליד בית הספר, מיהרו אל המקום וגילו כי המכונה אותה מכרו

העתק מדויק של המכש"ב אותו הם המציאו ופיתחו במעבדתם. פיט ופיתגורס נזכרו כי בעבר פנו אליהם צמד אנשי העסקים תומר 

 המכש"ב, אך פיט ופיתגורס סירבו למכור את אמצאתם. –וברלד וביקשו לקנות מהם את אמצאתם החדשה 

 

החקירה שערך סמוך לאחר היעלמות החומרים מהכספת הוא הצליח לאתר על  הבלש הפרטי עוזי נץ סיפר למדענים כי במסגרת

רצפת הרחוב הסמוך לדלת המעבדה כרטיס ביקור הנושא את שמם של אנשי העסקים תומר וברלד. בנוסף, הוא סיפר, כי לאחר 

 -בדה", "כספת" ושעקב אחר צמד אנשי העסקים במשך יום שלם הוא שמע אותם אומרים באחת משיחותיהם את המילים "מע

 "מנעול".

, בתחילת החופש הגדול כברהקודמת, ו הלימודיםבסוף שנת , סיפרה לפיט ופיתגורס כי רחל שושנימנהלת בית הספר, הגב' 

בתחילת חודש יולי, פנו אליה אנשי העסקים תומר וברלד וביקשו את רשותה למכור את המכונה בתוך שטח בית הספר. במהלך 

תומר וברלד שרטוט וטענו כי זהו שרטוט של מכונה להכנת שיעורי בית אך הם לא הראו לה את המכונה  הפגישה הציגו בפניה

 עצמה. הגב' שושני סירבה בכל תוקף לבקשתם ואסרה עליהם למכור את המכונה בשטח בית הספר.

מר וברלד, במסגרתה טענו כי צמד המדענים פיט ופיתגורס הגישו תביעה בבית המשפט בגובה מיליון שקל כנגד אנשי העסקים תו

, בכך שתומר וברלד גנבו מפיט ופיתגורס את השרטוט הסודי ממנו פיתחו "גזל סוד מסחרי"תומר וברלד ביצעו כלפיהם עוולה של 

 את מכונת שיעורי הבית שמכרו מחוץ לגדר בית הספר.
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 הוראות חוק רלוונטיות .ב

 1999-חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט

 חרי פרק ב': גזל סוד מס

  הגדרות ,5סעיף:  

  -בפרק זה 

 לרבות מי שסוד מסחרי נמצא בשליטתו כדין;  -"בעלים" 

סודיותו  מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר -"סוד מסחרי", "סוד" 

 ים סבירים לשמור על סודיותו; מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצע

 לרבות על ידי העברה לאחר.  -"שימוש" 

 

  גזל סוד מסחרי ,6 סעיף: 

 )א(   לא יגזול אדם סוד מסחרי של אחר. 

 )ב(   גזל סוד מסחרי הוא אחד מאלה: 

   (   נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים, או שימוש בסוד על ידי הנוטל, לענין זה אין נפקא 1)       

 מינה אם הסוד ניטל מבעליו או מאדם אחר אשר הסוד המסחרי נמצא בידיעתו;               

 יוב חוזי או לחובת אמון המוטלים על (   שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השימוש הוא בניגוד לח2)       

 המשתמש כלפי בעל הסוד;               

    (   קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו, כאשר המקבל או המשתמש יודע או שהדבר גלוי על 3)       

   ( או כי הסוד 2( או )1קאות )פניו, בעת הקבלה או השימוש, כי הסוד הועבר אליו באופן האסור על פי פס              

 אחר כלשהו באופן אסור כאמור לפני שהגיע אליו. הועבר אל אדם              

 (, לענין 1)ג(   גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת, לא ייחשב, כשלעצמו, אמצעי פסול כאמור בסעיף קטן )ב()

 של מוצר או של תהליך במטרה לפענח סוד מסחרי, בהילוך חוזר.  פירוק או ניתוח  -סעיף קטן זה, "הנדסה חוזרת"        

 

  סייגים לאחריות ,7סעיף: 

 )א(   לא יהיה אדם אחראי בשל גזל סוד מסחרי, אם התקיים אחד מאלה: 

 (   הידע הגלום בסוד המסחרי הגיע אליו במהלך עבודתו אצל בעליו של הסוד המסחרי וידע זה הפך לחלק 1)       

 מכישוריו המקצועיים הכלליים;               

 (   השימוש בסוד המסחרי מוצדק בשל תקנת הציבור. 2)       

 ( וזכה עקב כך בטובת הנאה, רשאי בית המשפט אם 2)ב(   עשה אדם שימוש בסוד המסחרי כאמור בסעיף קטן )א()

 כולה או חלקה, לבעל הסוד.   ראה שהדבר מוצדק בנסיבות הענין, לחייב אותו בהשבת טובת ההנאה,       

 

 רכישה בתום לב ובתמורה ,8 סעיף: 

 ( בשל שימוש שעשה בסוד מסחרי, אם רכש וקיבל את הסוד המסחרי בתום לב 3)ב()6אדם אינו אחראי לפי סעיף  (א)

ובתמורה, אלא אם כן ראה בית המשפט כי לשם עשיית צדק בין הצדדים, יש להטיל עליו אחריות בשל גזל סוד 

 מסחרי. 

 הטיל בית המשפט אחריות כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי הוא לפטור את האחראי לגזל הסוד המסחרי מהסעדים  (ב)

 שלהם זכאי בעל הסוד, כולם או חלקם.  
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 דמיון מהותי ,9 סעיף: 

ראו כשימוש בסוד מסחרי אף שימוש בסוד שנעשו בו שינויים, ובלבד שמתקיים דמיון מהותי בין הסוד המסחרי לבין י

 המידע שבו נעשה השימוש.  

 

  חזקת שימוש ,10סעיף:  

 חזקה על הנתבע כי השתמש בסוד המסחרי שבבעלות התובע אם התקיימו שניים אלה: 

 נתבע או שהיתה לו גישה אליו; (   הסוד המסחרי הגיע לידיעתו של ה1)

 (   המידע שבו משתמש הנתבע דומה דמיון מהותי למידע נושא הסוד המסחרי.2)
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 נהיגה ללא רישיון - 10ם משפט מבוי

 הועבר על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת

 

 תיאור המקרה .א

" בירושלים. במקביל ללימודיו, עובד גילי בשנתיים האחרונות במוסך "הנביאים" בעיר. הגיבוריםגילי הוא תלמיד כיתה י"א בתיכון "

בשנה האחרונה החל גילי לקחת שיעורי נהיגה על מנת להוציא רישיון. למרות שטרם ניגש ל"טסט" והוא אינו מחזיק ברישיון נהיגה, 

 השיעורים שלקח, הוא מרגיש מאוד בטוח ליד ההגה.  32לאחר 

 

, שובצו 1.3.09, עובד עם גילי בחצי השנה האחרונה במוסך. השניים משובצים מדי פעם למשמרות משותפות. ביום 17ן נועם, ב

 השניים, כדבר שבשגרה, לעבודה יחד. 

 

באותו היום, בשעות אחר הצהריים, היה המוסך יחסית ריק מאנשים. גילי, אשר עבד על אחת המכוניות, הסיט לרגע את מבטו 

, יצחק כהן שמו, צונח לרצפה. גילי המשיך להביט לעברו בציפייה כי יקום, ואולם יצחק שכב ממוטט 55וראה גבר, כבן מהמכונית, 

 על הרצפה. באותו הרגע, עזב גילי את עבודתו, ורץ מיד אל עבר יצחק, על מנת לסייע לו. כאשר פנה אליו, ראה כי איננו מגיב. 

 

ל סיוע רפואי. הוא קרא לנועם, ואמר לו כי "אין ברירה", וכי הם חייבים להבהיל את יצחק באותו השלב הבין גילי כי על יצחק לקב

לבית חולים. נועם, שנראה מבוהל מעט, ענה לגילי "השתגעת? אין לנו רישיון נהיגה. זה ממש לא הגיוני שניקח אותו. עדיף בהרבה 

תו עכשיו לבית חולים. אין זמן לחכות לאמבולנס. אני לוקח שנקרא לאמבולנס". בתגובה ענה גילי "נראה לך? חייבים להביא או

אותו, בין אם אתה בא ובין אם לא". גילי לקח את המפתחות לאחת המכוניות בהן הסתיים הטיפול במוסך, הכניס לתוכה את יצחק, 

 ונסע. 

 

אשר עבד באותו היום בקרבת מקום.  –דין לבנה  –כעבור רבע שעה הגיעו השניים לבית החולים. בכניסה הבחין בהם שוטר תנועה 

מכיוון שגילי נראה לו צעיר יחסית, הוא ביקש ממנו כי יציג לו רישיונות. גילי ענה כי הוא נוהג אמנם ללא רישיון, אולם "זה ממש לא 

 משנה. האיש שאיתי חייב להגיע מיד לחדר מיון." יצחק אכן הובהל לחדר מיון, אולם גילי נעצר על ידי השוטר. 

 

לו ד"ר שלום  הביחידת טיפול נמרץ. בסיום הטיפול, כאשר חזר יצחק להכרתו, אמר השלום, רופא תביצחק שגי הדר מיון טיפלבח

כי אם היה מגיע לבית החולים כמה דקות מאוחר יותר, לא ניתן היה להצילו. "יש לך מזל גדול שהביאו אותך לכאן כל כך מהר" 

 . האמר
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 הוראות חוק רלוונטיות  .ב

 ת התעבורה ] נוסח חדש[פקוד 

  איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה:, 10סעיף 

 לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא  (א)

 ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר.

 

 1977 –העונשין התשל"ז חוק  

  מעשי פזיזות ורשלנות, 338סעיף: 

מאסר שלוש שנים:  -העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, דינו 

 .נוהג רכב או רוכב בדרך ציבורית   .1   (א)

 

  גניבה בידי עובד, 391סעיף: 

 –ובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי הע

 מאסר שבע שנים.
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 123467/10ת"פ  בבית המשפט של בי"ס _______                                                                                                   

 בפני דן יחיד                                                                                                           ירושלים                                     

 

 מדינת ישראל                    

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 המאשימה

 -נ ג ד  -                     

 הנאשם

 גילי שדה                     

 1992יליד 

 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 

 כתב אישום
 

 עובדות האישום:

 .1992הנאשם, גילי שדה, יליד  .1

 . הנאשם הוא תלמיד כיתה יא' בבית הספר "הגיבורים" בירושלים .2

 הגיע הנאשם למקום עבודתו במוסך "הנביאים" בירושלים. 1.3.2010ביום  .3

 תמוטט על הרצפה בכניסה למוסך בו הוא עובד.לערך, ראה הנאשם את מר יצחק כהן, מ 16:00בשעה  .4

 לערך, הבחין הנאשם כי יצחק כהן איננו קם וניגש אליו. כאשר פנה הנאשם אל מר יצחק כהן הנ"ל לא ענה לו. 16:01בשעה  .5

הצופים -לערך, הנאשם שם את יצחק כהן במכונית שנמצאת במוסך לאחר תיקון ונסע לביה"ח הדסה הר 16:02בשעה  .6

 בירושלים.

לערך, הגיע הנאשם עם הרכב לכניסה לביה"ח יחד עם מר יצחק כהן. בכניסה עיכב אותם השוטר דין ליבנה  16:17בשעה  .7

 וביקש להבין מדוע נער צעיר נמצא ברכב עם אדם שלא מגיב. בבדיקת מסמכי הנאשם נמצא שאין ברשותו רישיון נהיגה.

 

 

 הוראות החוק לפיהן מואשם הנאשם

  התעבורה ]נוסח חדש[.לפקודת  10סעיף 

  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  338סעיף 

  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  391סעיף 

 

     _______________ 

 רונן כהנא              

סגן בכיר לפרקליט מחוז תל אביב   

 עדי התביעה

 נועם פליק 

 דין לבנה, שוטר 
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 הודעות .ג

  _______מס' הודעה :

 

כתובת  יצחקשם האב  9.3.92תאריך לידה  086723354מס' זהות  גילי שדהגביתי את הודעתה של  גבמשה שאני הח"מ השוטר 

  מוסך "הנשיאים"מקום עבודה  תלמידתפקיד/עיסוק  02–5746625מס' טלפון  , ירושלים120רח' הרצל מגורים 

  :0311השעה  10.202.3היום  ציוןתחנת מקום גביית ההודעה  054 –4444444טל' נייד 

 

 להלן ההודעה:

 אתה תלמיד בכיתה יא' בבית הספר גיבורים, נכון?ש: 

  נכון.ת: 

 אתה עובד במהלך הלימודים במוסך הנביאים, נכון?ש: 

  כן.ת: 

 מה הקשר שלך ליצחק כהן?ש: 

 אני לא מכיר אדם בשם יצחק כהן, בעצם, זה לא האיש שהבאתי אתמול לביה"ח?.ת: 

 יצחק כהן הוא אכן האדם שהבאת לביה"ח הדסה הר הצופים אתמול. למה היית צריך לקחת אותו לביה"ח? ש: 

הייתי במוסך, לקראת סגירה. פתאום ראיתי אדם מתמוטט בכניסה למוסך. כשראיתי שהוא לא קם פניתי אליו והוא לא ענה. ת: 

 הסעתי אותו מהר לביה"ח, למיון.ניגשתי וראיתי שהוא לא נושם אז שמתי אותו ברכב שהיה במוסך ו

 היה אתך משהו שם?ש: 

 נועם פליק, גם תלמיד מבית הספר שלי.ת: 

 מדוע נועם לא הצטרף אליך?ש: 

 הוא לא רצה להתערב. הוא אמר שצריך רק להזמין אמבולנס.ת: 

 מי נתן לך אישור לקחת את הרכב?ש: 

 .15:40אף אחד. בעל המוסך יצא לסידורים בערך ב ת: 

  ש לך רשיון נהיגה?יש: 

 לא, בעוד שבועיים אמור להיות לי טסט ראשון.ת: 

 

 

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 מוסר ההודעה חתימת                                                                                                   

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

 אהרוןשם האב  9.5.1954תאריך לידה  35422110מס' זהות  יצחק כהןגביתי את הודעתה של  דוד שלוםאני הח"מ השוטר 

כתובת מקום  חברת חשמלמקום עבודה  חשמלאיתפקיד/עיסוק  8888333-02 מס' טלפון , ירושלים10קפלן רח' כתובת מגורים 

השעה  2.3.2010היום  הצופים-הדסה הרמקום גביית ההודעה  0000000-054טל' נייד  , ירושלים19הנביאים רח' העבודה 

0411:  

 

 להלן ההודעה:

 אתה עובד כחשמלאי בחברת חשמל, נכון?ש: 

  כן.ת: 

 אתה סובל מבעיות לב?ש: 

  כדורים מדי יום כחלק מהטיפול בלב. 10כן, אני חולה לב. אני לוקח ת: 

 תתאר לי בבקשה מה קרה אתמול.ש: 

ם הרגשתי סחרחורת וכאבים בחזה והתמוטטתי בכניסה למוסך. כשהתעוררתי הייתי הגעתי למוסך, לטפל ברכב שלי. פתאות: 

 בביה"ח, אחרי צינטור שהציל את חיי.

 איך הגעת לביה"ח?ש: 

 הבנתי שבחור צעיר שעבד במוסך לקח אותי עם הרכב שהיה שם. לפי מה שהבנתי מהרופאה שטיפלה בי אני חייב לו את חיי.ת: 

 

 

 

 

 

   _________________          שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.הנני מאשר בזה 

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

 אליהושם האב  1.6.1992תאריך לידה  333333770מס' זהות  נועם פליקגביתי את הודעתה של  משה שגבאני הח"מ השוטר 

כתובת  מוסך "הנביאים"מקום עבודה  תלמידתפקיד/עיסוק  6666666-02מס' טלפון  , ירושלים40הרצל רח' תובת מגורים כ

  :0411השעה  2.3.2010היום  ציוןתחנת מקום גביית ההודעה  2222222-052טל' נייד  , ירושלים90רח הנביאים מקום העבודה 

 

 להלן ההודעה:

 הספר גיבורים, נכון?אתה תלמיד בכיתה יא' בבית ש: 

  נכון.ת: 

 אתה עובד אחרי שעות הלימודים במוסך הנביאים, נכון?ש: 

  כן.ת: 

 תתאר לי בבקשה מה קרה אתמול.ש: 

הייתי במוסך, לקראת סגירה. פתאום ראיתי אדם מתמוטט בכניסה למוסך. גילי ניגש אליו ואמר לי שהוא יקח אותו לבית החולים. ת: 

 להזמין אמבולנס כי אני יודע שאין לו רשיון וגם שהרכב של המוסך, אבל גילי לא הקשיב לי ונסע משם במהירות.אמרתי לו שעדיף 

 אתה יודע על מקרים בעבר שבהם גילי לקח מכוניות מהמוסך?ש: 

 לא, הוא אף פעם לא לקח. הוא עובד מאוד חרוץ ומעולם לא ראיתי אותו עושה מעשה אסור עד אתמול.ת: 

 

 

 

 

   _________________          מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.הנני 

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

 

   ________________    הודעה זו.הטוב והחופשי על  ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

 יוסףאב שם ה 12.8.1978תאריך לידה  022222377מס' זהות  שגית שלוםגביתי את הודעתה של  משה שגבאני הח"מ השוטר 

כתובת  בי"ח הדסה הר הצופיםמקום עבודה  רופאהתפקיד/עיסוק  1111111-02מס' טלפון  , ירושלים35עזה רח' כתובת מגורים 

  :0511השעה  2.3.2010היום  ציוןתחנת מקום גביית ההודעה  0000000-052טל' נייד  הר הצופים, ירושליםמקום העבודה 

 

 להלן ההודעה:

 "הדסה הר הצופים", נכון?את רופאה בבי"ח ש: 

  נכון.ת: 

 את עובדת בטיפול נמרץ, נכון?ש: 

  כן.ת: 

 תתארי לי בבקשה מה קרה אתמול.ש: 

הייתי במשמרת בבית החולים, כשפתאום הכניסו אלי אדם שקיבל התקף לב קשה. מיד הכנסנו אותו לצינטור ולאחר מספר ת: 

 שעות הצלחנו לייצב את מצבו ולהצילו. 

 מצב הגיע אליכם החולה?באיזה ש: 

הוא הגיע במצב קשה מאוד. המזל שלו היה שהוא הגיע מהר לבית החולים. אם הוא היה מאחר בכמה דקות לא ניתן היה, ת: 

 לדעתי, להצילו.

 

 

 

 

   _________________          בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי. תהנני מאשר

 ההודעה תחתימת מוסר                                                                                                   

 

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. הבפני ומרצונ מההנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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 סחטנות בבית הספר - 11 משפט מבוים

 סיפור המקרה .א

יריב ודני הם זוג אחים במשפחה חד הורית. אביהם נפטר ואמם נאלצה לעבוד שעות ארוכות על מנת להצליח לכלכל את חיי 

הבחינות אמורות היו  - למד באותה עת לבגרויות. יריב היה על סף ייאוש 17 -ואילו יריב בן ה ז'המשפחה. דני הנו תלמיד כיתה 

 מורים פרטיים, אך לא ידע איך יעמוד בתשלום ההוצאות הצפויות לו.להתחיל עוד שבועיים והוא נזקק לעזרת 

 ביום ראשון  חזר דני לביתו מבית הספר,  שם חיכה לו  יריב עם ארוחת צהריים חמה כפי שנהג לעשות מדי יום.

 לו ה ביקשה שאדאגשאל יריב. "בסדר" ענה דני, "היום הגיע לכיתתנו ילד חדש, שמו אבי, והמור "איך עבר עליך היום אחי...?"

 בכיתה ובבית הספר בכלל". 

 "איזה יופי" אמר יריב, "חבר חדש זה תמיד טוב".

ביום המחרת חזר דני לביתו מאוחר מן הרגיל. כשנשאל על ידי יריב המודאג מה קרה, סיפר כי אבי הזמין אותו לארוחת צהריים 

 לבזבוזים". ₪  500במקדונלדס. "אתה יודע" אמר דני ליריב "אבי מקבל מהוריו כל שבוע 

 "באמת?" שאל יריב, "נשמע לי סכום גבוה..." 

, עם נגן 3.5לומן ושהם גרים בכרמל בבית פרטי" המשיך דני, "וההורים שלו קנו לו לא מזמן טלפון דור "הוא אמר לי שאבא שלו יה

MP4מצלמה ו ,- GPS ." 

 "וואלה" אמר יריב, כשגלגלי מוחו החלו לפעול.

  3ני פלייסטיישן על נעלי הנייק החדשות שלו, על הסו - במהלך השבועיים הבאים חזר דני לביתו ובפיו עוד ועוד סיפורים על אבי

 שהוריו קנו לו ועל הטיול לארה"ב אותו הם מתכננים לערוך בחופש הגדול.

באחד הימים חזר דני מבית הספר וסיפר ליריב כי אבי התלונן בפניו על שאינו מקובל בחברה. הוא לא הוזמן לערב הכיתה שאמור 

ת הכדורסל של בית הספר, לא הצליח להתקבל מכיוון שאין היה להתקיים ביום שישי, ובנוסף, על אף שהיה מעוניין לשחק בנבחר

 לו את הקשרים המתאימים.

"אתה יודע" אמר יריב לאחיו הצעיר,  "אני יודע איך לעזור לאבי. מחר תגיד לו שאם הוא ייתן לי את הטלפון הנייד החדש שלו, אני 

 אדאג שהוא יוזמן לערב הכיתה".

ייד שלו ובאותו שבוע ממש, הוא הוזמן לערב הכיתה. אבי לא ידע את נפשו משמחה ואילו וכך היה. אבי נתן ליריב את הטלפון הנ

 שיעורים פרטיים ממכירת הטלפון. 10יריב הצליח לממן 

בשבוע שלאחר מכן אמר יריב לדני, "אמור לאבי כי אני מכיר היטב את מאמן הכדורסל של נבחרת בית הספר, ואם ייתן לי את 

 דאג כי הוא ישתלב בנבחרת ללא קושי"שלו, א 3הפלייסטיישן 

שיעורים פרטיים אותם הצליח לממן ממכירת  15 -ההמשך ברור, אבי נכנס לנבחרת הכדורסל של בית הספר, ויריב זכה ב

 הפלייסטיישן.

הוריו שהם לאחר כמה ימים סיפר אבי לדני כי הוריו שאלו אותו היכן הפלייסטיישן והטלפון הנייד החדשים שלו. אבי נלחץ וסיפר ל

נעלמו מתיקו, וכנראה נגנבו. הוריו המודאגים של אבי מיהרו לפנות למנהלת בית הספר ולהגיש תלונה במשטרה על מקרה הגניבה. 

ש"ח לקניית טלפון נייד חדש וכן מכשיר  4,000דני ואבי החליטו לשמור על האמת בסוד. אבי הוסיף וסיפר לדני כי הוריו נתנו לו 

 ממנו להתלוות אליו לקניון מחר בסיום יום הלימודים.פלייסטיישן וביקש 

דני חזר לביתו, וסיפר ליריב על ההתרחשויות האחרונות. "האם אתה חושב שאבי ייתן לי את הכסף כהלוואה אם אבקש ממנו?" 

 "?שאל יריב את דני. "לא יודע" השיב דני. "אני חושב שלא, כי איך הוא יתרץ את זה בפני הוריו

 ר אליו ולברר זאת?" שאל יריב. "בטח" השיב דני."תוכל להתקש

בשיחתם אמר אבי לדני, כי לא יוכל להלוות את הכסף ליריב כיוון שהוא מפחד מתגובת הוריו, המצפים לראות את הטלפון הנייד 

 החדש, אותו הם אמרו לו לרכוש. 

אחי, ואתה יודע כמה אני דואג לך. אולי תדאג לי  "מה אעשה?" התאכזב יריב "אני חייב את הכסף, ואתה חייב לעזור לי. אתה הרי

 גם הפעם?" דני הרגיש אשם אך לא ידע כיצד יוכל לעזור...

"יש לי רעיון" אמר יריב "סיפרת לי שיש בלגאן גדול אצלכם בבית הספר עקב התלונה שהגישו הוריו של אבי באשר לגניבה. נראה 

 .לי שאני יודע איך להוציא מאבי את הכסף"

 " שאל דני"איך?
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 "אני אחכה לכם מחר בקניון ליד השירותים ואתה תדאג להביא את אבי לשם באיזשהו תירוץ. לשאר אני כבר אדאג..." אמר יריב.

לאחיו בה נכתב "אתה כבר מחכה לו במקום  SMSלמחרת הלכו אבי ודני לקניון כמתוכנן. כשהתקרבו לקניון שלח דני הודעת 

 שקבענו?..."

 יב יריב בהודעה חוזרת."כן! תזדרז!" הש

משנכנסו לקניון, ביקש דני מאבי להתלוות אליו לשירותים. "אין בעיה" אמר אבי "מה לא אעשה בשביל חברי הטוב". משנכנסו 

 השניים לשירותים נתקלו ביריב שכבר חיכה להם מבעוד מועד.

 "הי, איזו הפתעה" אמר יריב כשנתקל בהם וקרץ לאחיו בלי שאבי יראה.

 בדעתו ולו לרגע כי טומנים לו פח.  לראות את יריב ולא העלה אבי שמח

 "מה אתם עושים בקניון?" שאל יריב את השניים "למה לא חזרת הביתה דני?" 

 "הזמנתי את דני לקנות איתי טלפון נייד ופלייסטיישן" אמר אבי "אתה הרי יודע מה קרה לקודמים..."

 יפור הזה. אתה בטח לא רוצה שכולם ידעו שאתה המצאת את הסיפור...""כן... שמעתי שיש לכם בלגאן בבית הספר מהס

 "סליחה?" אבי לא הבין למה יריב מתכוון. דני הסמיק.

"כן, כן, אני יכול להגיע לבית הספר ולספר להם בדיוק מה קרה ומה האמת על הגניבה המומצאת הזו. ולא רק לבית הספר, אני 

 אף למשטרה"ויכול גם לספר להוריך 

 "מה קרה לך?" שאל אבי "חשבתי שאנחנו חברים!"

 "אנחנו יכולים להמשיך להיות חברים, אם רק תיתן לי את הכסף שבכיסך. תאמין לי, זה ישתלם לך. אף אחד לא יידע ששיקרת"

 ונתן אותם ליריב. -₪ 4000 -בידיים רועדות ובבכי קורע לב, הוציא אבי מכיסו את הכסף

 ת נעליים בקניון, נכנס לשירותים וראה את אבי מוסר ליריב חבילה בעודו ממרר בבכי.באותה העת ראובן, בעל חנו

והם כמובן הלכו יחד עם אבי  כשחזר אבי לביתו ראו הוריו של אבי כי הוא נסער ובכה לא מעט. הם שכנעו אותו לספר להם מה קרה

 למשטרה על מנת להגיש תלונה על סחיטה.

יק ליריב. הוא החל לעבוד במלצרות, גייס את סכום הכסף שלקח מאבי והשיב לו אותו תוך בנתיים רגשי האשמה לא פסקו להצ

 התנצלות כנה על התנהגותו.

והשני כנגד דני  מיםהמשטרה מצידה, בדקה את התלונה ובעקבות זאת הוגשו שני כתבי אישום, האחד כנגד יריב בגין סחיטה באיו

 .מיםבגין סיוע לסחיטה באיו
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 רלוונטיותהוראות חוק  .ב

 1977 -חוק העונשין התשל"ז  

  סחיטה באיומים ,428סעיף: 

המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, 

בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם 

אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי 

מאסר  –מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו  –לעשותו, דינו 

 תשע שנים.

 

  או לעווןלפשע  קשר ,(1))א(  499סעיף: 

עם אדם לעשות פשע או עוון, או לעשות במקום שמחוץ לישראל מעשה שהיה בגדר פשע או עוון אילו נעשה הקושר קשר 

 –בישראל והוא עבירה גם לפי דיני אותו מקום, דינו 

 מאסר שבע שנים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר; –אם העבירה היא פשע  (1)

 סר שנתיים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר.מא –אם העבירה היא עוון  (2)

 

  עבירות , סיווגסימן ה 24סעיף: 

 אלה סוגי העבירות לפי חומרתן:

 עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים; –"פשע"  (1)

 עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים; ואם  –"עוון"  (2)

 קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע  –העונש הוא קנס בלבד              

 לו סכום.             

 

 



 

 

 קובץ משפטים מבוימים

 סחטנות בבית הספר - 11משפט מבוים 

82 

 1297651/7ת"פ                                                                                               בבית המשפט של בי"ס _______      

 בפני דן יחיד                          חיפה                                                                                                                         

 מדינת ישראל            המאשימה

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 –נ ג ד  -                     

 

 . יריב ישראלי1        הנאשמים

 1992יליד 

 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 דן ישראלי. 2   

 1998יליד 

 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 

 כתב אישום
 עובדות האישום:

 .תלמיד כיתה יא' והנ( 1יריב ישראלי )נאשם  .1

 .1תלמיד כיתה ז' ואחיו הצעיר של נאשם  והנ( 2דן ישראלי )נאשם  .2

כי חברו, אבי , 1 אשםנ לאחיו הגדול, 2סיפר נאשם , במועד מדוייק שאינו ידוע למאשימה, 2010במהלך שנת הלימודים  .3

 קשר לסחוט את כספו של המתלונן. מים הנאש ובאותו היום קשר₪.  4,000ירושלמי )להלן: "המתלונן"(, קיבל מהוריו סכום של 

 בשירותים.והורה לו להביא את המתלונן למחרת היום לקניון, שם יחכה להם  2לנאשם  1 למימוש הקשר פנה נאשם .4

מצאים בקניון והם הודיע כי הוא והמתלונן נ ווב 1לנאשם מסרון  בהגיעם שלחוהמתלונן לקניון, יחד עם  2נאשם  למחרת הגיע .5

 בדרך אליו כמתוכנן.

למתלונן ואיים עליו כי אם לא ייתן לו את סכום  1. אז, פנה נאשם 1והמתלונן לשירותים, הופיע מולם נאשם  2בהיכנס נאשם  .6

 הוא יפרסם עליו פרסום שיפגע בשמו הטוב של המתלונן.₪,   4,000הכסף הנמצא  בידו, סך של 

 . 1לנאשם ₪,  4,000, החל לבכות ומסר את הכסף שהיה ברשותו, סך של 1שם המתלונן שפחד מאיומיו של נא .7

לסחוט באיומים את המתלונן כל זאת בכוונה להניע את  2עם נאשם קשר שלא כדין  1במעשיהם המתוארים לעיל קשר נאשם  .8

 את כספו. והמתלונן למסור ל

 

 1הוראות החוק לפיהן מואשם הנאשם 

  1977לחוק העונשין, התשל"ז  428סעיף  עבירה לפני –סחיטה באיומים. 

  1977 –( לחוק העונשין, התשל"ז 1)א( ) 499עבירה לפי סעיף  -קשר לפשע. 

 2הוראות החוק לפיהן מואשם הנאשם 

  1977לחוק העונשין, התשל"ז  31+  428עבירה לפני סעיף  –סיוע לסחיטה באיומים. 

  1977 –נשין, התשל"ז ( לחוק העו1)א( ) 499עבירה לפי סעיף  -קשר לפשע 

   

 עדי התביעה 

 אבי ירושלמי 

 ראובן בעל חנות הנעליים בקניון 

  _______________ 

 רונן כהנא              

סגן בכיר לפרקליט מחוז חיפה   
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 קניין רוחני, זכויות יוצריםקופירייט או קופילייט:  – 12 משפט מבוים

 תיאור המקרה .א

דהן, הינה להקת רוק ישראלית הזוכה להצלחה גדולה בקרב הקהל ", אשר הוקמה על ידי שון קופירייטלהקת הרוק המצליחה "

שנים. במשך שנות פעילותה הרבות, הלהקה הניבה עשרות להיטים ואלבומים, אשר זכו להצלחה מסחרית  15 -הישראלי מזה כ

ברדיו )בפלייליסט  רבה בישראל. הצלחה זו התבטאה, בין היתר, במכירות רבות של אלבומים, השמעות יומיומיות של שירי הלהקה

 של גלגל"צ(, קליפים בערוצי המוזיקה, בטלוויזיה ובהופעות רבות ברחבי הארץ.  

 " סימן מסחר )על שם חברת קופירייט בע"מ( על הלוגו המעוצב הכולל את שמה.קופירייטבעקבות הצלחתה הרבה, רשמה להקת "

במכירות אלבומים והן בהשמעות של שירי הלהקה , חלה האטה הדרגתית בהצלחתה המסחרית של הלהקה, הן 2008משנת 

 ברדיו ובטלויזיה.

 ". קופילייט" : ה ששמהכתוצאה מכך, החליט שון דהן, הסולן והגיטריסט של הלהקה, לפרוש מלהקת "קופירייט", ולהקים להקה חדש

 

ון שקט )אשר זכה לכינוי זה כיוון " לפעול בהנהגתו של המתופף ארנקופירייטעל אף עזיבתו הטרגית של שון דהן, המשיכה להקת "

 (. 16:00 – 14:00שהיה נוהג לתופף בביתו בין השעות 

 

", זכתה מיד עם הקמתה להצלחה מסחרית מרובה. בעקבות הצלחה זו, פנתה להקת קופילייטלהקתו החדשה של שון, "

בו ניתן להוריד בחינם  רוקנט.קום", אל חברם צחי גוגל, אשר הקים עבור הלהקה אתר אינטרנט מצליח ופופולרי שנקרא קופילייט"

 . MP3  קבצי מוזיקה בפורמט

" וגם את כל שירי להקתו הקודמת קופילייטבאתר האינטרנט שבבעלותו, הציב צחי גוגל בהסכמת שון דהן, את כל שירי להקת "

 ".טקופיריי" ,של דהן

 

ביום שלישי האחרון, בעודו גולש להנאתו באינטרנט, גילה לתדהמתו ארנון שקט )המתופף( את אתר האינטרנט רוקנט.קום. ארנון 

 נדהם גם לראות כי באתר האינטרנט מופיע לוגו עם שם הלהקה החדש. 

 ".ונקיאדיסקמיד עם גילויים אלו, פנה ארנון שקט אל חברת התקליטים "

", לפיו חברת התקליטים מימנה את הפקת כל תקליטי הלהקה, קופירייט" יש חוזה עם להקת "ונקיאדיסק" לחברת התקליטים

 ובתמורה לכך, כל זכויות היוצרים בשירי הלהקה שייכים לחברת התקליטים.

 

, בגין הפרת רוקנט.קום" ואת צחי גוגל, בעל אתר קופילייט" תבעו את להקת "ונקיאדיסק" וחברת התקליטים "קופירייטלהקת "

 זכויות יוצרים והפרת סימן מסחר רשום. 
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  הוראות חוק רלוונטיות .ב

 :1972-פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, תשל"ב

 :סעיף הגדרות          

 סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם; -"סימן מסחר" 

  -שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך  -"הפרה" 

 ( בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר; 1)

 ( בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר; 2)

 ב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד בדי להטעות לענין טובין שלגביהם ( בסימן מסחר מוכר היט3)

 מוכר הסימן או לענין טובין מאותו הגדר;     

 ( בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו, לענין טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד 4)

 ע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול שיש בשימוש זה כדי להצבי     

 להיפגע כתוצאה משימוש כאמור.;     

 

  זכות לשימוש ייחודי: 46סעיף , 

 )א( רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם 

 ע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס.הסימן ובכל הנוג     

 

 :2007-חוק זכות יוצרים, התשס"ח

 

 זכות יוצרים מהי:11 סעיף , 

זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר כמפורט להלן, 

 בהתאם לסוג היצירה: 

 י כל סוגי היצירות; לגב - 12( העתקה כאמור בסעיף 1)

 לגבי יצירה שלא פורסמה;  -( פרסום 2)

 לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט;  - 13( ביצוע פומבי כאמור בסעיף 3)

 לגבי כל סוגי היצירות;  - 14( שידור כאמור בסעיף 4)

 לגבי כל סוגי היצירות;  - 15( העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעיף 5)

  –( ביצירה הנגזרת כאמור 5( עד )1, ועשיית הפעולות המנויות בפסקאות )16( עשיית יצירה נגזרת כאמור בסעיף 6)

 לגבי יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית;      

 לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.  - 17מור בסעיף ( השכרה כא7)

 העתקה: 12 סעיף , 

  -העתקה של יצירה היא עשיית עותק של היצירה בכל צורה מוחשית, לרבות 

 ( אחסון של היצירה באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר; 1)

 ממדית; -ממדי של יצירה דו-( עשיית עותק תלת2)

 ממדית; -ממדי של יצירה תלת-תק דו( עשיית עו3)

 ( העתקה ארעית של היצירה. 4)

 העמדה לרשות הציבור: 15  סעיף , 

העמדה של יצירה לרשות הציבור היא עשיית פעולה ביצירה כך שלאנשים מקרב הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד 

 לפי בחירתם. 
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 הצעה לבעלי תפקידים .ג

 

 :תביעה עדי

 ארנון שקט -טמנהיג להקת קופיריי 

 ונקי"אמנהלת חברת התקליטים "דיסק 

 מעצבת לוגו 

 

  :הגנה עדי

 שון דהן -הנאשם 

 צחי גוגל -הנאשם 

 מנהל מועדון המעריצים של להקת קופילייט 
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 שייט בירקון  -לא תעמוד על דם רעך  – 13 משפט מבוים

 הקדמה .א

באותו האירוע, . 4.5.09שאירע ביום  יסמין פיינגולד, ,בחתירהטביעת אלופת ישראל  המקרה מבוסס על המקרה האמיתי של

פכה יסמין ולא הצליחה להיחלץ מהקייאק )סירת יחיד צרה(. קהל רב ראה אותה נאבקת על במהלך אימוני שייט בנחל הירקון התה

, שעבר במקום, שמע 62 -אבי טויבין בן החייה מתחת למי הירקון, אולם כולם פחדו לקפוץ למים בשל חשש מזיהום במי הירקון. 

היא אמנם  –ת בתהליכי שיקום. בתחום השיט יסמין נמצא 2010בתחילת שנת את הצעקות ובלי להסס קפץ למים ומשה אותה. 

אם תצליח לשוב לרמתה הגבוהה ולהשגיה בתחום זה. יסמין, כאמור, היתה אלופת נכון למועד זה שבה להתאמן, אך לא ידוע 

יסמין אובחנה כמחוננת לפני המקרה ותכננה  –ישראל לפני הטביעה. באשר ליכולת השכלית ואפשרויות ההתקדמות בלימודים 

 ס לחו"ל ללמוד לימודים גבוהים באוניברסיטה יוקרתית. כרגע, לא יודעים להעריך את רמת הפגיעה בתפקוד וברמה השכלית. לטו

 

 כתבות רלוונטיות

 

  "ניתן להעמיד לדין עוברי אורח שלא עזרו לטובעת" 

3711251,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

   כך נראית הרגישות הישראלית לחיי אדם: בזמן שהחותרת מנסה להציל את עצמה מטביעה, הישראלי מוציא מצלמה

 ומתעד: 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1083859.html 

 

 הנשיא למציל החותרת: פעלת כשכולם עמדו מהצד 

3715897,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 בה מאוד": יו"ר רשות הירקון: "איכות המים טו 

3711034,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 

 אנו ממליצים להתעדכן במצבה של יסמין פיינגולד לפני שיעור ההכנה, על מנת להעביר לתלמידים את המידע העדכני ביותר.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3711251,00.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1083859.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3715897,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3711034,00.html
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 המקרהתיאור  .ב

ואף זכתה באליפות במימי נחל הירקון בתל אביב  זהב היא בחורה בת עשרים שאוהבת לשוט בקיאק )סירת יחיד צרה(-רקפת לב

  ישראל בשייט.

שמע צעקות של  16:00נחל הירקון בתל אביב. בסביבות השעה  על גדותמר נדיב רץ את הריצה הקבועה שלו  5.4.09ביום ראשון 

ים צעקו "יש שם מישהו", "מישהו התהפך ולא יוצא", "צריך להזעיק את מד"א". מר נדיב התקרב וראה קהל בשפת הנחל. אנש

בלי  אבל איש לא ניגש להושיט עזרה. -הבין שמישהו נמצא בצרה במימי הירקון המזוהמים הוא קיאק הפוך בתוך מימי הירקון. 

והציל את  מהמים הוציא אותה ,זהב-ק, שלף ממנו את רקפת לבלחשוב פעמיים, הוריד נעליו וקפץ למים. מר נדיב שחה אל הקיא

 . חייה

דקות הגיע צוות האמבולנס  10-השייטת, רקפת, הוצאה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה והיה צריך לבצע בה החייאה. לאחר כ

אלו היא מתחילה שהמשיך לבצע ברקפת החייאה. רקפת אושפזה במחלקת טיפול נמרץ ולאחר חצי שנה הועברה לשיקום. בימים 

ללמוד לשוט בקיאק מחדש.. אף אחד לא יודע אם היא תצליח לחזור לאותן היכולות )הפיסיות והשכליות( שהיו לה לפני הטביעה, 

 אבל יודעים שאם היו מוציאים אותה מהמים, אפילו דקה אחת קודם, מצבה היום היה טוב יותר.

 

 "להושיט עזרה לאדם בסכנה חמורה ומיידית לחייו".  אחדכל כי חובה על  ,חוק "לא תעמוד על דם רעך" קובע

 שקפץ לירקון.  מר נדיב –ורק אחד קיים אותו ללא ידיעתו  , כשעמדו בשפת הנחל ולא הושיטו עזרה,בפועל, רבים עברו על החוק

ולמרות  .מסוכנים לבריאותנכון, מימי הירקון מזוהמים וו. "אין לשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו" -אמנם, כמאמר האימרה הידועה 

 . רקפתזאת, קשה שלא לתהות כיצד האנשים שהיו במקום באותה העת, עמדו מנגד ולא עשו דבר כדי לנסות ולהציל את 

 

במקצועה, בבריכה מצילה  ריקי זוהר,לנוכח העובדה שבין הצופים נכחה יותר, השאלה מדוע איש לא עשה דבר מחריפה עוד 

אלא נשאר  רקפתצלם ידיעות אחרונות, לא רק שלא זינק לעזרתה של  רון מקומון,שהיתה במקום לרגל צילומי יום חתונתה. כמו כן, 

, לא היה מגיע, סביר רקפת, המלאך השומר של מר נדיבעל גדת הנהר וצילם את כל האירוע לכתבה שהתכוון לערוך. למעשה, אם 

 להניח שהיה נגרם אסון.

 

חוק במקרה זה החליטה מדינת ישראל להעמיד לדין את ריקי זוהר ואת רון מקומון, על הפרת חובת ההצלה החלה עליהם מכח 

 ."לא תעמוד על דם רעך"
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 126298/09ת"פ  בבית המשפט של בי"ס _______                                                                                                   

 בפני דן יחיד                                                                                                                                        יפו-תל אביב

 מדינת ישראל                    

 ע"י ב"כ _____________, עו"ד

 המאשימה

 -נ ג ד  -                     

 ריקי זוהר                          הנאשמים
 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 רון מקומון      

 ע"י ב"כ ___________, עו"ד

 
 כתב אישום

 עובדות האישום:

 הנאשם, רון, הינו צלם עיתונות של העיתון "ידיעות אחרונות".  .1

 בבריכת גורדון בת"א.הנאשמת, ריקי, הינה מצילה במקצועה, העובדת  .2

 זהב היא שייטת קיאקים מנוסה.-רקפת לב .3

 נמצאו הנאשמים בסביבת נחל הירקון. 5.4.2009ביום  .4

 לערך, ראו הנאשמים את הקיאק של רקפת הפוך במי הנחל כאשר היא לא מצליחה לצאת. 16:00בשעה  .5

 הסתכלה על האירוע ולא עשתה דבר.הנאשם רון צילם את כל האירוע במצלמת הטלפון הנייד שהיה ברשותו. הנאשמת  .6

לערך, שמעו יעקב ירושלמי ואשתו צעקות מכיוון הנחל. כאשר הגיעו למקום הבחינו בהתקהלות אנשים וראו  16:03בשעה  .7

קיאק הפוך. הם שמעו מהאנשים שיש שייטת שלא מצליחה לצאת מהמים. יעקב מיד חייג למד"א באמצעות הטלפון הנייד 

 שהיה ברשותו.

לערך, הגיע מר נדיב לאיזור וראה את הקיאק הפוך. מר נדיב קפץ למים ומשה את השייטת וביצע בה החיאה  16:04בשעה  .8

 עד שמד"א הגיעו והמשיכו בטיפול.

עקב הטביעה איבדה רקפת את הכרתה, ורק בעקבות ניסיון החייאה שבוצע על ידי מר נדיב וצוות האמבולנס, שבה רקפת  .9

 להכרתה. 

 נמצאת רקפת בתהליך שיקום ארוך ולא ידוע מה יהיה מצבה בתום הטיפולים. –ה מיום האירוע בחלוף כשנ -כיום  .10

בעשותם את המעשים המפורטים לעיל, הפרו הנאשמים את חובת ההצלה והושטת העזרה לאדם, שלנגד עיניו נמצא בסכנה  .11

 מיידית וחמורה לחייו.

 

 הוראות החוק לפיהן מואשם הנאשם:

 1998-תעמוד על דם רעך, התשנ"ח לחוק לא 4, 2, 1סעיף 

     _______________ 

 ישראלה ישראלית           

 סגנית בכירה לפרקליטת מחוז תל אביב 

  עדי התביעה

 מר נדיב 

 מומחה למים 

 יעקב ירושלמי 
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 הוראות חוק רלוונטיות .ג

 הכנסת חנן פורת, יוזם החוק:, לחוקק חוק בשם "לא תעמוד על דם רעך". על פי חבר 1998חברי הכנסת החליטו בשנת 

"הצעת חוק זו באה לעגן בחקיקה הישראלית את הערך המוסרי והחברתי שמקורו בתורה... לפיו מוטלת חובה על אדם לסייע 

להצלת חייו של אדם אחר. יש להעניש אדם שלא הושיט עזרה לאדם שנפגע ונמצא בסכנה, אם היה יכול לעזור לנפגע מבלי לסכן 

 קריאה למשטרה, למגן דוד או למכבי אש נחשבת עזרה".את עצמו...גם 

 

לחוק קובע כי חובה על אדם "להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו,  1סעיף 

 ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו".-לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל

 

מטיל על כל אדם חובה להציל ולהושיט עזרה לאדם אחר. אבל החובה על כל אדם מתקיימת רק אם הוא רואה ומבין חוק זה  .1

שמישהו נמצא בסכנה חמורה ומיידית לחייו ולבריאותו. חובה להושיט עזרה רק אם רואים ממש שמישהו זקוק לה. יש שתי 

 אפשרויות להגיש עזרה: 

 סכן את עצמך.אך רק אם אתה לא מ -לעזור בעצמך  .2

 להודיע לרשויות על האדם המצוי בסכנה, כגון: למשטרת ישראל, למגן דוד אדום ולמכבי אש. .3

 

 מי שלא עוזר או מודיע עובר עבירה פלילית והוא צפוי לקבל קנס
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 הודעות .ד

  _______מס' הודעה :

  

 משהשם האב   20.4.1979תאריך לידה   046240338מס' זהות   ריקי זוהרגביתי את הודעתה של  משה סירנהאני הח"מ 

בריכת גורדון מקום העבודה  מצילה בבריכת גורדוןתפקיד/עיסוק  771230-03מס' טלפון  , תל אביב23גורדון כתובת מגורים 

 16.30השעה   20096.4.היום   משטרת מרחב ירקון, תל אביבמקום גביית ההודעה  0526478548טל' נייד   בתל אביב

 

 ה: להלן ההודע

 ?16:00בסביבות השעה  5.4.2009ש: האם נכחת בפארק הירקון ביום 

 ת: כן.

להיחלץ  זהב-רקפת לבש: האם היית נוכחת במקום האירוע במועד התרחשותו וצפית בהתהפכות הקיאק ובניסיונותיה של 

 מן המים?

 ת: כן.

 ?לפני הצהרייםש: ספרי לי בבקשה מה קרה אתמול 

. בסביבות השעה . כלומר, אתמולהירקון לצורך צילומים לקראת החתונה שלנו שהתקיימה באותו הערב ת: אני ובעלי יצאנו לפארק

כך נקריתי למקום האירוע. בעודי בו נוכל להצטלם. בפארק, מקום יפה על גדת הנהר הצלם וחיפשתי מבעלי ומ התרחקתי ארבע

 מסתובבת בפארק הבחנתי בקיאק אשר התהפך באופן מפתיע בירקון. 

 ומה קרה אז? ש:

ת: הייתי ממש בהלם ורק המשכתי לבהות בקיאק ההפוך. תוך כמה שניות אנשים החלו להתגודד סביבי ולצעוק בהיסטריה. הבחורה 

שבמים לא הצליחה להיחלץ ולצאת מן המים במשך הרבה זמן, אני לא יודעת כמה בדיוק, עד שלבסוף הגיע מישהו, די מבוגר, אשר 

רק לאחר שהגיעו כוחות ההצלה והבחורה פונתה באמבולנס, הקהל החל להתפזר. מיד לאחר מכן, הבחנתי  קפץ למים והציל אותה.

 שהשעה כבר מאוחרת, וחיפשתי את בעלי ואת הצלם ויחד נסענו לחתונה שלנו.

 ש: האם את יודעת לשחות?

 ת: כן, אני מצילה בבריכת גורדון.  

 ש: אם כך, מדוע לא קפצת כדי להציל את יסמין?

ת: הייתי המומה, ממש בשוק, וחוץ מזה אני מזכירה לך שמדובר בערב החתונה שלי, הייתי כבר לבושה בשמלת כלה, מאופרת, 

 תסרוקת, הכל, איך בדיוק אני אמורה לקפוץ? 

 

 

 

   _________________          בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי. תהנני מאשר

 ההודעה תחתימת מוסר                                                                                                   

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. הבפני ומרצונ מההנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

כתובת  שלום שם האב 15.1.1984תאריך לידה  086723354מס' זהות  רון מקומוןגביתי את הודעתו של  משה סירנהאני הח"מ 

כתובת   יעות אחרונותדימקום עבודה  עיתונותצלם תפקיד/עיסוק  52680847-03מס' טלפון  תל אביב 34סמטת השפן מגורים 

היום   משטרת מרחב ירקון, תל אביבמקום גביית ההודעה  050866666 טל' נייד תל אביב 14רח' החותרים מקום העבודה 

  11:00השעה  20094.6.

 

 להלן ההודעה:

 היית באזור נחל הירקון? 16:00הצהריים, בסביבות השעה אחר ש: האם אתמול בשעות 

 כן, זה נכון.  ת:

 ש: אתה מוכן לספר לי מה עשית שם?

ת: נדמה לי שכבר סיפרתי לך קודם שאני עובד בתור צלם בעיתון "ידיעות אחרונות", לא? מצטער אני פשוט מאוד לחוץ... אף פעם 

 ל הירקון.עכתבה  ולא הייתי במעמד כזה של חקירת משטרה.  אז כמו שהתחלתי להגיד, אני צלם והעיתון רצה לעשות איז

 ש: אז היית שם לבד?

 ת: מה? אה... כן. צלמים עובדים תמיד לבד. 

 ש: אוקיי, תמשיך.

לטייל קצת ליד הנחל. אחרי איזה חצי שעה של טיול המשכתי אחרי זה  .והתחלתי לצלם 15:30ת: זהו, אז הגעתי למקום בסביבות 

לי כמה שהתמונות האלה חשובות, שהוא חייב אותם לעיתון התקשר אלי הבוס שלי לבדוק מה מצב התמונות. הוא התחיל להגיד 

 של סוף השבוע ושחסר לי שאני לא מביא לו תמונות מעולות. אמרתי לו שלא ידאג ושיש לי תמונות טובות, כמו שהוא רצה.

 ש: ומה קרה אח"כ?

ת: פתאום, תוך כדי שאני מדבר עם הבוס שלי, אני קולט איזה מישהי עם קיאק מתהפכת באמצע הנחל. הייתי בטוח שתכף היא 

מתהפכת בחזרה, כמו שרואים בתוכניות האלה בנשיונל גאוגרפיק, אבל היה נראה שהיא לא מצליחה. אמרתי לבוס שלי, שעדיין 

 הוא התחיל לצרוח שאני חייב להתחיל לצלם מה שאני רואה.  –להזעיק עזרה היה על הקו מה שראיתי ושאני חייב לסגור ו

 ש: ומה קרה אחר כך?

ת: הוצאתי את המצלמה שלי וניסיתי לצלם, אבל אז ראיתי שבדיוק נגמרה לי הסוללה. אז התחלתי לצלם עם המצלמה של הפלאפון. 

לא הצליחה. ככה זה היה איזה כמה דקות עד שפתאום איזה  כל הזמן ראיתי תנועות, כאילו היא מנסה להתהפך בחזרה, אבל היא

 בחור מבוגר אחד נכנס הפך אותה והוציא אותה חזרה לחוף.

 ש: וכל הזמן שעמדת שם לא חשבת לנסות לעזור לה, לקפוץ למים ולהוציא אותה? 

שזאת העבודה שלך. וגם ישר עלתה ת: אה... תראה אני לא יודע, ישר התחלתי לצלם, זה היה כמו אינסטינקט, כנראה שככה זה כ

אני  –לי לראש הצעקה הזאת של הבוס שלי וידעתי שאם אני לא מביא לו תמונות הוא יפטר אותי. וחוץ מזה פשוט פחדתי נורא 

וגם היה  יש אפילו שלטים כאלה בכל מקום שאסור לשחות. –יודע שהירקון מזוהם ומסוכן ושאסור בשום פנים ואופן לשחות שם 

 מה שנים את אסון המכביה, זוכר? שאנשים שנפלו לנחל ממש מתו אחר כך מסיבוכים של הזיהום..לפני כ

 ש: היו מסביבך עוד אנשים? 

איש אני חושב. גם בגלל זה אני חושב שלא נכנסתי,  20–15ת: בהתחלה מעט, אבל לאט לאט הגיעו עוד ועוד, בסוף היו שם איזה 

 בסוף באמת צילמתי את הבחור הזה שהציל אותה. –ורציתי לצלם את זה  כל הזמן הייתי בטוח שמישהו אחר נכנס

 ש: יש לך עוד משהו שאתה רוצה לספר לי? 

אני פשוט לא יכולתי לקפוץ למים, לא יכולתי... לא יודע נלחצתי, אני מצטער באמת,  –ת: תשמע, אני נשבע לך, אני לא בחור רע 

 , לא יודע, פחדתי.אני עכשיו חושב שאולי כן הייתי צריך לקפוץ

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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  _______מס' הודעה :

 

 יהודהשם האב  18.6.1935תאריך לידה   403380462מס' זהות  _יעקב ירושלמיגביתי את הודעתו של   משה סירנהאני הח"מ 

טל' נייד   ____מקום העבודה  פנסיונרתפקיד/עיסוק  771234-03מס' טלפון  , תל אביב2משה שרת  כתובת מגורים

 19:30השעה   20096.4.היום   פארק הירקון, תל אביבמקום גביית ההודעה   0526473338

 

 להלן ההודעה: 

 ?16:00, בפארק הירקון בסביבות השעה 5.4.2009ש: האם נכחת ביום 

 ת: כן.

להיחלץ מן  זהב-רקפת לבש: האם היית נוכח במקום האירוע במועד התרחשותו וצפית בהתהפכות הקיאק ובניסיונותיה של 

 המים?

 ת: לא, הגעתי למקום רק לאחר שהקיאק התהפך.

 ?אתמולש: ספר לי בבקשה מה קרה 

ומית שלנו בפארק הירקון, כאשר לפתע הבחנו בהתקהלות של אנשים ליד גדות הנהר. ניגשנו כדי ת: אני ואשתי יצאנו להליכה הי

לראות במה מדובר ואז ראינו שיש קיאק הפוך במים והבנו שככל הנראה מישהו לכוד תחתיו. היו המון אנשים שצעקו סביב, איזה 

 במצלמה אשר בפלאפון שלו. שויות חבחורה בבגדי כלה שעמדה והסתכלה וגם מישהו שצילם את ההתר

 ש: ומה קרה אז?

ה האלה, לוקח להם הרבה זמן 'אבל אתה יודע איך זה החבר .למד"א 101לכן מיד התעשתי וחייגתי  .אני למוד אסונות ,ת: לצערי

 להגיע. למזלה של הבחורה שנלכדה מתחת לקיאק הגיע לבסוף מישהו, די מבוגר, אשר קפץ למים והציל אותה.  

 אתה לא קפצת כדי להציל את הבחורה?ש: מדוע 

 , ומעבר לכך, היות וגדלתי בירושלים אני אפילו לא יודע לשחות. 74ת: תראה אני כבר לא צעיר, בן 

 

 

 

 

   _________________          הנני מאשר בזה שמסרתי את ההודעה הנ"ל מרצוני הטוב והחופשי.

 חתימת מוסר ההודעה                                                                                                   

 

 

   ________________    הטוב והחופשי על הודעה זו. ובפני ומרצונ םהנני מאשר בזה כי הנ"ל חת

 חתימת החוקר                                                                                              
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 חוות דעת מומחה  .ה

 

אני החתום מטה, מר _______, נותן בזאת, לבקשת המדינה, באמצעות הפרקליטות, חוות דעת מקצועית בקשר עם כתב האישום 

 . בעיר __________ _____________ בבית המשפט של בי"ס ____ -_____ ושהוגש על ידי המדינה נגד __

 

 אני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב כי דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות תחת אזהרה בבית המשפט.

 הנני מומחה לאיכות מים. .1

, עולה שאיכות המים באזור זה דווקא השתפרה זהב-רקפת לבעל פי דגימות שבוצעו בנחל רק חמש שעות לפני התאונה של  .2

 מאוד בתקופה האחרונה, והנתונים האחרונים הם הטובים ביותר בארבעת החודשים האחרונים.

 100-חיידקים ל 140-270דגימות שבוצעו בחלק זה של הנחל באותו היום, מצאו כי ריכוז החיידקים הצואתיים במים עמד על  .3

 מיליליטר מים.

מעבר לכך אוסרות רשויות  -מ"ל  100-חיידקים ל 200סף המקובל לשחייה בחופי הרחצה בישראל עומד על לשם השוואה, ה .4

 הבריאות על רחצה בחוף. יחד עם זאת, אדגיש, כי הנחל אינו מיועד לשחייה ולכן ההשוואה לחופי רחצה אינה מדוייקת.

 ו שבאזור התאונה.אציין, כי בחלקים אחרים של נחל הירקון איכות המים פחות טובה מז .5

לדעתי, לא נשקפת סכנה מאיכות המים למי שנכנס למי הנחל באופן חד פעמי, כל עוד הוא לא עושה זאת כדבר שבשגרה.  .6

 אעיר, כי אם הייתי אני נוכח במקום התאונה, הייתי קופץ למים על מנת להציל חיים, למרות איכות המים.

 אך הוא אינו עדיין מיועד לשחיה. -תפרה חשוב לי להדגיש, כי איכות המים בנחל אמנם הש .7

 

 

 

_____________ 

 המומחה

  



 

 

95 

 

 נאומים .ו

, אלא חשוב מאוד לכוון אותם אין לתת אותם כפי שהם לתלמידיםלהלן מוצגים נאומים של התביעה וההגנה בהם ניתן להיעזר אך 

 לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאית ככל שניתן.  

  

  

 תביעה - נאום  פתיחהקווים ל

-רקפת לבמפתיע הקיאק בו חתרה , במהלך אימון בנחל הירקון, התהפך באופן ..., בשעה4.5.09-ה ראשוןשופטים נכבדים, ביום 

, אלופת ישראל בחתירה, אשר נפגעה באורח קשה לאחר שכל ניסיונותיה לחלץ את עצמה מהקיאק ולצאת מן המים נכשלו. זהב

  שאיש יעזור לה. החותרת הצעירה טבעה במשך דקות ארוכות מבלי

 כי ...., קובע 1998-חוק לא תעמוד על דם רעך, שנחקק בכנסת ב

 החוק אינו דורש רבות מעובר האורח המבחין באדם אחר במצוקה, אלא מינימום של אחריות חברתית המצופה מכל בן אדם.

, וזאת רקפת, המדינה תוכיח, כי הנאשמים עמדו ככה סתם מהצד ולא הושיטו יד לעזרתה של זהב-של לבבכל הקשור לטביעתה 

 לא משום שהן חששו לסכן את עצמם, אלא.....

 יותר מזה, המדינה תוכיח, כי הנאשמים אפילו לא טרחו להזעיק את כוחות ההצלה....

מתבקש בית המשפט הנכבד להרשיע את הבסיסית,  ואי עמידתם בחובת ההצלהחסרת האחריות של הנאשמים,  םלאור התנהגות

 קנס כספי. –את העונש המירבי על פי החוק  םבעבירה על החוק ולהטיל עליה יםהנאשמ

 

 הגנה  - נאום פתיחהקווים ל

לסכן את עצמך אבל מי  ואצילי סכנה לעצמך....זה מאוד יפהבו נשקפת שופטים נכבדים, ההגנה תטען כי החוק אינו תקף במקרה 

 איננו עבריין. - מוכן לעשות זאת לאש

 ם....נאשמיכידוע לכל, מי הירקון מזוהמים ואסורים לרחצה. לא ניתן לדרוש מה

 חשוב להדגיש, כי מבין כל עוברי האורח שהיו במקום התאונה, החליטה המדינה להאשים דווקא את הנאשמים....

 בגללן לא יכלו הנאשמים לקפוץ ....ההגנה תראה, כי במקרה של הנאשמים קיימות נסיבות מקלות, ש

כי  הפסיכולוגכמו כן, בקשר לטענת המדינה, כי היה על הנאשמים לפחות להזעיק עזרה, ההגנה תראה, באמצעות עדותו של 

 לעשות זאת. יםאלו שצריכ םהנאשמים האמינו באופן טבעי שמישהו אחר יקרא לעזרה, ולא חשבו שה

 יש לזכות את הנאשמים. המסקנה תהיה, כפי שתראה ההגנה, כי
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 תביעה - נאום  סיכוםקווים ל

 !"לא תעמוד על דם רעך"התביעה הראתה כי הנאשמים הפרו את הוראות חוק נכבדיי, 

מטעמים …., כלומר ללכלך את שמלת הכלה שלהלא קפצה להצלת הטובעת כי היא לא רצתה  כפי שהוכח במשפט, הנאשמת

 .םיאגואיסטי

 … בבריכה מצילה היותההצלה מוגברת מפאת  תלה חוביתרה מכך, על הכלה ח

 …מכיוון שהנאשמת היא מצילה, הסיכוי שהיתה מסתכנת אילו

 ….בנוסף, כפי שהעיד המומחה בפני בית המשפט הנכבד, כניסה חד פעמית למי הירקון לא כרוכה בסכנה

 ….מהאמור אנו למדים, כי הנאשמת יכולה היתה 

 אפילו לא טרחה להזעיק עזרה.….. את הנאשמתיתרה מכך, ברור שיש להרשיע 

 

 שמישהו אחר יקפוץ ויעזור.ראה את האירוע ולטענתו החליט לא לקפוץ ולעזור בטענה  2כפי שהוכח על ידי המדינה, הנאשם 

 ….., בין היתר כדי לספק תמונות טובות לבוס שלופעל ממניעים אגואיסטים 2כלומר, גם הנאשם 

 …לם בתחנת המשטרה הוא הודה שטעה כאשר החליט לא לקפוץיתרה מכך, בעדות שנתן הצ

 ….צעיר ובריא ויכול היה לנסות והנאשם הינ

 ….בנוסף, כפי שהעיד המומחה, כניסה חד פעמית למי הירקון לא כרוכה בסכנה

 ם את האירוע.אלא העדיף לצל…..משום שהוכח כי הוא החזיק בידו טלפון אך לא  2יותר מכך, ברור שיש להרשיע גם את הנאשם 

 …..על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש לקבל את עמדת המדינה
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 חקירות .ז

אך לא לתת להלן מוצגות דוגמאות אפשריות לשאלות חקירה שנכתבו על ידי התלמידים בשיתוף עם המתנדבים. ניתן להיעזר בהם 

 ת ככל שניתן.  . חשוב מאוד לכוון אותם לעבודה ולחשיבה אישית ועצמאיאותם כפי שהם לתלמידים

  

 הכלה -שאלות חקירה ראשית דוגמאות ל

 ?איפה היית בזמן אירוע התאונה 

 ?מה עשית שם 

 ?ספרי לי מה ראית 

 ?מה עשית באותו רגע 

 ?במה את עוסקת 

 .למה לא עשית זאת? בפרט משום שאת מצילה. המדינה טוענת שהיית צריכה לקפוץ למים 

 עך לא תוכלי להציל את הטובעת?הסבירי מדוע חשבת שלמרות שאת מצילה במקצו 

 ?האם היו עוד אנשים באזור 

 ?המדינה טוענת שהיית צריכה לקרוא לעזרה, מדוע לא עשית זאת 

 

 הכלה -שאלות לחקירה נגדית דוגמאות ל

 אבל את לא חושבת שחיי אדם חשובים  .אפשר לסדר תסרוקת ובגדים אחר כך. אפשר להחזיר לך כסף על הבגדים והתסרוקת

 יותר?

 ?בתור מצילה מצופה ממך ליותר, את לא חושבת 

  איך את אומרת שהיית בהלם, הרי את מצילה וראית אנשים טובעים בחיים שלך. אנו חושבים שהסיבה האמיתית שלא קפצת

 היא שדאגת לשמלה שלך.

  אני רוצה להציג לך את הטופס של ההודעה  (, ניתן לשאול:שהיא לא קפצה בגלל שהמים מזוהמים)במקרה שבו היא אומרת

 אין כאן שום דבר שאמרת שמדבר על מים מזוהמים. האם יכול להיות שהמצאת את הטענה הזו בגלל המשפט? .שלך במשטרה

 ה לך עוד שמלה רזרווה באוטו?תהאם הי 

  ולהחליף אחר כך לשמלה  תרקפ)במקרה שהיא אומרת כן: ( אם יש לך שמלה רזרווה היית יכולה לקפוץ למים ולהציל את

 הרזרווה שבאוטו.

 ?למה לפחות לא הזעקת עזרה 

  

 הצלם -שאלות חקירה ראשית דוגמאות ל

 5.4.09 -ה ראשוןיום אחר הצהריים ב 16:00שעה סביבות האיפה היית ב? 

 ?מה עשית שם 

  ?ומה קרה? מה ראית 

 ק שהתהפך?אאיך הבחנת בקי 

 ?למה לא קפצת מיד למים 

 ז צילמת?למה לא התקשרת וא 

 ?למה כל כך פחדת מהבוס שלך 

 ?האם עוד אנשים היו באזור 

 ?למה לא ביקשת ממשהו שיעזור לה או יזעיק עזרה 

 הצלם -שאלות חקירה נגדית דוגמאות ל
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 טובעת?  רקפת עמדת מהצד וצילמת באמצעות הטלפון הנייד שלך את ההאם זה נכון שבזמן אירוע התאונה את 

 ?יש לך הסבר כלשהו למעשיך 

 ?למה הקשבת לבוס שלך וצילמת את האירוע במקום להתקשר לכוחות הצלה 

  אתה יכול  –אם מישהו היה מצמיד אקדח לרכה של איש אחר לידך, ואומר לך אם אתה מצלם אני יורה בו, ואם אתה לא מצלם

במקום להושיט עזרה,  לעזור לו. מה היית בוחר? מה ההבדל בין זה לבין המקרה בירקון? אני אומר לך שכשאתה בחרת לצלם

 זה בדיוק כמו לומר, לא אכפת לי מהחיים שלה. לא אכפת לי שהיא תטבע. מה יש לך לומר על זה?

 ?פיטורים יותר חשוב מהצלת חיים 

 ?לא חשבת לבקש ממישהו אחר להתקשר במקומך 

 ?אם קרוב משפחה שלך היה זה שטובע היית ממשיך לצלם ולא קורא לכוחות הצלה 

  מתה היית מרגיש רגשות אשם? הייתהרקפת אם 

 

 פסיכולוגה -שאלות לחקירה ראשית דוגמאות ל

  ספר לי מה תחום מומחיותך?_______שלום ד"ר . 

  רקפתשהיו במקום האירוע הרבה אנשים שצפו מהצד ולא נחלצו לעזרתה של  שמעתבטח. 

 ?מה לדעתך אדם רגיל מרגיש כשהוא רואה מקרה כזה של מישהו טובע 

 באיזה מצב סביר להניח שהם ים שהיו במקום האירוע, המדינה החליטה להאשים דווקא את שני הנאשמים. מכל אותם אנש

 היו בזמן האירוע? 

  ,במצבי לחץ כיצד יכולים אנשים להגיבעל פי חוות דעתך המקצועית? 

  מה אתה היית עושה במקרה הזה?________ד"ר , 

 

 הפסיכולוג -שאלות לחקירה נגדית דוגמאות 

 דותך מדובר רק בתיאוריה. האם ידוע לך על מקרים שבהם התאוריה התבררה כלא נכונה ואנשים כן נחלצו לעזרה?לפי ע 

  האם אתה חושב שאותה תאוריה שציינת מצדיקה את העובדה שהנאשמים לא עשו דבר, אפילו לא התקשרו להזעיק כוחות

 הצלה?

  שהסיבה בגינה כל אחד מהם  –התרשמותך? אני אומר לך האם נפגשת עם הנאשמים? מתי? כמה סמוך לאירוע? מה היתה

בחר שלא לסייע היתה אנוכית ואינטרסנטית, ובכלל לא קשורה לפחד כנה וקפיאה במקום מתוך מצב פסיכולוגי שגרתי במצבים 

מקום  מן הסוג הזה. האחת לא סייעה כדי לא לפרק את התסרוקת ולהרוס את השמלה, והשני כדי להשיג תמונות טובות עבור

 עבודתו. מה יש לך לומר על כך?

 

 

  

 

 


