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 הנחיות כלליות

ה לקרוא את חומר הקריאה ולכתוב את העבוד /האישיות. על כל תלמיד יאה ההעבוד (1)

. תלמידים רשאים לדון בבעיות המתעוררת בעבודה במשותף, במסגרת קבוצות /הלבדו

 .לחלוטין אך כתיבה משותפת אסורהלימוד, 

, גודל Davidמודפסים, בגודל אחיד, בגופן  עמודים שלושהאורך כל עבודה לא יעלה על  (2)

ס"מ )כל צד(  3.17 -מרווח רגיל בין האותיות, שוליים בצדי הדף  ,1.5, רווח שורות 12אות 

 לא תיבדק מטעמי שוויון.חריגה כל  –ס"מ  2.54 -ועליונים ותחתונים 

 מהציון הסופי בקורס.  5%משקל העבודה הוא  (3)

 .10:30)יום שישי( עד השעה   17.562.יש להגיש את העבודה בתאריך  (4)

ט באישור מיוחד ממרצה הקורס ובהתאם לתקנון. לא תינתן ארכה להגשת העבודות, למע (5)

סטודנט אשר לא יגיש את העבודה, לא יהא זכאי להיבחן בבחינה אנא היערכו בהתאם. 

 המסכמת שתיערך בסוף שנה"ל.

לכך בקומת הכניסה לבניין המרכזי )מול מדור  ניח בתא המיועדאת העבודות יש לה (6)

  אין להגיש עבודות בקלסר או ניילון.עבודות(. 

 מת הסילבוס של הקורס.רשיב 9סעיף מס' רשימת מקורות לפתרון העבודה מצויה ב (7)

 

 

 בהצלחה

 

 

 



  אירוע 

"(. השכונההם יהודים חרדים המתגוררים בשכונת מאה שערים שבירושלים )להלן " יצחק ויעקב     

לומדת באוניברסיטה העברית ומתגוררות בתקופת לימודיה בדירה ה נוצרייהמאריה היא בחורה 

במהלך "(. באחד הבקרים, הדירה" או "הדירה של מאריההלן ")לבשכונת מאה שערים שכורה 

כי בדירה שמתחתיו מתגוררת ואמר להם ליצחק ויעקב, , רב הישיבה, שאוללימודיהם בישיבה, פנה 

ותה מהשכונה, להרוס לה את הדירה, העיקר שהיא תצא "חייבים להבריח אוכי  בחורה נוצרייה

ם יודעים איפה אני גר. אני סומך עליכם". שאול המשיך ואמר לשניים "את .כמה שיותר מהר"ו ,מפה

 את העניין כסגור".השניים השיבו לו "ראה 

הלומד איתם , אברהםלאשר אינם מחזיקים ברישיון נהיגה, בהמשך לאמור, פנו יצחק ויעקב,      

"לפעילות לילית". אברהם, אשר עם רכבו  וביקשו ממנו להתלוות אליהםמתגורר בשכונה, ישיבה וב

"יש לי על תנאי,  -תנאי מבית המשפט השלום בירושלים, השיב להם  לחובתו תלוי ועומד מאסר על

שקלים, ומשנאמר לו כי  1000ה לו תמורה כספית בסך שהובטחאני לא עושה יותר שטויות".  מ

מחוץ לבניין שבו מתגוררת בחורה  ,בכך שהוא ימתין ברכבו כשמנוע הרכב פועלחלקו יתמצה 

 נעתר אברהם לבקשת השניים. נוצרייה, 

משיצאו מהרכב, מסר אברהם כתובת שנמסרה לו. סיע אברהם את השניים ל, הערבעוד באותו ה     

צחק נטל לידיו "(. יהמברג)להלן " ליצחק ויעקב, מברג ואמר להם "למקרה שהדלת תהיה נעולה"

השניים עלו לדירתה של מאריה בעוד שאברהם חזר את המברג, ואברהם איחל להם "בהצלחה". 

 צחק. בהמשך לאמור, נכנסו השניים לדירה, וזאת לאחר שיעובדכשמנוע הרכב  תוכווהמתין ב לרכב

  פירק את מנעול דלת הכניסה לדירה באמצעות המברג שמסר לו אברהם. 

נכנסה מאריה לביתה. משהבחינה ביצחק וביעקב ובהרס שבדירתה, החלה בהמשך לאמור,      

 יצחקנעץ תוך שהיא נוטלת לידיה את הטלפון הנייד ומתקשרת למשטרה. בתגובה, לזעוק לעזרה, 

    את המברג בליבה של מאריה וכתוצאה מכך גרם למותה. 

קום על ידי אברהם, ועצרו את מיד לאחר מכן, נכנסו כוחות משטרה לדירה, אשר הוזעקו למ         

  יצחק ויעקב. 

 

)כל אחד מהם בנפרד( לעבירה של היזק לרכוש  הםשאול ואברדונו באחריותם הפלילית של  .1

 (.נקודות 79) 1977-תשל"זלחוק העונשין, ה 452 במזיד לפי סעיף

)כל אחד מהם בנפרד( לגרימת מותה של  אברהםיצחק, שאול ודונו באחריותם הפלילית של  .2

 (נקודות 21) לחוק העונשין. 304 -ו ,(3)א()300מאריה, לפי סעיפים 

  


