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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 Davidעמודים מודפסים, בגודל אחיד, בגופן ארבעה אורך 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.  10% משקל העבודה הוא (3)

 .10:30עד השעה )יום שישי(  17.3.17יש להגיש את העבודה בתאריך  (4)

וחד ממרצה הקורס ובהתאם לתקנון. לא תינתן ארכה להגשת העבודות, למעט באישור מי (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)

 עבודות בקלסר או ניילון. אין להגיש עבודות(. 

 מת הסילבוס של הקורס.רשיב 2מס'  סעיףמקורות לפתרון העבודה מצויה ב רשימת (7)

 

 

 בהצלחה 

 

 



לא יעלה כולו פתרון העבודה שתי השאלות. להשיב על  כםעליושתי שאלות הנוגעות להם.  שני אירועים כםלפני

 ארבעה עמודים.  על

 

   שאלה אחת 

היא מחנכת כיתה י' בבית הספר התיכון "עירוני א'" בתל אביב. לקראת סוף שנת הלימודים, בתחילת חודש  מירה

עם תלמידי כיתתה ליום כייף בים. משהגיעו התלמידים לים באמצעות הסעה שאורגנה מטעם בית  מירהיוני, יצאה 

ת מצילים, סוכות המציל לא אוישו. עקב שבית שהונף על תורן מגדל המציל.בדגל השחור  מירההספר,  הבחינה 

. 13:00ביקשה מכל התלמידים שייזהרו כי הים מסוכן לרחצה, וקבעה איתם להיפגש ליד האוטובוס בשעה  מירה

עם, שניים מתלמידי וסא נוח, נטלה ספר לידה והחלה לשקוע בקריאת הספר. באותה עת, אביחי ונישכרה כ מירה

עם ואינה מבחינה בנעשה ושקועה בקריאת הספר. אביחי הציע לנ מירהכש הכיתה, נכנסו למים והחלו לשחות, וזאת

עם ציין בפני אביחי כי הוא ומטרים מחוף הים. נ 100לערוך תחרות שחייה ולשחות לעבר סירה שהייתה במרחק של 

 חולה אסטמה ועל כן אינו יכול לשחות מרחק כה רב. חלף זאת, הציע אביחי לשחות לעבר מפרשית שהייתה במרחק

מטרים,  30עם הסכים והשניים החלו לשחות במהירות לעבר המפרשית. כעבור ושל כחמישים מטרים מהשניים. נ

 ,עםותוך שהוא מניף את ידיו וקורא לעזרה. אביחי, אשר לא הבחין בקריאותיו של נעם לתוך מערבולת, ונשאב נ

יו של בחין בקריאותהשיט להנאתו מפרשית, הבאותה העת ש, אבשלוםהמשיך לשחות במהירות לעבר המפרשית. 

עם העלו וכל ניסיונות ההחייאה שבוצעו בנותו מקרקעית הים כשהוא מחוסר הכרה. מים ומשה אתוך הקפץ לעם, ונ

   ורופא שהוזעק למקום קבע את מותו.  חרס

 

ס לחוק העונשין. בתשובתכם, עליכם להתייח 304עם לפי סעיף ולמותו של נ מירהדונו באחריותה הפלילית של 

 נקודות( 82העבירה בלבד ) עובדתי שלליסוד ה

 

 שאלה שנייה

השניים רכשו במשותף מסוכנים, ללא היתר כלשהו.  סמיםנוהגים לצרוך, דרך קבע,  דני ודינה הם נרקומנים, אשר 

והטמינו אותם בתוך בור שחפרו בחצר המקיפה את  מנות של סמים מסוכנים מסוג קוקאין )להלן "הסמים"( 10

מידי לילה, הגיעו דני . על הבור הניחו אבן גדולה על מנת שידעו את מיקומם המדויק של הסמים. המתנ"ס העירוני

 ודניאלה למתנ"ס העירוני, הוציאו את הסמים מהבור וצרכו אותם. 

 

)א( + )ג( סיפא לפקודת הסמים המסוכנים 7דונו באחריותו הפלילית של דני לעבירה של החזקת סמים לפי סעיף 

 נקודות( 18)להלן "פקודת הסמים"( ) 1973 -של"ג]נוסח חדש[ ת

 

 בהצלחה

 


