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מחדל  /מעשה
,  נסיבה, 
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להסביר כל  

פ "אחד ע
הפסיקה  

והמלומדים

:מחדל
-קיום של חובת עשה . 1

פ מקורות החובה"ע
הפרה של חובת עשה. 2

ליישם על המקרה. 3

להראות את  -מעשה
המעשה במקרה

:נסיבה
להראות את הנסיבה  

ובמקרה' בסע
'לדוג

למותו של  ...הגורם 
...אדם

(לחוק העונשין298'סע)

:תוצאה
הגדרה של תוצאה.1
–תוצאה התקיימה . 2

יישום על המקרה

קשר סיבתי 
/ בין המעשה 

המחדל  
:לתוצאה
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קשר סיבתי 
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:גורם אחד לעבירה
":מבחן האלמלא"

הסבר ויישום על  
המקרה

מספר גורמים  
:לעבירה

האם מדובר בגורמים  
/  מצטברים/ משלימים

?חלופיים

-גורמים משלימים
"מבחן האלמלא"

-גורמים מצטברים
מבחן הבידוד המלאכותי. 1

-ברדריאןד "פס)מבחן דיות הפעולה . 2
(השופט שמגר

-גורמים חלופיים
מבחן הבידוד המלאכותי

קשר סיבתי 
:הסתברותי

מבחן האלמלא המורחב

קשר סיבתי 
משפטי

מבחן  
:הצפיות

ניתן האם. 1
היה לצפות  

את התוצאה  
?האסורה

צריך האם. 2
היה לצפות  

את התוצאה  
?  האסורה

שאלה )
(משפטית

:לא
אין אחריות  

פלילית

:כן
סוג .1

התוצאה
דרך  .2

התוצאה
היקף  . 3

התוצאה

:סוג התוצאה 
הצפיות צריכה להתייחס לסוג הנזק בפועל  

-דרך קרות התוצאה
אין בכוחה לנתק  , דרך התרחשות שונה של תוצאה

אלא  . את הקשר הסיבתי בין ההתנהגות לתוצאה
.מלכהד "אם כן מדובר בדרך חריגה כדוגמת פס

:היקף התוצאה
אפילו אם  , ההנחה היא שהיקף הנזק שנגרם בפעול

הוא שונה מהנזק הצפוי הוא בגדר סיכון שאשם נטל 
אין  . על עצמו ועל כן אין צורך לצפות את היקף הנזק

צורך לצפות את התוצאה הספציפית המדויקת  
.  שעלולה להיגרם בעקבות ההתנהגות

:גולגולת דקה

מקרים בהם הקורבן בעל רגישות מיוחדת  
כ נסתרת שבלעדיה לא הייתה מרחשת  "בד

.  אותה מידה של תוצאה שהתרחשה בפועל
יש ליישם על המקרה

:גורם זר מתערב
מבחן הצפיות הסבירה

האם העושה יכול וצריך היה לצפות את  
התערבותו של הגורם הזר שגרם לתוצאה 

האסורה
אזי אין אחריות , במידה והתשובה שלילית
.פלילית

קשר סיבתי 
:סטטוטורי
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