
כרך א מציג את העקרונות הכלליים בתחום דיני העונשין והוא דן בעקרון החוקיות, היסודות  

 דיני השותפות וצדדים לעבירה. העובדתיים והנפשיים של העבירה, עקרון המזיגה, עבירת הניסיון,  

השער הראשון כולל פרקי מבוא ועקרונות כלליים, גבולות הדין הפלילי והמסגרת החוקתית של דיני  

 העונשין. 

השער השני מוקדש לנושא החשוב של עקרון החוקיות, והוא כולל, בין היתר, התייחסות מפורטת לכל  

גם דיון בתחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה    כמו אחד מעקרונות המשנה של עקרון החוקיות 

 ומקום עשייתה. 

השער השלישי עניינו ביסוד העובדתי של העבירה. שער זה כולל דיון ברכיבים ההתנהגותי, הנסיבתי  

והתוצאתי של העבירה וכן בקשר הסיבתי בין התוצאה להתנהגות, כמו גם בסיווג העבירות לפי היסוד  

 העובדתי. 

ביעי עניינו ביסוד הנפשי של העבירה. בשער זה נערך דיון מקיף ביסודות הנפשיים של  השער הר

 מחשבה פלילית ורשלנות כמו גם בעבירות של אחריות קפידה. 

 השער החמישי מתמקד בעקרון המזיגה. 

 השער השישי בעבירת הניסיון. 

טת לכל אחד מסוגי  השער השביעי עניינו בצדדים לעבירה. בשער זה ניתן למצוא התייחסות מפור

השותפים )מבצע, מסייע, משדל(, וכן דיון בדבר הדוקטרינות השונות בקשר לצדדים לעבירה, כגון, זו  

המתייחסת למצב בו מתבצעת עבירה שונה או נוספת, קיומם של נתונים אישיים וענייניים, ופטור עקב  

 חרטה של אחד מהשותפים. 

 ם ישער ראשון: מבוא ועקרונות כללי

 מבוא כללי והיסטורי לדיני העונשין בישראל  – 1פרק 

 דיני העונשין כתלויי חברה וכתלויי תרבות   – 2פרק 

 גבולות הדין הפלילי   – 3פרק 

 המסגרת החוקתית של דיני העונשין  – 4פרק 

 עקרון החוקיות   :שני שער 

 עקרון החוקיות   – 5פרק 

 תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה   – 6פרק 

 תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה   – 7פרק 

 היסוד העובדתי של העבירה י: ליש שער ש 

 הרכיב ההתנהגותי של העבירה  – 8פרק 

 הרכיב הנסיבתי של העבירה  – 9פרק 

 הרכיב התוצאתי של העבירה והקשר הסיבתי לתוצאה  – 10פרק 

 ירות לפי היסוד העובדתי ביחס לציר זמן התהוות העבירה סיווג עב  – 11פרק 

 חפיפה בין מעשים ועבירות   – 12פרק 

 סוד הנפשי של העבירה הי : רביעישער 

 מחשבה פלילית  – 13פרק 

 רשלנות   – 14פרק 

 אחריות קפידה   – 15פרק 

 יגה עקרון המז י: חמיש שער 

 עקרון המזיגה  – 16פרק 

 בירת הניסיון ישי: עששער 

 עבירת הניסיון   – 17פרק 

 צדדים לעבירה י: ביע שער ש

 צדדים לעבירה  – 18פרק 


