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 הודעת ערעור על קולת העונש

 

מיום ( דניאלי)כב' הש' בפתח תקווה משפט השלום  דינו של בית ש בזאת ערעור על גזרמוג

 . 41184-12-17במסגרת ת.פ , 21.10.21

 

 נפרדים:  שני אישומיםבהסדר,  במסגרתעל פי הודאתו המשיב הורשע 

 

יחד עם  452, לפי סעיף באשר הם ערביםכלפי  ממניע גזענותהיזק בזדון של  פשעעבירת האחד ב

פגיעה ברגשי עבירת עוון של )להלן: "חוק העונשין"(, ו 1977 -"זו לחוק העונשין, התשל144סעיף 

 ( לחוק העונשין;1)173סעיף  , לפיהאסלאם דת

  

לפי , טחוןכוחות הביוכלפי ערבים באשר הם כלפי של הסתה לאלימות  ריבוי עבירות פשעבהשני 

  ;לחוק העונשין 2ד144סעיף 

 ב לחוק העונשין. 144, לפי סעיף כלפי ערבים באשר הםשל הסתה לגזענות  וריבוי עבירות פשע

 

בחלקו  חודשי מאסר 9בין פט קמא הנכבד מתחם עונש הולם של קבע בית המשבגין כל אלה 

 . חודשי מאסר בחלקו העליון 26 לבין התחתון

 

ממתחם זה אותו קבע, וגזר על המשיב לקולא  לחרוגהמשפט קמא הנכבד  עם זאת, החליט בית

 עונשים הבאים: את ה

 

 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות בהתאם לחוות דעת הממונה.  7 .א

 שנים לבל יעבור עבירה בה הורשע.  3חודשי מאסר על תנאי למשך  6 .ב

 . 2.1.22ד ליום אשר ישולם ע₪  2,000פיצוי לחברת האוטובוסים "אפיקים" בסך  .ג
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המתחם לו עתרה  אתלמעשה תואם הולם ובהיותו נגד מתחם העונש שנקבע,  מוגש אינוערעור זה 

 חלוט ולא שנוי בכל מחלוקת(.  העדר כל ערעור מצד ההגנה, הפךהמערערת בתיק זה )וב

 

ביחס למתחם הולם  בשל המשיהמתאים גזירת עונשו  ממוקד נגדפשוט וערעור זה מוגש באופן 

 . בסיס משפטי לכךכל , ללא מהמתחם האמור לקולא חריגהתוך  לרבות, באופן מקל מופרזזה, 

 

  התחתון של המתחם.  בחלקו העליון של השליש המתחייבתזאת חלף גזירת עונשו 

  

 המתחייב האמור,תאים  לגזור על המשיב את העונש המבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת 

ולהותיר את יתר רכיבי גזר הדין לבטל את צו המבחן, , ממש תשעה חודשי מאסרוביתר פירוט, 

 על כנם. 

 

 פתח דבר

 

, ביטחון הציבור, שלום חיי אדםהפוגעת בערכים עליונים לרבות היא עבירת פשע  תהסתה לאלימו

 ור, הסדר הציבורי, מניעת אלימות.הציב

 

במרקם החיים פוגעת אף  בין יהודים וערבים באופן מכליל,המבוצעת , הסתה לאלימות בנוסף

 ; של שתי קבוצות אוכלוסייה אלה במציאות המורכבת הקיימת בישראל ובאיו"ש העדין והרגיש

 

המוטלות עליהם,  מורכבות חיוניות בגין משימות מבצעיות, כוחות הביטחוןוכזו המבוצעת כלפי 

   אלה.  למלא משימותיהםת כוחות אלה ביכולאף פוגעת 

 

 כבוד האדםערכים עליונים דומים, לרבות בגם היא פשע הפוגעת  היא עבירת הסתה לגזענות

מרקם החיים העדין בין קבוצות אוכלוסייה, ודמותה של  שוויון,, במובנו הבסיסי והעמוק ביותר

 המדינה כמדינה יהודה, דמוקרטית ונאורה.  

 

 ובהתייחסות קונקרטית לעובדות תיק נשוא ערעור זה: 

 

הסתה פרסומי  של אדירה בכמותמדובר וגנים עליונים אלה, כשנפגעים כל ערכים מבייחוד 

 ; עבירות(סומים/רפ ארבעים)סך הכל  לאלימות וגזענות

 

כלפי כוחות כלפי ערבים ו אלימותל, הן ובוטים, בלתי מסויגים םברורי, מפורשים בדברי הסתה

 ; לגזענות כלפי ערביםהן , והביטחון

  

של גזענות/עוינות כלפי  יםפסול יםאידיאולוגי יםמניעמ ההסתה לאלימות ולגזענות מתבצעתכש

 של כוחות הביטחון; חוקיות לפיה יש להתנגד באלימות קשה לפעולות קיצונית ערבים ושל גישה 
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 גורמי שטח וביצוע זוטרים ומסוריםלפי כו, כל ערבי באשר הואכלפי כשההסתה לאלימות מופנית 

 שהוטלו עליהם תבמשימות חוקיות ולגיטימיו בשל עצם השתתפותםאך  מקרב כוחות הביטחון

 ; (אלימותליישום ההחשוף היקף קבוצה גדול, נגיש וזמין כלפי בשני המקרים משמע )

 

, של ערבים ושל , לא פחותהרג -ברף החומרה הגבוה ביותרהסתה לאלימות היא פעמים רבות הכש

 ; כוחות הביטחון

 

 ; תי, חוזר ונשנה, במשך שניםבאופן שיטההסתה לאלימות ולגזענות מתבצעת כש

 

 ;  בהיקף תפוצה נרחב מאודההסתה לאלימות ולגזענות מתבצעת לאורך כל התקופה כש

 

אווירה ציבורית בעיצומה ואף בלב ליבה של מתבצעת בין היתר לאלימות ולגזענות ההסתה כש

 ; הרלוונטית לדברי ההסתה נפיצה רגישה

 

, לעתים תגובות תמיכה, אהדה, עידוד ושבחל וכיםז לאלימות ולגזענות ההסתהכל פרסומי כש

  ; רבות

 

ולאחר שפעמים רבות מעת לעת אף  עלעבירות הסתה דומות פעם אחר פעם, שב ומבצע כשהמסית 

תיקי  9-לא פחות מבמסגרת ריבוי תיקים נפרדים )סך הכל  הקודמיםמעשיו אף נעצר בגין נחקר ו

, חוסר הסתהשנאה, העיקשת בדפוס הקיצונית ות דבקו, תוך הפגנת (בתיק נשוא הערעור משטרה

 ; זלזול בחוקהו רסן,הו מוראה

 

, לא עושה דבר במשך כל השנים מפורסמיםאת פרסומיו המסיתים  במודע תירומכשהמסית 

 ו בגינם. ילהסירם, גם זאת על אף חקירותיו ומעצר

 

"אפשרות בדמות , נזק פוטנציאלי כבדכשהסתה לאלימות כוללת אינהרנטית כחלק מרכיביה 

 להתקיימות מעשי אלימות בגינה;  ממשית"

 

פלילית רלוונטיות נוספת,  ביצע עבירותבנוסף לעבירות ההסתה הקשות הרבות, אף כשהמסית, 

  -לרבות תוך פגיעה ברגשי דת האסלאםלפי ערבים, פגע ברכוש ממניע של גזענות כ ןבה

הפנה  , אותםמעשים בפועל ברוח זוהרבים, אלא גם בלא רק בהסתת עסקינן במי שעסק כך ש

 ; באופן מתוכנן ומחושב דווקא נגד חברה המחזיקה במדיניות סובלנית ושוויונית כלפי ערבים

 

מזיק , פוגעני, חוזר פלילימכלול  מייצרהנ"ל,  יםהנפרד מעשיםהו המתמשכת כששילוב ההסתהו

 .ערבים וכוחות הביטחוןכלפי  ןסוכומ

 

מבחינת המערערת לבקש, ם היה מקו בו היו מתקיימים כל אלה,במקרה רגיל ככלל, לפיכך, 

 : מזה שנקבעמתחם עונש הולם חמור , לקבועומבחינת בית המשפט קמא הנכבד 

 חודשי מאסר.  33 -חודשי מאסר ל 11בין מתחם של כזה שלא יפחת מ
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, מהרגיל במידת מההמערערת עצמה עתרה לקבוע מתחם "מופחת" בתיק ספציפי זה, עם זאת, 

חוק  מהווה על פיה ,מקל ייחודי שהתקיים בו יקולזאת נוכח ש, מבלי לנקוב במספריו המדויקים

 : קביעת המתחם לעצםנוגע על פי חוק הועל כן נסיבה הקשורה לביצוע העבירה, 

 , עקב( לחוק העונשין7ט)א()40, לפי סעיף יכולת המשיב להימנע מהמעשה ומידת השליטה עליו

 במהלך שנות ביצוע העבירות.  ממנו סבליחודי ורלוונטי אישיותי י-מצב נפשי

 

שקילת שיקול מקל ועל בסיס קיבל את עמדת המערערת במישור זה, בית המשפט קמא הנכבד 

שהוא מוצא לנכון קבע , אכן )בלבד( לעצם קביעת המתחםכאמור על פי חוק הנוגע  ייחודי זה,

 מה שהיה קובע במקרה רגיל. ממתחם "מופחת" לקבוע 

 אותו הציעה המערערת הנ"להכללי  ביחס למתחם( 26עד  9) מאוזן ומידתיבאופן עשה זאת 

 ; (33עד  11מקרה רגיל )כמתחם הנדרש ב

תוך מתן משקל מקל מאוזן ומידתי, לאותו השיקול המקל הייחודי שהצדיק הפחתה  משמע,

 במתחם כאמור. 

 

גם בשלב ו השיקול, פעם נוספת, שב ושקל בית המשפט קמא הנכבד את אותבשגגה,  אלא שאז,

 שגוי זה משקל"חוזר" נתן לשיקול אף ; וביחס למתחם הסופיהבא של קביעת העונש המתאים 

 מחמיריםן כל משקל לשיקולים , מבלי ליתעל בסיסו לקולא מהמתחם חריגהבלעדי, עד כדי 

 . שונים מתחייבים

 

א בשלב קביעת העונש לל ל)וכ אף ששיקול זה מקומו אך ורק בקביעת המתחם עצמו ,זאת

 ; אף לא כשיקול מקל רגיל בתוך המתחם( -מתחםהמתאים בתוך ה

 ; עצמו במישור המתחם זו נכונהבדרך כבר שקל אותו לקולא בית המשפט קמא הנכבד אכן 

במישור קביעת  בכוחו "לבטל" שיקולים מחמירים רלוונטיים שונים המתקיימיםכך או כך אין 

 ; תחםהעונש המתאים ביחס למ

לקולא ממתחם העונש ההולם, האפשרית אך ורק  חריגהכלל אינו מאפשר ומכל מקום הוא 

 משיקולי שיקום חריג, נדיר ויוצא דופן. 

 

בד לא קבע שקיים קיים בתיק זה, וממילא, בית המשפט קמא הנכ אינו מעין זהשיקום ודוק: 

 משיקול זה.   מהמתחם לקולא לא נימק חריגתוכזה, ו

 

, ועתירת מקל באופן מופרזיה זו, הגיע בית המשפט קמא הנכבד לתוצאת עונש סופי בדרך שגו

חודשי מאסר בפועל  9המערערת היא שבית המשפט הנכבד יתערב בעונש ויגזור על המערער 

 . ממש

 

מחמירים שונים הקיימים במישור לשיקולים את הביטוי המתחייב המינימלי,  בכך, ייתן

  זה: המתחם  קביעת העונש המתאים בתוך

יחיד הנדרשים כל כך הרתעת ההרבים והרתעת , ילי המכביד והרלוונטי של המשיבעברו הפל

 . בתיק זה
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  אישוםהכתב )א(  

 

הוגש לבית משפט קמא הנכבד כתב אישום נגד המשיב, בביצוע עבירות  10.4.18ביום  .1

ו לחוק 144עם סעיף יחד  452, לפי סעיף היזק בזדון ממניע גזענות או עוינות כלפי ערבים

, לפי סעיף פגיעה ברגשי דת האסלאם)להלן: "חוק העונשין"(;  1977 -העונשין, התשל"ז

, ריבוי עבירות הסתה לאלימות כלפי ערבים וכלפי כוחות הביטחון( לחוק העונשין; 1)173

, לפי סעיף ; וריבוי עבירות הסתה לגזענות כלפי ערביםלחוק העונשין 2ד144לפי סעיף 

 לחוק העונשין. ב 144

 

  . ממשלה )להלן: "היועץ"( כנדרש בחוקעל דעתו ובאישורו של היועץ המשפטי לזאת, 

 

 . נספח א ומסומן לכתב האישום המקורי מצורףישור היועץ המשפטי לממשלה א

 

 תחילההתיקים חלק מהאירועים הישנים יותר בכתב האישום, נסגרו בעניין יוער, ש .2

בין בעילת חוסר ראיות ובין בעילת נסיבות העניין אינן  ,כשנבחנו בשעתו בפני עצמם

 מצדיקות העמדה לדין; 

נוכח התווספות עוד ועוד תיקים/אירועים פליליים אך בהמשך נפתחו ונבחנו מחדש 

  , שהשליכו הן במישור הראיות והן במישור ההצדקה להעמדה לדיןדומים בעניין המשיב

-30081, ע"פ )מחוזי ב"ש( 3070/17, בג"צ 1551/15ת הדבר ר' למשל ע"פ )לעניין לגיטימיו

10-18.)   

 

, זאת זמן קצר 2017בחודש נובמבר באישור היועץ, התקבלה כבר יוער שהחלטה זו, עוד  .3

 המשיב לאחר מועד ביצוע העבירה האחרונה ברצף העבירות המתמשך שליחסית 

יכוב לעעת, גרם כל תיק שהתווסף מעת לקודם לכן, מטבע הדברים, (. 2017ר )פברוא

 לבחון יחד את מכלול הדברים הדומים החוזרים. בקבלת ההחלטה הכוללת, נוכח הצורך 

 

ונמסר למשיב מכתב יידוע, וניתנה לבא נשלח  באותו החודשמיד עם קבלת ההחלטה,  .4

פה משמעותית למיצוי הליך השימוע. בסופו של דבר נדחו טענות תקולבקשתו  כוחו דאז

 .וכך הוגש כתב האישום במועד שהוגשץ המשפטי לממשלה, על דעת היועהסנגור 

  

 ד עד הכרעת הדין א הנכבמשפט קמה בבית יך)ב( ההל

 

, בה נקבע המשיב לבקשת ההגנה חוות דעת פסיכיאטרית בענייןהתקבלה  22.1.19ביום  .5

 לו, וכשיר לעמוד לדין בגינם.  יםהמעשים המיוחס שהמשיב היה אחראי לכלל

 

 . ות מקדמיות שונות שהעלתה ההגנהחה בית המשפט קמא הנכבד טענ, ד12.3.19ביום  .6
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באותו הדיון מיום כבר ) תחילה, כפר המשיב בכתב האישום שהוגש נגדובהמשך לכך,  .7

 (. 11.2.20יום התקיים מועד הוכחות אחד ב) , ואף החלו להישמע ראיות התביעה(12.3.19

 

הגיעו הצדדים להסדר, , 5.7.20ביום של פרשת התביעה, עם זאת, בשלב מוקדם זה  .8

 במסגרתו הודה והורשע המשיב בכתב אישום מתוקן. 

 

 ומסומן נספח ב. גת ההסדר והכרעת הדין מצורף פרוטוקול הצ

 

 . גספח ומסומן נכתב האישום המתוקן מצורף 

 

היזק בזדון ממניע גזענות או עוינות  -על פי האישום הראשון בכתב האישום המתוקן .9

 דת:ופגיעה ברגשי 

, הנהיגה חברת האוטובוסים "אפיקים" מדיניות שירות שוויונית בין 16.11.13נכון ליום 

ערבים פלסטינים תושבי השומרון ליהודים ישראלים תושבי השומרון, ובהתאם לכך 

 סיפקה שירותי תחבורה ציבורית שווה וזהה לאלה ואלה, ללא כל הבחנה או הפרדה. 

ורית רבה מצד ציבור המתיישבים באיו"ש, שכללה מדיניות זו הובילה לביקורת ציב

 מחאות והפגנות נגד החברה ומדיניותה האמורה. 

בשעות הבוקר, בעפולה, נרצח בדקירות החייל עדן אטיאס ז"ל, על ידי  13.11.13ביום 

 מפגע פלסטיני קטין תושב ג'נין. 

, בעצמו או יחד יבהגיע המשאו בסמוך לכך,  01:25, בשעה 17.11.13ביום על רקע כל זאת, 

עם אחר שזהותו אינה ידועה למאשימה, אל  אוטובוס של חברת "אפיקים" אשר חנה 

"תג מחיר", "מוחמד ברחוב פנחס לוין בעמנואל, וריסס על האוטובוס את הכתובות 

"אין כניסה ומצד אחד;  מוחמד חזיר", "אין כניסה לערבים", "מוות לערבים"

 מצד שני.  מעדן א" לערבים", "מוחמד חזיר", ו"ד"ש

 

 ריבוי הסתה לאלימות והסתה לגזענות: -בכתב האישום המתוקן 1על פי האישום השני .10

חשבון ברשת החברתית  המשיב החזיק וניהלהרלוונטית לאישום זה, במהלך התקופה 

Facebook.)"תחת השם "זהר זוארץ" )להלן: "הפייסבוק , 

  

                                                      

 1לעובדות צריך להיות "כמתואר בסעיף  8באישום זה נפלה טעות סופר שתוקנה במעמד הטיעונים לעונש: בסעיף  1

 באישום הראשון לעיל".   4באישום הראשון לעיל" במקום "כמתואר בסעיף 
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הוזנו באופן ישיר ועקבי בחשבונותיהם המפורטים להלן בפייסבוק  כלל פרסומי המשיב

חבריו בפייסבוק, לפי התקופה, ובנוסף, היו פתוחים  1440עד  1260-המקבילים של כ

 ונגישים באינטרנט לעיני כל )להלן: "תפוצה נרחבת מאוד"(.  

, במשך אישום זהגישה והנפיצה המתוארת בתוך כדי ועל רקע האווירה הציבורית הר

בחשבון הפייסבוק, בתפוצה נרחבת מאוד,  שנה, פרסם המשיבים, באופן חוזר ונשנ

, תמיכה עידוד, דברי שבח, אהדהו, נגד ערבים באשר הםאלימות  ילעשיית מעש ותקריא

כלפי מעשים כאמור; דברים מתוך מטרה להסית לגזענות נגד ערבים באשר הם;  והזדהות

ח, אהדה, עידוד, תמיכה וקריאות לעשיית מעשי אלימות נגד כוחות הביטחון, ודברי שב

והכל על אף ולאחר שפעמים רבות מעת לעת נחקר ואף  -והזדהות כלפי מעשים כאמור

 נעצר בגין פרסומיו אלה. 

היוו במה גם לאחרים להביע תמיכתם ים מסוג זה שזכו לחשיפה רבה, והעלה תכנהמשיב 

(, וכן Like)בתכנים באמצעות הבעת תמיכה באופן סמלי גלוי באמצעות "סימן חיבוב" 

 (. commentלהגיב באופן מילולי גלוי באמצעות "תגובה" )

באופן בלעדי בכלל תכניו, ויכל למחוק  , שלט המשיבכמחזיק ומנהל עמוד הפייסבוק שלו

 תכנים ותגובות, ולחסום חברים, אך הוא לא עשה כן. 

 ם: פרסומי ההסתה הקשים, הבוטים והמסוכנים של המשיב לאורך השנימ מדגםלהלן 

 "; הערבים להשמיד את כל"

 ; "מוות לערבים"

 ; "!יישרפו כל הערבים"

 ; "איך לא חשבנו להקים מפלגת "תג מחיר""

"שנזכה להשמיד את כל אויבנו הערבים ונתלה אותם כמו שתלינו את המן ובניו! כהנא  

 ; תג מחיר בדם!" -צדק

 ; "אין כניסה לערבים"

צאו לרחובות וטבחו את כל הערבים עם כל  -ודש"יהודים יקרים! הגיע הזמן למלחמת ק

 ; "הבא ליד!

"וואי איזה חלום היה לי, אני נכנס לבית חולים למחלקת יולדות ויש שם את כל 

ואז אני מוציא סכין שחיטה מהמעיל ועובר ליד כל הקופסאות עם התינוקות בפנים 

נוק יהודי אני שם ואיפה שיש תי תינוק ואיפה שיש תינוק ערבי אני עורף לו את הראש

 ; החלום הכי ורוד שהיה לי עד היום"תיקון הכללי, 

  ; "ערבים לא מעסיקים"
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 ; "ערבי טוב=ערבי מת!"

 ; "הערבים שבתוכנו הם סרטן המתפשט!"

 ; "כל ערבי הוא חפץ חשוד"

"הערבים במדינה הזו הם סרטן בגופינו וזה סרטן המתפשט וסרטן או שאתה חותך 

  ;וזורק או שאתה מת"

 ; "לא נותנים לערבים להיכנס לערים שלנו!"

"כל ה"דתיים" שמגנים את ה"רצח" בדומא ואומרים שזה חמור, אתם כופרים 

 ; בתורה"

יה תמונה של בחתונה שלי בעזרת השם לא תהיה תמונה רק של עלי דוואבשה, תה"

יהם ונעשה על ולא רק שנדקור תמונות גם נשרוף אותם...הקטן מוחמד אבו חדיר החזיר

  ;"ומי שידבר לא במקום נעשה לו את ריקוד הלינץ' היהודי באמצע הרחבה! פולסא דנורא

של  החתונה הקדושהאו נגד  המעשה הקדוש בדומא"אם יש לי בחברים פה מישהו שנגד  

היהודים האמיתיים ששמחו בנקמה הקדושה אני מבקש שתמחקו אותי מהחברים שלכם 

 כי אני לא רוצה חברים כמוכם", 

  ; "צריך לדבר עם האויב בשפה שלו, שפת דומא וכד'" 

 ; "מחבל מי שמעסיק ערבי"

 ; "חשוב לכם "איכות הסביבה"??? תעיפו מפה את כל הערבים!!"

 ; "מי שקונה מערבי שותף לשפיכות דם יהודי"

  ; "המחבלים הכי מסוכנים זה הטיפשים בעמנו שמעסיקים וקונים מערבים"

לאחד התושבים את הגבורה לדרוך נשק ארוך ולרסס את  יתברך ייתן"מתפלל שה' 

 . השוטרים/חיילים הרשעים! על כל הרוג מכוחות הביזיון אני עושה חג!"

 "אני בבית עם שני בלוני גז ומצת אחד שוטר דופק בדלת מתפוצץ איתם בעזרת השם".

 

 יתקבל תסקיר שירותבטרם טיעונים לעונש הוסכם במסגרת ההסדר שבאשר לעונש,  .11

ותם יהיה התסקיר המבחן בעניין המשיב, והוגדרו בין הצדדים הקריטריונים שבהתקיימ

 שיתקבל "חיובי": 

מוטיבציה כנה , המשיב מתאים עבור לקיחת אחריות, חרטה, המלצה על טיפולהודאה, 

סופית שיקומי, המלצה  פוטנציאל/אופקלהשתלב בטיפול זה, התרשמות מ המשיב של

  . מקלהו חיוביתמסכמת כללית 
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חודשי  9להשית על המשיב אם יתקבל תסקיר חיובי כאמור, תעתור המערערת הוסכם ש

תעתור ר, ואם יתקבל תסקיר שאינו חיובי כאמו ,)לא בעבודות שירות( ממשמאסר 

 חודשי מאסר.  16המערערת להשיב על המשיב 

 ם. בנוסף ובכל מקרה, תעתור המערערת גם למאסר על תנאי ופיצוי לחברת אפיקי

 

 תעתור לעונש באופן חופשי כראות עיניה. מצידה ההגנה 

 

בהתאם, הורה בית המשפט קמא הנכבד על קבלת תסקיר שירות המבחן וכן חוות דעת 

 . במועד נדחה הממונה על עבודות השירות, בטרם שמיעת הטיעונים לעונש

 

 יינו של המשיב. התקבלו תסקירי שירות המבחן בענ ,6.5.21 -, ו16.3.21, 8.12.20 בימים .12

 

שהגדירו  הנ"ל ניםלפי הקריטריו יםחיובי יםבתסקיר בתמצית ייאמר, שמדובר אמנם

 הצדדים למושג זה. 

 

 , שיתוף פעולהלקיחת אחריותב כל כולם הדברים מסתכמיםמבחינה שיקומית עם זאת 

  לא מעבר לכך.  .בסיסי למשך מספר חודשים בטיפול פרטניחיובית והשתתפות 

 

, שאיננה עולה בשום בכברת דרך שיקומית סטנדרטית ונפוצה במיוחדאם כן מדובר ה

, ולא ממתחם העונש ההולםלק חריג ונדיר המצדיק והמאפשר חריגה אופן כדי שיקום

  שיקול מקל בתוך המתחם בלבד. וה אלא מהו

 

 החליט לחרוגכאמור, כך אכן התייחס לדברים בית המשפט קמא הנכבד, ולא מסיבה זו 

 מהמתחם, ועל כך יורחב בהמשך.  קולאל

 

  ד. נספח יחד ומסומניםתסקירי שירות המבחן מצורפים  

 

חוות דעת הממונה על התקבלו , 5.10.21 -ו 23.6.21, 11.5.21, 16.3.21, 25.11.20 בימים .13

 עבודות שירות בעניינו של המשיב. 

 

ר והן במסגרת הן בעב משיב על הממונהלאחר קשיים שונים שהערים השבתמצית ייאמר, 

 -הממונה שהמשיב אינו מתאים לריצוי מאסר בעבודות שירות תחילה בגינם קבע תיק זה

זאת )כך ם לשהמשיב מתאיבדוחק רב,  , רק בחוות הדעת החמישית,בסופו של דברע נקב

 . (עם מגבלות והקלות שונות

 

חוות הדעת שהגיש הממונה בעניין המשיב, לרבות החמישית והאחרונה, מלאות אכן, 

 בהסתייגויות וחששות שונות מצד הממונה. בכלל זאת מסר הממונה במסמכיו:
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מלאה פשוטה לביצוע עבודות שירות; קבל מהמשיב הסכמה להתקשה עד מאוד  הממונה

להתחייב להתייצב תמיד בזמן, ימים בשבוע, אינו יכול  5המשיב מסר שאינו יכול לעבוד 

  להתחייב בשל קשיים כלכליים שחווה; מתקשה 

 ו; מועדים שתואמו לכל לא התייצב ל המשיב

 המסמכים שנדרש למסור;  המשיב הקשה בנושא מסירת מלוא

מאפייני אישיותו של המשיב, מצבו הרפואי הנפשי, וסירובו להתחסן בחיסון קורונה, הם 

 צוי עבודות שירות; הווים בעיה לריכאלה שמ

 תפקד באופן לקוי.  חודשי מאסר בעבודות שירות, שבעת ריצויים 6 -בעבר נשפט המשיב ל

 

 נוכח כל אלה, להערכת הממונה, יתקשה המשיב לעמוד בתנאים והכללים הנדרשים.  

 

  נספח ה. יחד ומסומנות ונה על עבודות שירות מצורפותחוות דעת הממ

 

מידת השליטה על המעשים והיכולת " -של המשיב אישיותי-מצבו הנפשי( )ג

 )בלבד( א לעצם קביעת המתחם עצמושיקול לקול -להימנע מהם"

 

בעניינו של המשיב בתיק זה, מסמכים רפואיים שונים, המלמדים על כך שבמהלך שנות  .14

אישיותי רלוונטי, שהיה בו להשפיע ברמה מסוימת על -ביצוע העבירות, סבל ממצב נפשי

 ת המשיב על מעשיו ויכולתו להימנע מהם. מידת שליט

הפרעת אישיות גבולית המתבטאת בין היתר באימפולסיביות,  רקע נפשי שלהמדובר ב

בפרט ביחס לביטויים , קושי בוויסות דחפים תוקפניים, התנהגות קיצונית לא מותאמת

 . ותגובות מילוליות התנסחות מילוליתמילוליים, 

 

ביטוי הן בחוות הדעת של הפסיכיאטר המחוזי, הן בחוות אישיותי זה קיבל -מצב נפשי

דעת פסיכיאטר פרטי, והן במסמכים רפואיים מזמן אמת מבית החולים מעייני הישועה 

 בו טופל המשיב. 

 

 מכלול מסמכים זה יוגש לבית המשפט הנכבד במעמד הדיון.

 

לעצם מקל  שיקול יכול להוות דברים מעין זהשמצב  מלמד 113תיקון עיון בהוראות  .15

. לא לקביעת העונש בתוך המתחם. קל וחומר לא ((7ט)א()40)ר' ס'  בלבד קביעת המתחם

 לחריגה לקולא מן המתחם. 

 

בית אותו המקום בו שקל  אף וזהו, המערערת אותובהתאם, זהו המקום בו הציגה 

 הכל לצורך קביעת מתחם מופחת במידת מה מהרגיל. עצמו, המשפט קמא הנכבד 

 

 צריכים הדברים להסתכם בהקשר זה, אך לא כך היה בפועל. בכך היו
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 בבית משפט קמא הנכבדטיעונים לעונש וגזר דין ( )ד

 

  . לעונש צדדיםנשמעו טיעוני ה 14.10.21 ביום .16

 

 ן נספח ו. וקול דיון זה מצורף ומסומרוטפ

 

מקל הייחודי של מידת המערערת הסבירה בטיעוניה שבמקרה רגיל, אלמלא השיקול ה .17

 לקביעת המתחם עצמו )בלבד(: הנוגע  השליטה על המעשים והיכולת להימנע מהם

 

)היזק בזדון ממניע גזענות או עוינות כלפי ערבים ופגיעה ברגשי לאישום הראשון  באשר

  בין חודשיים לבין שישה חודשי מאסר.הולם של  מקום לקבוע מתחםדת האסלאם(, היה 

 

ימות כלפי ערבים וכחות הביטחון וריבוי והסתה באשר לאישום השני )ריבוי הסתה לאל

  חודשי מאסר. 30לבין  10לקבוע מתחם הולם של בין  מקוםלגזענות כלפי ערבים(, היה 

 

קום לקבוע מתחם הולם של ובאופן כולל, באשר לשני האישומים הנפרדים יחד, היה מ

 חודשי מאסר.  33 לבין 11בין 

 

 כל זאת כאשר:

 

ערכים רבים, מגוונים ועליונים הם השונות געו מביצוע העבירה שנפ הערכים החברתיים

  כמפורט בפתח ערעור זה. 

 

, כפי שנלמד משמעותית ועוצמתיתהייתה  מידת הפגיעה של המשיב בערכים אלה

לרבות המפורטות  ,הקשורות בביצוע העבירותהמחמירות הרבות והמגוונות מהנסיבות 

 בפתח ערעור זה. 

 

 שני המתחמים הנפרדים להםתומכת במובהק ב הוגה )פסיקה(,מדיניות הענישה הנ

  , ביחס לכל אחד משני האישומים. עתרה המערערת

 

למתחם הנוגע לאישום הראשון  עליה התבססה המערערת בנוגעהממוקדת הפסיקה 

 נספח ז.  מצורפת ומסומנת

 

 עליה התבססה המערערת בנוגע למתחם הנוגע לאישום השני הענפה טבלת הפסיקה

 נספח ח.  מצורפת ומסומנת

 

חודשי  33לבין  11, של בין כולללכדי מתחם מאוחד ושל שני המתחמים הנפרדים  איחודה

 בנסיבות.  והולםמאסר, הוא מידתי, מדורג, ענייני 
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בהתאם, אף ביקשה המערערת מבית המשפט קמא הנכבד לקבוע בגזר הדין ממש, שאכן 

 .  במצב רגיל, המתחמים ההולמים הנכון בתיק שכזהאלה 

 

השיקול זאת, הסבירה המערערת בטיעוניה, שבמקרה ספציפי זה, בשל התקיימות  לצד .18

 , ובשל כך ששיקול זה נוגע כאמור לקביעת המתחם עצמו )בלבד(:הנ"ל המקל הייחודי

 

 מופחת במידת מה.  מתחם הולםבנוגע לתיק ספציפי זה יש מקום לקבוע 

 

תון במתחם של המשיב בחלקו העליון של השליש התחמופחת באופן כזה, שגזירת עונשו 

להלן מיד שיוצג  שעליהן להיבחן בשלב זההנסיבות מכלול מכמתחייב בבירור  -האמור

חודשי מאסר ממש,  9 -צריכה להוביל לעונש מתאים סופי שלא יפחת מ -19בסעיף 

 כעמדתה של המערערת.  

 

על פי להתבסס  שעליו -בעשייק המופחת המתחםבתוך הסופי עונש המתאים באשר ל .19

עתרה  -הרבים והיחידהרתעת על נסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה ושיקולי חוק 

 . עונש בחלק עליון של השליש התחתון של המתחםלהשית על המשיב המערערת כאמור 

 

 באופן פשוט ומובהק:  זאת כאשר בעניין זה הראתה המערערת

 

 :עם המשיב מקליםהשיקולים ה

 

 ודאה וחסכון בזמן שיפוטי יקר; )א( ה

 

 והן בפני שירות המבחן; נטילת אחריות הן בהליך עצמו )ב( 

 

 שירות המבחן;  יכמוצג בתסקיר חזרה למוטב/מאמצים לחזור למוטב)ג( 

 

)ד( חלוף זמן משמעותי מאז ביצוע העבירות )אם כי חלק ניכר ממנו הוקדש גם להליך 

 (. 2017ול התיקים התקבלה כבר בנובמבר הפלילי בעניינו. כזכור החלטה במכל

 

 : המחמירים עם המשיב יםמשמעותי מנגד, ישנם שיקולים

 

 עבר פלילי מכביד ורלוונטי. ( )א

 

הרשעות קודמות נוספות במגוון עבירות לרבות איומים, השחתת פני  6לחובת המשיב 

  מקרקעין, החזקת נשק, קשר לעוון, תקיפה,  עבירות רכוש ומרמה שונות.

 

 במסגרת עבר פלילי זה, כבר ריצה המשיב בעברו שני מאסרים קודמים בעבודות שירות. 
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אירוע פלילי קודם הדומה עד מאוד לאישום נידון המשיב בגין עוד במסגרת עבר פלילי זה, 

תקופת התנאי שנגזרה עליו  עליו חזר בתוך ועל אףאישום , בתיק נשוא ערעור זה הראשון

)הצדדים הסכימו כחלק מההסדר שהמערערת לא תטען  ורהאמ בגין התיק הקודם

  להפעלת התנאי בשל מורכבות משפטית בהפעלתו(.

 

 של המשיב מצורף ומסומן נספח ט.  הרשעותיו הקודמות הנוספותתדפיס 

 

 גזר הדין בגין האירוע הקודם הנוסף הדומה מאוד מצורף ומסומן נספח י. 

   

, הנשקל נגישות ונפוצות אלההנוגע לעבירות  הרבים בכלהרתעת )ב( הצורך המובהק ב

 ; דרך קבע בתיקים מסוג זה כמודגם בפסיקה אליה הפנתה המערערתלפיכך 

 

היחיד נוכח עברו המכביד ונוכח הרצידיביזם שהפגין אף הרתעת )ג( הצורך המובהק ב

 בתוך מסגרת תיק זה בפני עצמו. 

 

סביבות חלקו העליון של בהיא קביעת עונשו של המשיב המתחייבת כך שהתוצאה 

 . שייקבעהמופחת  מתחםהשליש התחתון ב

 

 -חודשי מאסר בפועל ממש 9 -ובהקשר זה, בנוגע לעתירתה הסופית של המערערת לעונש

מתאים להיות היות העונש במאסר ממש ולא בעבודות שירות, מוביל לכך שעונש זה אכן 

  קמא הנכבד.מצוי בחלק העליון של השליש התחתון שקבע בית המשפט 

 

חלק העליון של כעונש ב חודשי מאסר ממש 9של שעונש כאמור המערערת הסבירה 

 11 -כאשר במקרה רגיל נכון היה שהמתחם רק יתחיל מ -של המתחם השליש התחתון

בשל השיקול  של המתחם נכונההו ההפחתה הראויה מידת את ישקף  -חודשי מאסר

אין כל מקום להפחית בגינו ו ;להימנע מהםהמעשים והיכולת  על הנוגע למידת השליטה

 .חודשי מאסר כאמור 9 -, באופן שיוביל לעונש סופי הפחות ממעבר לכך את המתחם

 

, אף לא יהיה ממש חודשי מאסר 9 -עוד הסבירה, שכל עונש מתאים סופי שיפחת מ

אף  -שוויוני והוגן בראי הפסיקה הרוחבית החוזרת בתחום ההסתה ברשתות החברתיות

במסגרתו נשלחים דרך קבע  -לי להביא בחשבון כלל את האישום הראשון הנוסףמב

 נאשמים אחרים, בתיקי הסתה קלים בהרבה, לעונשי מאסר ממש )ולא בעבודות שירות(. 

 

גזירת עונשי מאסר ממש בתיקי המערערת בנוגע ל הענפה אליה הפנתה טבלת הפסיקה

 ספח יא. נ מצורפת ומסומנת הסתה פחותים בהרבה בחומרתם
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שאחראי לאחד מאישומי ההסתה החמורים ביותר כך, לא יתכן שדווקא המשיב, 

; ובנוסף אף שהוגשו בשנים האחרונות לא רק במחוז המרכז אלא אף ברמה הארצית

נוסף בו ביצע מעשים פליליים בפועל בעצמו; שלו אף עבר פלילי מכביד נפרד לאישום 

 רות בלבד. דווקא הוא, ירצה עבודות שי -ורלוונטי

 

כך בכלל, וקל וחומר, בשולי הדברים, נוכח הקשיים הבולטים שהציף הממונה על עבודות 

, וההקלות הערכתו הפסימית לגבי תפקודו הצפוי של המשיב בנושאהמשיב, שירות בעניין 

 . להן זכה בלית ברירה המשיב באופן ריצוי העבודות

 

 כספיצוי פיית מאסר על תנאי, ועתרה המערערת להש רכיבי ענישה נלווים,באשר ל .20

 לטובת חברת "אפיקים", בסכום/היקף לפי שיקול דעתו של בית המשפט קמא הנכבד. 

 

להשית על המשיב ענישה צופה פני עתיד, צו מבחן, שירות ב"כ המשיב מצידה, ביקשה  .21

  לתועלת הציבור בהיקף גבוה ופיצוי כספי לחברת "אפיקים". 

 

רעור כמפורט בפתח עשל המשיב, שפט קמא הנכבד את עונשו גזר בית המ 14.10.21ביום  .22

 . שקבע המופחת לקולא ממתחם העונש ההולם, תוך חריגה זה

 

  יב. ומסומן נספחמצורף גזר הדין 

 

 נימוקי הערעור( )ה

 

 תחם העונש ההולםמ( 1)

 

המקל הנוגע כאמור, מתחם העונש ההולם המופחת שנקבע בתיק זה, על בסיס השיקול  .23

, הוא מתחם מופחת הולם וראוי שליטת המשיב על עבירותיו ויכולתו להימנע מהםלמידת 

 ביחס למתחם שהיה נדרש ברגיל. 

 

 לחלוט ולא שנוי בכל מחלוקת. בהעדר ערעור מטעם ההגנה , אף הפך מתחם זה  .24

 

 .בעניין נקודת מוצא מחייבתמהווה  -חודשי מאסר 26לבין  9בין  -לפיכך מתחם עונש זה .25

 

 7לעונש קל של  להגיעלא ניתן היה בשום אופן זו,  מחייבת דת מוצא נכונהמתוך נקו .26

 חודשי מאסר בעבודות שירות בלבד. 

 

  לפירוט השגיאות בנושא ניגש עתה. 
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 מתחםהמתאים ביחס ל גזירת העונש( 2)

 

שגה בית המשפט קמא הנכבד בכך ששקל שקילה כפולה וחוזרת את אותו השיקול  .27

אישיותי של -מצבו הנפשיהיכולת להימנע מהעבירות עקב והנוגע למידת השליטה 

מתחם בשלב קביעת העונש המתאים ביחס להמתחם, והן  ב, הן בשלב קביעתהמשי

 מופחת זה. 

 

זה, כדי להפחית את עצם המתחם, כאמור, בית המשפט קמא הנכבד, שקל שיקול מקל 

 ( לחוק: 7ט)א()40בהתאם לסעיף 

 

את עוד להתייחס לטיעוני הצדדים בכל הנוגע למצבו "במסגרת קביעת המתחם אני מוצ

 הנפשי של הנאשם...

חשב בית המשפט גם תט בחוק קובע כי במסגרת קביעת מתחם העונש ההולם, י40סעיף 

שלו על  הבקיומן של נסיבות שעניינן ביכולתו של הנאשם להימנע מהמעשה ומידת השליט

עות על חומרת מעשה העבירה ועל מעשהו, ככל שסבר בית המשפט כי נסיבות אלה משפי

 אשמו של הנאשם...

בנסיבות אלו, והגם שהנאשם אכן רחוק כטענת המאשימה מקביעה בדבר אי כשירות, אני 

מוצאת כי יש במצבו כדי להנמיך את מתחם העונש ההולם על דרך הכלל בעבירות כגון 

 ...דא

 21ש'  60עמ' ) "דשי מאסרחו 26 -ל 9נוכח דברים אלו...מתחם כולל יקבע ככזה הנע בין 

 (. לגזר הדין 32ש'  61עד עמ' 

 

מקום בו השתמש בית המשפט קמא הנכבד בשיקול מקל זה כדי להפחית את עצם 

 המתחם )בדין ובצדק(, לא אפשרי ולא נכון היה לשוב ולשקול לקולא את אותו השיקול

 שוב, במישור קביעת העונש המתאים ביחס לאותו מתחם המופחת.  בדיוק

 

 מופרזומוגזם , כפולמקל העניק משקל  בית המשפט קמא הנכבד כפועל יוצא מכך,

 מתון ומאוזן לו היה ראוי. מקל, לחלוטין לשיקול האמור, חלף משקל 

   

בעצם כך ששקל את השיקול הנוגע למידת שגה בית המשפט קמא הנכבד בנוסף,  .28

יב, בשלב של המש אישיותי-השליטה והיכולת להימנע מהעבירות עקב מצבו הנפשי

 מתחם. קביעת העונש המתאים בתוך ה

 

על פי חוק, היבט מידת השליטה של נאשם על מעשיו ויכולתו להימנע מהם, הוא נסיבה 

 הקשורה לביצוע העבירה, שמקומה להישקל לעצם קביעת המתחם, בלבד. 

 

 בהתאם, על פי חוק, לא ניתן לשקול נסיבה זו, בשלב קביעת העונש המתאים ביחס

 למתחם. 
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שגה בית המשפט קמא הנכבד בעצם כך שהשתמש בשיקול הנוגע למידת השליטה  .29

לחריגה אישיותי של המשיב, כשיקול -והיכולת להימנע מהעבירות עקב מצבו הנפשי

   מהמתחם.

 

, אפשרית אך ורק מטעמי שיקום לקולא על פי חוק, חריגה ממתחם העונש ההולם שנקבע

 חריגים ומיוחדים. 

 

על פי חוק, כלל לא ניתן לחרוג ממתחם העונש ההולם, מטעמים של מידת בהתאם, 

 כל טעם אחר.  או  אישיותי-ו להימנע מהם, עקב מצב נפשישליטת נאשם על מעשיו ויכולת

  

כך שהבין כנראה, בשגגה, שגם עמדת שר זה, שגה בית המשפט קמא הנכבד בבהק

ים אלה הנוגעים למידת המערערת עצמה היא שנכון לחרוג לקולא מהמתחם מטעמ

 אישיותי. -הנפשי המצבהשליטה והיכולת להימנע מהעבירה עקב 

 

 בהקשר זה טעה לחשוב בית המשפט קמא הנכבד: 

 

"כאמור, חרף טיעוניה הצודקים של המאשימה בדבר חומרת המעשים, עותרת המאשימה 

טו לעיל. בסופו של יום לחרוג ממתחם העונש ההולם, בשל הנסיבות הנפשיות אשר פור

לגזר  18עד  15ש'  62)עמ'  נסיבות אלו אכן מצדיקות חריגה מהמתחם אותו קבעתי..."

 . הדין(

 

טיעונים הבהירה המערערת במפורש שהמקום הנכון היחיד למתן משקל הבמהלך כאשר 

 :(ולא לחריגה ממנו) מקל לשיקול זה הוא בעצם קביעת מתחם מופחת מהרגיל

 

ייחס בגזר הדין למתחמים ההולמים, לענוש המתאים "אנו נבקש מבית המשפט להת

בד"כ בעבירות מסוג זה. יחד עם זאת, נצביע בפני בית המשפט על שיקול מקל ייחודי 

חודשי מאסר בלבד והוא  9וחריג בתיק זה שמוביל אותנו להסכים לעתור לענישה של 

שנים השיקול שקשור לרקע ולמצב הנפשי וההתנהגותי ממנו סבל הנאשם במהלך ה

הרלוונטיות לביצוע העבירה ושלטעמנו עומד בקשר ישיר עם ביצוע העבירות, כך 

הוא נכנס לאחד השיקולים שקשורים למתחם שעניינו יכולת להימנע מביצוע שלמעשה 

; ההדגשה לטיעונים לעונש 8עד  2ש'  41)עמ' " עבירה או מידת השליטה בביצוע העבירה

 (. ר.ר -אינה במקור

 

זה שאנו מגישים את כל התיעוד הרפואי שלו, הנושא הזה ייחודי בתיק "לכן הנושא ה

והוא נכנס לשיקול שמשפיע על המתחם עצמו, זה השיקול של יכולת הספציפי הזה 

לטיעונים לעונש; ההדגשה אינה  5עד  3ש'  45" )עמ' הנאשם להימנע מביצוע העבירה

 (. ר.ר -במקור
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שהוא, לאף אחד לא נתן כל משקל כללי באופן שגה בית המשפט קמא הנכבד שעה ש .30

 הקיימים בתיק זה בתוך המתחם.  המתחייבים על פי חוק, לחומראמהשיקולים 

 

  לקולא מהמתחם.  חריגהכזכור, בית המשפט קמא הנכבד גזר את עונשו של המשיב ב

 

 ,לא נתן כל משקל שהואבאופן מעשי, , הנכבד משמעות הדבר היא שבית המשפט קמא

 המתחייב על פי חוק. יקול לחומרא שלאף , כלל

 

הנוגע למידת השגוי , בראשם זה לקולא לשיקוליםנתן משקל מוחלט ובלעדי חלף זאת, 

 . אישיותי-השליטה והיכולת להימנע מהעבירה עקב המצב הנפשי

 

בכלל זאת, שגה בית המשפט קמא הנכבד בכך שלא נתן כל משקל שהוא לעברו הפלילי  .31

 משיב. הרלוונטי והמכביד של ה

 

הרשעות קודמות במגוון עבירות, שני מאסרים קודמים בעבודות  6עבר זה שכולל כאמור 

 כלל לחומרא.  מעשית שירות, ובכלל זאת הרשעה קודמות נוספת דומה מאוד, לא נשקל

 

המשיב חזר לבצע עבירות דומות בענייננו, בתוך תקופת התנאי ובדה הפשוטה לפיה עגם ה

עובדה שיש בה חשיבות של ממש בגזירת   -מאוד קודמות דומותות שהטלה עליו בגין עביר

  לא זכתה למעשה לכל משקל.  -טיב העבירות, נסיבותיהן וחומרתן עונשו של המשיב נוכח

 

לצורך הברור והמובהק שהוא  נתן כל משקלבכך שלא הנכבד שגה בית משפט קמא  .32

 . מעין זו י עבריינותהרבים מפנהרתעת ב

 

, לגזענות כגון אלה שביצע המשיב באישום השני הן עבירות נגישותוהסתה לאלימות 

למדי, ומכאן שמתחייב להעביר לציבור מסר מרתיע ברור נגד  קלות לביצוע, ונפוצות

 התופעה העבריינית המסוכנת.  

 

 כך גם, למרבה הצער, לעבירות שנאה בפועל כגון זו שביצע המשיב באישום הראשון. 

 

ייב אשר ח, המתחם לעונש בתוךהרבים, הינו שיקול מחמיר תעת הרעל פי חוק, שיקול 

 . , כבענייננולהישקל במקרים המתאימים

 

אליה הפנתה המערערת את בית המשפט קמא הנכבד, אכן הענפה פסיקה בכך למשל, 

 נשקלו לחומרא שיקולי הרתעה בתוך מתחם העונש. 

 

לצורך הברור  משקל שהוא לכ נתןשגה בית משפט קמא הנכבד בכך שלא עוד בכלל זאת,  .33

 המשיב עצמו מפני חזרה עתידית על עבריינות מעין זו. הרתעת בוהמובהק 



 

 

18 

 עבר פלילי מכביד לרבות רלוונטי ודומה מאוד. משיב לכאמור, 

 

בנוסף, המשיב במסגרת תיק זה בפני עצמו, שב וביצע עבירות שוב ושוב, על אף חקירות 

  התעשתות ומיתון דרכיו. ומעצרים קודמים, שלא הובילו אותו ל

 

 דומים בעתיד.    פליליים להרתיעו מפני מעשים  מובהק וברור במכלול נסיבות זה יש צורך

 

 מאז ביצע המשיב את העבירה האחרונה בה הורשע. מה אמנם, חלף זמן 

 

עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שכפי שהוצג בתסקיר שירות המבחן, נגד המשיב תלויים 

אחד מהם באף נסיבות בעלות רקע , בעבירות אלימות כתבי אישום נוספיםועומדים שני 

ת.פ (; ו17186-06-18ת.פ )שלום ירושלים( ) לכאורה לאחר מכןביצע  דומה לענייננו, אותן

  (. 49738-07-20 )שלום פתח תקווה(

 

חרג לקולא ממתחם העונש ההולם על אף שגה בית משפט קמא הנכבד בכך שלסיכום,  .34

 כל הנסיבות המחמירות הרלוונטיות הנ"ל.  קיומן של 

 

הצעד החריג של חריגה לקולא ממתחם עונש הולם שנקבע, פשוט איננו מתאים ואיננו 

רלוונטי, בנסיבות של עבר פלילי מכביד ורלוונטי, כתבי אישום תלויים ועומדים, וצורך 

 הרבים והמשיב עצמו. הרתעת ברור ומובהק ב

 

 סיכום( )ו

 

ר העונש שנגזהרי ש , הוא הולם וראוי שנקבעהמופחת ש מתחם העונבעוד שלעיל,  לאור כל האמור

 . באופן מופרז בחריגה לקולא ממנו מקל

 

לגזור על , הנכבד הנכבד להתערב בגזר דינו של בית משפט קמאמתבקש בית המשפט  לפיכך

הענישה על ולהותיר את יתר רכיבי לבטל את צו המבחן, חודשי מאסר ממש,  9 עונש של בהמשי

 כנם. 

      

 

 , עו"דרועי רייס        

 )פלילי( מחוז מרכז תופרקליטבא' בכיר  סגן    


