
 מדינת ישראל נ' רודני נעמה  11/2/03תפ )ת"א( 

1 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

D:\Downloads 2\s03001192.doc 

  בתי המשפט

 001192/03פ   יפו-בית משפט השלום תל אביב

 

 23/02/2004 תאריך: כב' השופטת רביד גיליה בפני:

 

  מדינת ישראל בעניין:

 המאשימה   

  נ  ג  ד 

  רודני נעמה 

 הנאשם   

  

 

 

 הכרעת דין

 

ר נגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של תקיפת שוטר, הפרעה לשוט

 במילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור.

 

, ברחוב בוגרשוב 10:00, בסמוך לשעה 10.11.01על פי הנטען בעובדות כתב האישום, ביום 

בת"א, על רקע חשד כי הנאשמת חצתה את הכביש באור אדום, ביקש ממנה השוטר אילן 

דת זמיר )להלן: "המתלונן"( כי תזדהה בפניו. הנאשמת מסרה לשוטר את מספר תעו

הזהות שלה בעל פה ומשביקש ממנה המתלונן את כתובתה, העליבה אותו הנאשמת בכך 

שאמרה לו: "תקפוץ לי, אתה יכול לתפוס אותי בסיבוב". משהסביר לה המתלונן שאם לא 

תמסור פרטיה יאלץ לעכבה, העליבה אותו שוב הנאשמת בכך שאמרה לו: "תזוז מהדרך 

 בן זונה". יא הומו, כושי מסריח, מכוער, זבל,
 

בהמשך, משהודיע המתלונן לנאשמת, כי אם לא תתלווה אליו לניידת יעכב אותה, 112/301

 נהפריעה למתלונן במילוי תפקידו, בכך שהחלה להתפרע ולנסות לברוח.

לאחר מכן, הגיע למקום השוטר בועז מור )להלן: "בועז"(, אשר ביקש מהנאשמת להירגע 

העליבה אותו בכך שאמרה לו: "תקפוץ לי, אתה  ולמסור תעודת זהות,  אך הנאשמת

 באדיוט ומכוער".

לאור האמור לעיל, הודיע המתלונן לנאשמת כי היא עצורה ואז העליבה אותו הנאשמת 

בכנותה אותו "זבל" וכן ציינה, כי אסף חפץ הוא קרוב משפחתה והמתלונן אינו יודע עם 

 ומי הוא הסתבך.
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הנאשמת את המתלונן, בכך שהכתה באגרופה בלחיו  עוד נטען, כי תוך כדי מעצרה תקפה

 נהשמאלית.

 

ראיות התביעה מבוססות בעיקרן על עדותו של המתלונן ועדויותיהם של השוטרים בועז 

 במור ואבני חננאל שהוזעקו למקום האירוע וסייעו במעצרה של הנאשמת.

 

ת"א, הוא הבחין המתלונן העיד וסיפר, כי בעת שביצע פעילות שגרתית ברחוב בוגרשוב ב

בנאשמת כשהיא חוצה את הכביש באור אדום. העד הוסיף, כי הנאשמת הלכה בצורה 

מחשידה, לא רגועה תוך שהיא מסתכלת לצדדים ומשוחחת בטלפון הנייד שלה. המתלונן 

ניגש אל הנאשמת וביקש ממנה להזדהות בפניו וזו מסרה לו את פרטי תעודת הזהות שלה 

מה תעודה מזהה. לדברי המתלונן, הוא ביקש מהנאשמת גם את בע"פ כיוון שלא נשאה ע

כתובת מגוריה ובתגובה לכך  היא ענתה: "אני לא אתן לך את הכתובת למה מי אתה ומה 

 אתה". 

לדברי המתלונן, הוא השיב לנאשמת, כי הוא שוטר, ואז התפרצה הנאשמת והחלה לקלל: 

כול לתפוס אותי בסיבוב". המתלונן "כושי, הומו, למה מי אתם זבלים, קפוץ לי, אתה י

סיפר, כי הסביר לנאשמת שאם לא תירגע, הוא יצטרך לעכבה, אך היא לא נרגעה 

והמשיכה בהטחת עלבונות ברוח זו ואף ניסתה להימלט מהמקום. בשלב זה הודיע 

המתלונן לנאשמת על עיכובה ואז התלהטו יצריה והיא החלה להניף ידיה יחד עם התיק 

ל ידה בנידון לפגוע בפניו. לדברי המתלונן, הוא הצליח לחמוק מהמכה והודיע שהיה תלוי ע

לנאשמת כי היא עצורה תוך שהוא תופס בתיקה.  או אז לדברי העד, המשיכה הנאשמת 

להתפרע וחבטה בפניו באמצעות ידה השמאלית. לדברי המתלונן, הוא הצליח לתפוס את 

אנשים רבים התקהלו סביבם תוך שהוא  הנאשמת ואז היא החלה לצעוק בצורה מחרידה.

 ומודיע לה כמה וכמה פעמים שהיא עצורה ושתירגע אך היא לא נרגעה.

אז, לדברי העד, הוא הזמין תגבורת על מנת שיסייעו לו להשתלט על הנאשמת. המתלונן 

סיפר, כי הנאשמת כל הזמן ציינה בפניו שהוא לא יודע עם מי הוא מתעסק ושהיא תיצור 

מפכ"ל דאז, אסף חפץ ותדאג לפיטוריו ופיטורי שותפיו כיוון שהיא קרובת קשר עם ה

 נמשפחתו של המפכ"ל.

 

 ב(.2לדברי המתלונן, כתוצאה מהמכה נגרמה לו נפיחות ושטף דם בעין שמאל )ראה ת/

 

עוד העיד מטעם התביעה השוטר בועז מור וסיפר, כי ביום האירוע נקרא לסייע למתלונן 

חידת התנועה. כאשר הגיע למקום האירוע, הוא פנה לנאשמת וביקש מתוקף היותו מפקד י

ממנה  להזדהות בפניו והיא סירבה לעשות כן. לדבריו, הנאשמת אמרה שתודיע לאסף חפץ 
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על התנהגותם וכן סירבה לעיכובה ע"י המתלונן ולכן נעצרה. העד הוסיף, כי הנאשמת 

 ואמרה לו: "אתה אדיוט, תקפוץ לי".

ת, השיב העד לסניגור, כי לא זכור לו אם התבצעה באותו האירוע עבירה בחקירתו הנגדי

נוספת ע"י הנאשמת שכן אם הייתה מתבצעת הוא ודאי היה רושם זאת במזכרו. העד 

הבהיר, כי הוא הגיע לאירוע לאחר שהאירוע החל, כלומר, תיעודו את האירוע אינו משקף 

 את כולו.  

 

. 1ראה ת/ –חננאל וכן הוגש דו"ח הפעולה שערך מטעם התביעה העיד גם השוטר אבני 

העד תיאר את השתוללותה של הנאשמת בתגובה לבקשת השוטרים כי תזדהה, כשהיא 

 צועקת ומקללת. לדבריו, המתלוננת העליבה אותו באמרה "אידיוט תקפוץ לי". 

העד הוסיף )כפי שגם משתקף בדו"ח שערך( שהנאשמת השתוללה תוך הנפת היד באמרה: 

ני לא רוצה לבוא אתכם, מי אתם" אך אישר לשאלות הסניגור כי יש להניח שלא ראה "א

 נ(.1שהמתלוננת פגעה במישהו תוך כדי הנפת היד, שאחרת היה מתעד זאת בדו"ח )ראה ת/

 

הנאשמת כפרה בביצוע העבירות שיוחסו לו ומסרה תיאור אחר ושונה של האירוע, תוך 

 היווצרותו. שהיא מצביעה על המתלונן כאחראי ל

הנאשמת סיפרה, כי ביום האירוע היא חזרה מעבודתה ושוחחה בטלפון הסלולרי עם 

חברה כאשר תוך כדי הליכה הגיעה אליה שוטר וביקש ממנה להציג לו תעודת זהות. כיוון 

שהיא לא נשאה את התעודה עמה, התבקשה למסור לשוטר את מספר תעודת הזהות וכך 

ובת מגוריה והיא השיבה שהיא גרה בנתניה. בשלב זה, עשתה. לאחר מכן נשאלה לכת

התיק שנשאה על כתפה החליק לכיוון מרפק ידה, אז תפס השוטר ברצועת התיק והחל 

שואל אותה שאלות כשהוא אוחז בתיקה. לדברי הנאשמת, היא אמרה לשוטר שלא תענה 

ך את ידה לשאלותיו עד אשר יעזוב את תיקה, אך הוא תפס בתיק חזק יותר שהוא מוש

כלפי מטה. לדבריה, השוטר צעק עליה וממש עיקם את גופה. בתגובה לכך התקשרה 

הנאשמת, לדבריה, לטלפון של אמה באמצעות הטלפון הנייד שאחזה בידה השנייה, אך 

 אביה היה זה שענה לטלפון  והיא הספיקה רק לומר לו שמרביצים לה. 

סערת ולא ידעה מה קורה איתה, סביבה לדברי הנאשמת, בשלב זה היא כבר הייתה מאוד נ

 התקהלו אנשים רבים היא איבדה קצת את השליטה עד כי אינה זוכרת את סדר הדברים. 

 

הנאשמת שללה את האפשרות שהיא הכתה את המתלונן במצחו. לדבריה, ידה השמאלית 

אחזה במכשיר הטלפון הנייד ואילו צדו הימני של גופה היה מכופף לנוכח העובדה 

תלונן  משך את תיקה, כך שלא הייתה במצב שיכלה להגיע אל מצחו של השוטר . שהמ

לדברי הנאשמת, היא אמנם הייתה במצב של היסטריה, אך לא אמרה את המילים: "יא 
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הומו יא בן זונה", כפי שהשוטר טוען. לדברי הנאשמת  יתכן שהיא אמרה לשוטר "תקפוץ 

 בלו שהוא מתנהג כמו בהמה. לי" או משהו בסגנון דומה וכן יתכן שאמרה

הנאשמת גם הודתה, שלא מן הנמנע שצעקה על השוטרים שהגיעו למקום מתוך שהייתה 

נתונה בלחץ ובהיסטריה,  אך לדבריה היא לא העליבה אותם בסגנון הדברים שיוחסו לה 

 ובדבריהם.

 

 נעוד העיד מטעם ההגנה מר מיכאל רודני, אביה של הנאשמת.

 ירוע נסע ברכבו לבקר חבר ולקח עמו את הטלפון הסלולרי של אשתו. לדברי העד, ביום הא

לפתע נשמע צלצול הטלפון ובהשיבו הוא שמע את בתו צועקת: "אמא, הם הורגים אותי". 

לדברי העד הוא לא הבין את המתרחש אך הספיק לומר לנאשמת שהוא נמצא על הקו ואז 

ת הנאשמת צועקת:  "תעזוב אותי" היא אמרה: "אבא הוא הורג אותי". ברקע הוא שמע א

ואז השיחה נותקה. לאחר מספר דקות שוב התקשרה אליו הנאשמת כשהיא רגועה יותר 

 בוהסבירה לו שהיא בתוך ניידת בדרכה למעצר וגם אמרה לו ששוטר תקף אותה.

 

 דיון ומסקנות:

 

 ככל שניתן להתרשם, מדובר היה באירוע שתחילתו שגרתית ורגילה ואשר יכול היה

כך  –להסתיים בלא כלום, אילמלא תגובותיה התוקפניות וההיסטריות של הנאשמת 

 ווחוסר שיתוף הפעולה מצדה עם השוטרים שמילאו תפקידם במקום.  -להערכתי 

 

לא יכול להיות ספק לטעמי, שאילו נענתה הנאשמת לדרישת המתלונן למסור את כתובתה 

ולעזוב את המקום מבלי למסור  המלאה ולא יצרה את הרושם שהיא מבקשת להתחמק

את מלוא פרטיה, לא היה האירוע בא לעולם.  אחרי הכל, המתלונן מילא במקום תפקיד 

שיטור שגרתי, הוא לא הכיר את הנאשמת, לא חיפש את רעתה ולא הייתה לו כל סיבה 

 נליזום תקרית מיותרת תוך הזעקת תגבורת משטרתית שלא צורך.

  

למצוא בדברי הנאשמת עצמה בתחנת המשטרה עת התבטאה תימוכין למסקנה זו ניתן 

א'  באומרה " לא יקום הגבר אשר ישאל 3פעם נוספת בפני המתלונן כמתועד במזכר ת/

 באותי איפה אני גרה ובאיזה כתובת...".

 

שאין כל  רואה סיבה  -תימוכין נוספים לכך גם ניתן למצוא בדברי השוטרים מור ואבני

ר העידו מפורשות, שגם בשלב שבו הם  הגיעו למקום,  הנאשמת אש   -לפקפק בדבריהם 

עמדה בסירובה להזדהות למרות שהתבקשה לעשות זאת על ידם, בהתנגדה לשתף פעולה 

 ועמם.
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מעשים אלה מצד הנאשמת מבססים כנגדה, ללא ספק,  עבירה של הכשלת שוטר במילוי 

 נתפקידו.

 

שהנאשמת התבטאה בלשון מעליבה ופוגענית נדמה, כי יש גם בסיס ראייתי איתן לקבוע,  

כלפי השוטרים, וזאת כעולה הן מדברי שלושת השוטרים עדי התביעה והן מדברי הנאשמת 

 בעצמה.

 

הנאשמת הודתה, כי התבטאה כלפי השוטרים במילים "קפוץ לי" )או בסגנון דומה(, 

איבדה את שאמרה למתלונן שהוא מתנהג כמו בהמה, וגם  אישרה, שהייתה היסטרית ו

 ועשתונותיה.

 

הדברים אותם הטיחה הנאשמת בפני השוטרים, גם אליבא עדותה,  מקימים כנגדה עבירה 

של העלבת עובד ציבור, על אחת כמה וכמה במצב שבו איני רואה סיבה להטיל ספק בדברי 

שהנאשמת לא הסתפקה רק במילות הגנאי   -שהיו בעניין זה תמימי דעים  -השוטרים 

מה להודות בהשמעתם, אלא, גם אמרה מילות גנאי נוספות כפי שהם ייחסו שהיא הסכי

 לה.

בסיטואציה שנוצרה, במצב ההיסטרי שבו הייתה נתונה הנאשמת, כפי שהודתה בעצמה, 

לא ייפלא כלל בעיני שהיא אכן איבדה את שליטתה ובמצב של עידנא דריחתא התבטאה 

 כלפי השוטרים כפי שהעידו.

 

לגבי אשמת הנאשמת הרי שהוא מתייחס לשאלת הרשעתה  בעבירה של אם נותר ספק עמי 

 תקיפת שוטר. 

 

בנושא זה, דבריו של המתלונן, שהם בבחינת עדות יחידה כנגד הנאשמת היו מעט סתומים 

 ולא עקביים, כפי שיבואר בהמשך.

 

כך למשל, בעדותו בבית המשפט עת תיאר המתלונן את השתלשלות האירועים שהביאו 

 ואילך(:  /1ש'  11אלימות פיסית מצדה של הנאשמת הוא העיד כדלקמן )ראה עמ'  להפעלת

 

"...אני אמרתי לה שוב שאני שוטר והיא ניסתה להימלט מהמקום, חסמתי את דרכה ואז 

אמרתי  לה שהיא מעוכבת מרגע זה התלהטו עוד היצרים והיא החלה להשתמש בידיה 

הצלחתי להתחמק מהמכה ואז הודעתי לה והניפה את התיק שלה במטרה שיפגע בפני. 

שהיא עצורה ותפסתי את התיק שלה ברגע שתפסתי לה את התיק היא המשיכה עוד 
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להתפרע וחבטה  בי  ביד שמאל שלה, למיטב זכרוני בפנים שלי, מכה שממנה נגרם לי 

 נזק, פגיעה. לא זכור לי היכן  בדיוק נתנה לי את המכה ואני חושב שאולי במצח".

 

מסר המתלונן תיאור שונה של הדברים.   2דברים אלה, הרי שבדו"ח הפעולה נ/ לעומת

בראש ובראשונה, בניגוד לדבריו בבית המשפט, המתלונן סיפר, שהוא אחז בתיקה של 

הנאשמת כדי למנוע ממנה לעזוב את המקום, והוא לא ציין בשום אופן שהוא עשה זאת 

 בו.לאחר שהיא הניפה את תיקה למולו כדי לפגוע 

שנית, כעולה מן האמור בדו"ח, הפגיעה שנגרמה למתלונן, אליבא גרסתו שם, הייתה 

כתוצאה ממכת אגרוף שנתנה לו הנאשמת בשלב מאוחר יותר, בעת מעצרה, כאשר אמר 

 בשורות האחרונות(.   2עמ'  2דף  1לה, לדבריו, להיכנס לניידת )ראה נ/

י שמאל ולא במצח כפי דבריו בבית למותר לציין, ששם טען המתלונן שהוא נחבל בלח

 המשפט.

 

בהנחה שדברי המתלונן בדו"ח הפעולה נכונים  ואכן הנאשמת הכתה אותו עובר למעצרה, 

נשאלת השאלה כיצד לא ראו זאת השוטרים מור ואבני, אשר בשלב המעצר כבר היו 

שמת נוכחים במקום. השוטרים מור ואבני הדגישו, כי  אילו ראו מעשה תקיפה מצד הנא

 היו מציינים זאת בדוחות שערכו. 

     

(, 2ראוי לציין עוד, כי האישור הרפואי שהגיש המתלונן בעניין פציעתו באירוע )ראה ת/

דהיינו יומיים לאחר קרות האירוע,  20.11.01הוא אישור של רופא קופ"ח "מכבי" מתאריך 

לא מוצאים כל ביטוי כאשר דברי המתלונן שביום האירוע עצמו הוא פונה לבית החולים, 

 במסמוך רפואי.  

 

אין באלו לומר, כי עדות המתלונן אינה אמינה עלי או שוכנעתי שהוא בחר לטפול אשמת 

שווא על הנאשמת בנושא התקיפה. לא מן הנמנע שהסתירות והתהיות הן תוצאה של 

 שכחה עקב חלוף הזמן הרב שעבר.

וע כי היה במעשיה של הנאשמת אלא שכאשר בית המשפט נדרש להרשיע בפלילים ולקב

משום עבירה של תקיפת שוטר, יש להבדלים בגרסאות המתלונן משמעות ראייתית שלא 

 ניתן להתעלם ממנה והיא מותירה ספק לגבי אשמת הנאשמת.

 

סיכומו של דבר, לאור האמור לעיל, אני רואה לזכות את הנאשמת מעבירה של תקיפת 

 לת שוטר והעלבת עובד ציבור.שוטר ולהרשיע אותה בעבירות של הכש

  

 



 מדינת ישראל נ' רודני נעמה  11/2/03תפ )ת"א( 

7 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

D:\Downloads 2\s03001192.doc 

 ( במעמד הצדדים.2004בפברואר  23ניתנה היום א' באדר, תשס"ד )

 יום  45זכות ערעור תוך 

                                                                                 

 רביד גיליה, שופטת

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


