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  בתי המשפט

 00/256100פ   בית משפט השלום אשקלון

 
 001/616000 תאריך: השופט ח' נחמיאס, סגן נשיא בפני:

 
 

 נוכחים:

 המאשימה מדינת ישראל בעניין:

  שירי שפר  ע"י ב"כ  עוה"ד  

  נגד 

 הנאשם אוחנה אבי  

     

 

 הכרעת דין
 

 הנאשם הואשם בכתב האישום בשני אישומים:

ם הראשון, מיוחסות לו שתי עבירות: העלבת עובד ציבור והתנהגות פרועה במקום ציבורי, באישו

יוסף -בשעת בוקר במשרדי חברת עמיגור בשדרות העליב את יואב בר 5/8/2001על שבתאריך 

)להלן: "המתלונן"( בכך שצעק לעברו "הומו, מאונן, בוגד באישתו, מניאק, מטורף, אפס" וזאת 

 בכוונה להעליבו.

באישום השני, מיוחסות לו שלוש עבירות: העלבת עובד ציבור, איומים והתנהגות פרועה במקום 

בשעת צהרים במשרדי אגף הגבייה בעירית שדרות העליב את  8/8/2001ציבורי, על שבתאריך 

עובדת המקום איווט מלכה )להלן: "המתלוננת"( בכך שצעק לעברה "לא הייתי מעסיק אותך 

י יודע שגנבת לי את הכסף... מזדיינים", כן נטען שאיים עליה בכך שאמר לה "אני כנערת ליווי, אנ

 אראה לך מה זה, אני ארדוף אותך ואת בעלך עד יומי האחרון".
 

בישיבת המענה כפר הנאשם באישומים. לגבי האישום הראשון, טען שכל שאמר למתלונן שיש לו 5129371

(. לגבי האישום השני, טען שלא העליב את המתלוננת 15, שורה 1"דעות מושחתות פוליטיות" )עמ' 

למרות שזו הורתה להפסיק כל טיפול בו, טען שלא אמר לה שום מילה ולא התנהג התנהגות 

 פרועה. טען שהכל מפוברק ויש פה קונספרציה נגדו. 

 

ה , שור2ביהמ"ש שאל הנאשם אם חפץ הוא שימונה לו סניגור ציבורי, והוא השיב בשלילה )עמ' 

14 .) 
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 נהחלו להשמע הראיות. 2/3/2004ביום 

ראשון לעדי התביעה היה המתלונן, ששימש בתאריך הרלוונטי מנהל סניף עמיגור בשדרות 

ובנתיבות, תאר כיצד הנאשם אותו יום הוזמן אליו כדי להביע את משאלותיו. התחיל לדבר יפה, 

דקה, לגדף ולחרף במילים "מטורף, אלא שתוך דקות ספורות החל לעבור לטונים גבוהים ללא הצ

גנב, הומו, מושחת" כל מיני דברים מהסוג הזה. העד דרש ממנו לצאת מהמשרד ולקח לו זמן עד 

שמילא את בקשתו. היה בלגן במקום והוא המשיך את העניין הזה בפרוזדור גם כן, גם בפרוזדור 

 המשיך לגדף ולקלל שיעשה ככה וככה ביטויים שהעד לא זכר אותם. 

 

  5בשלב זה הנאשם ביקש שאפסול עצמי מלדון בתיק זה, ודחיתי את בקשתו והחלטתי בעמודים 

 לפרוטוקול מדברת בעד עצמה.  6-ו

 

הנאשם חקר את העד חקירה נגדית. העד לא נוקש בה בלשונו, עמד על גרסתו, הדגיש שלדעתו בא 

נאשם בבקשה להחזרת הנאשם לגדף כי לא ביקש ממנו משהו מהותי. אישר שכשפנה אליהם ה

 כסף החזירו, אף הזכיר לנאשם שנהגו עימו לפנים משורת הדין. 

הנאשם ביקש בחקירתו הנגדית להגיע למחוזות רחוקים, שאינם רלוונטים לענייננו, והחלטותי 

 מדברות בעד עצמן, ומיותר לשוב עליהן.  9-ו 8בעמודים 

 

ירית שדרות ]הנאשם בשלב זה טען העדה השניה היתה המתלוננת, מנהלת מחלקת הגבייה בע

ואילך([. תארה העדה  15, שורה 11להפרדת האישומים, דחיתי את בקשתו )ראה החלטתי בעמ' 

, עת הנאשם אותו היא מכירה נכנס למחלקה, פנה לאחת הפקידות 8/8/2001את קורות אותו יום 

ה הורתה העדה בשם רחלי פרץ וביקש ממנה פרטים על נכס שאיננו על שמו. במצב דברים ז

לפקידה הנ"ל לא לתת לו נתונים מאחר והוא לא בעל הנכס, זאת על פי נוהל העבודה. בתגובה, 

התפרץ הנאשם כלפיה, בין היתר, אמר לה לדבריה "את ובעלך מחפשים אותי ומתאחדים נגדי 

ועוד הוסיף שירדוף אותה ואת בעלה עד יומם האחרון, שמתאים לה לעבוד כנערת ליווי, 

 ינים, אני עוד אחפש אותך" ועוד. מזדי

גם עדה זו חקר הנאשם חקירה נגדית ארוכה ונוקבת וגם עדה זו עמדה על דעתה, לא נוקשה 

 בלשונה ועשתה רושם אמין על ביהמ"ש. 

הנאשם כנראה סבר שההגנה הטובה ביותר זו התקפה, וכך שאלה אם קודם למקרה קיללה אותו 

 ן, שמעולם לא ניבלה את פיה ולא קיללה אותו. והיא השיבה ואני מאמין לה לחלוטי

גם בעניינה ביקש הנאשם לקחת אותנו למחוזות אחרים ורחוקים, שאינם רלוונטיים לעניננו, 

 ועשיתי שימוש בכלל של סופיות תשובות העד בעניינים צדדיים. 

 

ת עליו למרבית הצער, הנאשם אף ביקש לפסול ולהחליף את הקלדנית וטען שיש לה דיעה מוקדמ

והיא מעוותת את דבריו, ואף הרחיק לכת וטען שהוא מרגיש מאויים מעבר לטילי הקאסם 

לפרוטוקול מדברת בעד עצמה ומיותר לחזור  13שנוחתים בשדרות. גם בעניין זה החלטתי בעמ' 

 עליה. 
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בהמשך, אף ניסה הנאשם להפיל אימה על ביהמ"ש וגם בעניין זה לא נתתי לנאשם להפחיד אותי 

 ואילך(.  16, שורה 13לאיים עלי )ראה החלטתי בעמ'  או

כשחזר הנאשם ושאל את העדה שאלות רלוונטיות, כמובן התרתי לו את הדברים. אישרה שאמנם 

הזמינה את השוטרים באופן אישי, מכירה את כולם, וטענה שאין הדבר קשור כלל לעבודתו של 

 לחקירות כלל. בעלה, שמשמש כראש משרד ניהול, בתחנה אך לא קשור 

 

הנאשם הגיש מטעמו מספר מסמכים שטען שרלוונטיים לעניננו והם מדברים בעד עצמם, הגם 

שהינם תלונות שהגיש  8נ/-ו 7שספק עד מאוד אם הם רלוונטיים. כך גם בנוגע למסמכים נ/

כנגד המתלונן.  18/11/2001כנגד המתלוננת והשניה מיום  13/11/2001במשטרה, הראשונה מיום 

מדובר כאמור במועדים מאוחרים למועדים נשוא כתב האישום המיוחס לנאשם וגם בעניין זה ה

 בנראה כי הנאשם סבר שההגנה הטובה ביותר הינה התקפה כנגד המתלוננים בהגשת תלונות נגדם.

 

עד התביעה השלישי דוד פרץ שמו, עובד בחברת עמיגור, עבד עובר לארוע נשוא האישום הראשון 

שכונה במשרדי חברת עמיגור בשדרות. אותו יום אותה שעה של הארוע נשוא האישום כפקיד רכז 

הראשון, נמצא בחדר עבודתו, שמע אדם שצעק, קילל, ניבל את פיו, העד נטל לידיו פתק ובאותו 

 רגע ממש ובאותו מעמד רשם את הדברים ששמע. 

שאפילו המתלונן לא  באת כח המאשימה ביקשה להגיש את הפתק, הנאשם הסתייג מתוך הטענה

, תוך שציינתי 1אמר את כל הדברים הללו שאומר העד. החלטתי לקבל את המסמך וזה סומן ת/

 שטענת הנאשם שנונה ויפה והיא טובה לחקירה נגדית של העד ולסיכומים. 

העד המשיך בעדותו הראשית וציין שכתב את הדברים עוד לפני שראה מיהו האדם שצועק ואומר 

ו אותו זמן דייר שטיפל בו באותו רגע ולכן לא יצא החוצה מחדרו רק לאחר סיום אותם, היה ל

, שורה  18הטיפול בדייר יצא ושאל מי זה ואמרו לו שהיה זה אבי אוחנה. ציינתי בהחלטתי )בעמ' 

 (, שדבריו האחרונים של העד הינם עדות שמיעה וכמובן שאינם קבילים כנגד הנאשם. 5

העד חקירה נגדית למרות שביהמ"ש הסביר לו שהעד לא זיהה אותו הנאשם התעקש לחקור את 

 ואילך(.  10, שורה 18ולא טען שהיה זה הוא, אשר צעק )ראה עמ' 

ואכן בחקירתו הנגדית, המיותרת לכל הדיעות מבחינת הגנתו של הנאשם, השלים העד בתשובות 

מזהה את קולו של לשאלות הנאשם את מה שלא העיד בעדות ראשית. כך למשל, טען שהוא 

הנאשם, שקולו נחרט אצל העד במיוחד כשהדברים שנאמרו היו קשים. כאשר נשאל על ידי 

הנאשם השאלה "אתה שמעת אותי אומר בוגד באישתך, מניאק, אני אהרוס את הזרע שלך" השיב 

העד שתי מילים קצרות, נוקבות, ברורות וחד משמעיות "כן שמעתי", ובכך למעשה קשר העד את 

אשם לעבירות המיוחסות לו באישום הראשון, חד וחלק, מתוך האמון המלא שנתן ביהמ"ש הנ

 ( שנרשם ממש סמוך לאמירת הדברים, הכל כפי שתאר בעדותו. 1בעד זה לאור המסמך )ת/

 

עדת התביעה הרביעית, גב' רחל פרץ, עובדת במחלקת הגבייה בעירית שדרות בתפקיד פקידה, 

אישום השני. היא טיפלה אותו יום במה שביקש ממנה הנאשם העידה לגבי הארוע נשוא ה

במסגרת תפקידה, הכל היה בסדר ורגוע עד אשר הזכיר משהו בקשר לבעלה של איווט וכששמעה 

אותו האחרונה היו חילופי דברים לא נעימים ביניהם. כך העידה העדה שאמר הנאשם לאיווט 
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העדה הסבירה שפנתה במכתב לביהמ"ש  "נערת ליווי ושירדוף אותה עד שהצדק יצא לאור".

ואמנם המכתב מדבר בעד עצמו, ענינו בקשה לפטור אותה ממתן עדות, כתבה בנימוקי בקשתה, 

בין היתר, שהנאשם הינו בן משפחתה ועדותה תיצור לחצים נפשיים עליה וכן תעמיד אותה במצב 

לבין מעגל המשפחה דברים בלתי נעים עם בן משפחתה. הדבר גם יגרום לה למתח רב בינה 

המורחב וגם גונבה לאוזניה שמועה כי במידה ותגיע לדיון יחרימו אותה בני משפחתה. בזמנו, 

ביקשתי את תגובת התביעות והיא מדברת בעד עצמה, לא שחררתי את העדה ואולם ב"כ 

, שורה 19המאשימה לבקשת בימ"ש ולאור המלצתו החליט שלא להאריך בהעדת העדה )ראה עמ' 

 אילך(. ו 16

הנאשם קודם לחקירתה הנגדית אישר שאמנם הם קרובי משפחה והוא מעריך ומכבד את העדה, 

אך טען שהוא לא יחסוך לה את חקירתה הנגדית, שכן הוא טוען שהיא עדה טובה ומרכזית. 

ואמנם, הנאשם חקר אותה חקירה נגדית ארוכה, העדה עמדה על שלה והעידה כראוי, השיבה 

שנשאלה, הסבירה שלא היא אשר פנתה ביוזמתה למשטרה, אלא שהמשטרה  תשובה לכל שאלה

 חודשים מיום הארוע מסרה עדות במשטרה.  8פנתה אליה, רק לאחר כנראה 

בשלב מסוים חשף הנאשם וטען שהתקשר אל העדה והקליט אותה למרות שידע שהיא עדת 

פט והדחת עד, אלא שהנאשם תביעה. לכאורה מדובר בחשד לניסיון לעבירות של שיבוש הליכי מש

טען שלא ידע שאסור לו לדבר איתה.כמובן שאי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות פלילית. רק 

 משום שהנאשם לא היה מיוצג וגם למען העדה נמנעתי מלהעביר עניין זה לחקירת המשטרה. 

שיתמלל  , אמר3/7/2003הנאשם ביקש להשמיע את הקלטת השיחה ביניהם, לדבריו הינה מיום 

את הקלטת ויביא אותה בצורה מסודרת לביהמ"ש. העדה אישרה שהיא זוכרת את קולה וזוכרת 

לפרוטוקול מדברת בעד עצמה, ממנה עולה כפי שכתבתי שנשמעו  21את השיחה. החלטתי בעמ' 

דברים ברורים מהקלטת שבהם העדה אומרת שלכאורה לא זכור לה מה היה, שהנאשם לא עשה 

ה שמאז שחזר מחו"ל הסתובב לו משהו בראש. הנאשם גם ביקש להגיש את משהו, שלא אמר

, וטען גם שרוצה להזמין גרפולוג שיפענח את 2עדותה של העדה במשטרה, זו נתקבלה וסומנה נ/

 (, מעבר להבעת רצונו זו לא עשה דבר בעניין זה. 10, שורה 22עדותה )עמ' 

 

יריה ומכיר את הנאשם כתושב העיר ואזרח עד התביעה החמישי, שמעון פרץ, עובד כגזבר בע

במקום, סיפר כיצד פנה אליו הנאשם לברר חיובי יתר. לטענתו הפנה אותו למחלקת הגבייה על 

מנת שיבדקו את טענותיו. גם בעניין זה העד לא זכר באיזה תאריך היה הדבר. אמרתי לנאשם 

נגדית, שכן למעשה לא  שלא היה מיוצג, לשקול היטב אם יש מקום לחקור את העד בחקירה

הפליל אותו ולא העיד עליו דברים, אף על פי כן, הנאשם הביע את רצונו בכל זאת לשאול את העד 

ואילך(. העד לא נוקש בלשונו בחקירה נגדית, נהפוך הוא,  1, שורה 23בחקירה נגדית )ראה עמ' 

מין לו. משום מה עשה רושם אמין לחלוטין על ביהמ"ש, הדגיש שלא רימו את הנאשם ואני מא

הנאשם סבור שכולם מרמים אותו כגדול ועד קטן בכל מקום, וחבל שכך הוא טוען וכך הוא סובר. 

גם עד זה הותיר על ביהמ"ש רושם אמין לחלוטין, לא היה לו דבר כנגד הנאשם והעיד האמת 

 לאמיתה. 
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לחקירה, גבה עד התביעה השישי, חוקר המשטרה כרמי שלמה, העיד שנתבקש לזמן את הנאשם 

מהנאשם עדותו לדבריו מרצונו הטוב והחופשי, משביקש התובע להגיש אמרת הנאשם, הנאשם 

, שורה 25לא התנגד לכך, אך טען שהעד זייף את העדות ואף השמיט דברים בצורה קוסמטית )עמ' 

 בכפוף לחקירה נגדית.  2ואילך(. האמרה נתקבלה וסומנה ת/ 4

, אולם עולה בבירור שאין המדובר על אותו 16ש את המסמך נ/הנאשם טען שיש כאן זיוף, הגי

תאריך, גם לא על אותה שעה, אין ממש בטענת הנאשם לגבי הזיוף. העד השיב לכל שאלה שנשאל 

על ידי הנאשם, בשלב מסויים נאלצתי להפסיק את חקירתו הנגדית של העד על ידי הנאשם, מאחר 

וזאת בהמשך וחרף להחלטותי הקודמות )ראה עמ'  והנאשם שאל אותו שאלות שאינן רלוונטיות

 (. 4, שורה 28ועמ'  17, שורה 27

 

 בשלב זה הכריז התובע אלו עדיו תוך שהוא מוותר על עד התביעה רוטנברג יעקב שמו. 

 

הנאשם ביקש להעיד את יעקב רוטנברג וגם ביקש להזמין עדי הגנה. לפנים משורת הדין נעתרתי 

 ו.12/7/2004הדיון לתאריך  לבקשת הנאשם ודחיתי את

 

, טען הנאשם שהגיעו עדי ההגנה שלו, אלא שעד התביעה רוטנברג 12/7/2004-בפתח הדיון של ה

יעקב עליו ויתרה התביעה והוא ביקש לחקור אותו נגדית לא הגיע לדיון. בנסיבות אלו, ניתנה על 

 נואילך המדברת בעד עצמה. 22, שורה 29ידי החלטתי בעמ' 

 

 חר להעיד כראשון לעדי ההגנה. הנאשם ב

חזר וטען טענות כלליות שיש כאן קשירת קשר לתפור אשמה לאדם שהשם שלו זך, הן מצד 

 המתלוננת והן מצד המתלונן. 

באשר לאישום הראשון טען שכשחזר מארצות הברית גילה שרימו אותו וביקש לקבל חזרה את 

והצמדה ואכן שילמו לו. לדבריו אמנם כעס פקדון החודשיים, אמנם החזירו לו וביקש גם ריבית 

על המנהל, אך לא השתמש במילים המיוחסות לו בכתב האישום, כל שאמר לו שהוא מושחת 

פוליטית ושרימה אותו. איננו יודע כיצד הגיעו הדברים לידי כתב אישום, לדבריו יש פה סכסוך 

 עסקי. 

 דיבר עם המתלוננת. לגבי האישום השני טען שהמדובר בעלילת שווא, טען שלא 

בחקירתו הנגדית של הנאשם, עמד הנאשם על שלו אך לא הותיר רושם אמין בלשון המעטה, כלל 

ועיקר על ביהמ"ש. חזר וטען שלא היה מאומה, שיש פה קשירת קשר נגדו, התחמק מלהשיב 

ל לשאלות שנשאל על ידי באת כח המאשימה. הדברים לא הוסיפו נופך של אמינות כלל ועיקר ע

ביהמ"ש. הנאשם הודה גם בפה מלא שדיבר עם עדת התביעה פרץ "מיליון פעם על המשפט" )עמ' 

(. אין ספק המדובר בדברי גוזמה לא רציניים מבחינת המספר שבו מדובר, הגם שבכל 31, שורה 33

 מקרה אסור היה לנאשם לדבר איתה, אפילו לא פעם אחת. 

 

מזכירה של מנהל סניף עמיגור בעירית שדרות.  , היתה גב' אליס אלימלך2עדת ההגנה מס' 

כשנשאלה אם נכחה בארוע נשוא האישום הראשון טענה שאיננה זוכרת על מה מדובר. אישרה 
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אמנם שהמרחק בין חדרה לבין חדרו של המנהל הוא מרחק קצר, אך הדלת ביניהם תמיד נעולה 

שעדה זו לא הועילה להגנת הנאשם (. למעשה, ניתן כבר עתה לומר מיד ובבירור 10, שורה 35)עמ' 

 במאומה, ודי לחכימא. 

 

עד ההגנה שלישי, דוד פרץ שמו, קבלן עצמאי שעובד עבור עמיגור. אישר שאטמו את הבית, כנראה 

של הנאשם, "פעמיים שלוש", כל זאת על פי הוראות ביצוע שקיבל. כאשר נדרש לשאלה אם נכח 

ר כל כך" וזהו כזכור עד ההגנה ממנו רוצה הנאשם בשיחה נשוא האישום הראשון, השיב "לא זוכ

להבנות. העד לא זכר איפה עמד, יכול להיות שאמר לנאשם תרגע, לא זכר את המילים שטוען 

הנאשם שאמר למתלונן, אודות הדעות הפוליטיות המושחתות שלו. בחקירתו הנגדית השיב עד 

בחברת עמיגור במילים "לא  5/8/2001ההגנה חד וחלק האם הוא זוכר את מה שהתרחש בתאריך 

זוכר". לשאלת ביהמ"ש השיב שלא גבו ממנו עדות כלל, מכאן ניתן להסיק בבירור כי לו הנאשם 

באמת ובתמים סבר שעד זה היה עד ראיה ושמיעה לארוע ויכול לאשר ולתמוך בגרסתו, היה דואג 

רה למסור עדות והוא לכך שתגבה ממנו עדות ויכל לשלוח אותו סמוך לאחר הארוע לתחנת המשט

 בלכאורה לא עשה כדבר הזה. כיום מבקש להבנות מעד הגנה שאיננו זוכר כמעט דבר, וקשה הדבר.

 

עד ההגנה הרביעי, אבידן ועקנין, אף הוא עובד בסניף עמיגור בשדרות, לשאלת הנאשם שהביאו 

נכס לא שלו. כעד הגנה, אישר כי הגישו תלונות במשטרה לפי הצורך, אם וכאשר פלש הנאשם ל

פעל לדבריו על פי הנוהל בעמיגור, כך לגבי אטימת בתים לאחר פינוי. גם בעניין העדתו של עד זה 

חרג הנאשם לחלוטין במסגרת הדיון שבפני, עד שנאלצתי לעצור את העדת העד, כאשר הנאשם 

וך למעשה התייחס אליו כעד תביעה וחקר אותו חקירה נגדית כעד תביעה מן הרגע הראשון, ת

 שאני מציין שאם יש לנאשם טענות כנגד חברת עמיגור, לא כאן מקומן. 

לפנים משורת הדין, איפשרתי לנאשם להמשיך לשאול את העד שאלות נוספות ובלבד שיהיו 

רלוונטיות. והנה, גם בהמשך לא הועיל העד לנאשם בהגנתו, כך אמר במפורש שאיננו זוכר את 

( וכשהנאשם שוב חרג ממסגרת השאלות 25, שורה 40התאריך הספציפי שבו מדובר )עמ' 

 הרלוונטיות נאלצתי שוב להפסיק עדותו של העד, עד ההגנה כזכור. 

 

הנאשם ביקש לזמן כעד הגנה את מנכ"ל עמיגור ולא מצאתי מקום להעתר לבקשתו )ראה עמודים 

ירה נגדית את לפרוטוקול(. רק כדי לאפשר לנאשם למצות את הגנתו וכדי שיוכל לחקור חק 41-42

השוטר יעקב רוטנברג, אשר התביעה ויתרה על העדתו ולא התייצב לדיון מפאת מחלתו, נדחה 

 . 20/7/2004המשך הדיון לתאריך 

 

אותו יום נחקר עד התביעה יעקב רוטנברג, שהתביעה ויתרה על העדתו, בחקירה נגדית על ידי 

ום ולמעשה התובעת ציינה ששמו הנאשם. העד למעשה לא זכר דבר מהארועים נשוא כתב האיש

השתרבב בטעות ברשימת עדי התביעה ואין חומר חקירה לגביו. אישר שאמנם לא מילא דו"ח על 

הארוע ובעניין זה צודק הנאשם, אך לדבריו יכול להיות שלא הוא טיפל בארוע. לדבריו שוטר 

יינות אך הן שמטפל בארוע הוא שממלא את הדו"ח. הנאשם ניסה לשאול את העד שאלות מצו

בלתי רלוונטיות בתיק זה, ואולי הן רלוונטיות לגבי ארוע אחר, שיתכן שבו הנאשם מואשם, אולם 
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הסברתי לנאשם גם החלטתי, שאין לשאול השאלות בעניין זה בתיק זה, כל תיק והשאלות 

 הרלוונטיות לעניינו. 

 

זמן את כל עדיו, החלטתי למרות שכוונתי היתה לסיים את הדיון אותו יום והנאשם היה צריך ל

. כעולה מפרוטוקול הישיבה 12/9/2004שוב לפנים משורת הדין לדחות התיק לבקשתו לתאריך 

אותו יום, חזר הנאשם וביקש דחיה של הדיון כדי לזמן עדים מטעמו. התובעת התנגדה בצדק 

תי מבחינתה. שוב החלטתי שלמעשה שורת הדין היתה מחייבת לדחות את בקשת הנאשם. דחי

 . 3/11/2004הדיון פעם נוספת ואחרונה לפרשת הגנה ולסיכומים לתאריך 

אמנם בישיבה זו, העיד עד ההגנה החמישי מושא אילן שמו ששימש בזמנו סייר במשטרה. לדבריו, 

לערך, ביקשו ממנו לצאת למחלקת הגבייה. יצויין כבר עתה כי  10.00בשעה  8/8/2001בתאריך 

, לכאורה עד ההגנה מדבר על ארוע שלוש שעות קודם לארוע 13.00 האישום השני מתייחס לשעה

המיוחס לנאשם בכתב האישום. אפילו בהנחה שמדבר הוא על אותו ארוע, כל שיכל להעיד הוא 

שהיה דין ודברים. מעבר לכך לא זוכר דבר, הגם שבהמשך טען שלא היה משהו פלילי, רק ביקשו 

 שהנאשם יצא וזה הכל. 

עד זה לא יוכל לסייע לנאשם בתיק זה, שכן בתחילה טען שלא זוכר, ומוזר הדבר יאמר כבר עתה ש

שבהמשך טען שלא היה משהו פלילי ורק ביקשו מהנאשם שיצא וזה הכל. המדובר בארוע למעלה 

משלוש שנים מאז הארוע ועד שהעיד העד בביהמ"ש, לגבי הארוע לא רשם שום דו"ח. נראה 

מוכן לרצותו והעיד את מה שהעיד, למרות הסתירה הפנימית שמתוך רצון להתחשב בנאשם היה 

הקיימת לכאורה בדבריו. אם לא זכר, כיצד זוכר הוא שלא היה משהו פלילי ורק ביקשו מהנאשם 

 שיצא. 

 

עד כאן היו עדי ההגנה. מן הראוי היה לגשת מיד ועתה לסיכומים, אלא שטען הנאשם שהוא לא 

אושפזת בביה"ח. מתוך התחשבות בו דחיתי הסיכומים חש בטוב, לא ישן כל הלילה ואמו מ

 . 9/11/2004לתאריך 

 ונשמעו הסיכומים מכאן ומכאן. 9/11/2004ואמנם בתאריך 

 

באת כח המאשימה בסיכומיה ביקשה להרשיע את הנאשם על סמך העדויות שנשמעו והראיות 

 שהובאו מטעמם, על סמך עדות המתלונן והמתלוננת. 

 , דוד פרץ. 3ן, ביקשה לסמוך גם על עדותו של עד התביעה מס' לגבי האישום הראשו

לגבי האישום השני, ביקשה לסמוך על עדותה של רחל פרץ הגם שזו העידה בטון מינורי אך יש 

 נבדבריה חיזוק לדברי המתלוננת. מנגד ביקשה שלא לסמוך על עדותו של הנאשם.
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רים מתחנת שדרות ותביעות לכיש, שיש הנאשם חזר וטען שיש פה רדיפה אובססיבית של השוט

להם גם אינטרסים. למעשה בסיכומיו הוציא דברי בלע על תחנת שדרות, כינה אותה תחנה 

פוליטית ומושחתת, חזר וטען שלא צעק על המתלונן כמיוחס לו באישום הראשון, ורק טען שאמר 

ם היה זה במשרד או שיש לו דיעות פוליטיות מושחתות נגדו. ביקש לטעון שיש אי בהירות א

בפרוזדור, לענין הארועים המיוחסים לו. טען שאין זה הגיוני שהעד פרץ דוד למשמע הדברים 

הקשים לא יצא ממשרדו, טען אפילו שדברים שזה כתב בפתק אינם עולים בקנה אחד עם עדות 

 המתלונן. טען שאדם שבא לפתור בעיה לא בא לקלל ולהתרעם. 

חודשים, טען שהדבר בלתי סביר.  8שגב' רחל פרץ נחקרה רק מקץ  באשר לאישום השני, הזכיר

טען שהחוקר כתב על דעת עצמו את הדברים וזה מפרי דמיונם, ביקש לסמוך על הקלטת שהקליט 

 את העדה. בסיכומיו טען שאין לו יד ורגל בכל האשמות ושיש מניעים פוליטיים נגדו. 

 

י בפרוטוקולי הדיונים, במסמכים שהוגשו לי ועם שקלתי את הדברים בכובד ראש, חזרתי ועיינת

כל הזהירות שיש להתייחס לתיק זה, במיוחד נוכח הטענות הקשות והחמורות שטען הנאשם, 

באתי לכלל מסקנה כי התביעה השכילה להוכיח את האשמות שיוחסו לנאשם הגם שלא את כל 

 ב.עובדות כתב האישום, כפי שיפורט להלן, ואנמק בקצרה מסקנתי זו

כאמור, המתלוננים, הן המתלונן והן המתלוננת עשו עלי רושם אמין לחלוטין, אין לי ספק שלא 

היה להם דבר כנגד הנאשם. הם עשו מלאכתם נאמנה ולמרבית הצער הנאשם נכשל קשות 

בהתנהגותו כלפיהם, כך כמיוחס לו בעבירות באישום הראשון, כך כמיוחס לו בעבירות באישום 

 והשני.

בפרקי זמן קצרים, סמוכים אך במקומות שונים. למרבית הצער כנראה שהנאשם לא המדובר 

יכול לשים רסן להתנהגותו המילולית ולחרצובות לשונו ואין לי ספק שנכשל חמורות וקשות 

 נבהתנהגותו המילולית המיוחסת לו.

שהטיח בו  לגבי האישום הראשון, המתלונן היה זהיר עד מאוד בדבריו מבחינת הביטויים שהזכיר

הנאשם. למעשה אפילו לא חזר והעיד על כל אותם ביטויים שיוחסו לנאשם בכתב האישום. עד זה 

היה אמין בעיני לחלוטין, לו רצה להעליל עלילות על הנאשם היה עושה כל מאמץ לזכור את 

 בהביטויים והיה מעלה אותם על הכתב סמוך לאחר הארוע והוא לא עשה כדבר הזה.

אף הוא עשה רושם אמין לחלוטין ולמעשה הוא העד הטוב ביותר מבחינת תאור  ,3עד התביעה 

הדברים שנאמרו. שכן כאמור בחוכמה רבה העלה אותם על הכתב באופן ספונטני, מיידי והוא נתן 

הסבר אמין בעיני מדוע עשה כן ולמה לא יצא מיד ממשרדו, אלא לאחר סיום הטיפול בדייר שהיה 

עת. לו הנאשם לא היה חוקר נגדית עד זה, יתכן ולא ניתן היה לקשור את  במשרדו בו טיפל באותה

הדברים לנאשם, ואולם הנאשם לא שמע לעצת ביהמ"ש וחבל, במיוחד בהיותו בלתי מיוצג. 

משהתעקש לחקור את העד נמצא שהוכח בפני מעבר לכל ספק סביר שאמנם הנאשם, ולא אחר, 

ותו מקום הוציא מפיו את המילים הקשות, ולא איש מלבדו, אותה עת באותה שעה, בא

. למעשה, חסד עשתה התביעה עם 1המעליבות, הבוטות, הבזויות המפורטות אחת לאחת בת/

 הנאשם שלא ייחסה לו את כל אותן מילות העלבה אלו. 

אינני מאמין לנאשם בגרסתו המתממת שלא אמר את הדברים, והסתפק אך במילים רגילות 

גנה שהעידו מטעמו לא הוסיפו להגנתו דבר ובנסיבות הענין אני מחליט לגיטימיות וגם עדי הה
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להרשיע את הנאשם בשתי העבירות שיוחסו לו באישום הראשון. אולם, מפאת הזהירות ולאור 

עדות המתלונן, רק ככל שמתייחסת למילה "מטורף", שכן כפי שניתן להשוות מילים אחרות 

סו לנאשם משום מה בכתב האישום. גם מתוך הרשימה שהזכיר העד כגון: "גנב, מושחת" לא יוח

לא כל אשר נזכר שם צויין בכתב האישום. במשפט פלילי עסקינן ובנסיבות אלו,  1המפורטת בת/

אמנם נותרת מילה אחת, אך גם בה די בנסיבות הענין כדי להקים את העבירות המיוחסות 

 לנאשם, באישום הראשון. 

להקפיד הקפדה יתרה מבחינת הביטויים שיוחסו לנאשם בכתב  לגבי האישום השני גם לגביו יש

 האישום ושהוכחו הלכה למעשה בפני. 

המתלוננת העידה הביטויים שהזכירה בעדותה, ואולם היא לא חזרה והעידה את כל הביטויים 

ככתבם וכלשונם שיוחסו לנאשם בכתב האישום, אלא רק מקצתם. כך שלדבריה כינה אותה 

ה לעבוד כנערת ליווי, מזדיינים", ואיים עליה "שירדוף אותה ועוד יחפש הנאשם "שמתאים ל

 אותה". 

, תומכת ומחזקת את עדות המתלוננת, אולם מתוך זהירות לזו העדה, 4לכאורה עדת התביעה מס' 

ומתוך התחשבות בה, שביקשה שלא להעיד מאותם נימוקים שפרטה בבקשתה שהגישה בכתב, 

ם עדה זו שלא כהלכה ולכאורה לא כחוק ואף שוחח עימה בטרם וחרף העובדה שהנאשם נהג ע

העדתה ואף הקליטה, ולמרות שמתוך שיחה זו עימו וההקלטה עימה לא מצאתי שיש בכך כדי 

לתמוך בהגנת הנאשם. אני מחליט שלא להשתית כאן הרשעה בפלילים על סמך עדותה של עדה זו, 

 חודשים מיום הארוע נתבקשה עדותה במשטרה.  8שלא לדבר על כך, שאכן תמוה בעיני שרק מקץ 

 

למעשה די לי במתלוננת שכאמור עשתה רושם אמין בדבריה, כדי להשתית הרשעתו של הנאשם 

 בפלילים. 

הנאשם כזכור לא הותיר עלי רושם מהימן ואמין כלל ועיקר. סבר כנראה שההגנה הטובה ביותר 

עד הגנה שהביא מטעמו כדי לתמוך היא ההתקפה ולא כך הדברים כאן, ולא מצאתי בשום 

בהגנתו, ושוב רק מפני הזהירות אני מחליט להרשיע את הנאשם בשלושת העבירות המיוחסות לו 

 באישום השני, אך זאת רק לגבי אותן אמירות שהעידה המתלוננת בעדותה בביהמ"ש. 

 

ונטיות כלל להסרת כל ספק, לא התעלמתי משום טענת הגנה של הנאשם, אולם רובן לא היו רלו

לעניננו, כאשר ביקש לגרור אותי למחוזות אחרים, למקומות אחרים שאינם רלוונטיים לעניננו. 

גם אם הנאשם באמת ובתמים חש את התחושות שהשמיע כלפי האחרים, באתי לכלל מסקנה 

שאין בהן ממש, ואין להן בסיס, יסוד ושחר. מוטב לו הנאשם היה מרסן עצמו בהתנהגותו 

הוא אדם אינטילגנטי, חכם, פיקח ונבון, שלו היה משתמש בכישוריו אלו למטרות  המילולית.

חיוביות, יכול היה להגיע רחוק במובן החיובי כמובן וחבל שהוא נכשל בכגון דא. אדם ניכר בין 

היתר, בלשונו, בצורת התבטאותו ובעניין זה הנאשם כאמור נכשל קשות וחמורות. גם אם אתה 

בור שגורמים לך עוול, יש דרך להשמיע את הדברים, להתבטא. הנאשם הוא כועס וגם אם אתה ס

מאותם אנשים משכילים שיודע כיצד לפנות ולמי לפנות, ועד קצה הפירמידות הוא מגיע ויודע 

להגיע, בצדק מבחינתו. אולם משעה שנכשל כפי שנכשל וכפי שהוכח בפני מעבר לכל ספק סביר 

 וים וכך אני מורה, מחליט, קובע ומכריע דין, כמפורט דלעיל.כאמור, אין מנוס מהרשעתו בפליל
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