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  כבוד השופט אבי זמיר בפני 

 1 

  מדינת ישראל נ:בעניין

 המאשימה פקד אוזיזק ע"י ב"כ  

 

 נגד
 

 

 הנאשם קציר רן  
    
 

 התובע בעצמו   ב:נוכחים
 הנאשם בעצמו  

 

 

 הכרעת דין

 

 2 

 3 

 4 נימוקי.  החלטתי לזכות את הנאשם מן האשמה שיוחסה לו. ואלו .1

 5 

 6 "העלבת עובד ציבור" -האישום  

 7 

עייש, בעת שנתבקש הנאשם -לערך, באזור בני 20 ו:02, בשעה 1.8.97בכתב האישום נטען, כי ביום  .2 8 

" ואת מתנדבי משא"ז דבילילהציג את רשיונותיו, העליב את השוטר גנדי קפלן, בכך שכינה אותו " 9 

 10 ". קוקסינליםשהיו עימו, בכך שכינה אותם "

 11 

לחוק העונשין,  288לפיכך הועמד הנאשם לדין בעבירה של "העלבת עובד ציבור", לפי סעיף   12 

 13 "החוק"(.  נ:)להלן 1977 -התשל"ז 

 14 

 15  ב:אביא כבר עתה את נוסחו של הסעיף, שבמרכיביו אדון בהמשך .3

 16 

"המעליב בתנועות, במילים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין  17 
חבר ועדת חקירה... כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו  דתי או 18 

 19 מאסר ששה חודשים".  -
 20 
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אין מחלוקת ששוטר הוא עובד ציבור, לעניין סעיף זה; דומני, כי ניתן אף לקבוע שמתנדבי המשמר  .4 1 

פר האזרחי שנכחו במקום הינם עובדי ציבור לצורך הסעיף; הנאשם העלה אומנם בסיכומיו מס 2 

תהיות בעניין זה, כשהעיקרית שבהן גורסת, שלא הוכח שהנוכחים במקום היו אכן חברי המשמר  3 

האזרחי. נראה לי, כי ניתן בהקשר זה להסתפק בעדותם של השוטר קפלן ושל מתנדב המשא"ז ארז  4 

אידו, הגם שלא הוצגו רשיונותיהם של המתנדבים כראיה. ברור גם, שהשוטר והמתנדבים היו  5 

 6 עת המקרה. בתפקיד ב

 7 

 8 , ולא בכל התנהגות אחרת. במיליםאין גם מחלוקת שעניינו של אישום זה  .5

 9 

 10 האם הושמעו ביטויים "מעליבים"? 

 11 

 12 "קוקסינלים".  -"דבילי" ו ו:כאמור, כתב האישום מייחס לנאשם אמירתם של שני ביטויים .6

 13 

הנראה ארז עידו, דברים  )אעיר, כי במהלך הדיון הוברר כי הנאשם אמר למתנדב המשא"ז, ככל  14 

; 8לפרוטוקול, ש'  6)עמ' "האם אין לך מה לעשות בלילה והאם אישתך לא נותנת לך" בסגנון של  15 

(; התביעה לא העמידה את הנאשם לדין בגין דברים אלו, ודומני כי אין זה מקרה 14-13, ש' 13עמ'  16 

פלילי ]נוסח משולב[, לחוק סדר הדין ה 184מאותם מקרים חריגים, המצדיקים שימוש בסעיף  17 

, שהרי לא ניתנה לנאשם אפשרות סבירה להתגונן בפני אישום זה; אוסיף כי השוטר 1982 -תשמ"ב  18 

 19 קפלן העיד כי הדברים נאמרו דווקא למתנדב אברמוביץ(. 

 20 

 21 נותרנו עם שני הביטויים ה"מקוריים", המפורטים בכתב האישום.  .7

ם ופוגעים בשומעם, אם כי אין הם משתייכים לחמורים לדעתי, ברור הדבר, שביטויים אלה מעליבי  22 

 23 שבביטויים. 

 24 

 25  נ:, מביא מספר דוגמאות967)חלק שני(, בעמ'  על הדין בפליליםכב' השופט יעקב קדמי, בספרו  

 26 

, כח 523/72ע"פ  ו:220מהווה מלת גנאי מעליבה )ה"ש  -" מטומטם" ב:"להמחשה 27 
ע"פ  -)מלישקביץ(; וראה גם  601, ט' 71/55המ'  -)עזראן(; ועיין גם  136, 133( 1) 28 

פנייה לשוטרת בכינוי  -)מרדכי  239, פס"מ תשנ"ב )ג( 1174/92)ת"א(  29 
"מפגרת"(... והוא הדין... בהטחת הכינויים "שקרן" ו"גס רוח" בפניו של פקיד  30 

 31 הציבור..."
 32 

טומטם"; הביטויים , כדוגמא להעלבת עובד ציבור באמצעות הביטוי "מעזראןבציטוט הנ"ל מובא מקרה   33 
 34 "דביל" ו"קוקסינל", ובמיוחד הראשון, אינם רחוקים בחומרתם מביטוי זה. 

 35 
אך בעיון מדוקדק בפסק הדין )שעוסק כאמור במילה מטומטם, שנאמרה על ידי המערער, אברהם עזראן,   36 

המשפט העליון, היום עיר ואם בישראל(, ניתן לגלות, שבית  - בקרית גתליוסף כהן, מזכיר המועצה המקומית  37 
ובמיוחד כב' השופט חיים כהן, לא ייחס חומרה יתרה לאמירת הביטוי, במיוחד בשל העובדה, הקשה יותר,  38 

 39 שהמערער נעצר בעקבות התבטאות זו. 
 40 

 41  נ:בנוגע לביטוי, אומר כב' השופט כהן 
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 1 

"... בלשוננו המודרנית משמש התואר "מטומטם" לציון סתימתן של דרכי  2 
קבע ואם לעניין פלוני; ואין נפקא מינה אם סתימה זו באה לו המחשבה, אם דרך  3 

לאדם מטבע ברייתו או מרוע לב או מזלילה וסביאה או )כפי שיש גורסים( מרוב  4 
שררה. על כל פנים עלבון לו לאדם, וגם קלון, שנסתמו דרכי מחשבתו, שהרי מה  5 

 6 מותר לו לאדם כזה מן הבהמה. 
של אדם עשויים לעורר רושם כאילו נסתמו יש ומעשהו או התנהגותו או תגובתו  7 

דרכי מחשבתו, ולו רק זמנית בלבד; ואז מטבע אנוש הוא להוכיחו בצורה זו או  8 
וצורת כינויו בתואר "מטומטם" אינה הצורה המנומסת או הלגיטימית  -אחרת  9 
 10 שבהן. 

ודי ברמיזות אלה כדי להראות, שבנסיבות המיוחדות אשר בהן הטיח המערער את  11 
"מטומטם" בפני מזכיר המועצה המקומית, הרי אם העליב אותו, כאמור המילה  12 

בסעיף...הקנס המירבי שמן הדין והצדק ניתן להטיל עליו בשל כך... הוא קנס של  13 
 14 לירה אחת". 

 15 
 16 

 17 נזכור דברים אלה, לצורך המשך דיוננו.  .8
 18 
ו, בדרכם חזרה מבילוי, נעצר במקרה שבפני, אין חולקין כי הרכב שבו ישב הנאשם כנוסע, ביחד עם חברי .9 19 

בביקורת שיגרתית של מתנדבי משא"ז. מסתבר, שביטוח הרכב פקע בשעת חצות, בעוד שהרכב נעצר לבדיקה  20 

 21 אחר חצות לערך. למקום נקרא גם השוטר גנדי קפלן.  00 ב:02בשעה 

 22 

 23  ו:וכאן באה עדותו של קפלן בפני. לדבריו 

 24 

וא נעצר על ידי שוטר דביל ואיזה שה נ:"את הדברים הבאים הוא אמר בפלאפון 25 
 26 מתנדב קוקסינל". 

 27 (. 1לפרוטוקול, ש'  8)עמ' 
 28 

 29  ב:/, שבה רושם קפלן2נ -בחקירתו הנגדית הוגשה הודעתו של העד  

 30 

"תוך כדי רישום הבחור עמד לידי ודיבר בפלאפון עם עורך דינו בקול רם כך שכולנו  31 
 32 נדב קוקסינל". נשמע. הוא אמר שנעצר על ידי שוטר דביל ואיזה מת

 33 (. 11-9, שורות 1)עמ' 
 34 

 35 הנאשם אינו מכחיש את אמירתם של הביטויים הנ"ל. אך האם התקיים היסוד הנפשי של העבירה? .10
 36 

 37 היסוד הנפשי -"כוונה" להעליב  
 38 

 39  ו:לטענת הנאשם, בעדותו .11

 40 

"ההמתנה הממושכת לבואו של השוטר קפלן ומספר המשקאות החריפים ששתיתי  41 
אותי להתנהג ולדבר בצורה לא נימוסית, והדברים שנאמרו על ידי במכשיר הובילו  42 

 43 13)עמ' הפלאפון כוונו ונאמרו לעורך דיני. ... דברי לא נאמרו ישירות אל השוטרים" 
 44 לפרוטוקול(. 

 45 
 46  נ:ובחקירתו הנגדית 

 47 

"... בפרק הזמן הזה שבו אני קצת שיכור, מת מקור ורוצה לחזור הביתה, אני באמת  48 
יארתי לעצמי שהם שומעים מה שאני אומר, הייתי כ"כ נרגז מעצם העובדה לא ת 49 
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שלמתנדבי משא"ז אין ניירת... כאשר גנדי הגיע, בדיוק נערכה השיחה שלי. אני  1 
 2 לפרוטוקול(.  14)עמ' לא התכוונתי שהם ישמעו את דברי" 

 3 
 4  ב:עד ההגנה, משה גנות, סיפר .14

 5 

ה, יום ההולדת שלי, הגענו לאותה צומת "יצאנו ממסיבה בקיבוץ חצור באותו ליל 6 
בני עייש ושם נעצרנו ע"י מתנדבי משא"ז לבדיקת רשיונות. עד כמה שזכור לי היה  7 

ולכן עיכבו אותנו. לא היו להם טפסים  24.00פרט מינורי שהביטוח פג תוקפו בשעה  8 
ולכן היו צריכים להזמין ניידת נוספת. אנחנו לא ציפינו שיעכבו אותנו לזמן כה  9 
ממושך, מן הסתם לא שבענו נחת מהמציאות הזאת. באותה עת הנאשם הרים  10 
טלפון, שיחה פרטית, שבה באמת עלו הכינויים האלה כפי שצויין, דבילים  11 

 12 וקוקסינל... כל מה שנאמר שאני הבנתי, נאמר לא בצורה ישירה... ". 
 13 לפרוטוקול(.  15)עמ' 

 14 
טויים, שהושמעו על ידו בשיחה במכשיר הפלאפון, נאמרו אמנם אני מאמין לנאשם ומקבל את הגירסה, כי הבי .13 15 

 16 בקול רם, בקירבתם של השוטרים, אך מבלי שהנאשם התכוון שדבריו יישמעו. 
 17 

אגב, גם השוטר קפלן לא יכל להעיד על כוונה כזו; הוא רק מסיק אותה, מעצם העובדה שהדברים נאמרו בקול   18 
 19 רם, בקירבת מקום. בכך, לדעתי, אין די. 

 20 
הנ"ל מחייב, לעניות דעתי,כוונה מיוחדת, מעבר לפזיזות גרידא. קדמי, בספרו הנ"ל, מסכם את  288סעיף  .14 21 

 22 ו:, כדלקמן969 - 968האפשרויות בהקשר זה, בעמ' 

 23 

העבירה  נ:"לשון החוק אינה מציגה דרישה לקיומו של הלך נפש "מסוים", לאמור 24 
 25 כל המשתמע מכך.  לפי סעיף זה הינה עבירה של כוונה "סתם", על

 26 -נטילת סיכון ממשי מדעת  ב:לאמור -נראה, אפוא, כי די בקיומה של "פזיזות" 
 27 כלפי רכיבי היסוד הפיסי, כדי לבסס הרשעה. 

עם זאת, יש גורסים כי משמעותו הבסיסית של המושג "להעליב" טומנת בחובה  28 
אין בסיס  -ה במשמעות של "חפץ" בהעלב -"כוונה להעליב"; וכי בהעדר כוונה כזו  29 
 30 להרשעה, ופזיזות גרידא לא תספיק". 

 31 
 32 בניגוד לדעה קודמת, גיבשתי עתה את דעתי, כי אין די בפזיזות )שהתקיימה בענייננו(.  

 33  ו:, שלפיו1965 -לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה  6סעיף  -ניתן להקיש לסעיף קרוב  

 34 

 35 -תר זולת הנפגע, דינו "המפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני אדם או יו
 36 מאסר שנה אחת". 

 37 
אמנם, סעיף זה מדבר במי שמפרסם "בכוונה לפגוע", אך יש לפרש את הביטוי "המעליב בתנועות, במילים..."   38 

 39 הנ"ל:  6וכו' כאילו נאמר, באותו משקל של סעיף 
 40 

 41 "המשתמש בתנועות, במילים או במעשים, בכוונה להעליב עובד ציבור...". 
 42 

הנ"ל, קבעה הפסיקה, שהגם שהביטוי "כוונה" עשוי להשתרע הן על מצב בו קיים רצון להשיג  6סעיף ובאשר ל  43 
תוצאה, והן על מצב בו לא קיים רצון להשיגה, אך קיימת מודעות להסתברות גבוהה להשגת התוצאה, אזי  44 

 45 כאשר בהגבלת חופש הביטוי מדובר, יש צורך בהוכחת הרצון. 
 46 

 47 : 219, 205( 3, פ"ד לט)בורוכוב נ' יפת 677/83כתוארו אז( בע"פ כדברי כב' השופט ברק ) 
 48 
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"החופש האישי וחופש הביטוי נסוגים כאשר קיים רצון לפגוע באחר. אותו רצון  1 
לפגוע מצדיק התערבות ציבורית בהגנה על היחיד, שכן שלום הציבור נפגע מקום  2 

אם פגיעה כזו  שאדם מפרסם לשון הרע מתוך רצון או מטרה או מניע לפגוע. גם 3 
לא קיים אותו אינטרס ציבורי בהטלת אחריות  -מסתברת היא ברמת ודאות קרובה  4 

 5 פלילית... 
דבר זה מחייב... פירוש הביטוי "בכוונה לפגוע" כמשתרע על הרצון או המטרה או  6 

 7 המניע לפגוע באחר, תוך שלילת פגיעה שאינה רצונית...". 
 8 

 9 (. 19( 1, פ"ד נב)ביטון נ' קופ 8735/96; ע"פ 133( 1פ"ד מה) ,נעים נ' רוזן 506/89)וראו גם: ע"פ  
 10 

בהעדר רצון מצד הנאשם להעליב, לא מתקיים היסוד הנפשי של העבירה. בכך יש כדי  -סופה של נקודה זו  .15 11 
 12 להביא לזיכויו. 

 13 
 14 האם "זוטי דברים"? 

 15 
ם, שלפיה יש להתייחס למקרה כאל שמא טעיתי בניתוח המשפטי הנ"ל, אברר גם את טענתו האחרת של הנאש .16 16 

 17 "זוטי דברים", ולאפשר לו להינות מהגנה זו. 
 18 

 19 יז לחוק העונשין קובע:  34כידוע, סעיף  
 20 

"לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה, אם, לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו,  21 
 22 תוצאותיו והאינטרס הציבורי, המעשה הוא קל ערך". 

 23 
 24 2125/94, לא פורסם; ע"פ )מחוזי ת"א( שלמה נ' מדינת ישראל 4874/95ל: ע"פ )לשימוש בסעיף זה ראו, למש 

 25 (. 941(, 6, דינים מחוזי, כו)ארי נ' מדינת ישראל-בן
 26 

 27 כאמור, במקרה זה מדובר באמירה לא נעימה, לא תרבותית, לא מנומסת, אך עם זאת, לא מפליגה בחומרתה.  .17
 28 
 29 

הנ"ל, קנס של לירה אחת, כאשר  עזראןבית המשפט העליון, במקרה בגין הביטוי "מטומטם" הטיל  -ונזכור   30 
 31 החוק הפלילי אז חסר את סעיף "זוטי הדברים". 

 32 
האמירה אף לא הוטחה חזיתית בפניהם של השוטר או המתנדב, אלא נאמרה בשיחת טלפון, כאשר, על פי   33 

 34 קביעתי, הנאשם אינו מתכוון לכך שדבריו אלו יישמעו. 
 35 

 36 המעשה הוא קל ערך.  -יבותיו ותוצאותיו לאור טיבו, נס 
 37 

 38 זה של "האינטרס הציבורי"? -אך מה עם האלמנט הנוסף  
 39 

 40  "אינטרס ציבורי" בעבירה של העלבת עובד ציבור .18
 41 

אותו "אינטרס  -תאומו  -יז, מזכיר לנו את אחיו  34ביטוי זה, של "אינטרס ציבורי", המופיע בסעיף  18.1 42 
 43 עה בהגשת כתבי אישום. ציבורי" המנחה את התבי

 44 זהים, ברור שדמיון רב שורר ביניהם. -גם אם אין הם תאומים 
 45 
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כיצד מיושם "האינטרס הציבורי" כאשר מפעיל היועץ המשפטי לממשלה את שיקול דעתו בעבירה זו  18.2 1 
 2 לחוק(, הקרובה לה מאוד?  255של העלבת עובד ציבור או בעבירה של זילות בית המשפט )על פי סעיף 

 3 
 4 היועץ המשפטי הנוכחי, מר אליקים רובינשטיין, הביע דעה, כי:  

 5 

"המשפט הפלילי אינו יכול להיות הפתרון לכל חולי בחברה הישראלית.  6 
יום במציאות -השתלחות חסרת רסן היא לדאבוננו עניין של יום 7 

הציבורית הישראלית... אבוי לחברה, שבתי הסוהר שלה הם כלי  8 
ארץ. אין פירוש הדבר כי לא יהיו מקרים  במערכת החינוך שלה לדרך 9 

שבהם יופעל גם המשפט הפלילי בעקבות התבטאויות. יהיו אלה מקרים  10 
 11 קיצוניים. 

... בעבירות מסוג זה... ההחלטה להעמיד לדין נבחנת ברמות שונות, עד  12 
לחוק איסור לשון הרע )לשון  4לבכירות ביותר. גם בעבירות לפי סעיף  13 

 14 288על ציבור כלשהו( והעלבת עובד ציבור )סעיף  הרע על חבר בניאדם או
לחוק העונשין...(. בנסיבות מעין אלה מוגש כתב אישום רק במקרים  15 

 16 קיצוניים". 
 17 

ראו: מאמרו: "על חופש הביטוי ועל מדיניות התביעה בעבירות של הסתה  18 

 19 . 9,6,5מד,  הפרקליטלאלימות", 

 20 

א שלא להעמיד לדין, את אזכיר גם את החלטתו של היועץ שלא לחקור, וממיל 21 

הרב עובדיה יוסף, למרות שכינה את שופטי בית המשפט העליון "רשעים, ריקים  22 

ופוחזים, סוררים ומורים, בועלי נידות, עבדים", וכיוצא באלה ביטויים. ביסוד  23 

עמדתו של היועץ הונח העקרון הגדול של חופש הביטוי; השימוש במשפט הפלילי  24 

רים, מצומצם. הוא מוצדק, לדעת היועץ המשפטי כנגד ביטוי הוא, מטבע הדב 25 

לממשלה, כאשר הביטוי כולל בחובו פוטנציאל של אלימות, או כאשר דברי זילות  26 

כנגד שופטים נאמרים כלפי שופט במשפטו של הנאשם עצמו )אעיר, במאמר  27 

מוסגר, כי אבחנה כזו, בכל הכבוד, אינה נהירה לי; אין היא עולה מהסעיף   28 

מופיעה בהנחיות יועץ, שאולי מן הדין היה להתקינן בנושא זה;  בחוק; אין היא 29 

אין היא מסבירה מדוע חמור יותר לפגוע או להעליב עובד ציבור בשעת כעס בשל  30 

 31 ענין אישי, מאשר לצאת בביטויים שהאוזן מתקשה לעכלם כנגד מוסד שלם(. 

 32 

רגע מכל מקום, גישה מצמצת זו של השימוש בכלי הפלילי הוכרה כסבירה, ב 33 

התנועה למען  3087/99שבג"צ לא התערב בה, בפרשת עובדיה יוסף )ראו: בג"צ  34 

, טרם פורסם, ניתן ביום איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה 35 

7.2.2000 .) 36 

 37 

 38 
 39 

אעיר, במאמר מוסגר, כי יש להבדיל בין מקרים של איום או חלילה פגיעה בעובדי ציבור, שאז ראוי  18.3 40 
בגישה מחמירה, לבין מקרים המסווגים כהעלבה או כזילות, שאז, כאמור, נוהגת הגישה  לדעתי לנקוט 41 

 42 המצמצמת.
 43 
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ייתכן שהגישה המצמצמת, המנשבת זה מכבר באילנות הגבוהים, טרם יושמה וטרם חילחלה כלפי   1 
 2 מטה. 

 3 הדבר איננו ראוי ואיננו רצוי; לציבור "הפשוט" עלולה להיגרם תחושה של איפה ואיפה.  
)ואין בכוונתי להיכנס במסגרת דיון זה לנושאים הגדולים, בפני עצמם, של "אכיפה סלקטיבית"   4 

טרם פורסם, ניתן ביום  שבע,-זקין נ' ראש עירית באר 6396/96ראו, למשל: בג"צ  -ומשמעויותיה  5 
( 2נ), פ"ד יפת נ' מדינת ישראל 2910/94ראו, למשל: ע"פ  -, או של "הגנה מן הצדק" ויישומה 8.6.99 6 

 7 , שכן אין הדבר מחוייב המציאות(. 221
 8 

הנ"ל מספר  255 -ו 288אוסיף, בהקשר זה, את הקריאות שתכפו לאחרונה, לביטולם של הסעיפים  18.4 9 
 10 החוקים. 

 11 
 12 כך, למשל, כתב פרופ' זאב סגל, למחרת פסק הדין הנ"ל בענין עובדיה יוסף, כי:  

 13 

 14 לת סעיף הזילות "החלטת בג"ץ מאתמול תקשה מאוד בעתיד על הפע
 15 בחוק העונשין, וכן על הפעלת סעיף של העלבת עובד ציבור. זאת לא 

רק בגלל אי העמדת הרב לדין, אלא גם בגין אי חקירתו לשם בירור כוונתו  16 
הפלילית בפרסום. החלטת היועץ המשפטי והימנעות בג"ץ מלהתערב בה,  17 

ות להלכה ואין חרף הישנות הזילות וחומרת הדברים, עושים את עבירת הזיל 18 
מורין כן. נראה שההחלטה מחייבת דיון מחודש בעצם הצורך בשימור  19 

 20 עבירות הזילות והעלבת עובד ציבור על ספר החוקים". 
 21 

 22 (. 8.2.00א,  5, עמ' הארץ)"פרשנות משפטית", עיתון 
 23 

 24 משה נגבי כתב, בימים אלו, כי: 
 25 

, היא תופעה "... הטחת דברים פוגעניים )ובהכרח מעליבים( באנשי שררה 26 
שהדמוקרטיה איננה יכולה בלעדיה... בארה"ב נקבע במפורש, כי העלבת  27 

יגונה... אין זאת אומרת שכבודם של -המשטרה היא לעיתים כורח דמוקרטי בל 28 
עובדי ציבור הוא הפקר. אם השמצתם היא שקרית ביודעין וזדונית... יש  29 

פט דיבה... לאפשר להם להגן על שמם הטוב, כמו כל אזרח, באמצעות מש 30 
א.ז.( אין ההגנה של "אמת דיברתי"  -בעבירה הזאת )של העלבת עובד ציבור  31 

ו"עניין ציבורי". זה מה שהופך את הסעיף למסוכן לדמוקרטיה... השימוש  32 
 33 בסעיף של "העלבת עובד ציבור" גם פוגע בשוויון בפני החוק...". 

 34 
 35 (. 25.2.00, 13 , מוסף שבת, עמ'מעריב -השוויון והעלבון"  -)"חוק וסדר 

 36 
, הצעת חוק פרטית לתיקון חוק 22.2.00חברת הכנסת זהבה גלאון, הגישה, ביום  37 

 38 העונשין, ולביטול סעיף זה של העלבת עובד ציבור. 
 39 

בדברי ההסבר נאמר, כי "מדינה דמוקרטית אינה יכולה להרשות לעצמה שסעיף  40 
 41 ". אנכרוניסטי זה ישרוד בספר החוקים שלה, ובוודאי שלא ייאכף

 42 
 43 

אנוכי, כמובן, לא מוחק סעיפים מספר החוקים; אינני אף זה שמפרסם הנחיות בדבר השיקולים בהעמדה  .19 44 
, הנחיות היועץ המשפטי לממשלהלדין, שחסרונן במקרה זה מורגש היטב )ראו והשוו הנחיות בעניין קרוב:  45 

(; אין בידי 13.3.92א', מיום  51.051הנחיות לתובעים בנושא העמדה לדין בעבירת ה"סוביודיצה", הנחיה מס'  46 
אף הסמכות הצנועה להביא לביטולו של כתב אישום; המחוקק הפקיד בידי רק את האפשרות לעשות שימוש  47 

 48 בהגנת "זוטי דברים". 
 49 

כשהנסיבות הן כמתואר לעיל, וכאשר "האינטרס הציבורי" הוא זה של צימצום השימוש בסעיף, דומני כי   50 
 51 חלת ההגנה. בפנינו מקרה מתאים לה
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 1 
ערך", -אני קובע, על כן, בנוסף לקביעתי בדבר העדר היסוד הנפשי הנדרש, כי, בכל מקרה, מדובר במעשה "קל .20 2 

 3 יז לחוק.  34כמשמעותו בסעיף 
 4 
 5 

 6 סוף דבר 
 7 

אין לי כל סימפטיה לנאשם, שהפגין גסות רוח וחוסר תרבות; לבי עם השוטרים והמתנדבים, העושים  .21 8 
 9 , ימים כלילות. מלאכתם נאמנה

 10 
  11 
 12 חרף זאת, מהנימוקים שפורטו לעיל, ראיתי לנכון לזכות את הנאשם מהעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.  

 13 

 14 

 15 

 16 במעמד הצדדים.  2000במרץ  12ניתנה היום ה' באדר ב תש"ס,  

 17 
 

 שופט -אבי זמיר 5129371

 18 

 k00039798p.1 19גילה / 

 20 
 21 וניסוח נוסח זה כפוף לשינויי עריכה


