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  בתי המשפט

 007727/08פ   בית משפט השלום ירושלים

 
 01/02/2010 תאריך: כבוד השופטת רבקה פרידמן פלדמן ס. נשיא לפני:

 
 

  מדינת ישראל בעניין:

 המאשימה   

  נ ג ד 

   

  אוחיון כפיר 

 הנאשם   

 

 
 הכרעת דין

 

 192עבירה לפי סעיף .  כתב האישום המתוקן שהוגש נגד הנאשם מייחס לו איומים, 1

(, ניסיון תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות "החוק")להלן:  1977 –, התשל"ז חוק העונשיןל

לחוק, והחזקת  288לחוק, העלבת עובד ציבור לפי סעיף  25)א( יחד עם סעיף 274לפי סעיף 

 .1973 –)נוסח חדש(, תשל"ג  פקודת הסמים המסוכנים)א(+)ג( סיפא ל7 סמים לפי סעיף

 

או בסמוך לכך, הגיעו  13:30בשעה  17.7.08.  על פי עובדות כתב האישום המתוקן, ביום 2

( ל"מצפה חגית" שם מתגורר ם""השוטריהשוטרים עופר רביבו ואילן רחמים )להלן: 

(. השוטרים מצאו "האוטובוס", "קרוואן"הנאשם באוטובוס אשר הוסב לקרוואן )להלן: 

סביב האוטובוס אופנועים וטרקטורונים בשלבי פירוק שונים וביקשו לבדוק האם מדובר 

 בחלקי רכב גנובים. 

נייר אשר הכילה סם באותן הנסיבות, נזרקה מתוך האוטובוס דרך אחד מחלונותיו, פיסת 

גרם נטו וכן באנג אשר משמש לעישון סם.  0.6271מסוכן מסוג חשיש במשקל כולל של 

השוטרים בקשו לערוך בתוך האוטובוס חיפוש ונכנסו לתוך האוטובוס באישורה של הגב' 

טלי חי, חברתו של הנאשם. במהלך החיפוש שערכו השוטרים באוטובוס אמר הנאשם 

(: "יא נרקומן, יא גנב, הומו, זבל, אני אישית ראיתי "השוטר"להלן: לשוטר עופר רביבו )

דולר פה ואתם גנבתם אותם". בשעה  500אותך מעשן סמים בעזרייה, יא גנב היו לי 

שהשוטר ערך חיפוש בחצר הסמוכה לאוטובוס שחרר הנאשם את כלבו מסוג פיטבול 

ועודד אותו לתקוף את השוטר (, שיסה את הכלב בשוטר, הצביע על השוטר "הכלב")להלן: 

והכלב רץ לכיוון השוטר. רק לאחר שהשוטר שלף את אקדחו וכיוון אותו לעבר הכלב 

ואיים לירות בכלב אם הכלב יתקוף אותו, לקחה חברתו של הנאשם את הכלב מן המקום. 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P170_001.htm
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בהמשך החיפוש בחצר אמר הנאשם לשוטר שידאג שיורידו אותו יש הרבה אנשים שרוצים 

 ושיחסל אותו כשישתחרר מהמשטרה. לנקום בו

גם לאחר שהובא הנאשם לתחנת המשטרה במעלה אדומים, המשיך הנאשם לאיים בכך 

שעות, אשתחרר מחר בבוקר ואז עופר  24 -שאמר לשוטר ניר סרוסי "אני אעצר היום ל

שנה, אני ארצח אותו ואת המשפחה שלו, אני יודע  20יהיה גמור, אני אשב עליו מאסר 

 וא גר".איפה ה

 

 .  בתשובתו לאישום כפר הנאשם בעובדות. 3

לכתב האישום, הם נכונים, ושבחצרו  1הנאשם הודה שפרטי מגוריו, המפורטים בסעיף 

אופנועים וטרקטורונים. הנאשם כפר בכך שזרק סם או שהסם שנמצא הוא שלו. כן כפר 

במקום אך הוא הנאשם בכך שהשוטרים ביקשו לערוך חיפוש, וטען שאכן התבצע חיפוש 

נעשה ללא הסכמה כאשר השוטרים סירבו להזדהות, קיללו אותו והפכו לו את הבית. 

 הנאשם הודה בכך שקילל חזרה את השוטרים. 

בנוגע לכלב, הנאשם הודה בכך שאמר לאחד השוטרים שאם הוא לא יזדהה, הוא ישחרר 

השוטר שלף את את הכלב, אך הכחיש כי שחרר את הכלב אל השוטרים. לטענת הנאשם, 

 אקדחו וכיוון אותו אליו ולא אל הכלב. 

לכתב  10-ו 8הנאשם הכחיש כי אמר לשוטרים את הדברים המיוחסים לו בסעיפים 

 האישום.

 

 עדויות השוטרים:.  4

השוטרים אילן רחמים ועופר רביבו, שהיו במקום האירוע, נתנו את גרסאותיהם לאירועים נשוא 
 כתב האישום. 

 

: העיד כי התבקש לערוך, יחד עם אילן רחמים, סיור ביישוב. זה היה ביבורס"ר עופר ר

הסיור הראשון שלהם במקום. מיד כשנכנסו ליישוב ראו אוטובוס נטוש המשמש למגורים 

וסביבו אופנועים וטרקטורונים במצבי פירוק שונים. החליטו לגשת למקום לבדוק מי 

התקרבו למקום, ראו בתוך האוטובוס הבעלים ומה עושים שם כלי הרכב המפורקים. כש

אנשים זזים וראו תנועה של זריקת חפץ בהיר, נייר, דרך החלון. הם ירדו מהניידת ובדקו 

חלק משלדות האופנועים והטרקטורונים אבל לא מצאו שום דבר לא חוקי. לכן ניגשו אל 

 האוטובוס ושם ראו בחור ובחורה, כשהבחור מוכר. 

תעודות שוטרים, אילן נגש לאזור בו ראו את החפץ שנזרק, והוא גם הוא וגם אילן הזדהו ב

נשאר מול הנאשם וחברתו. הנאשם כעס שהגיעו אליו גם אחרי שהתרחק ממעלה אדומים. 

בינתיים חזר אילן ובידו באנג וכן נייר ובו חומר החשוד כסם. אילן הראה את הדברים 

אמר הנאשם: "כן זה שלי, זה לנאשם ולחברתו, ושניהם הכחישו שזה שלהם. לאחר מכן 

 מה שיש, אני מעשן באופן קבוע כבר שנים ואם אני לא מעשן אני מתחרפן". 
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הם ביקשו לערוך חיפוש בבית, וטלי, חברתו של הנאשם, הסכימה. הנאשם אמר להם שוב 

ושוב שהם מציקים לו, וגם אמר שאם הם לא יפסיקו, הוא יחזור למעלה אדומים וימכור 

. הנאשם קילל אותו כל הזמן, וגם את אמו ואחותו. הנאשם אמר לו שהוא סמים לקטינים

צבוע כשהוא בא לתפוס סמים כשהוא עצמו משתמש בסמים, והוסיף שראה אותו פעמים 

רבות מעשן סמים בעזרייה. קרא לו "זונה, זבל, נרקומן, גמד, הומו" אמר לו שיטפל בו 

דולר,  500שם האשים אותם שגנבו לו ושברגע שישתחרר ממעצר הוא "יוריד אותו". הנא

וגם זרק על הרצפה מראה שהייתה במקום ואמר להם שהם שברו אותה, וגם אמר לחברתו 

 לומר שהם שברו את המראה. 

בחיפוש בתוך האוטובוס הם לא מצאו משהו לא חוקי, ויצאו מחוץ לאוטובוס כדי לחפש 

י, ותפסו אותם כרכוש החשוד שם הם מצאו שלושה ג'ריקנים צבאיים ומעיל צבא  בחוץ.

כגנוב. התנהגותו של הנאשם והקללות נמשכו גם בחוץ. הנאשם לא היה רגוע, זז ממקום 

למקום וקילל. כל הזמן דיבר בטלפון בקול רם כדי להראות להם שהוא מדבר עם 

עיתונאים, עם עורך דין ועם אביו. פתאום הנאשם אמר: "לא הזדהיתם כשוטרים אתם 

ים", רץ אל מאחורי האוטובוס וחזר כשהוא מחזיק בכלב מאיים. הנאשם בכלל לא שוטר

כיוון אליו את הכלב, נתן לו הוראות ואז שחרר את הכלב. הכלב רץ לכיוונו בנביחות, וחלף 

על פניו. הנאשם קרא שוב לכלב וניסה לתת לו שוב הוראות כדי שיתקוף אותו. ואז, מעיד 

, כיוון אותו לכלב ואמר לנאשם שאם הכלב ינסה השוטר עופר, הוא שלף את נשקו האישי

 הוא ירה בכלב. חברתו של הנאשם נלחצה וקשרה את הכלב.  -עוד פעם לתקוף אותו

בשלב מסוים הגיע למקום רכב סקודה לבן ממנו ירד אדם מבוגר שניגש אליהם. העד לחץ 

אתם לא את ידו והציג עצמו, ואז המבוגר, שהוא אביו של הנאשם, התחיל לומר לו "

יודעים מי אני, אני אדאג שלא תישארו במשטרה אפילו דקה אחת, עשיתם הרבה טעויות 

היום ואתם תשלמו עליהם". האב גם קילל אותו. בשלב מסוים כשהנאשם התעצבן וניסה 

לתקוף אותו, אביו עצר אותו. בהמשך הגיע למקום גם בחור צעיר ברכב שנעמד במקום,  

 ה לא יודע מי אני". בדיעבד יודע שזה אחיו של הנאשם. לא התערב אבל אמר לו: "את

בסיום האירוע הודיעו לנאשם שהוא עצור בחשד לתקיפת שוטרים, החזקת סמים והעלמת 

 (.4ראיות. כשהגיעו לתחנה כתב את דו"ח המעצר )ת/

לדברי העד הוא שמע שגם בתחנה הנאשם המשיך לאיים שיחסל אותו כשהוא ישתחרר 

 מהמעצר. 

 הוא נמצא בעזריה כל יום במסגרת עבודתו, אבל לא זוכר שראה שם את הנאשם. לדבריו

 

: העיד כי ביום האירוע הגיע למצפה חגית יחד עם השוטר עופר לסיור רס"ר אילן רחמים

שגרתי. זה היה הסיור הראשון שלהם במקום. כשנכנסו ליישוב ראו שכל הבתים בנויים 

שמאל, ומסביבו שלדות של אופנועים. הדבר  מצד ימין כאשר רק האוטובוס נמצא בצד

 משך את תשומת ליבם והחליטו לנסוע לראות של מי האוטובוס ומה יש שם. 
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וכשירדו מהרכב הוא הבחין בזריקה של נייר מהחלון האחורי שמאלי של האוטובוס. ניגש 

 לאזור הזריקה וראה נייר על הרצפה. הרים אותו ובפנים היה חומר החשוד כסם. בסמוך

נמצא כלי לעישון סמים. הוא חבר לעופר שעמד בפתח האוטובוס עם הנאשם וחברתו. 

הוא שאל את הנאשם האם יש עוד מישהו באוטובוס, וכשהנאשם ראה את הנייר וכלי 

העישון, הוא שאל: "מה אתה שתלת לי את זה?". הוא ועופר הודיעו לנאשם ולחברתו 

חיפוש אמר הנאשם שמה שהם מצאו זה שהם מתכוונים לבצע חיפוש במקום. בתחילת ה

לשימוש עצמי כי הוא חולה. החיפוש התבצע בנוכחותם, ולא נמצא דבר. הנאשם כל הזמן 

דולר וגם אמר לעופר שראה אותו מעשן סמים בעזריה.  500קילל, האשים אותם בגניבת 

הנאשם גם אמר לעופר שהוא "יוריד אותו". בשלב מסוים הנאשם גם זרק על הרצפה 

 אה שהייתה במקום ואמר לחברתו שתגיד שהם שברו את זה. מר

בהמשך עופר יצא אל מחוץ לאוטובוס כדי לבצע חיפוש, והנאשם שיסה בו את כלבו: 

הכלב עמד במקום מוגבה מעופר, הנאשם סימן לכלב בכיוונו של עופר והכלב נבח. עופר 

כלב. חברתו של הוא יאלץ לירות ב -הוציא אקדח ואמר לנאשם שאם הוא לא יפסיק 

הנאשם הרגיעה את הרוחות והחזירה את הכלב למקומו. בשלב מסוים הגיע למקום אביו 

 של הנאשם וביקש ממנו להזדהות. הוא הזדהה עם תעודה. האב קילל אותם. 

 (.3הנאשם נעצר והובא לתחנה עם המוצגים. מיד לאחר מכן כתב את דו"ח העיכוב )ת/

דים באותו יום. הוא לא הזדהה לפני הנאשם וחברתו לדברי העד הוא ועופר לא לבשו מ

כשוטר וגם לא שמע את עופר מזדהה, אבל מחילופי הדברים בין עופר לנאשם וחברתו, 

 הבין שעופר הזדהה לפניהם. 

 

 : גרסת הנאשם.  5

 

א.  בבית המשפט העיד הנאשם כי ביום האירוע ישב עם חברתו בבית כשהבחין בשני 

כניסה. הוא וטלי קמו וראו שהאנשים מתחילים לגעת בדברים אנשים שהגיעו לדלת ה

בבית. הוא שאל אותם מה הם עושים אבל הם לא התייחסו. אחד מהם התחיל להיכנס 

לתוך האוטובוס ולחטט בדברים. שאל שוב מי הם אך הם לא ענו. רק אחרי כשעה ראה 

להתקשר בחוץ את הרכב שלהם ואז הבין שהם שוטרים. הנאשם הסביר שלא חשב 

למשטרה, למרות שלא ידע מי האנשים שמחטטים לו בבית, כי ידע מניסיון שהמשטרה לא 

 תגיע.  

קודם לכן אחד השוטרים אמר לו שהוא מצא מאחורי האוטובוס נייר, והוציא מהכיס 

 חתיכת נייר. הוא ביקש לראות מה זה, אך השוטר לא הסכים ושם את הנייר בחזרה בכיס. 

אמר לשוטרים שאם הם לא יזדהו הוא יאלץ להוציא אותם, ואז אחד לדברי הנאשם הוא 

מהם, בשם עופר רביבו, התחיל לקלל אותו: "הומו, פדופיל". הוא מכיר את עופר בפנים כי 

היה רואה אותו בעזריה עם עבריינים, אבל לא ידע את שמו ולא ידע שהוא שוטר. הוא 

המשיך להפוך ולשבור דברים בבית. נגרר איתו לקללות וקילל את עופר בחזרה. עופר 
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דולר אותם תכנן לתת מתנה, והשוטרים כנראה  500באותו יום התחתן בן דודו והיו לו 

הפילו את הכסף כי הוא לא מצא אותו. כשראה את הבלגן שעושים השוטרים, יצא החוצה 

ו כדי להתקשר לאביו. האב אמר לו לשאול אותם שוב לשמם. הוא עשה זאת, ועופר ענה ל

שהוא לא צריך תעודה כי יש לו אקדח. כשמסר זאת לאביו, האב אמר לו להוציא אותם 

אם לא יוצאים מהשטח או מזדהים כשוטרים, הוא מהשטח. לכן אמר לשוטרים שהם 

ישחרר את הכלב. ואז עופר הוציא אקדח, כיוון לו לראש ואמר "אם תשחרר את הכלב אני 

אתן לך כדור". לכן הלך הצידה כדי לחכות לאביו. כשאביו הגיע ושאל אותם מה הם 

חו ג'ריקנים עושים, השוטרים תקפו גם את האב ואמרו לו לא להתערב. לאחר מכן הם לק

של האוטובוס שהיו זרוקים בשטח, וגם מעיל צבאי של חברתו, אמרו לו שזה רכוש גנוב 

 והודיעו לו שהוא מעוכב. 

 שעות, והפכו את הבית.  3 -השוטרים היו במקום במשך כ

 בעקבות האירוע הוא פנה למח"ש, יחד עם אביו ועם חברתו. 

 

 "משופצת".  ב.  גירסתו של הנאשם בבית המשפט היא גירסה

הגירסה הכנה ביותר, מנקודת מבטו של הנאשם, והקרובה ביותר לאירועים כפי שקרו, 

 . 1ת/ -ניתנה על ידי הנאשם מיד לאחר האירוע, כאשר נחקר במשטרה 

בהודעתו טען הנאשם שביום האירוע הגיעו לביתו שני בלשים, שאחד מהם הוא מכיר 

יה עם ערבים ומעשן איתם סמים. עופר נכנס אישית בשם עופר, כי ראה אותו יושב בעזר

לביתו וישר החל להפוך דברים. לאחר כמה דקות הבלש השני יצא החוצה, וחזר עם נייר 

מקופל שאמר שיש בו סמים, אבל לא הסכים להראות לו את הנייר. השוטרים הרסו לו את 

אך השוטר  הבית וקיללו. הוא התעצבן וקילל אותם חזרה. הוא ביקש מהשוטר את פרטיו

סירב. לכן אמר לשוטר שאם הוא לא מזדהה, הוא ישחרר עליו את הכלב. בתגובה, השוטר 

הוציא את נשקו, כיוון אותו אליו ואל הכלב ואיים שיתן לו כדור בראש. לכן קשר את 

הכלב. השוטרים המשיכו להרוס את הבית ולבסוף לקחו שלושה ג'ריקנים ומעיל צבאי 

 ששייך לחברה שלו. 

שם אישר כי הוא משתמש בסמים לעיתים רחוקות. עם זאת הכחיש שהוא או חברתו הנא

זרקו משהו מהחלון וטען כי החומר החשוד כסם לא שייך לו, ולדבריו "אולי הוא בא עם זה 

 בכלל". 

לשאלה "למה ניסת לתקוף את השוטרים כאשר הלכת והבאת את הכלב שינשוך אותם?" 

 כשוטר". הנאשם הכחיש כי איים על השוטרים. השיב "כי הוא לא רצה להזדהות 

 

 בהודעתו זו מודה הנאשם בחלק גדול מטענות השוטרים, המהוות בסיס לכתב האישום:

הנאשם הודה כי הוא מכיר אחד השוטרים, את עופר, ומכאן שטענתו המאוחרת כי לא ידע 

מלאה של שמדובר בשוטרים איננה הגירסה הנכונה. יתכן שהנאשם לא ידע את זהותם ה

השוטרים, וככל הנראה, בניגוד לעדותו של השוטר עופר רביבו, ובהתאם לעדותו של 
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השוטר אילן רחמים, השוטרים לא הזדהו לפניו, אך הוא ידע כי מדובר בשוטרים. תמיכה 

לכך ניתן למצוא גם בעובדה שבמשך שעה ארוכה )לטענת הנאשם שלוש שעות( התעמת 

עת לא מצא לנכון להזעיק משטרה, אף שלטענתו  הנאשם עם השוטרים, ובכל אותה

 אנשים זרים נכנסים למקום מגוריו והורסים את המקום, אלא הזעיק את אביו.

הנאשם אף מודה בהעלבת עובד ציבור, אף כי לטענתו הדברים נאמרו בתגובה לדבריו של 

 השוטר. להדבריו "כי הוא קילל אותי ואני החזרתי לו..."  

"ואז אמרתי לו שאם  -ר כי איים על השוטר שישחרר עליו את הכלב בנוסף, הנאשם מאש

 אתה לא מהזדהה אני ישחרר עליך את הכלב". 

  -הנאשם אף מאשר כי לאחר שהשוטר שלף את אקדחו, בעקבות איומיו, קשר את הכלב 

"ואז קשרתי את הכלב". דהיינו, הנאשם, כטענת השוטרים, אכן שיחרר את הכלב שהיה 

לכן, שחרור שמשמעותו, כעדות השוטרים, ניסיון לתקוף אותם באמצעות קשור קודם 

 הכלב, וזאת כדי להכשילם במילוי תפקידם. 

בנוסף, לשאלה "למה ניסת לתקוף את השוטרים כאשר הלכת והבאת את הכלב שינשוך 

 אותם" לא הכחיש הנאשם כי עשה כן, אלא השיב "כי הוא לא רצה להיזדהות כשוטר". 

 

סתו הראשונית מיד לאחר האירוע, למעשה הודה הנאשם בהעלבת עובד ציבור, בכך, בגיר

 באיומים על השוטר ובניסיון לתקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות. 

 

.  בנוסף לאיומי הנאשם כי ישסה את כלבו בשוטרים, כאמור הנאשם אף איים על 6

 השוטר עופר כי יתנקם בו ויחסל אותו. 

יבו, כי הנאשם אמר לו: "שברגע שאני אשתחרר מהמשטרה על כך העיד השוטר עופר רב

הוא יוריד אותי, הוא אמר שיש הרבה אנשים במעלה אדומים שיש להם חשבון פתוח 

(. גם בהמשך, כשהנאשם 18איתי, הם מתים להוריד אותי והוא ידאג שיורידו אותי" )עמ' 

חרר ממעצר הובא לתחנת המשטרה, שמע את הנאשם ממשיך לאיים שלאחר שהוא ישת

 (.19הוא יחסל אותו )עמ' 

 (.10גם השוטר אילן רחמים העיד שהנאשם אמר לעופר: "אני עוד אוריד אותך" )עמ' 

כאמור הנאשם מכחיש כי איים על השוטר עופר, אולם לעדותם של השוטרים תמיכה 

בעדותו של השוטר דודו יוסף, אשר גבה את הודעותיו של הנאשם. על פי עדותו,  בהיותו 

בתחנת המשטרה צעק הנאשם ואמר שהוא עוד ידאג לחסל את עופר, אותו הוא מכיר 

שנה,  20מקודם, ואחרי שהוא ישתחרר ממעצר הוא יגיע לביתו של עופר: "אני אשב עליו 

אני ארצח אותו ורק מחר ישחררו אותי, אני ארצח אותו ואת המשפחה שלו ואני יודע 

 גם כתב מזכר על כך.  (. לדברי העד הוא6איפה הוא גר" )עמ' 

עדותו של עד זה, שאינו קשור כלל לאירוע, היתה מהימנה, וגם בחקירה נגדית, במסגרתה 

נחקר בעיקר על ענינים הקשורים במעשיהם של השוטורים האחרים ועל לוחות זמנים 

 הקשורים בהתרחשות בענינים, ולא נחקר בענין זה. 
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 מכאן שהוכחה גם עבירת האיומים. 

 

 שאלות נותרות לבירור מעבר לעובדות בהן הודה הנאשם.  .  שתי7

האם היה בהסכמת הנאשם או חברתו והאם היה  -האחת, שאלת החיפוש באוטובוס 

 מוצדק. 

 השני, האישום בהחזקת סם מסוכן. 

 שני ענינים אלה כרוכים זה בזה, אך התשובה איננה בהכרח אחידה. 

 

חשיבות לשאלה זו, שכן דבר לא נתפס למעשה אין כל  -לענין החיפוש באוטובוס 

באוטובוס, וגם הסם שנתפס היה מחוץ לאוטובוס. עם זאת, הנאשם ייחס לשאלה זו 

 חשיבות רבה, אולי בשל התנהגותו באירוע, ולפיכך אתייחס לכך, ולהלן מסקנותי:

 ראשית, אני מקבלת את גירסת השוטרים לפיה מצאו סם מסוכן מחוץ לקרוואן. 

 שוטרים עילה וסמכות לערוך חיפוש אחר סמים בקרוואן. מכאן שהיתה ל

 זאת ועוד, לטענת השוטרים, החיפוש נעשה בהסכמת טלי חברתו של הנאשם. 

הנאשם מכחיש כי היתה הסכמה כזו. לטענתו, השוטרים נכנסו לאוטובוס והחלו לחטט 

א סמים בדברים. לדבריו, בשלב הראשון כשהגיעו ניגש אליו אילן רחמים ואמר לו שמצ

 מאחורי האוטובוס. 

ואולם, טלי העידה כי הגיעו שני אנשים "ונכנסו לתוך הקרוואן והתחילו להגיד שרוצים 

לעשות חיפוש וזה ונכנסו. שאלו אם אני מסכימה ואמרתי שלא. בכל זאת הם התחילו 

להפוך שם דברים ולשבור דברים ולהוציא דברים מהמגירות. שאלתי אותם מי הם והם 

ם שוטרים אבל הם לא הזדהו". גם בחקירתה הנגדית העידה "אחד השוטרים אמרו שה

 שאלו אותי אם אפשר לעשות חיפוש ואמרתי להם שלא". 

גירסה זו של טלי, לפיה לא הסכימה לחיפוש, איננה הגיונית, שכן משטרחו השוטרים 

לבקש את רשותה לערוך חיפוש, ולאחר מכן ערכו חיפוש, סביר להניח שקיבלו את 

הסכמתה או לפחות הבינו כי היא מסכימה. שהרי אלמלא כן כלל לא היו מבקשים את 

רשותה. לפיכך לענין זה אני מעדיפה את גירסת השוטרים לפיה החיפוש נערך בהסכמתה 

 של טלי. 

 

לענין זה לא הוכח מעבר לספק סביר כי הסם שנתפס  -לענין החזקת סם על ידי הנאשם 

 . במקום הושלך על ידי הנאשם

ראשית, לטענת השוטרים הסם הושלך כאשר הגיעו למקום, בטרם יצרו קשר עם הנאשם. 

באותו שלב ספק אם הנאשם בכלל הבחין בשוטרים, שעל פי עדותו של עופר יתכן שהיו 

(. לכאורה, באותו שלב לא היתה לנאשם כל סיבה להניח שיערך 25עדיין בתוך רכבם )עמ' 

 רשותו סם, לא היתה סיבה שישליך את הסם החוצה. חיפוש באוטובוס, כך שאם היה ב
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שנית, גם אם הושלך דבר מה מהאוטובוס, אין זה בהכרח סם, בפרט כאשר מחוץ 

לאוטובוס, ליד הסם, נמצא בקבוק המשמש כבאנג לשימוש בסמים. לא ברור כיצד "ינחת" 

 סם שהושלך בדיוק ליד הבקבוק, שלגביו לא נטען כי נזרק מהאוטובוס. 

ית, תגובתו המיידית של הנאשם למציאת הסם, כפי שהעידו העדים, תומכת שליש

בגירסתו כי הסם לא שייך לו: אילן העיד שהדבר הראשון שאמר לו הנאשם כאשר ראה 

אצלו את הסם, הוא: "מה אתה שתלת לי את זה?" כלומר: הכחשה מיידית, זאת אף 

 סמים.שהנאשם לא הכחיש ואינו מכחיש כי לעיתים הוא משתמש ב

 רביעית, הנייר בו היה מונח הסם המסוכן לא נשלח לבדיקת טביעת אצבעות. 

 חמישית, בעדויות השוטרים, לענין השלכת הסם, נמצאו סתירות ותמיהות: 

על פי עדותו של השוטר אילן רחמים, הוא הבחין בזריקה של נייר מהחלון האחורי 

וד לחלון האחורי השמאלי בחלק (. לדברי הסם נתפס בצמ9השמאלי של האוטובוס )עמ' 

 (. 10החיצוני שלו, מחוץ לאוטובוס )עמ' 

 (. 25עופר העיד על הצד השמאלי של האוטובוס, לא האחורי )עמ' 

עופר אישר כי לא עמדו באותו צד אלא בצד השני, ולטענתו "האוטובוס היה שקוף, כולו 

 זכוכיות מסביב". 

, חלונות אטומים לחלוטין. סביר להניח 1נ/ באוטובוס כפי שצולם בתקופה מאוחרת יותר,

שזה היה גם המצב בעת האירוע, בהתחשב בכך שהאוטובוס שימש את הנאשם וחברתו 

 למגורים.

 (.24עופר אף אישר כי השביל ממנו הגיעו היה נמוך מהמקום בו עמד האוטובוס )עמ' 

פס במקום ואין בנסיבות אלה, לא ניתן לקבוע כי מה שראו השוטרים היה השלכת סם שנת

 די במה שראו השוטרים כדי להוכיח מעבר לספק סביר כי הנאשם החזיק בסמים. 

 

 .  לפני סיום הכרעת הדין יש מקום להתייחס לשני עדי הגנה שהעידו מטעם הנאשם:8

 

, מי שהייתה חברתו של הנאשם במועד האירוע, כיום אשתו, העידה עדות טלי אוחיון

שונה בפרטים מהותיים כמו בענין בקשת השוטרים לערוך  דומה לזו של הנאשם, אם כי

חיפוש ברכב. לאור ניתוח עדותו של הנאשם כמפורט לעיל, אין בעדותה של טלי כדי 

 להוסיף דבר שיש בו כדי לסייע לנאשם. 

 

, אביו של הנאשם, הגיע למקום בסופו של האירוע, לאחר שהנאשם התקשר מאיר אוחיון

 להזעיקו. 
 

5129371 

 עדותו של האב, היתה מגמתית ואיננה מקובלת עלי. 54678313

 

 סיכום:.  9
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לאור האמור לעיל, אני מזכה את הנאשם מעבירה של החזקת סמים, ומרשיעה אותו 

בעבירת איומים, עבירה של ניסיון תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, ועבירה של העלבת 

 עובד ציבור. 
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