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  נגד

  
   )אסיר( 029839768סאמר שלבי ת"ז    משיב: ה

  ע"י ב"כ עוה"ד איסלא! סרוג'י 
  מטע! הסניגוריה הציבורית

 

 פסק די)
  1 

  2 

 3בפנינו ערעור המדינה על גזר דינו של בית משפט השלו� בחיפה (כב' השופטת הבכירה א.   א.

 4(עשרה)  10), 1975, לפיו נגזרו על המשיב (יליד 17"12"35023ת"פ "ב 10.4.18קנטור) מיו� 

 5חודשי� למש�  9 *) וכ+ מאסר מותנה ב+   * 5.12.17חודשי מאסר בפועל, שיחושבו מיו� מעצרו (

 6  שלוש שני� כשהתנאי הוא שהמשיב לא יעבור עבירת אלימות במשפחה מסוג פשע. 

  7 

 8  בכתב האישו� המתוק+ במסגרת הסדר טיעו+, נכללו שני אישומי�.   ב.

  9 

 10כי במועדי� הרלוונטיי� לכתב האישו� היו המשיב והמתלוננת  ,באישו� הראשו+ צוי+

 11הצעיר שבה� יליד  2002הגדול שבה� יליד  ,שנה, ולה� חמישה ילדי� משותפי� 16"נשואי� כ

2015 .  12 

  13 

 14תק- המשיב  ,במספר הזדמנויות שונות ,5.12.17כי בשלושת החודשי� שקדמו לתארי�  ,נטע+

 15פני ילדיה� בכתפיה ובידיה וכ+ איי� עליה בפניה, את המתלוננת בכ� שתפס אותה בחוזקה ב

 16  כי יהרוג אותה ויתאבד.  ,ובפני בני משפחתה

  17 

 18החל המשיב להאשי� את המתלוננת כי היא מנהלת קשר טלפוני ע�  2017במהל� אוקטובר 

 19  גבר אחר והמשיב המשי� להאשימה ג� לאחר שהמתלוננת שללה את הדברי�. 

 20ספר� הופיע בטלפו+ הנייד של המתלוננת עד שלבסו- המשיב א- החל להתקשר לאנשי� שמ

 21  שבר את המכשיר שלה. עקב כ� עזבה המתלוננת את הבית ושהתה בבית הוריה. 
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 1המשיב הפציר בה לשוב לבית� וכעבור מספר ימי� אכ+ שבה המתלוננת, עברה לישו+ בחדר 

 2ד בתנאי� א� התנה את השימוש במכשיר הניי ,הילדי� והמשיב נת+ לה מכשיר נייד חדש

 3  שוני� ובי+ היתר שהמכשיר יוחזק במטבח הבית. 

  4 

 5בהיות המתלוננת והמשיב במטבח הבית נטל המשיב סכי+ מטבח  2017במהל� נובמבר 

 6שהייתה על השיש ניגש למתלוננת הצמיד את הסכי+ לצווארה ואמר לה: "כ� אני אשחט 

 7  אות�". 

 8ובתגובה איי� עליה המשיב כי  המתלוננת ביקשה מ+ המשיב להתגרש משו� שהוא אינו שפוי

 9  יהרוג אותה ואת עצמו וה� לא יתגרשו. 

 10בהמש�, הסיר המשיב את הסכי+ מצווארה של המתלוננת והחל לספר לה, בעודו אוחז בסכי+ 

 11  על גברי� שרוצחי� את נשותיה�.  ,בידו

  12 

 13 סמו� לחצות נכנס המשיב לחדר הילדי�, ש� שכבה אותה עת המתלוננת ושאל 5.12.17ביו� 

 14אותה היכ+ היא הניחה אתמול את המכשיר הנייד. המשיב תפס בשיערה של המתלוננת מש� 

 15שאמרה  ,2007ילידת  ,בו, הורה לה לקו� והמתלוננת החלה לבכות. בשל כ� התעוררה הבת

 16המשיב בתגובה הכה אותה בראשה . שהמכשיר הנייד היה מונח על השולח+ במטבח ,למשיב

 17  ל הילדה בקיר והיא חשה כאב בראשה. וכתוצאה מ+ המכה נחבט ראשה ש

 18המשיב אחז בצווארה של המתלוננת והורה לה לומר היכ+ המכשיר הנייד. המתלוננת בכתה 

 19  התיישבה בי+ השניי� כדי לגרו� למשיב לחדול ממעשיו.  ,2007ילידת  ,והילדה

  20 

 21משיב להזעיק עזרה. ה ,2003יליד  ,המשיב עזב את המתלוננת והילדה הלכה לחדרו של אחיה

 22ואילו המתלוננת ניגשה לחלו+ החדר כדי  ,הל� בעקבות הילדה, דח- אותה ומש� בשיערה

 23  לצעוק לעזרה ואזי סגר המשיב את החלו+. 

 24לחדר הילדי�, שב ותפס המשיב בשתי ידיו את  ,2007 תיליד ,כשחזרו המתלוננת והבת

 25צווארה של המתלוננת בחוזקה, הצמיד אותה לקיר ולח/ על צווארה. המתלוננת החלה לבכות 

 26  עד שעזב אותה המשיב והל� לחדר השינה שלו. 

  27 

 28  כתוצאה ממעשי� אלה נגרמו למתלוננת סימני� אדומי�, שפשופי� ומתיחות קלה בצווארה. 

  29 

 30מייחסת המדינה למשיב עבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות באישו� זה 

 31 ;(עבירה אחת) 1977"(ג) של חוק העונשי+, התשל"ז382+  380מחמירות (בת זוג) לפי סעי- 

 32) לחוק העונשי+ (מספר 1(ב)(382+  379תקיפה סת� בנסיבות מחמירות (בת זוג) לפי סעי- 

 33+  379(קטי+ שעליו הנאש� אחראי) לפי סעי- עבירות); תקיפה סת� בנסיבות מחמירות 

 34של חוק העונשי+ (מספר  192ואיומי� לפי סעי-  ,) של חוק העונשי+ (עבירה אחת)2(ב)(382

 35  עבירות). 

  36 
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 1לחדרו של המשיב,  ,2002יליד  ,נכנס הב+ 2012"ל 2011כי בי+ השני�  ,באישו� השני נטע+  ג.

 2אותו ברגלו השמאלית באמצעות חגורת  המשיב החל לצעוק עליו על כ� שנכנס לחדר והכה

 3  עור ועקב כ� נגרמו לב+ שני סימני� ברגלו. 

  4 

 5ואת הב+  ,2002יליד  ,, במספר רב של הזדמנויות תק- המשיב את הב+2017"ל 2013בי+ השני� 

 6  בכ� שסטר לה� על פניה� בשל ציוני� שלא השביעו את רצונו של המשיב.  ,2003יליד 

  7 

 8שני הבני� הנ"ל לבית הספר. באותו יו� בשעות אחר הצהרי�  לא הלכו 2015במהל� שנת 

 9והחל להכות� ברגליה�  ,הגיע המשיב לחדר�, צעק עליה� מאחר ולא הלכו לבית הספר

 10סימ+ אדו� ברגלו הימנית על  ,2003יליד  ,ובגב� באמצעות מקל.  כתוצאה מכ� נגר� לב+

 11  ירד ד� ברגליו.  ,2002יליד  ,ולב+ ,הבר�

  12 

 13בכ�  ,2006יליד  ,, בשתי הזדמנויות שונות תק- המשיב את בנו2017"2016 במהל� השני�

 14שסטר לו על פניו בגלל אי שביעות רצונו מציוניו של הב+ בבית הספר. כתוצאה מכ� בכה הב+, 

 15  נגרמו לו סימני� אדומי� בפניו והוא חש כאב בפניו. 

  16 

 17בכ� שסטר לו  ,2002יליד  ,היכה המשיב את הב+ 2017ודצמבר  2017סמו� לחודש מאי 

 18  בצווארו ובעט בו ברגלו. 

 19לבית הספר ולפיכ� הגיעו המשיב, המתלוננת והב+  ,2002יליד  ,איחר הב+ 2017בספטמבר 

 20לשיחה ע� המחנ� ובמהל� השיחה ע� המחנ� בעט המשיב ברגלו של הב+ ואיי� עליו שא� 

 21  יאחר פע� נוספת לבית הספר הוא "יראה לו מה זה". 

  22 

 23 368של תקיפת קטי+ או חסר ישע לפי סעי-  ותיחסת המדינה למשיב עבירבאישו� השני מי

 24+  379עבירות); תקיפה סת� בנסיבות מחמירות לפי סעי-  5ב' (א) סיפא לחוק העונשי+ (

 25של חוק העונשי+ (עבירה  192ואיומי� לפי סעי-  ,) של חוק העונשי+ (ריבוי עבירות)2(ב)(382

 26  אחת). 

  27 

 28ואזי השתנה מעמדו  ,, ומעצרו נמש� עד שנית+ כנגדו גזר הדי+5.12.17המשיב נעצר ביו�   ד.

 29  לאסיר. 

  30 

 31בבית משפט קמא הודה המשיב בעובדות כתב האישו� והורשע  22.2.18בדיו+ שהתקיי� ביו� 

 32  בהתא�. 

  33 

 34ואול� הסנגורית  ,ב"כ המדינה ביקשה באותה ישיבה להפנות את המשיב לקבלת תסקיר

 35  כי היא מוותרת על התסקיר ומבקשת לטעו+ לעונש בישיבה לאחר מכ+.  ,הודיעה

  36 
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 1 ,בפני בית משפט קמא מסרה המתלוננת עדות אופי וציינה 12.3.18בישיבה שהתקיימה ביו�   ה.

 2  שהיא מדברת מידי יו� ע� המשיב ולדבריה הוא מתחרט על מה שעשה. 

 3ינוי אצל המשיב והיא שמחה שהיא חשה שחל ש ,בתשובה לשאלת הסנגורית טענה המתלוננת

 4הייתה שהמשיב ישוחרר הואיל והיא קמא בקשתה בפני בית משפט . על כ� שה� ילכו לטיפול

 5  והילדי� זקוקי� לו. 

  6 

 7אביו של  ,לדבריו. כר של המשפחהמַ  ,כ+ נשמעה עדות אופי מפי מר ענבטאווי רשיד"כמו

 8ומדובר בבית מכובד  ,הנוטל חלק בוועדות סולח בישוב, המשיב הוא מהאנשי� המכובדי�

 9  ומשפחה טובה. 

 10כשנשאל העד ענבטאווי הא� הוא יודע מה מיוחס למשיב, ענה העד שהיה סכסו� בי+ המשיב 

 11בהמש�  "וכל ב) אד! היו! מסוכ) להיות ב) אד! ישר"בהמש� אמר בי+ היתר: . לבי+ רעייתו

 12סו. על "שקורה לאנשי! אפילו אנשי! מכובדי! במדינה שנופלי! בעניי) סכאמר: 

 13  . משפחה"

  14 

 15הסנגורית הגישה לעיו+ בית משפט קמא חוות דעת של מכו+ "מבט אחר" למת+ שירותי�   ו.

 16ר ציי+, בי+ יתר הדברי�, אמעור� חוות הדעת מר פאדי ס. 3.3.18פסיכולוגיי� מתארי� 

 17כי היה לו תסכול רב על  ,שהמשיב נטל אחריות על העבירות שביצע כלפי רעייתו וילדיו וטע+

 18  חוסר שביעות רצונו כהורה מתפקוד� של הילדי� בתחו� ההתנהגותי והחינוכי.  רקע

 19 המשיב ציי+. כי הבדיקה התקיימה במכלול הביקורי� של בית המעצר קישו+ ,ציי+סמאר מר 

 20  הביע חרטה על מעשיו. , וכ+ כי מעצרו הציב עבורו גבול ברורבפניו, 

  21 

 22שלאור� שנות נישואיה היה המשיב אב  ,לבי+ המתלוננת היא ציינה סמארבשיחה בי+ מר 

 23כי מזה שני� הוא נוהג כלפיה ביחס חשדני  הוסיפה,א�  ,משפחה אחראי, מסור ודואג

 24כי לאור� כל השני� לא פגע בה המשיב פיסית  ,המתאפיי+ בקנאה רבה. עוד הוסיפה

 25  והתנהגותו האלימה החלה בשלושת החודשי� שקדמו למעצרו של בעלה. 

 26 המשיב, היא"ע� בעלה א� לאחר ששוחחה טלפונית ,להתגרש המתלוננת לאחר המעצר שקלה

 27מביע חרטה כנה ולדבריה, המשיב אינו ממשי� ונוקט כלפיה כבעבר בדפוס שהוא התרשמה 

 28  של שליטה. 

 29כי הוא התרש� מתהלי� חיובי של התבוננות עצמית שהמשיב מצליח לערו�  ,ציי+סמאר מר 

 30אי מעצר, מבטא רצו+ כ+ ואמיתי לשק� את חייו בחודשי� האחרוני� בה� הוא שוהה בתנ

 31  ולהשתלב בטיפול כדי להתמודד בצורה מקדמת יותר ע� קשייו הזוגיי� וההוריי�. 

  32 

 33בדק נ, קיימת אצל המשיב פרוגנוזה טיפולית גבוהה הואיל ומדובר בסמארלדעתו של מר 

 34תית. המבטא רצו+ ויכולת טובה לעריכת שינוי חיובי בהתנהלותו הזוגית והמשפח

 35יהיה בעל השלכות שליליות ברמה  ,וממוש� בפרט ,הטלת עונש מאסר בפועל ,להתרשמותו
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 1הטיפולית מאחר והוא יגביר את הריחוק הרגשי בי+ המשיב לבי+ רעייתו וילדיו וכ+ יגרו� 

 2  להפרת האיזו+ האישי והכלכלי שהמשיב השיג בחייו בשני� האחרונות. 

 3נהגותו האלימה של המשיב פחתה וסיכויי שיקומו רמת הסיכו+ להישנות הת סמארלדעת מר 

 4תוכנית טיפולית פרטנית המתייחסת לצרכיו הטיפוליי�  בוהי�. לפיכ� הכי+ עבורו מר סמארג

 5במישור ההורי ובמישור הזוגי. התוכנית הטיפולית אמורה להתקיי� בתדירות של אחת 

 6  לשבוע במש� שנה. 

  7 

 8רצ- העבירות שביצע המשיב על פני שני�  ב"כ המדינה הצביע בפני בית משפט קמא על  ז.

 9כי הערכי� החברתיי� שנפגעו הינ� שמירה על שלמות  ,כמפורט בכתב האישו� המתוק+ וציי+

 10טחו+ האישי ועל שלוות הנפש של הפרט. קיי� יהגו- מפני פגיעה פיסית והגנה על תחושת הב

 11מתבצעות בתא צור� ברור להג+ על ערכי� אלה והוא מתחדד כשאות+ עבירות אלימות 

 12שאמור לשמש מקו�  ,המשפחתי כלפי בת הזוג או כלפי הקטיני� בתו� בית המשפחה

 13ובמקו� זאת הופ� הוא למקו� בו שולטי� כוח הזרוע והאימה. עוד הדגיש ב"כ  ,מבטחי�

 14המדינה, כי מדובר בריבוי עבירות על פני פרק זמ+ של מספר שני�, חלקו של המשיב הוא 

 15ה להיגר� עלול היה להיות גבוה יותר אלמלא פסק רק עקב התלונה והנזק שצפוי היבלעדי 

 16  ומעצרו של המשיב. 

  17 

 18שבית משפט קמא יקבע מתח� אחד בגי+ התנהלות המשיב בביתו לאור�  ,ב"כ המדינה ביקש

 19חודשי מאסר  42"חודשי מאסר ל 24מתח� העונשי ההול� לטעמו הוא בי+ הכל התקופה כש

 20, רצ- הזמ+, המשיב את בהתחשב בשיטתיות של מעשיתנאי וקנס, וז"בתוספת מאסר על

 21הפומביות שבה� נערכו, הפתאומיות והאכזריות הכרוכה בהכאת ילדי� קטיני� במספר 

 22לכ+ לדעת ב"כ המדינה יש להטיל עונש מאסר בפועל באמצע . הזדמנויות תו� שימוש בחפצי�

 23  המתח� המבוקש. 

  24 

 25  ות. ב"כ המדינה ציי+ שאי+ לחובת המשיב הרשעות קודמ

  26 

 27כי מדובר בחוות דעת פרטית בעוד  ,הדגיש ב"כ המדינה סמארבאשר לחוות דעתו של מר 

 28מבוססי� על שיחה  סמארשנית+ היה לפנות לשירות המבח+. למעשה מקורות המידע של מר 

 29  טלפונית אחת ע� אשתו של המשיב וראיו+ קליני אחד שער� ע� המשיב. 

 30נערכה הבדיקה שבו  תו יו�, פרק הזמ+לטעמו, דלות המפגשי� שהתקיימו כול� באו

 31וממצאיה, מצביעי� על כ� שרב הנסתר על הגלוי ואי+ בחוות הדעת התייחסות למסכת 

 32  העבריינית החמורה על פני שני� רבות. 

 33לגבי ילדיו הקטיני� של המשיב,  סמארלמשל, אי+ כל התייחסות בחוות דעתו של מר  ,כ�

 34כ+ הפנה ב"כ ""כ המדינה, היא קצרה ולקונית. כמוולגבי שאר הענייני� ההתייחסות, לדעת ב

 35  המדינה את בית משפט קמא לפסיקה רלוונטית. 
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 1שג� היא סבורה שיש לקבוע מתח� ענישה אחד לכל מסכת האירועי�. עוד  ,הסנגורית ציינה  ח.

 2כי המשיב כבר בפתח משפטו, הודה בכתב האישו� המתוק+ מה שמבטא את  ,ציינה הסנגורית

 3וההכרה בבעייתיות  ,הודאתו הכנה, הרצו+ ליישר הדורי� , אתות האמיתיתנטילת האחרי

 4  שבהתנהגות המתוארת בכתב האישו�. 

 5שבכל הנוגע לאישו� הראשו+, דהיינו, הפגיעה ברעייתו של המשיב, מדובר בפרק  ,עוד ציינה

 6  זמ+ של שלושה חודשי� כשהסנגורית לטעמה רואה בכ� אירוע נקודתי. 

 7  ל הנוגע לאישו� הראשו+, מדובר באלימות בר- הנמו�. לדעת הסנגורית, בכ

  8 

 9האירוע הדומיננטי הוא האירוע בו המשיב נוטל סכי+ ומצמיד לצווארה של המתלוננת לעיני 

 10בגדר כ� סבורה הסנגורית,  ,בנו ולכ� צריכה להיות ממוקדת החומרה. יתר המעשי� ה�

 11  אלימות בר- הנמו�. 

 12בר- הנמו� התוצאה  ,כביכול ,יש הרבה מעשי� שה� כשבית משפט קמא העיר לסנגורית שא�

 13היא שהר- הופ� להיות גבוה, ושמדובר במי שמטיל אימה לאור� תקופות ארוכות השיבה 

 14שאי+ המדובר באלימות בת שני� ארוכות אלא מדובר במעשי� שנמשכו כשלושה  ,הסנגורית

 15  חודשי� על רקע חשדות של המשיב שיש לרעייתו קשר ע� אד� אחר. 

  16 

 17אשר למעשי האלימות כלפי הילדי� (האישו� השני) הצביעה הסנגורית על כ� שעור� חוות ב

 18כי המשיב חווה תסכול רב באינטראקציה מול ילדיו על רקע חוסר  ,תרש�ה סמאר הדעת מר

 19שביעות רצונו כהורה מתפקוד� בתחו� ההתנהגותי והחינוכי וקיי� קושי אצל המשיב להכיל 

 20אי+ המדובר בהורה המתעלל בכוונה בילדיו  ,ע� הילדי�. כלומר חווית תסכול באינטראקציה

 21אלא התנהגותו נובעת מקשיי� שקיימי� אצל המשיב לווסת את המערכת והקשיי� שהוא 

 22נתקל בה� בחינו� ילדיו על רקע סירוב� ללכת לבית הספר, ולכ+ דבר זה צרי� לטעמה של 

 23  הסנגורית להישקל לקולא. 

  24 

 25שהוגשו מטע� הסנגורית ג� אישור עולה  ,וכ+ מעיו+ בגזר הדי+ ,תיק בית משפט קמאמעיו+ ב

 26, ואול� וכ+ מסמ� מטע� ראש העיר ,רואה חשבו+ על כ� שהמשיב ניהל עסק בשני� האחרונות

 27  לא מצאנו בתיק בית משפט קמא ובתיק הערעור עותק של מסמכי� אלה.

  28 

 29עה חודשי מאסר בפועל , מתח� הענישה אמור לנוע בי+ מאסר מותנה ועד שבהסנגורית לדעת

 30  בגי+ כל האירועי�. 

 31כ+ הפנתה הסנגורית למנעד פסיקה שלפיה נדונו נאשמי� בעבירות דומות, כשה� נעדרי "כמו

 32ולא המתח�  ,לחודשיי� מאסר בפועל או מספר חודשי� לריצוי בעבודות שירות ,עבר פלילי

 33ת נשותיה� באופ+ הגבוה לו טע+ ב"כ המדינה, וזאת ג� כשמדובר היה בנאשמי� שתקפו א

 34  בענייננו באישו� הראשו+. כפי שתואר המתואר בכתב האישו� ואיימו עליה+ 
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 1בענייננו,  אילוו ,תסקיר חיובייא הגישה נכלל בית משפט קמא העיר לסנגורית שבפסיקה שה

 2  לא הייתה נכונות מצד המשיב לפנות לקבלת תסקיר. 

  3 

 4שיב מבי+ את התנהלותו הפסולה והגיע שהמ ,הסנגורית הוסיפה וציינה בפני בית משפט קמא

 5 , והמשיב אכ+ לתובנות שמצבו מחייב נטילת אחריות ככל שהוא רוצה בטובת התא המשפחתי

 6  והתא המשפחתי.  ,ילדיו ,למע+ אשתובכ� רוצה 

  7 

 8תהא לה השלכה  ,וממוש� בפרט ,לטענת הסנגורית שליחת המשיב לעונש מאסר בפועל בכלל

 9  שלילית ברמה הטיפולית. 

  10 

 11  המשיב בדבריו לבית המשפט הביע את צערו ואת רצונו לחזור למשפחתו ולביתו. 

  12 

 13ציי+ בית משפט קמא, כי באישו� הראשו+ מדובר באלימות,  10.4.18ביו� בגזר הדי+ שנית+   ט.

 14 הבת הקטינה, א� ג� כלפי  ,שהחלה כשלושה חודשי� לפני מועד המעצר, בעיקר כלפי בת הזוג

 15ע לביצוע העבירות באישו� הראשו+ הוא החשד של המשיב כי הרק. שנחלצה לעזרת אמה

 16  המתלוננת מנהלת קשר טלפוני ע� גבר אחר. 

  17 

 18  . 2011באישו� השני מדובר בעבירות אלימות של המשיב כלפי ילדיו הקטיני� החל משנת 

 19כי מדובר בהטלת  ,כי מ+ התיאור העובדתי שבכתב האישו� עולה ,מציי+ בית משפט קמא

 20 אימה, פחד ומגבלות של ממש על בת הזוג ועל הילדי� תו� פגיעה בפרטיותה של בת הזוג

 21  ובאוטונומיה שלה לחיות את חייה וכ+ להשתמש במכשיר הטלפו+ ללא הפרעה.

  22 

 23בית משפט קמא הפנה למדיניות הענישה כעולה מ+ הפסיקה הרלוונטית לרבות חובתו של בית 

 24פעה של אלימות בתו� המשפחה ולהג+ על הצד המוכה שלא תמיד כוחו המשפט לשרש את התו

 25"ההרתעה אמורה לבוא לביטוי על ידי הטלת עונש מאסר משמעותי על. עומד לו להג+ על עצמו

 26  . ))22.6.92( יצחק ב) דוד נ' מדינת ישראל 2037/92(ע"פ מנת שיראו וייראו 

  27 

 28כי לפי עקרו+ ההלימה, הערכי� החברתיי� שנפגעו, מידת הפגיעה  ,בית משפט קמא קבע

 29מתח� הענישה ההול�  ,מדיניות הענישהבבאות� ערכי�, והנסיבות הקשורות בעבירה ו

 30  חודשי מאסר בפועל.  24"למעשי העבירה שביצע המשיב נע בי+ שישה חודשי מאסר ל

  31 

 32ות נשוא כתב האישו� אירוע בית משפט קמא קיבל את עמדת שני הצדדי� שיש לראות בעביר

 33אחד ולכ+ החליט בית משפט קמא לקבוע מתח� הול� לאירוע כולו ולגזור עונש כולל לכל 

 34א� להביא בחשבו+ כי מדובר במספר עבירות ובמכלול מעשי� שהתפרסו על תקופה  ,העבירות

 35  של מספר שני� ביחס לקטיני�, ועל מספר חודשי� ביחס למתלוננת בת הזוג. 
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 1כי המשיב הודה  ,נוגע לנסיבות שאינ+ קשורות בביצוע העבירה, ציי+ בית משפט קמאבכל ה  י.

 2 .בהזדמנות הראשונה משתוק+ כתב האישו� לקולא במסגרת הסדר דיוני ללא הסכמה עונשית

 3וכ+ נחסכה עדות  ,בית המשפטמו ,הודייתו של המשיב חסכה מזמנ� של הצדדי�, מ+ העדי�

 4ככל שחוקרת הילדי� הייתה מאשרת את  ,דת הילדי�העלרבות  המתלוננת בבית המשפט

 5וכ+ נחסכה העדת בני משפחה נוספי�. בהודיה זו ראה בית משפט קמא ג� משו�  ,העדת�

 6מצוי במעצר  . המשיבנטילת אחריות והוסי-, שאי+ למשיב הרשעות קודמות מכל סוג שהוא

 7ר קשי� מתנאי כשתנאי המעצ ,. מדובר במעצרו הראשו+5.12.17ליכי� מאז העד תו� ה

 8  מאסר. 

  9 

 10שהיא והילדי� רוצי�  ,שהמתלוננת בדבריה לפרוטוקול ציינה ,בנוס-, ציי+ בית משפט קמא

 11  וכ+ רוצה המתלוננת שהמשיב יעבור טיפול.  ,וצריכי� את המשיב בבית

  12 

 13כי התרש� שג� ילדיו של המשיב מתגעגעי� אליו וכאשר ה� נכחו  ,בית משפט קמא ציי+

 14  בדיו+ ה� רצו אליו בשמחה לחבקו. 

 15  המשיב עצמו אמר שהוא מצטער ומעוני+ לחזור הביתה למשפחתו. 

 16בית משפט קמא ג� הפנה לכ� שהמשיב עבד עד מעצרו כמנהל עסק בתחו� ההובלות 

 17  במשאיות ובי+ לקוחותיו חברות וקבלני� גדולי� והוא פרנס את משפחתו בכבוד. 

  18 

 19העיר בית משפט קמא, שהמשיב ובאת כוחו לא ביקשו את הפניית המשיב לשירות בנוס-   י"א.

 20ר שכיה+ בעבר כקצי+ מבח+ אל ידי מר פאדי סמהמבח+ אלא בחרו לפנות לאבחו+ וטיפול ע

 21בכיר והלה נפגש ע� המשיב ושוחח טלפונית ע� המתלוננת ולהתרשמותו נוטל המשיב 

 22המשיב התקשה לבחו+ . אחריות על העבירות שבוצעו מתו� תסכול באינטראקציה מול ילדיו

 23  אלטרנטיביות להתמודדות ע� הקשיי� ההתנהגותיי� שהפגינו  ילדיו. 

  24 

 25באשר להתנהגות החשדנית של המשיב כלפי רעייתו ציי+ מר - בית משפט קמא, כי מוסי

 26לחשיבה רכושנית וקנאית כלפי טייה שחשדנות זו אינה מבוססת והיא מעידה על נ ,סמאר

 27שהמשיב הוא אב משפחה אחראי, מסור  ,למתלוננת התברר סמארמ+ השיחה בי+ מר . האשה

 28חס חשדני המתאפיי+ בקנאה רבה והתנהגותו שמזה מספר שני� נוהג כלפיה בי ,ודואג

 29האלימה כלפיה החלה בשלושת החודשי� שקדמו למעצר, א� להתרשמות המתלוננת מביע 

 30  המשיב חרטה ומבקש לשק� את היחסי� הזוגיי� ביניה�. 

  31 

 32שרמת הסיכו+ להישנות התנהגותו האלימה של המשיב פחתה, סיכויי  ,התרש� סמארמר   י"ב.

 33עבור המשיב תכנית טיפולית פרטנית המתייחסת לצרכיו  סמאר + בנה מרשיקומו גבוהי�, ולכ

 34וקיימת לדעתו פרוגנוזה  ,ה+ במישור ההורי וה+ במישור הזוגי ,השיקומיי� של המשיב

 35  טיפולית גבוהה. 
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 1בית משפט קמא היה ער לכ� שלהבדיל מתסקיר שירות המבח+ שתפקידו מעוג+ בחקיקה 

 2צו המבח+, אי+ הדבר כ� כשמדובר בתוכנית שיקומית עמידה ב"וקיימות סנקציות על אי

 3וולונטארית וא� יחליט המשיב שאינו מעוני+ להשתלב בטיפול לא תהא סנקציה שתגרו� לו 

 4  לעשות כ+ בניגוד לרצונו. 

  5 

 6מדובר ברצ- התנהגות שבסיכו� הדברי�, הציב בית משפט קמא לנגד עיניו את העובדה   י"ג.

 7טחונ� יבאופ+ שערער את ב ,וכ+ כלפי הילדי� לאור� שני� ,אלימה של המשיב כלפי בת זוגו

 8 ,א� מאיד� גיסא, אי+ להתעל� מעברו הנקי של המשיב ,האישי ופגע בשלוות נפש� ובגופ�

 9  ושבכוונתו לעבור, וכ+ אי+ להתעל� מעמדתה של המתלוננת.  ,מ+ ההלי� הטיפולי שעבר

  10 

 11חודשי�  10סר בפועל לתקופה של לנוכח כל אלה, הטיל בית משפט קמא על המשיב עונש מא

 12חודשי� למש� שלוש שני� כשהתנאי הוא  9), וכ+ מאסר מותנה ב+ 5.12.17החל מיו� מעצרו (

 13  שהמשיב לא יעבור כל עבירת אלימות במשפחה מסוג פשע. 

  14 

 15כי שגה בית משפט קמא בגזר דינו בשני מישורי�:  ,בערעורה המונח בפנינו טוענת המדינה  י"ד.

 16חודשי  24"בכ� שקבע שמתח� הענישה ההול� נע בי+ שישה חודשי מאסר להמישור האחד 

 17ולטעמה של המדינה היה על בית משפט קמא לקבוע מתח� ענישה הול� גבוה  ,מאסר בפועל

 18  יותר. 

  19 

 20בר- הנמו� של שגזר על המשיב במישור השני שגה בית משפט קמא בכ� שמיק� את העונש 

 21העונש שנקבעו אינ� מתיישבי� ע� העיקרו+ המנחה לטענת המדינה, ה+ המתח� וה+ . המתח�

 22לא נית+ ביטוי ראוי לפגיעה בערכי� החברתיי� שנפגעו מביצוע . דהיינו, ההלימה ,בענישה

 23העבירות שביצע המשיב למרות שמעשיו פגעו באופ+ קשה ועמוק בזכות בני משפחתו לשלמות 

 24  נומיה של רעיית המשיב וילדיו. האוטולרבות  ,גופ�, כבוד�, ביטחונ� האישי, הגופני והנפשי

  25 

 26מצביעה המדינה על ריבוי העבירות שביצע המשיב לפי המתואר בכתב האישו�  כ+"כמו

 27וכ+ העובדה שהעבירות בוצעו  ,נסיבותיה+, ביצוע העבירות לאור� תקופה ממושכת המתוק+,

 28במתלוננת אל מול ילדיה� המשותפי� של בני הזוג, וכ+ בילדי� המשותפי� אל מול אמ�, 

 29  דבר המלמד על פגיעה ניכרת וממושכת.

  30 

 31כי מעשיו של  ,למרות שבית משפט קמא עמד על חומרת המעשי� וציי+מדגישה המדינה, כי 

 32י המתלוננת והילדי�, הרי בסופו של דבר המשיב הטילו אימה, פחד ומגבלות של ממש כלפ

 33בבואו לקבוע את המתח� ההול� ואת עונשו של המשיב, לא נת+ בית משפט קמא משקל הול� 

 34  . בה+ בוצעו העבירותלחומרה ולנסיבות 

  35 
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 1המדינה הפנתה לפסיקה לפיה יש להחמיר בענישה כלפי מי שמבצע עבירות אלימות במשפחה 

 2  ). 11.10.07( 7פסקה , ישראל פלוני נ' מדינת 6758/07ע"פ  –

  3 

 4לטעמה של המדינה, אי+ בנסיבות שמנה בית משפט קמא, ה+ הנסיבות הקשורות בביצוע 

 5וה+ הנסיבות שאינ+ קשורות בביצוע העבירות, כדי להוביל  ,העבירות בה+ הורשע המשיב

 6 והעונש הקל מדי שגזר בית משפט ,לקביעת מתח� הענישה הנמו� אותו קבע בית משפט קמא

 7את  לטענת המדינה,י+ בה� כדי לשק-, בענישה שאה+ במתח� ו ה+ מדובר. קמא על המשיב

 8  חומרת העבירות בה+ הורשע המשיב. 

  9 

 10כי שגה בית משפט קמא משנת+ משקל מכריע לחוות הדעת הפרטית  ,עוד טוענת המדינה  ט"ו.

 11+ למרות ובכ� שנמנע מלהפנות את המשיב לתסקיר שירות המבח ,שהוגשה מטעמו של המשיב

 12ששירות המבח+ הוא הגו- המקצועי והניטראלי האמו+ על בחינת הג�  ,שהמדינה ביקשה זאת

 13  של נאשמי�.  �סיכויי השיקו

  14 

 15בכ� שנת+ משקל מכריע למסקנות חוות  , לטענת המדינה,באופ+ מיוחד שגה בית משפט קמא

 16  הדעת הפרטית בנוגע לפרוגנוזות הטיפוליות באשר לסיכויי השיקו� של המשיב. 

 17מה  ראכבר בשלב הטיעוני� לעונש חלק ב"כ המדינה על האמור בחוות דעתו של מר פאדי סמ

 18ג� שחוות דעתו מבוססת על פגישה אחת ויחידה ע� המשיב ושיחה טלפונית אחת ע� 

 19  אשת המשיב.  –המתלוננת 

  20 

 21קיי� קושי ממשי להתבסס על חוות הדעת שנערכה מבלי שקדמה לה בחינה לטענת המדינה, 

 22מעמיקה של מערכת היחסי� והדינמיקה המורכבת בי+ המשיב לבי+ בני משפחתו כעולה 

 23  כתב האישו�. מעובדות 

  24 

 25נת+ משקל מכריע לתוכנית הטיפולית המוצעת בחוות  ,בית משפט קמא, כ� טוענת המדינה

 26ר הג� שמדובר בתוכנית עתידית. אי+ כל אינדיקציה ברורה לכ� אהדעת של מר פאדי סמ

 27שהמשיב אכ+ ישת- פעולה בתכנית ואי+ אינדיקציה לכ� שהסכמתו להשתת- בתכנית היא 

 28  ה לזכות בהקלה בענישה. כנה ושלא מתו� מטר

 29או  יחיד א� מעשיו מלמדי� על כ� שאי+ המדובר במעשה ,אמנ� אי+ למשיב הרשעות קודמות

 30  פעמית. "במעידה חד

 31היל�  +סטית במש� מספר שני� בהימדובר, לטענת המדינה, בהתנהלות אלימה ורצידיב

 32ה מלמדי� על בני משפחתו והשרה בבני משפחתו אווירת אלימות. כל אלעל המשיב אימי� 

 33  מסוכנותו הרבה ועל הצור� הממשי להרתיעו מפני חזרה על מעשיו. 

  34 
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 1שבית משפט קמא לא נת+ משקל הול� לכ� שחלקו של המשיב  ,עוד נטע+ בערעור המדינה  ט"ז.

 2בביצוע העבירות הוא בלעדי. המשיב הוא שיז� את המעשי� אות� ביצע במתלוננת ובילדיו 

 3  יתר להעדר עברו הפלילי.  ומנגד נת+ בית משפט קמא משקל

 4עוד נטע+, כי בית משפט קמא נת+ משקל משמעותי לעמדתה של המתלוננת כפי שהובאה בפני 

 5בית המשפט וכפי שהובעה במסגרת חוות הדעת הפרטית וזאת למרות שעור� חוות הדעת 

 6  הפרטית לא נפגש ע� המתלוננת פני� אל פני� אלא הסתפק בשיחת טלפו+. 

  7 

 8מערכת בכל הנוגע ל שלא נעשתה בדיקה מעמיקה ,ות מבח+ סבורה המדינהבהעדר תסקיר שיר

 9  בי+ המשיב כיו�. להיחסי� בי+ המתלוננת 

  10 

 11כי בית משפט זה יתערב בקביעת מתח� הענישה ההול�, בערעורה מכא+ עתירת המדינה 

 12ויגזור עליו בגדרי המתח� עונש מאסר בפועל לריצוי מאחורי סורג  ,יחמיר בעונשו של המשיב

 13  ובריח העולה בקנה אחד ע� מדיניות הענישה הנהוגה בעבירות מסוג זה. 

  14 

 15חודשי  36ב"כ המדינה הפנה בהקשר זה לפסיקה בה הוטלו על נאשמי� בעבירות מסוג זה 

 16               ועפ"ג (מחוזי חיפה) ,)20.9.10( דדו) נ' מדינת ישראל 6464/10רע"פ : מאסר בפועל

 17  . מדינת ישראל נ' רוני איסקוב 14"06"34360

  18 

 19 42"חודשי מאסר ל 24לכ� שמתח� הענישה ההול� ייקבע בי+ בערעורה  עוד עותרת המדינה

 20העונש שיוטל על המשיב יהא במרכזו של המתח� כעתירת המדינה שו ,חודשי מאסר בפועל

 21  בפני בית משפט קמא. 

  22 

 23הובא לידיעתנו שלא התקיי� דיו+ בעניינו , 28.6.18בישיבה הראשונה שהתקיימה בפנינו ביו�   י"ז.

 24יתר על הבקשה לניכוי שליש מתקופת ושל המשיב בוועדת השחרורי� הואיל והמשיב ו

 25  . 13.9.18מאסרו, כ� שהמשיב אמור להשתחרר ממאסרו (בשי� לב לקיצור המינהלי) ביו� 

  26 

 27ח+ בפני בית פנינו לסנגורית בשאלה מדוע לא היה המשיב מעוני+ בהזמנת תסקיר שירות המב

 28משפט קמא (כפי שביקש ש� ב"כ המדינה) ותשובתה הייתה שהדבר נבע מ"שיקולי� 

 29  סנגוריאליי�". 

  30 

 31וכ� אכ+ עשינו  ,ציינו בפני הצדדי� שבדעתנו להורות על הזמנת תסקיר שירות המבח+

 32  . 28.6.18בהחלטתנו מיו� 

  33 

 34יחסיו הזוגיי� ע�  כי המשיב תיאר את מערכת ,נמסר 1.8.18בתסקיר הנושא תארי�   י"ח.

 35המתלוננת לאור� השני� כמאוזנת, ואול� בשנה שקדמה לאירועי� חלה רגרסיה במערכת 

 36לטענתו בשל חשדותיו כי המתלוננת מנהלת קשר טלפוני ע� גבר אחר. כתוצאה מכ�  ,הזוגית
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 1 ,מתאפיינת המערכת הזוגית במתיחות א� כי המשיב שלל אלימות פיסית כלפי המתלוננת

 2  שכ+ מצבי הקונפליקט והחשד גרמו אצלו לתחושות תסכול ועלבו+.  ,עי� הנדוני�למעט האירו

  3 

 4שלעתי� הוא נוהג כלפיה� באלימות במיוחד עקב  ,באשר להתנהגותו כלפי ילדיו טע+ המשיב

 5עדרות� מבית הספר ומשו� שהישגיה� הלימודיי� נמוכי�. המשיב רואה זאת כאקט יה

 6  א� כיו� מבי+ שתגובותיו פוגעניות והוא אמור להתנהג אחרת מול ילדיו.  ,חינוכי

  7 

 8שכשנה טר�  ,בשיחה של שירות המבח+ ע� המתלוננת תמכה היא בדבריו של המשיב וציינה  י"ט.

 9א� בשנה האחרונה צצו מתחי� עקב  ,הגשת תלונתה נגד בעלה הקשר הזוגי ביניה� היה תקי+

 10ננת שללה שהמשיב נהג כלפיה בקנאה לאור� השני� וכ+ החשדות של המשיב כלפיה. המתלו

 11  למעט באירועי� הנדוני�. ,שללה אלימות פיסית מצדו כלפיה

  12 

 13שהיא חשה כאב רב וסבל עקב התנהגותו האלימה של המשיב כלפיה ומעצ�  ,המתלוננת ציינה

 14המחשבה שהוא חושד בה בבגידה. התרשמות שירות המבח+ הייתה שמדובר באשה פגועה 

 15א� היא לא דיווחה על חוויה נוכחית של איו� מצד המשיב כלפיה וכלפי הילדי�  ,בהועצו

 16  את המשיב. כי הילדי� מבקשי� לראות  ,וציינה

  17 

 18א� היא הביעה  ,שהמשיב יוצר עמה קשר טלפוני יומי מ+ הכלא ,המתלוננת ציינה

 19  אמביוולנטיות כלפי חזרתה לבית המשות- ולניהול חיי� משותפי� עמו. 

 20 "לילדי�, תיארה המשיבה שהאלימות העיקרית הייתה כלפי הב+ הבכור עקב איבאשר 

 21המשיב את התנהלותו  פסהסכמתו לבקשותיו של המשיב או בהקשר ללימודיו ולדבריה, ת

 22  כאקט חינוכי. 

 23  כיו� הילדי� מביעי� געגוע למשיב ורצונ� לחיות עמו.

  24 

 25ובאשר לעובדות כתב האישו�  שאי+ לחובת המשיב הרשעות קודמות ,שירות המבח+ ציי+  כ.

 26  המתוק+ נושא המשיב באחריות מלאה למעשיו. 

 27שלאירועי� האלימי� קד� ויכוח ע� המתלוננת עקב חשדותיו שהיא בוגדת  ,המשיב הסביר

 28לדבריו, הדבר נבע . כמתואר בכתב האישו� ,בו, והוויכוח הסלי� לאלימות קשה מצדו

 29 ,התנהגותה של המתלוננת באות� מצבי� כתוצאה מאובד+ שליטה וחוסר יכולת להכיל את

 30  א� כיו� מבי+ הוא, לדבריו, שבהתנהגותו פגע בבת זוגו ובילדיו מבחינה רגשית ופיסית. 

 31שבת זוגו וילדיו יוכלו לסלוח לו  ,המשיב הביע את רצונו לשמר את התא המשפחתי וקיווה

 32  לחזור לחיי� משותפי�.  ,ולאחר שיתחיל בהלי� טיפולי ,ויסכימו בהמש�

 33המשיב הביע הבנה שהשימוש באלימות כלפיה� נובע מבורות וחוסר הבנה והביע רצו+ לעבור 

 34  תהלי� טיפולי כדי ללמוד אי� להתמודד בסיטואציות כאלה. 

  35 



  
  לערעורים פלילייםמשפט -בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

05
54537 עפ"ג
  )אסירמדינת ישראל נ' שלבי( 18
  

  2018אוגוסט  09

   

 27מתו�  13

 1התרשמות שירות המבח+ היא שהתנהגותו האלימה והפוגענית של המשיב משקפת את קשייו 

 2  משברי� במערכת הזוגית והמשפחתית. להתמודד ע� לחצי� רגשיי� ו

  3 

 4המשיב ביטא תסכול וחוסר אוני� עקב ריחוקו מילדיו ונראה, כ� צוי+ בתסקיר, שחווית 

 5המאסר, במיוחד וזהו מאסרו הראשו+, וכ+ ההליכי� המשפטיי� כנגדו, כל אלה מהווי� גור� 

 6חל תהלי� טיפולי כי לאחרונה הוא ה ,מטלטל ומרתיע עבורו. המשיב ציי+ בפני שירות המבח+

 7  בנושא אלימות במשפחה, (מפגש קבוצתי אחת לשבוע) ועד כה הוא השתת- בשני מפגשי�. 

  8 

 9הביע רצו+ להשתלב כ+ זה ו יהשתתפותו בתהלי� טיפולבשהוא רואה חשיבות  ,המשיב ציי+

 10  בתהלי� טיפולי אחרי שחרורו מ+ הכלא. 

  11 

 12שהמשיב שוהה באג- אסירי עבודה  ,הבכלא עול תהסוציאלי תמ+ המידע שנתקבל מ+ העובד  כ"א.

 13ומקיי� שיחות מעקב  ,, עובד במטבח, מתפקד באופ+ חיובי ללא בעיות משמעת22.4.18מאז 

 14  ע� העובד הסוציאלי של האג- ומשולב בתוכנית תה"ל (תוכנית לשיקו�/שחרור). 

 15 17 על פני חיי�" הנמשכתכישורי להשתת- לאחרונה בקבוצה ראשונית "המשיב כ+ החל "כמו

 16מטרתה עבודה על "מעגל העבירה". עד כה השתת- המשיב בשני מפגשי� וההיכרות ומפגשי� 

 17  עמו ראשונית. 

 18ונמצא  ,בנוס-, משולב המשיב בקבוצת תקשורת בינאישית, ניהול כעסי� וקבוצת תקשורת

 19  בשלב ראשוני בקבוצה. 

 20יע מודעות רק לאחרונה גילה המשיב מוטיבציה לטיפול ומב ,להערכת העובדת הסוציאלית

 21  ראשונית לחלקי� האלימי� באישיותו. 

  22 

 23קתי תקי+ וכי המשיב בעל תפקוד תעס ,בפרק הערכת הסיכו+ להישנות והסיכוי לשיקו� צוי+  כ"ב.

 24ומגלה בדר� כלל אחריות ומחויבות לתפקידי� השוני� בחייו. המשיב מתקשה להביע רגשות 

 25ות פנימית ולהבי+ את הפערי� בי+ תיאורו את התנהגותו ננומחשבות וכ+ מתקשה לערו� התבו

 26  בדר� כלל לבי+ התנהגותו כפי שבאה לביטוי בעבירות המתוארות. 

  27 

 28להערכת שירות המבח+ המשיב בעל דפוסי התנהגות נורמטיביי� בדר� כלל ללא קווי� 

 29  עברייניי� באישיותו. 

 30ולשלוט על רגשותיו יחד ע� זאת, ההתרשמות היא שהמשיב מתקשה לווסת את דחפיו 

 31בהתנהגותו ועלול במצבי לח/ ומשבר בזוגיות ובמשפחה להגיב באימפולסיביות, בתוקפנות 

 32  ובאלימות. 

  33 

 34המשיב, כ� צוי+ בתסקיר, מגלה אמפטיה כלפי אשתו וילדיו. יש הבנה ראשונית לחלקו של 

 35  יצוע העבירות על ידו. בהמשיב בדינמיקה הזוגית והמשפחתית וב

  36 
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 1  עוד צוי+ בתסקיר, כי ניכר שהמתלוננת וילדיו אינ� חוששי� מפניו. 

  2 

 3להישנות מקרי�  +מ+ האבחו+ שנער� אודות המשיב ההתרשמות היא שעדיי+ קיי� סיכו

 4להערכת שירות המבח+ א� ישולב המשיב בעתיד בטיפול  .בכתב האישו�כפי שתוארו  דומי�

 5  ת הסיכו+ תפחת. אלימות במשפחה קיי� סיכוי שרמבייעודי לטיפול 

  6 

 7אמנ� המשיב מכיר בהתנהגותו האלימה כלפי בת זוגו וילדיו באירועי� הנדוני�, א� הוא 

 �8 הואיל והאירועי� יפולסיביממתקשה להכיר ולקבל שקיימי� בו חלקי� אלימי� ואי

 9  הנדוני� הינ� חריגי� להתנהלותו בדר� כלל. 

  10 

 11ההתרשמות היא שתקופת המעצר והמאסר המלצה מציי+ שירות המבח+, כי הכו� ויסהבפרק   כ"ג.

 12ניהולו של הלי� פלילי כנגדו בגי+ עבירות כמו ג�  ,של המשיב, והפנייתו לשירות המבח+

 13גרמו להפרת האיזו+ במבנה המשפחה ולהכרה בצור� לעריכת  ,אלימות כלפי בת זוגו וילדיו

 14שברי� בזוגיות שינוי. המשיב מביע כיו� נזקקות למעורבות טיפולית במטרה להתמודד ע� מ

 15  וילדיו בעתיד.  וולהימנע מהתנהגות אלימה ותוקפנית כלפי בת זוג

 16המשיב הביע את רצונו לשמר את התא המשפחתי וביטא את רצונו לשפר את מערכת היחסיי� 

 17  בינו לבי+ רעייתו וילדיו. 

  18 

 19שירות המבח+ מציי+, כי הבנתו של המשיב שהוא פגע ברעייתו ובילדיו, ונכונותו לקחת חלק 

 20בהלי� טיפולי לצור� שינוי, מהווי� בסיס להערכה שהשתלבות בתוכנית טיפולית 

 21אינטנסיבית במסגרת שירות המבח+ עשויה להפחית את הסיכו+ להישנות ההתנהגות האלימה 

 22  כלפי בת זוגו וילדיו. 

  23 

 24נוכח התרשמות שירות המבח+ משינוי הדרגתי שחל בעמדותיו של המשיב, המשקפות כיו�   כ"ד.

 25בשלות לגעת בדפוסי התקשורת הכוחניי� והאלימי� שאפיינו אותו ביחסיו הזוגיי� 

 26כי השתלבותו של המשיב במסגרת טיפולית הממוקדת  ,וההוריי�, סבור שירות המבח+

 27  שנות המעשי�. ית תתרו� להפחתה לסיכו+ בהיבאלימות זוג

  28 

 29נוכח האמור לעיל, ממלי/ שירות המבח+ להטיל על המשיב צו מבח+ למש� שנה ומחצה 

 30  במסגרת שירות המבח+ החל מיו� שחרורו מ+ המאסר. 

  31 

 32מ+ המאסר יערו� שירות המבח+ הערכת סיכו+ מחודשת ולפי ממצאיה  המשיב לאחר שחרור

 33את רמת הסיכו+ להישנות שעליה יתווה שירות המבח+ תכנית טיפולית שמטרתה להפחית 

 34  . 18.1.18הצביע שירות המבח+ בתסקיר המעצר שהוגש ביו� 
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 1שבפרק "הערכת הסיכו+  ,, טענה ב"כ המדינה5.8.18בישיבה השנייה שהתקיימה בפנינו ביו�   כ"ה.

 2להישנות" כותבת קצינת המבח+ שהמשיב מתקשה לערו� התבוננות פנימית, מתקשה לווסת 

 3את דחפיו ולשלוט על רגשותיו והתנהגותו ועלול במצבי לח/ ומשבר בזוגיות ובמשפחה להגיב 

 4  ות ובאלימות. נבתוקפ

 �5 שא� המשיב מכא+, שלפי התסקיר קיימת רמת מסוכנות למרות ששירות המבח+ התרש

 6  יעבור טיפול בעתיד יש סיכוי שרמת הסיכו+ תפחת. 

 7א� הוא נמצא  ,המשיב שולב בכל מיני קבוצות, כי עולה מ+ התסקירמוסיפה ב"כ המדינה, ש

 8בכול+ בשלבי� הראשוניי� ורק מתחיל להביע מודעות ראשונית להתנהגותו האלימה, ושירות 

 9  המשיב.  מציי+ שקיימת בעייתיות בהתנהלותו שלהמבח+ 

  10 

 11עוד טענה ב"כ המדינה, שקיימת בעיה הנובעת מכ� שבסיומו של התסקיר ממלי/ שירות   כ"ו.

 12  בתוק- מיו� שחרורו של המשיב מעונש המאסר בפועל. המבח+ על הטלת צו מבח+ 

  13 

 14  הפנינו את ב"כ המדינה לשלושה פסקי די+ בנושא זה: בתשובה לטענתה זו, 

 15  ). 17.3.13( לאוחנה נ' מדינת ישרא 4167/12ע"פ 

 16  ). 16.5.13( ב) סימו) נ' מדינת ישראל  6338/12ע"פ 

 17  ). 20.10.14( מדינת ישראל נ' עדי אלסי) 3609/14ע"פ 

  18 

 19מיו� בתוק- כי האפשרות להטלת צו מבח+  ,לאחר עיו+ בפסקי הדי+ טענה בפנינו ב"כ המדינה  כ"ז.

 20 ,אי+ המדובר במקרה חריג, לטענתה, ובענייננו ,שמורה למקרי� חריגי� ,אסרהשחרור מ+ המ

 21כי א� באד� שלאור� שני� תק- את ילדיו עד כדי גרימת סימני חבלה. אי+ המדובר במקרה 

 22של אובד+ עשתונות באופ+ חריג אלא במי שזו הייתה חלק משגרת החינו� שלו וביטוי לתפיסות 

 23  המעוותות של חינו�. זאת בנוס- להתנהגותו כלפי המתלוננת. 

  24 

 25מתסקיר שירות המבח+ עולה, כ� ציינה ב"כ המדינה, שבעוד שמחוות הדעת הפרטית למעשה, 

 26כלפי המתלוננת באה על רקע חשד נהגותו של המשיב של פאדי סמאר נית+ היה להבי+ שהת

 27שהתנהגות זו החלה עוד קוד� לכ+,  ,של קיו� קשר ע� גבר אחר הרי מ+ התסקיר עולה

 28ביות של המשיב כלפיה הייתה לאור� כל שנות והמתלוננת א- מציינת שהקנאה והאובססי

 29  הנישואי+ וע� הזמ+ הדבר הקצי+. 

  30 

 31עוד בטר� החלו  ,)2017בשנת שהמשיב הודה שבחודש ספטמבר ( ,עוד ציינה ב"כ המדינה

 32החשדות בדבר קשר לכאורה ע� גבר אחר, החל המשיב לתקו- את המתלוננת ומכא+ 

 33וע� הזמ+ קיבל  ,שהתקיפה איננה על רקע הקנאה אלא מדובר במי שבמש� שני� התנהג כ�

 34  הדבר ביטוי חרי- כלפי המתלוננת. 
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 1וגע בבנות הזוג כי המסר שהועבר בפסיקת בית משפט קמא הוא מסר שפ ,ב"כ המדינה סבורה

 2שהוטל העונש  לטענת ב"כ המדינה, בביצוע עבירות מסוג זה.נאשמי� שהורשעו ובילדיה� של 

 3למרות האמור בתסקיר שירות המבח+ אי+ הצדקה וכ+ סבורה היא כי  ,הוא קלעל המשיב 

 4  להותיר על כנו את העונש שנגזר על ידי בית משפט קמא. 

  5 

 6כנגד ענישתו , וה+ ד המתח� שקבע בית משפט קמאטענתה של המדינה מכוונת ה+ כנג  כ"ח.

 7  הספציפית של המשיב. 

  8 

 9מי שהורשע בעבירות נשוא כתב האישו� שבפנינו יקבל שלדעת ב"כ המדינה, אי+ זה סביר 

 10יוכל הוא  ,יהא ארו� יותרשל המשיב ככל שמאסרו . לטעמה, בלבד חודשי מאסר 10עונש של 

 11מחד . להתקד� בסדרת הטיפולי� בי+ כותלי הכלא לעבור בהיותו בכלא טיפולי� שוני�, וא-

 12את המסר שרצוי שיעבור בדבר  הדבר יעביר ,ומאיד� גיסא ,יעזור הדבר בקידומו גיסא

 13  החומרה שבה מתייחס בית המשפט להתנהגות מעי+ זו. 

  14 

 15מנת שב"כ המדינה תוכל לקיי� התייעצות "שניתנה על, 5.8.18בדיו+ מיו�  לאחר הפסקה  כ"ט.

 16כי מדובר בתיק חמור  ,, הוסיפה ב"כ המדינה וטענהבפני הצדדי� הצעה שהעלינובשי� לב ל

 17צו מבח+ לתקופה  , בתו� תקופת מאסרו,בנסיבותיו, והצעת שירות המבח+ להטיל על המשיב

 18מה ג� שלא תהא סנקציה  ,של שנה ומחצה לא יהא בה כדי להלו� את האינטרס הציבורי

 19  כנגד המשיב א� לא ימלא אחר הצו. 

  20 

 21אופ+ רגיל כשנאש� איננו עומד בתנאי צו המבח+ נית+ לגזור עליו מאסר בפועל או ענישה ב

 22אחרת ואפשרות זו מרחפת כחרב מעל צווארו ומחייבת אותו לפעול בהתא� לצו המבח+.  

 23ג� א� לא יקיי�  ,לאחר שישתחרר המשיב מ+ המאסר כ� ציינה ב"כ המדינה, ואילו בענייננו,

 24  להפעיל סנקציות כנגדו. לא נית+ יהיה  ,את הצו

  25 

 26שונה עמדת הסנגורית, הסבורה שנוכח השינוי שחל בתפיסתו של המשיב מחייב האינטרס   ל.

 27לאמ/ את המלצת שירות המבח+  לדעתה הציבורי את שיקומו של המשיב ודווקא משו� כ� יש

 28  ולהטיל על המשיב צו מבח+ בתו� ריצוי מאסרו. 

 29צו מבח+  , בתו� מאסרו,שהוא מוכ+ להסכי� שיוטל עליו ,הסנגורית הודיעה בש� המשיב

 30  ובכלל זה קנס ומאסר נוס-.  ,רו תנאי הצופכולל הסנקציות שעלולות לחול א� יו

  31 

 32שרק במקרי� חריגי� תתערב ערכאת הערעור בחומרת העונש שהוטל  ,עוד טענה הסנגורית

 33רורה ממדיניות הענישה דהיינו, רק במקרי� חריגי� של סטייה ב ,על ידי הערכאה הדיונית

 34  או כשנפלה בגזר הדי+ טעות מהותית הבולטת על פניה. 
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 1שהטיל בית  בענייננו, כ� סבורה הסנגורית, לא נפלה טעות לא במתח� ולא בעונש הספציפי

 2הגישה במסגרת טיעוניה היא לעניי+ זה מפנה הסנגורית לפסיקה ש. על המשיבמשפט קמא 

 3  לעונש בבית משפט קמא.

  4 

 5בתסקיר שירות בכל הנוגע לאמור כ+ חולקת הסנגורית על מסקנותיה של ב"כ המדינה "כמו  ל"א.

 6  המבח+. 

 7תסקיר שירות המבח+ בצורה ברורה כי מדובר באד� שאיננו סביר לטעמה של הסנגורית, מ

 8בעל דפוסי התנהגות עברייניי� מושרשי� אלא עסקינ+ באד� נורמטיבי שניהל אורח חיי� 

 9  לי� בתיק זה. תקי+ עד להסתבכותו בפלי

  10 

 11שנה טר� הגשת התלונה נגד בעלה בכ�, שעד  המתלוננת עצמה שיתפה את שירות המבח+

 12רק בשנה האחרונה גברו המתחי� . הקשר הזוגי בי+ השניי� בכבוד, אהבה והערכההתאפיי+ 

 13  שני�. מזה ולכ+ אי+ זה נכו+ לתאר את המשיב כאד� אלי� 

 14אחריות מלאה למעשי� שפורטו נוטל בר באד� העוד מציינת הסנגורית, כי לפי התסקיר מדו

 15בכתב האישו� וחל אצלו שינוי בהתבוננות ובהבנתו באשר לגורמי� שהביאוהו לביצוע 

 16  העבירות בה+ הודה. 

  17 

 18דר� המל� היא ליצור איזו+ בי+ כלל האינטרסי� ולצור� הגנה על שלו�  ,לדעת הסנגורית

 19צו מבח+ שיכנס על המשיב ולהטיל  הציבור לאמ/ את תסקיר שירות המבח+ ואת המלצתו,

 20  לתוק- ע� סיו� ריצוי המאסר בפועל. 

  21 

 22  מסרה ב"כ המדינה:  6.8.18בהודעתה בכתב מיו�   ל"ב.

  23 

 24"לאחר ששקלה בכובד ראש את הצעתו של בית המשפט הנכבד, המערערת מודיעה 

 25כי היא עומדת על הערעור שהגישה, ואמנ! אינה מתנגדת שיוטל על המשיב צו 

 26  זאת כתוספת ולא חל/ עמדתה בהודעת הערעור". מבח), א.

  27 

 28לפיה+ הורשע, ולאחר ולאחר שנתנו דעתנו לעובדות כתב האישו� המתוק+ בה+ הודה המשיב   ל"ג.

 29שעיינו בטיעוניה� של באי כוח שני הצדדי� בפני בית משפט קמא, בחוות דעתו הפרטית של 

 30מטע� המשיב, בגזר דינו של בית משפט קמא, בהודעת הערעור על נימוקיה,  מר פאדי סמאר

 31טיעוניה� של באי כוח שני הצדדי� בפנינו בישיבה ב, ו1.8.18בתסקיר שירות המבח+ מיו� 

 32, הגענו לכלל מסקנה לפיה יש לדחות את ערעור המדינה 5.8.18ובישיבה מיו�  28.6.18מיו� 

 33ועל של המשיב, א� להארי� את עונש המאסר המותנה בכל הנוגע לאור� תקופת מאסרו בפ

 34חודשי�  18וכ+ להטיל על המשיב צו מבח+ לתקופה של  ,שהטיל בית משפט קמא על המשיב

 35  החל ממועד שחרורו ממאסרו בפועל. 
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 1כמתואר בעובדות האישו�  ,המתלוננת"שהתנהגותו של המשיב כלפי רעייתו ,נקדי� ונציי+  ל"ד.

 2היא התנהגות נלוזה  ,כמתואר באישו� השני ,כלפי ילדיו הקטיני� וכ+ התנהגותו ,הראשו+

 3  . הראויה לכל גינוי

  4 

 5 תהפסיקה אכ+ מתייחסת בחומרה לעבירות מסוג זה. די א� נפנה לדבריה של כב' השופט

 6  : 7ש� נקבע בפסקה  ,)11.10.07( פלוני נ' מדינת ישראל 6758/07(בדימוס) א' פרוקצ'יה בע"פ 

  7 

 8. המשפחה נתפסי! כבעלי חומרה מיוחדת במערכת האיסורי! "מעשי אלימות בתו

 9הפליליי! העוסקי! בעבירות אלימות. הציפיה האנושית הטבעית הינה כי בתו. 

 10משפחה ישררו יחסי אהבה, הרמוניה, וכבוד הדדי. הפרתה של ציפיה זו הופכת את 

 11השימוש באלימות במשפחה לתופעה העומדת בניגוד עמוק לחוש הצדק האנושי. 

 12יתר על כ), במסגרת המשפחה, מופעלת האלימות על פי רוב בידי החזק כלפי החלש. 

 13פערי הכוחות ה! גדולי! כשמדובר באלימות כלפי קטיני! או כלפי בת זוג; 

 14באלימות במשפחה נגישות! של קרבנות העבירה למערכת המשטרתית או 

 15!, פחדי! למערכות הסיוע האחרות היא עניי) מורכב וקשה, הטעו) רגשות חזקי

 16ואימה. הבושה והרצו) לשמור על שלמות המשפחה הופ. לא אחת את התלונה על 

 17אלימות במשפחה למהל. קשה וטעו). לא אחת, קיימת תלות כלכלית ורגשית של 

 18ב) הזוג המוכה בב) הזוג המכה, ותלות זו ג! היא מקשה על חשיפת הפגיעה. גורמי! 

 19עבירות אלימות במשפחה. נפוצות) אלה ואחרי! בשילוב!, משווי! מימד מחמיר ל

 20של עבירות אלה והצור. להג) על קרבנות האלימות שה! על פי רוב חסרי ישע, 

 21  תורמי! א/ ה! להחמרה הנדרשת בענישה בעבירות אלה". 

  22 

 23מדברי� בעד  ,אות� הבאנו מפסיקתו של בית המשפט העליו+ ,דברי� ברורי� ונחרצי� אלה

 24  עצמ� ואי+ להוסי- עליה� דבר. 

  25 

 26 2157/92בע"פ  ,השופט מ' אלו+ ז"ל ,' המשנה לנשיאעוד ראוי להביא בהקשר זה מדבריו של כב  ל"ה.

 27  :85"84, בעמ' 81) 1, פ"ד מ"ז(פדידה נ' מדינת ישראל

  28 

 29"חומרה יתרה נודעת בחבלה שחבל המערער במקרה דנ), משמדובר בחבלה שחבל 

 30שפשט בחברה, ויש  באשת חיקו. תופעה זו של אלימות בתו. המשפחה הייתה לנגע

 31ידי עונשי! הולמי!, למע) ישמע ויראה המערער ולמע) ישמעו ויראו 
לעוקרו על

 32עברייני! בכוח אחרי!. בכגו) דא יש להחמיר בדינו של הנאש!, ה) מתו. הבעת 

 33 .שאט נפש והוקעת מעשיו וה) מתו. מגמה של הרתעה..."

  34 

  35 

  36 
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 1  ובהמש� (ש�):

 2 

 3את דמותה התרבותית הבסיסית של "סלידה זו ממעשה עבירה דנ), המעוות 

 4המשפחה, מצאה ביטוי מאל/ במשנת! של חכמי!. נעמוד על כמה מעיקרי 

 5  דבריה!.

 6"אמר ר' חלבו: לעול! יהא אד! זהיר בכבוד אשתו, שאי) ברכה מצויה 

 7בתו. ביתו של אד! אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית יב, טו): ולאבר! 

 8  עא, נט, א [א])...היטיב בעבורה (בעבור שרה)" (בבא מצי

  9 

 10 פי אלה פסק רבינו משה ב) מימו) (רמב"!, אישות, טו, יט [ד]):
ועל

 11"וכ) צוו חכמי!, שיהא אד! מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו, 

 12וא! יש לו ממו) מרבה בטובתה כפי ממונו... ויהיה דבורו עמה בנחת ולא 

 13  יהיה עצב ולא רגז)"."

  14 

 15שיטתנו היא תורת הענישה בשתורת הענישה הנוהגת  ,כה הפסוקהקובעת ההל בצד כל אלה  ל"ו.

 16האינדיבידואלית, ולפיה על בית המשפט להביא בחשבו+ בכל מקרה ומקרה באופ+ ספציפי ה+  

 17  את נסיבות ביצוע העבירה וה+ את נסיבותיו של מבצע העבירה. 

  18 

 19, נ' מדינת ישראליאס אטג'ורג' ' המשנה לנשיא השופט מ' אלו+ ז"ל בע"פ עיינו בדבריו של כב

 20  : 175"174, בע"מ 170) 4פ"ד מ"ג(

  21 

 22"כידוע, אחד השיקולי! החשובי! בשיקולי הענישה הוא מהותה של העבירה 

 23וחומרתה; שיקול זה קשור, בדר. כלל, בקשר הדוק ע! שיקול ההרתעה, למע) 

 24קיו! מדיניות  
ישמעו וייראו. לשני שיקולי! אלה מיתוס/ שיקול נוס/, והוא 

 25ישה. ושיקול אחידה, ככל האפשר, שתשמש כקו מנחה וכמורה דר. בעולמה של ענ

 26אחרו) זה יפה הוא במיוחד לפסיקתו של בית המשפט העליו), שהמחוקק הפקידו 

 27על קביעת מדיניות זו. בנוס/ לכל השיקולי! האמורי!, קיי! ועומד היקול החשוב 

 28והמהותי של תיקונו של הנאש! ושיקומו, ובהתקיי!, במקרה מסוי!, נסיבות 

 29יגבר על השיקולי! האמורי! האחרי!  מיוחדות ונכונות, ייתכ) ששיקול אחרו) זה

 30ויקבע, באותו מקרה מסוי!, את מידת העונש וצורתו. "ענישתנו היא ענישה 

 31). זאת 442], בעמ' 1[ 291/81אינדיווידואלית של כל עבריי) 'באשר הוא ש!'" (ע"פ 

 32תורת הגישה האינדיווידואלית בתורת הענישה, המקובלת עלינו כקו מנחה בסוגיה 

 33זו של הענישה ומטרותיה, ואי) אנו רשאי! ל"הקל" על עצמנו קשה וסבוכה 

 34ולהחמיר ע! הנאש!, מתו. הסתמכות על הנימוק והחשש שמא הקלה במקרה 

 35מסוי! הראוי לכ. תשמש תקדי! למקרי! אחרי! שאינ! ראויי! לכ.. חזקה על 

 36בית המשפט שיידע להבחי) בי) מקרה למקרה לגופ) של נסיבות ולעיצומ! של 
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 1אכ), כ. נהגנו ונוהגי! אנו במקרי! מסוימי!, הראויי! לכ., ג! בתחו! דברי!. ו

 2סוג העבירות הקשור לנושא דיוננו, וא/ בעבירה שחמורה הייתה, במהותה 

 3], ש! מדובר 2[ 204/83ובנסיבותיה, מהעבירה שלפנינו (ראה, דר. משל, ע"פ 

 4ידי האנס 
בעבירת אינוס, שבוצע תו. שימוש באלימות נגד התלוננת, שהוסעה על

 5ברכב ציבורי, של המשמר האזרחי. במקרה זה בוטל לחלוטי) עונש מאסר בפועל של 

 6שנתיי!). ואי) אנו רשאי! לפטור עצמנו מלנהוג כ. בכל מקרה שנסיבותיו מצדיקות 

 7 ומחייבות ענישה אינדיווידואלית."

  8 

 9ו לכ� שבטיעו+ מיו� בטר� נמשי� בדיוננו רואי� אנו לנכו+ להעמיד דברי� על דיוק�. כוונתנ  ל"ז.

 10  רישא לפרוט':  5ציינה ב"כ המדינה בעמ'  5.8.18

  11 

 12"בניגוד למה שהיה אפשר להבי) מחוות הדעת הפרטית, לא מדובר בהתנהגות 

 13שבאה על רקע חשד של קיו! קשר ע! גבר אחר... א. עולה שהיא עוד התחילה 

 14יתה ות של הבעל כלפיה היביקוד! ואפילו מציינת האשה שהקנאה והאובססי

 15  לאור. כל שנות הנישואי) וע! הזמ) זה הקצי)... ". 

  16 

 17לא כ� הפרטית של מר פאדי סמאר. ואול�,  וולה מ+ העמוד השישי שבחוות דעתאכ+, כ� ע

 18כי בשיחה ע�  צוי+ , ש�2בעמ'  ,1.8.18בתסקיר שירות המבח+ מיו�  נכתבאנו קוראי� את ש

 19  המתלוננת: 

  20 

 21תלונה כנגד בעלה, הוציינה כי עד כשנה טר! הגשת "תמכה בדבריו של סאמר 

 22. בשנה האחרונה הקשר לווה הקשר הזוגי ביניה! התאפיי) בכבוד, אהבה והערכה

 23  (ההדגשה שלנו). כלפיה... "  במתחי! ובחיכוכי! בעקבות החשדות של סאמר

  24 

 25  המש� אותו עמוד נכתב כ�: ב

  26 

 27ות לאור. השני!. שללה בישללה כי סאמר נהג כלפיה בקנאה או באובססי ..."

 28(ההדגשה  ..."אלימות פיסית מצידו של סאמר כלפיה מלבד באירועי! הנדוני!

 29  שלנו).

  30 

 31אי+ , בתסקיר שירות המבח)מכא+, שמ+ האמור בדבריה של המתלוננת כפי שאלה הובאו 

 32המדובר בקנאה ובאובססיביות של המשיב כלפי רעייתו לאור� כל שנות הנישואי+ אלא מדובר 

 33היו חיכוכי� בי+ בני הזוג עקב חשדותיו של מהלכה שב, בהתפתחות שארעה בשנה האחרונה

 34שבאה לידי ביטוי במעשיו האלימי� כלפיה כמתואר בכתב  ,עד לכדי ההתדרדרות ,המשיב

 35  האישו� המתוק+. 

  36 



  
  לערעורים פלילייםמשפט -בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

05
54537 עפ"ג
  )אסירמדינת ישראל נ' שלבי( 18
  

  2018אוגוסט  09

   

 27מתו�  21

 1כל אחד מבאי כוח הצדדי� הפנה אותנו מטבע הדברי� לפסיקה המבססת לעיצומו של עניי+:   ל"ח.

 2בעוד שהמדינה הפנתה לפסקי די+ בה� נגזרו כנגד נאשמי� שפעלו באלימות . ענותיואת ט

 3חודשי מאסר בפועל הצביעה מטבע הדברי� הסנגורית על פסיקה  36 וילדיה� כלפי בנות זוג�

 4  המקלה בהרבה. 

  5 

 6), אושר גזר די+ בו הוטלו "דדו)" עניי+) (להל+: 20.9.10(דדו) נ' מדינת ישראל  6464/10רע"פ "ב

 7חודשי מאסר בפועל. ואול�, יש לית+ את הדעת על הפערי� הקיימי� בי+  36על הנאש� 

 8  . דדו)בפנינו לבי+ גזר הדי+ הנ"ל בעניי+ שהמקרה נשוא הדיו+ 

  9 

 10במקרה שבפנינו הורשע המשיב לפי הודאתו בעובדות כתב נשמעו הראיות, ואילו דדו) בעניי+ 

 11ה שחס� זמ+ שיפוטי ניכר ובמיוחד חס� את הצור� בהעדתה של האישו� המתוק+, מ

 12המתלוננת כנגד המשיב, וכ+ את העדת הילדי� הקטיני� ככל שחוקרת הילדי� הייתה מתירה 

 13  את העדת�. 

  14 

 15הנ"ל צוי+  דדו)בעניי+ לחובתו של המשיב, ואילו  בנוס-, במקרה שבפנינו אי+ הרשעות קודמות

 16לבי+  ועברו הפליליאיז+ כראוי בי+ חומרת העבירות  במסגרת הנימוקי� כי בית המשפט

 17  נסיבותיו האישיות. 

  18 

 19שאליו הפנה  ,)"ב) דוד") (להל+: עניי+ 22.6.92( יצחק ב) דוד נ' מדינת ישראל  2037/92ע"פ "ב  ל"ט.

 20נדו+ המערער (ש�) לשלוש שנות מאסר בפועל של גזר דינו,  40בית משפט קמא במסגרת פסקה 

 21באותו מקרה הורשע המערער (ש�) בגרימת חבלה . ותנה ב+ תשעה חודשי�וכ+ הופעל מאסר מ

 22 של חוק העונשי+, לאחר שפרצה מריבה בינו לבי+ רעייתו ותו� כדי כ� 333חמורה לפי סעי- 

 23ולבסו- הני- את רעייתו בידיו והשלי� אותה  ,רד- אחריה, זרק לעברה נעל כדי לפגוע בה הוא

 24  ת מחוליות עמוד השדרה שלה והיא נזקקה לאשפוז. כתוצאה מכ� נגר� שבר באח. לרצפה

  25 

 26את עברו הפלילי העשיר של המערער באותו מקרה, ב) דוד על כל אלה יש להוסי- בעניי+ 

 27לפי רעייתו שש תקופות מאסר בפועל, שהספיק לרצות עוד לפני ההרשעה בגי+ האלימות כ

 28   בעוד שלחובת המשיב אי+ הרשעה קודמת כלשהי. 

  29 

 30כמלוא הנימה מחומרת מעשיו של המשיב כנגד רעייתו וילדיו, ואול� ג�  איננו ממעיטי�

 31רמות בי+ וחסרי ישע, יש להבחי+  ,מעשי אלימות כלפי בנות זוג, ילדי�של עגומה זו בשרשרת 

 32עולות בוודאי בחומרת+ על המעשי�  ב) דודשונות של חומרה, והעובדות המתוארות בעניי+ 

 33   בגינ� הורשע המשיב. 

  34 

 35חודשי�, יש לית+ את הדעת למקרי� בה�  36לצד גזרי הדי+ שבה� נפסקו תקופות מאסר של   מ.

 36  גזרי הדי+ מתוני� יותר. ניתנו 
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 1אחרי  ,הורשע הנאש�) "פלוני"(להל+: עניי+ ) 18.5.11( פלוני נ' מדינת ישראל 3629/11רע"פ "ב

 2מהכרעת . ת איומי�בחמש עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות, ושתי עבירו ,ניהול הוכחות

 3שני�)  4(דהיינו, על פני תקופה של  2008"ל 2004כי במהל� חיי הנישואי+ בי+  ,עלה(ש�) הדי+ 

 4תק- הנאש� באותו מקרה את רעייתו פיסית ומילולית ובי+ היתר א- עשה זאת  מיד לאחר 

 5הליכי לידת בת� ובעודה שוהה בבית החולי�. בשלב מת+ גזר הדי+ היו בני הזוג בעיצומ� של 

 6  גירושי+. 

  7 

 8הנ"ל תשעה חודשי מאסר בפועל ושמונה חודשי  פלוניבאותו מקרה, נגזרו על הנאש� בעניי+ 

 9אי+ הצדקה להסתפק בעונש מאסר לריצוי  ,כי מחד גיסא ,תנאי לאחר שנקבע"מאסר על

 10ומאיד� גיסא, נקבע שאי+ למצות את הדי+ ע� הנאש� הואיל וזו עמידתו  ,בעבודות שירות

 11  הראשונה בפני בתי המשפט. 

 12כ�  ,וכ+ נדחתה בקשת רשות הערעור ,ערעורו של אותו נאש� לבית המשפט המחוזי נדחה

 13  שהענישה של תשעה חודשי מאסר בפועל נותרה בעינה. 

  14 

 15הנאש�  הורשע) "גדמו") (להל+: עניי+ 12.11.13( גנט גדמו נ' מדינת ישראל 5778/13רע"פ "ב  מ"א.

 16 380באותו מקרה בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות (סעי- 

 17של אותו חוק, וזאת באישו�  192(ג) של חוק העונשי+) וכ+ איומי� לפי סעי- 382בצירו- 

 18  . הראשו+

 �19 כל אחד מחמשת ילדיו תק- הנאש 2006"ל 2002באישו� השני הורשע בכ� שבי+ שנת 

 20הקטני� ובגי+ מעשי� אלה הורשע בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות בשילוב ע� סעי- 

 21  ) של חוק העונשי+. 3(ב)(382

  22 

 23חודשי מאסר לריצוי בפועל ועל כ� הוגש  15 גדמובעניי+ בית משפט השלו� הטיל על הנאש� 

 24הנאש� השתת- באופ+ קבוע במהל� הדיו+ בערעור התברר ש. ערעור לבית המשפט המחוזי

 25לא התרש� גדמו בתוכנית קהילתית למניעת אלימות במשפחה. הג� ששירות המבח+ בעניי+ 

 26הוא עדיי+ אינו מוכ+ לבחו+ באופ+ ביקורתי את התנהלותו וסבר ש ,שחל שינוי בעמדותיו

 27במשפחה, ושירות המבח+ א- הביע ספק בתועלת העולה משילובו בתכנית הטיפולית, המלי/ 

 28לפיכ� ונוכח האמור בתסקיר . גדמורות המבח+ באותו מקרה על קיצור תקופת מאסרו של שי

 29 ,והשתתפותו בתכנית השיקומית ,ובכלל זה ההתדרדרות במצבו הרפואי ,שירות המבח+

 30  חודשי מאסר בפועל.  12על גדמו של הועמד עונשו 

  31 

 32כי לא מצא  ,נדחתה וכב' השופט (בדימוס) א' שה� קבע גדמושהגיש  בקשת רשות הערעור

 33חודשי� בגי+ הרשעה במסכת ארוכה של אלימות פיסית כלפי  12שעונש מאסר בפועל ב+ 

 34  רעייתו של הנאש� וילדיו הקטני�, סוטה מרמת הענישה המקובלת בעבירות דומות. 

  35 
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 1קיי�  וכאמור כבר לעיל,ל), נתנו דעתנו לפסיקה הרלוונטית (לא רק זו שמצוטטת לעילאחר ש  מ"ב.

 2מנעד של גזרי די+ בדרגות חומרה שונות, סבורי� אנו, שלא נפל פג� במתח� הענישה שהציב 

 3, ואי+ הצדקה להתערבותנו חודשי מאסר בפועל 24 –חודשי מאסר  6בית משפט קמא, דהיינו, 

 4   במתח� שקבע בית משפט קמא. 

  5 

 6מא על המשיב סבורי� אנו, כי הענישה מקלה אשר לענישה הספציפית שהטיל בית  משפט ק  מ"ג.

 7ע� המשיב בשי� לב למעשיו האלימי� כלפי רעייתו (האישו� הראשו+), על פני כשלושה 

 8חודשי�, ומעשיו האלימי� כלפי ילדיו הקטיני� (האישו� השני), מעשי� שחזרו על עצמ� 

 9  . 2017"ל 2011כמה וכמה פעמי� במהל� השני� שבי+ 

  10 

 11א� יש מקו� להיענות לערעור המדינה ולהטיל על המשיב עונש מאסר שאלנו את עצמנו, ה  

 12   ? בפועל לתקופה ארוכה יותר

  13 

 14לא בלי התלבטות החלטנו, שבכל הנוגע לתקופת המאסר בפועל לא נתערב בענישה של בית   

 15 ונבהיר  משפט קמא, הג� שהענישה שהוטלה היא קלה נוכח מעשיו האלימי� של המשיב,

 16  לשמש קנה מידה למקרי� דומי� אחרי�. אמורה  נהאי שענישה זו

  17 

 18במקרה ספציפי זה עמדה לנגד עינינו העובדה שאי+ לחובת המשיב הרשעה קודמת, וזו הפע�   מ"ד.

 19הראשונה שבה הוא מובא בפני בית המשפט. מצטרפת לכ� העובדה שהמשיב וויתר על הגשת 

 20חודשי המאסר בפועל בקשה לשחרור מוקד� ממאסרו, כ� שעליו לרצות את מלוא עשרת 

 21שהוטלו עליו. על כ� יש להוסי-, שריצוי עונשו של המערער עומד להסתיי� בחודש הבא, 

 22  . 13.9.18ושערי בית הכלא אמורי� להיפתח בפניו ביו� 

  23 

 24עוד יש להביא בחשבו+ את הודאתו של המשיב שחסכה את הצור� בהעדת המתלוננת (ואת   

 25  � הייתה מאשרת את העדת�). העדת ילדיו הקטיני� ככל שחוקרת הילדי

  26 

 27שחוויית המאסר וההליכי� המשפטיי� , 1.8.18מתסקיר שירות המבח+ מיו� כ+, עולה "כמו  

 28  מהווי� גור� מטלטל ומרתיע עבור המשיב במיוחד משו� שזהו מאסרו הראשו+. 

  29 

 30בנוס- צוי+ בתסקיר, שהמתלוננת אינה מדווחת על חוויה נוכחית של איו� מצד המשיב כלפיה   

 31"בנוס/, ) נכתב: 4וכלפי הילדי�, וכי הילדי� מבקשי� לראותו. ג� בהמש� התסקיר (עמ' 

 32   ניכר כי המתלוננת וילדיו לא חוששי! מפניו".

  33 

 34שי� המתוארי� בעובדות כתב שהמשיב נושא באחריות מלאה למע עוד, מ+ התסקיר עולה  מ"ה.

 35ר את התא המשפחתי ומקווה, שבת זוגו וילדיו מֵ האישו� המתוק+. המשיב מביע את רצונו לשַ 

 36  יוכלו לסלוח לו כדי לחזור לחיי� משותפי�. 
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 1מאסרו בתהליכי� טיפוליי� שוני�, ובכלל זה בתקופת כ+ צוי+ בתסקיר, כי המשיב החל "כמו

 2כי צוי+ שרק לאחרונה גילה המשיב מוטיבציה לטיפול,  ניהול כעסי� וקבוצת תקשורת, א�

 3  והוא מביע מודעות ראשונית לחלקי� האלימי� באישיותו. 

  4 

 5המשיב אמנ� מגלה אמפטיה כלפי רעייתו וילדיו, א� נראה שעדיי+ עליו לעבור כברת דר� בה 

 6שנות עליו ללמוד כיצד לווסת את דחפיו ולשלוט ברגשותיו הואיל ועדיי+ קיי� סיכו+ להי

 7 המיועד  מקרי� דומי�. ואול�, לדעת שירות המבח+, א� ישולב המשיב בעתיד בטיפול ייעודי

 8  קיי� סיכוי, כ� צוי+ בתסקיר, שרמת הסיכו+ תפחת.  ,לטיפול באלימות במשפחה

  9 

 10בפרק הסיכו� וההמלצה מסביר שירות המבח+, שהבנתו של המשיב כי פגע ברעייתו ובילדיו,   מ"ו.

 11חלק בהלי� טיפולי לצור� שינוי, מהווי� בסיס להערכה שהשתלבותו בתכנית ונכונותו ליטול 

 12טיפולית אינטנסיבית במסגרת שירות המבח+ עשויה להפחית את הסיכו+ להישנות התנהגות 

 13  אלימה כלפי בת זוגו וילדיו. 

  14 

 15הדרגתי שחל בעמדותיו של המשיב כותב שירות המבח+ השינוי מ+ ה התרשמותהנוכח   

 16  בתסקירו: 

  17 

 18"אנו סבורי! כי השתלבותו במסגרת טיפולית הממוקדת באלימות זוגית, תתרו! 

 19  להפחתה בסיכו) להישנות".

  20 

 21מכא+ המלצת שירות המבח+ להטיל על המשיב צו מבח+ למש� שנה ומחצה במסגרת שירות 

 22  המבח+ מיו� שחרורו מ+ המאסר. 

  23 

 24בשי� לב למכלול השיקולי� שפירטנו לעיל, החלטנו, לא בלי היסוס, לדחות את ערעור   מ"ז.

 25  המדינה בכל הנוגע להחמרת עונש המאסר בפועל. 

  26 

 27יחד ע� זאת, ועל מנת להדגיש ולהבהיר למשיב את חומרת העבירות שביצע, ואת המחיר 

 28מתערבי� בגזר דינו של יחזור ויפגע ברעייתו או בילדיו, אנו  חלילהשיהא עליו לשאת בו א� 

 29(שני� עשר חודשי�),  12בית משפט קמא ומעמידי� את תקופת עונש המאסר המותנה על 

 30למקרה והמשיב יעבור עבירת  ,וזאת למש� שלוש שני� ,חל- התקופה שקבע בית משפט קמא

 31  אלימות במשפחה מסוג פשע. 

  32 

 33ומעמידי� את המשיב  1.8.18אנו ג� מאמצי� את המלצת שירות המבח+ בתסקיר מיו�   מ"ח.

 34חודשי� החל מ+ המועד בו ישוחרר המשיב  18בפיקוח שירות המבח+ למבוגרי� לתקופה של 

 35). במהל� תקופת המבח+ ישלב שירות המבח+ את המשיב במסגרת טיפולית 13.9.18ממאסרו (

 36  הממוקדת במניעת אלימות במשפחה. מטרת צו המבח+ היא טיפולית ושיקומית. 
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  1 

 2בצו מבח+, כשתקופת המבח+ תתחיל בתו� ריצוי עונש המאסר בפועל, אפשרית העמדת נאש�   מ"ט.

 3  בשי� לב לפסיקת בית המשפט העליו+: 

  4 

 5  ). "אוחנה") (להל+: עניי+ 17.3.13( אוחנה נ' מדינת ישראל 4167/12ע"פ   

 6  ). "ב) סימו)") (להל+: עניי+ 16.5.13( ברק ב) סימו) נ' מדינת ישראל 6338/12ע"פ   

 7  ). "אלסי)") (להל+: עניי+ 20.10.14(מדינת ישראל נ' אלסי)  3609/14ע"פ   

    8 

 9  ארז: "מפי כב' השופטת ד' ברק 15, סעי- "אוחנה"כ� נקבע בעניי+   נ.

  10 

 11שכבר הורשע והוטל עליו עונש מאסר אכ), ההמלצה להטיל צו מבח) על מי   .15"

 12אינה פשוטה. ע! זאת, נמצאו לכ. תקדימי! במקרי! חריגי! שנמצאו מצדיקי! 

 13 2793/06ע"פ  1)2001( 594) 1(פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נו 4890/01ע"פ זאת (ראו: 

 14קרר נ' מדינת  3412/07ע"פ ); 19.8.2007קלימוב נ' מדינת ישראל [פורס! בנבו) (

 15דנוס נ' מדינת ישראל [פורס!  10181/09ע"פ ); 19.9.2007[פורס! בנבו] (ישראל 

 16)). בנסיבות העניי), המדינה התנגדה לקיצור עונשו של דניאל, א. 21.7.2010בנבו] (

 17לא התנגדה להטלתו של צו מבח) א! עונשו אכ) יקוצר. בנסיבות אלה, אנו בוחרי! 

 18  לקבל את המלצתו של שירות המבח) בעניי) זה".

  19 

 20נציי+, שג� בענייננו הודיעה המדינה, שאי+ היא מתנגדת להטלת צו מבח+, א� זאת כתוספת 

 21  ולא חל- עמדתה בערעור, עמדה שעליה היא ממשיכה לעמוד.

  22 

 23), שכבר נקבע 3מפי כב' השופט י. עמית (פסקה  ,ציי+ בית המשפט העליו+ ב) סימו)בעניי+   נ"א.

 24פי המלצת שירות המבח+ נית+ להטיל צו מבח+ על הנ"ל) שבמקרי� חריגי� ול אוחנה(בעניי+ 

 25סבר שירות המבח+, ב) סימו) מי שכבר הורשע והוטל עליו מאסר בפועל, א� כי בעניי+ 

 26להטלת מטע� שירות המבח+ הייתה ש� המלצה  ולאשהמקרה איננו בגדר המקרי� החריגי�, 

 27  בבית המשפט המחוזי.  צו מבח+ (בניגוד למקרה שבפנינו) ולכ+ באותו מקרה בוטל הצו שנית+

  28 

 29התקבל ערעור המדינה ביחס לקולת העונש, כ� שחל- מאסר לריצוי בעבודות  אלסי)בעניי+   נ"ב.

 30שירות נגזרו על הנאש� באותו מקרה תשעה חודשי מאסר בפועל. עלתה אפוא השאלה הא� 

 31   ? להותיר בעינו את צו המבח+ שהטיל בית משפט המחוזי על הנאש�

  32 

 33זילברטל השיב בחיוב על השאלה, בפסקה  .העליו+ מפי כב' השופט (בדימוס) צבית המשפט   

 34  , כדלקמ+: 12

  35 
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 1"במקרה דנא, נוכח האמור בתסקיר, וכיוו) שאי) מדובר בתקופת מאסר ממושכת 

 2במיוחד, סבורני שיהיה נכו) להותיר את צו המבח) בתוקפו לתקופה קצרה יותר, של 

 3  שנה ממועד שחרור המשיב ממאסר".

  4 

 5שאלה נוספת היא: מה משמעות צו מבח+ המוטל על נאש�, כשהצו ייכנס לתוקפו ע� שחרורו   ג.נ"

 6  של הנאש� מריצוי עונש המאסר בפועל? 

  7 

 8", מפי כב' השופטת ד' ברק15הנ"ל בפסקה  אוחנהעל כ� השיב בית המשפט העליו+ בעניי+   

 9  ארז: 

  10 

 11מאסר  המבח) נוס/ לעונש"לפי פסיקתו של בית משפט זה, במקרה מסוג זה שבו צו 

 12 1558/03דנ"פ של צו מבח) (ראו:  בפועל, לא נלווית סנקציה של מאסר להפרתו

 13ואול!, אי) בכ. כדי לומר שלצו  )).2004( 547) 5(מדינת ישראל נ' אסד, פ"ד נח

 14  המבח) לא תהיה במקרה זה משמעות מעשית. 

 15ראשית, יש לזכור שמטרתו של צו המבח) היא, קוד! כול, מטרה טיפולית 

 16  ושיקומית. 

 17שנית, בענייננו, צו המבח) יופעל לאחר שדניאל ירצה תקופת מאסר, כ. שג! שיקול 

 18ההרתעה לא יפגע. שלישית, הפרה של צו המבח) יכולה להוות שיקול לחובה ביו! 

 19עתיד (במסגרת המאסר על תנאי או פקודה א! חס וחלילה ייכשל בעבירה נוספת ב

 20עבירה אחרת). לבסו/, לא למותר להעיר כי בתקופה שבה יחול צו המבח) יהיה תלוי 

 21  .תנאי שנגזר עליו"
כנגד דניאל ג! המאסר על

  22 

 23הנ"ל תקפי� ג� במקרה  אוחנההשיקולי� כפי שצוינו על ידי בית המשפט העליו+ בעניי+ 

 24רק לאחר שהמשיב יסיי� את ריצוי עונש המאסר  שבפנינו שהרי צו המבח+ ייכנס לתוקפו

 25  בפועל, ולכ+ שיקול ההרתעה לא ייפגע. 

 26תנאי שנגזר עליו, וכפי "המאסר על המשיב בתקופת המבח+ (וא- אחריה) יהא תלוי ועומד כנגד

 27למש� שלוש שני� (חל- התקופה שקבע בית  חודשי! 12שקבענו כבר לעיל תקופתו תהא 

 28  משפט קמא). 

  29 

 30למעלה מ+ הדרוש נעיר, שהמשיב והסנגורית הביעו הסכמה לכ� שעל צו המבח+ שנטיל על 

 31(קנס ו/או  שיות המקובלות למקרה של הפרת תנאי צו המבח+ונהמשיב יחולו הסנקציות הע

 32איננו סבורי� שיש  אוחנהואול�, נוכח פסיקת בית המשפט העליו+ כפי שצוינה בעניי+ מאסר), 

 33לה כשצו המבח+ נית+ בנוס- לעונש המאסר בפועל, וזאת ג� א� תוק- להטלת סנקציות א

 34  להביע הסכמתו לכ�.  היה בשעת הדיו+ בפנינו מוכ+משיב ה

  35 

  36 
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 1  התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמ+:   נ"ד.

  2 

 3  בכל הנוגע לאור� תקופת ריצוי עונש המאסר בפועל אנו דוחי� את ערעור המדינה.   .1

  4 

 5יחד ע� זאת, אנו מתערבי� בגזר דינו של בית משפט קמא ומעמידי� את תקופת   .2

 6(שני� עשר חודשי�) חל- התקופה שקבע בית משפט  12עונש המאסר המותנה על 

 7קמא, וזאת למש� שלוש שני� למקרה והמשיב יעבור עבירת אלימות במשפחה מסוג 

 8  פשע. 

  9 
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