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בשדה ואי� ידוע מי הרגו, יש  במקורותינו נאמר, כי כאשר עולה השחר ומתגלה גופתו של הל� מוטלת

לנקוט במספר צעדי�, כאשר הראשו� והמשמעותי שבה� הוא קביעת זהותה של העיר הקרובה 

  באמצעות מדידה.

לאחר שנקבעה זהותה של העיר הנ"ל, מתייצבי� זקניה וראשיה במקו� נפילתו של האלמוני, 

" ( ספר דברי�, פרשת שופטי�, ראו ידינו לא שפכה את הד� זה ועיננו לאומכריזי� בראש מורכ� כי "

  י')."פרק כא' פס' א'

וכי על דעתינו עלתה חז"ל במשנה תמהי� על הצהרת זקני העיר שלא שפכו את דמו של הנרצח: "

  "שזקני בית די� שופכי דמי� ה�?!

  תמיהה זו, במקומה היא. 

אי� לשכוח כי זקני העיר באותה התקופה היו מנהיגי הציבור וא% שופטיו, ותמוה הדבר עד מאוד 

 הכיצד נדרשי� ה� לכפור בהאשמה אשר עניינה הוא רצח של ממש. 

ולפיכ� ה� מסבירי� כי משמעות הכרזה זו היא, שזקני העיר מצהירי� שלא נמנעו מללוות את 

ל& הוא לצאת ללא ליווי וללא צידה בשעת סכנה, ומשו� כ� ההרוג ומלתת לו אוכל ומשקה, כ� שנא

נרצח, ובמידה כזו או אחרת רובצת אשמה מסויימת, כחברה, לפתח� של זקני� אלו (משנה, מסכת 

  סוטה, פרק ט').

כ� בפרשת "עגלה ערופה" (הנקראת על ש� הקורב� המוטל על זקני העיר בשל אחריות� למותו של 

  .ההל�), וכ� א% במקרה דנ�
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  הרקע, האישומי� והסדר הטיעו�

, וראו� זיינלובשני�,  16, קטינה בת 1994, קטינה ילידת לי ותקי�הלכו לעולמ� המנוחי�,  8.6.10ביו� 

  שני�, וזאת לאחר ששתו כמות גדולה של ס� מסוכ� מסוג "מתאדו�". 21צעיר ב�  1989יליד 

לפקודת הסמי�  13וכ� לפי סעי% נגד הנאש� כתב אישו� המייחס לו עבירות של הספקת ס� מס

"), שתי עבירת של גר� מוות פקודת הסמי� המסוכני�(להל�: " 1973"המסוכני�[נוסח חדש], התשל"ג

(להל�:  1977") לחוק העונשי�, התשל"ז9(338 "ו 304ברשלנות ומעשה פזיזות ורשלנות לפי סעיפי� 

נוחי� מידיו של הנאש� ובעטיה של "), לאחר שהמאשימה מצאה כי הס� הגיע לידי המחוק העונשי�"

  רשלנותו.

, ולאחר שנשמעו עדויותיה� של מספר עדי� בתיק, הגיעו הצדדי� להסדר טיעו� אשר על 17.1.18ביו� 

פיו תוק� כתב האישו�, והנאש� הודה והורשע בעבירות המיוחסות לו. תיקו� כתב האישו� לא כלל 

  המקורי.  את תיקו� סעיפי החיקוק אשר נכללו בכתב האישו�

, אשר בסופו מצאו המנוחי� את 7.6.10כתב האישו� המתוק� מתאר את שרשרת האירועי� מליל 

  מות� הטראגי.

תו� כדי אשר התרועע ע� שתי ידידות צעירות, מצא  הינו בכ� שהנאש� דנ� ,ראשיתו של אותו לילה

י� ס� מסוכ� מסוג במרכז העיר ירושלי� תיק, ובו שקית חומה המכילה שמונה בקבוקי� המכילכ� 

  "), בכמות שאינה ידועה.הס�"מתאדו�" (להל�: "

על גבי הבקבוקי� היה רשו� כי ה� מכילי� מתאדו�, והנאש� ידע כי זו תכולת�. הנאש� הוציא את 

  שמונה הבקבוקי� מהתיק והשאיר את התיק במקו�.

הנאש� נטל את שמונת הבקבוקי�, שפ� ואיחד את תכולת� לבקבוק ריק של מי� מינרלי� בנפח חצי 

ליטר. לאחר מכ�, עבר הנאש� ע� ידידותיו לאזור רחוב ריבלי� בירושלי�, ופגש בחבורת צעירי�, 

  ביניה� המנוחי� וכ� שניי� נוספי� : מנ' ומק'. 

זאת מנ' ממנו. מנ' שתה לגימה מהבקבוק ורבע  הנאש� אפשר למנ' לקחת את הבקבוק לאחר שביקש

שעה לאחר מכ� החל להקיא תו� שהוא אומר לנאש� כי מדובר בחומר חזק והזהירו שלא יעביר אותו 

  לאחר.

המנוח ביקש א% הוא מהנאש� את בקבוק המתאדו�, והנאש� אפשר לו לקחת את הבקבוק. המנוח 

  ספת.שתה מהבקבוק. מנ' הוסי% א% הוא ושתה לגימה נו

  כתוצאה משתיית המתאדו�, חש מנ' באותה עת טשטוש רב, והוא הרבה להקיא.
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המנוח, אשר שתה כמות של כפקק, ציי� כי הוא אינו חש כל השפעה וביקש מהנאש� שיית� לו לשתות 

עוד. הנאש� אמר למנוח להמתי� זמ� מה עד שהמתאדו� ישפיע עליו וא% ציי� בפניו כי הכמות אותה 

ע� הראשונה היא כמות גדולה מדי, ושלא יוסי% לשתות עוד, אול� המנוח הוסי% שתה המנוח בפ

  ושתה, על א% אזהרה זו.

ביקש הנאש� לעזוב את המקו� ואמר כי בכוונתו לזרוק את הבקבוק, אשר היה  04:00סמו� לשעה 

עת בתיקו. כתב האישו� המתוק� מציי� בנקודה זו, כי הנאש� רצה לזרוק את בקבוק האותה 

  תאדו� מהטע� שהחזקתו אינה חוקית ללא שיש היתר כדי�. המ

המנוח ביקש מהנאש� את בקבוק המתאדו� חל% האפשרות שהנאש� יזרוק אותו. בהתא� לכ�, הניח 

הנאש� את תיקו ואמר למנוח להוציא את בקבוק המתאדו� בעצמו. המנוח עשה כ� ולקח את בקבוק 

  �.הל� הנאש� מהמקו ,המתאדו� לרשותו. אחר זאת

  פקקי� מבקבוק המתאדו�. 2לאחר מכ� שתתה המנוחה במקו� לפחות 

בהמש� לכ�, הלכו המנוחי� יחד ע� מנ' ומק' לבית� של המנוחי� ברח' טבריה בירושלי�, 

  כשברשות� בקבוק המתאדו�.

בהגיע� לבית המנוחי�, המשיכו הארבעה לשתות מבקבוק המאתדו�. בתוצאה מכ�, הקיאו מספר רב 

  של פעמי�.

נ' עזב את דירת המנוחי� ופנה לקבלת טיפול רפואי בבית החולי� ועבר שטיפת קיבה והחדרת נוזלי� מ

לגו%. מק' שחש א% הוא ברע והקיא לרוב, עזב את בית המנוחי� והל� לביתו. בשעות הצהרי� לפני 

ה� , שוחח מנ' ע� המנוחי� באמצעות הטלפו� והפציר ב13:00לבי� השעה  12:00האסו�, בי� השעה 

  להתפנות לטיפול רפואי, א� ה� צחקו.

  כתוצאה משתיית המתאדו�, נגרמה למנוחי� הרעלה חריפה ממנו, אשר גרמה למרבה הצער, למות�. 

  כתב האישו� המתוק� מפרט כי רשלנותו של הנאש� התבטאה בבאי�:

  הנאש� נטל לידיו ס� מסוכ� ללא היתר כדי�. .1

שמצא ושפ  את החומר לבקבוק אחד. בכ  יצר הנאש� איחד את שמונה בקבוקי המתאדו�  .2

 הנאש� את הסיכו� לשימוש בלתי מבוקר בס� מסוכ� מסוג מתאדו�.

 הנאש� סיפק ס� מסוכ� לאחרי�, מתו  בקבוק ללא סימני מדידה וללא כלי מדידה. .3

 הנאש� סיפק לאחרי� ס� מסוכ� ללא היתר, וזאת על א  שהוזהר שלא לעשות כ�. .4

מסוכ� בעת שהיה ברור כי בכוונת המנוח ואחרי� נוספי�  הנאש� איפשר גישה לס� .5

 להשתמש בו.



  
  בית משפט השלום בירושלים

  מדינת ישראל נ' ליטבי� 13	01	54047 ת"פ
  

  

   

 13 מתו� 4 עמוד

הנאש� איפשר למנוח גישה לס� מסוכ�, על א  שידע כי המנוח שתה זה מכבר כמות גדולה  .6

 ומשמעותית.

הנאש� לא נקט אמצעי זהירות מתחייבי� בנסיבות העניי� של שימוש בס� מסוכ� מסוג  .7

 מתאדו�.

 

בפועל ומאסר עשרה חודשי מאסר יע המאשימה כי תטע� לענישה הכוללת במסגרת הסדר הטיעו�, הוד

  מותנה, ואילו הנאש� נותר חופשי בטיעוניו. 

הצדדי� הסכימו כי שירות המבח� יערו� תסקיר בעניינו של הנאש�, ומבלי שהדבר היווה התחייבות 

, הוריתי לממונה על עבודות השירות משפטי בו היינו מצויי� לעמדה עונשית כזו או אחרת באותו שלב

  לערו� חוות דעת מתאימה בעניינו. 

  

  תסקיר שירות המבח�

, אשר עלה ארצה מברית המועצות לשעבר י�שנ 31, מלמדנו כי הנאש� רווק, ב� 14.5.18התסקיר מיו� 

  .10, בהיותו ב� 1996ע� אמו בשנת 

עליית של הנאש� ואמו ארצה. אביו  , לפני1996הנאש� הוא בי� יחיד להורי� אשר התגרשו בשנת 

סבל מהתמכרות לאלכוהול ונהג באלימות פיזית קשה כלפי אשתו וכלפי הנאש� ומאז גירושי הוריו, 

  אי� לנאש� קשר ע� אביו. אמו של הנאש� נמצאת בהוסטל שיקומי. 

, ש� ע� עליית� ארצה, התיישבו הנאש� ואמו באלו� שבות והנאש� נשלח ללימודי� בפנימייה דתית

סבל מאלימות מתמשכת ובהמש� עבר בי� פנימיות שונות. בהמש� חבר לחברה שולית והחל לצרו� 

ועל רקע זה החל לבצע עבירות שונות. לנאש� נפתחו תיקי� במשטרה והוא  ,משקאות חריפי� וסמי�

  הופנה לשירות המבח� לנוער, א� לא שית% פעולה.

שני�. לאור�  22מושכת היה חסר קורת גג, עד לגיל בשלב מסוי� עזב את הפנימיה, ובמש� תקופה מ

שהותו ברחוב ללא קורת גג, נחש% לחברה שולית, לסמי� ואלכוהול ועבד בעבודות מזדמנות. בשנת 

 2013החל לגור ע� בת זוג, אשר הפרידה ממנה לוותה במשבר עמוק וחזרה לחיי� ברחוב. בשנת  2010

ות כפי שיפורט בהמש�, ומאז שחרורו הוא מתגורר חודשי מאסר עקב עבירת אלימ 8הנאש� ריצה 

  בגפו בדירה שכורה ועובד כטבח במסעדה. 

 23צר� סמי� שוני�, ביניה� הרואי�, עד אשר הפסיק את השימוש בה� בגיל  16הנאש� מסר כי מגיל 

  שני�, לאחר שחברו מת ממנת יתר, א� המשי� את השימוש בסמי� "קלי�" יותר ובאלכוהול.
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לאחר שהורשע בעבירה  2007בשנת  "� מסר על הפניותיו הקודמות של הנאש� לשירותשירות המבח

, בגי� עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש 2013של פריצה לרכב, בגינה ריצה עונש של"צ ובשנת 

  חודשי מאסר בפועל. 8בגינה ריצה 

, מבי� את תוצאותיה באשר לעבירה הנוכחית, הנאש� מקבל אחריות על התנהגותו הרשלנית והפזיזה

  הקשות ומביע חרטה כנה. 

שירות המבח� הערי� כי ברקע לביצוע העבירה דפוס אישיות שהתפתחה בצל אב אלי�, ללא דמות 

סמכות מכילה ומגינה, טראומות שטר� עובדו והשתייכות לחברה שולית, בשימוש בסמי� ואלכוהול 

  ל הפגיעות בחייו.ודפוס כוחני, כדר� להשיב לעצמו תחושת ער� ופיצוי ע

שירות המבח� הערי� עוד, כי העבירה שייכת לתקופה בה ניהל אורח חיי� שולי, ללא חשיבה על 

, מנהל אורח חיי� 2013השלכות מעשיו, על תוצאותיה� ועל עתידו. כיו�, מאז שחרורו ממאסר בשנת 

  הפלילי.  תקי� הכולל עבודה יציבה והימנעות מביצוע עבירות כפי שעולה מעיו� ברישומו

במסגרת הקשר ע� שירת המבח�, השתת% הנאש� בקבוצה טיפולית המיועדת לאנשי� אשר הורשעו 

בגרימת מוות ברשלנות. הנאש� הגיע לכל המפגשי�, הצליח לשת% בתחושותיו באשר לעבירה והביע 

צער כ� על ביצוע העבירה והשלכותיה הקשות. לצד זאת, הנאש� התקשה להיות במגע ע� התכני� 

הקשי� של הטראומה והשלכותיה וחווה בשל כ� בדידות. הנאש� מסר כי בעקבות השתתפותו 

בקבוצה הצליח בצורה עמוקה יותר לבחו� ולהבי� את אחריותו לטרגדיה המתוארת כתב האישו� 

  המתוק�. 

שירות המבח� התרש� כי הנאש� ער� שינוי משמעותי בחייו בשני� האחרונות, כפי שבא לידי ביטוי 

לחתו להתמיד בעבודה, להימנע מעיסוק בפלילי� ובהבעת שאיפות נורמטיביות לעתיד, והעבירה בהצ

  שייכת להתנהלותו בעבר ואינה מאפיינת את התנהלותו כיו�.

שירת המבח� עמד על כ�, כי על א% חומרת המעשי� והתוצאות הטראגיות, חל% זמ� רב מאז ביצוע 

  העבירות, הנאש� הצליח לייצב עצמו מבחינה תעסוקתית והביע חרטה כנה על המעשי�. 

ממשית בתפקודו  מיידיתשירות המבח� התרש� כי שליחתו של הנאש� למאסר בפועל תביא לפגיעה 

 מאסר שירוצה בעבודות שירותביא לרגרסיה במצבו ולכ� המלי& כי יוטל על הנאש� התקי� ועלולה לה

  כעונש מציב גבול ומוחשי, א� מאפשר המש� תפקוד תקי�, לצד מאסר מותנה. 

  

  חוות דעת הממונה על עבודות השירות 

הממונה על עבודות השירות מצא את הנאש� מתאי� לעבודות שירת במגבלות המפורטות בחוות 

  ת, ומותנות בכ� שהנאש� לא יעסוק או ישתמש בסמי� מסוכני� במהל� ריצוי העבודות. הדע
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  עדות הורי המנוחה

  שמעתי את עדויותיה� של הורי המנוחה.  אשר התנהל בפרשת העונשבדיו� 

קיבלה כל מה שילד יכול לחלו� לקבל, , סיפר כי בתו גדלה ו"מר יהודה ותקי�אביה של המנוחה, 

 ".ספר, חוגי� וחברי�משפחה, בית 

  מדבריו עולה, כי המנוחה הייתה ילדה חכמה, מחוננת, חברותית ומקובלת. 

עוד סיפר מר ותקי�, כי לאחר שהכירה בתו את המנוח, הרי שהלכה שבי אחריו, א� התמידה באהבתה 

  הגדולה לרכיכה על סוסי�, וא% המשיכה לנג� בכישרו� רב בכלי נגינה שוני�.

י האירוע נשוא כתב האישו� המתוק� ואחריו השתנו לאי� ערו�, וציי� א% כי ילדיו לדבריו, חייו לפ

  האחרי� חיו וחיי� בצילה של טראומה זו. 

, סיפרה א% היא בבכי על בתה המנוחה ועל כישרונותיה הברוכי�, גב' פיונה קנטראימה של המנוחה, 

  המתואר בכתב האישו� המותק�.  וציינה כי ג� חייה שלה השתנו מקצה לקצה ביו� בו אירע האסו�

אני א% היא ציינה בדבריה את ההשפעה הקשה של האירוע על ילדיה האחרי�, ובאצילותה אמרה כי "

יגיד לי סליחה ושהוא יבי� שהוא הרס לי את  ש.ה.) –(הנאש� לא כועסת... אני מבקשת שהוא 

  ". החיי�... אני רוצה לקבל סליחה

  

  הטיעוני� לעונש

  

, חזרה ופירטה בטיעוניה לעונש את העובדות המוסכמות עו"ד מוריה הירששימה, באת כוח המא

המופרטות בכתב האישו�, תו� שהיא מוסיפה ומסבירה כי מדובר ברשלנות אשר מקורה בביצוע 

ה כי ובדעבירה פלילית של אספקת ס� מסוכ�, ועל כ� אי� לנקוט כלפי הנאש� בגישה מקלה בשל הע

גע, הביאו למקו� האירוע, ואפשר לאחרי� להשתמש בו על א% אזהרות הוא זה אשר יצר את המפ

  והתראות אשר הועברו אליו מ� המשתתפי� האחרי�. 

לדבריה, יש לדחות את גישת שירות המבח� המצדדת הטלת עונש אשר ירוצה בעבודות שרות משו� 

ורי שעל בית בנקודת מבט צרה שמתייחס לנאש� ולא לוקחת בחשבו� את האינטרס הציבשמדובר "

  ". המשפט לשקול במקרה הזה

בסו% דבריה, עתרה באת כוח המאשימה להשתת עונש ב� עשרה חודשי מאסר אשר יהיה בו כדי 

  אשר נרמס במקרה דנ�. , להדגיש את ער� קדושת החיי�



  
  בית משפט השלום בירושלים

  מדינת ישראל נ' ליטבי� 13	01	54047 ת"פ
  

  

   

 13 מתו� 7 עמוד

  

, טע� בדבריו כי מדובר באסו� כבד מנשוא, א� יש לשיי� לנאש� ומררעו"ד א. פוקסבבא כוח הנאש�, 

אשר עשה ולא להצמיד אליו אחריות אודות מעשי� וצעדי� אשר הוא אינו נושא באחריות את 

בעניינה. לדבריו, רמת הרשלנות צריכה להיגזר מהצפיות הנמוכה לקרות האסו� אשר הייתה במקרה 

  דנ�, ומכא� שיש להסתפק בענישה הכוללת מאסר אשר ירוצה בעבודות שירות, ותו לו.

מאז קרות האירוע, הנאש� הסתגר בבדידותו, א� במקביל פנה לאורח חיי�  בא כוח הנאש� הדגיש כי

  יצרני, והוא עובד ומפרנס עצמו. 

אני מבקש שבגזר הדי� יועבר מסר למאשימה שהלקחי� בסו% דבריו, ציי� בא כוח הנאש� כי "

  ."...שצרי  להפיק מהאסו� כדי למנוע אולי אסונות נוספי�... זה מחייב את המדינה לתת מענה

  

  להתנצל בפני משפחות המנוחי� על כל הצער אשר נגר� לה�.  הנאש�בסופה של פרשת העונש ביקש 

  

" כל הרשויות ידעולאחר סו% דברי הנאש�, ביקש אבי המנוחה לציי� כי עוד בטר� האירוע הטרגי "

בירושלי�, א� לא ייצא הד שיש די� ויש דיי� אודות האפשרות כי יקרה אסו�, והוא ציי� בדמעות כי "

  ". אז הכל בזבוז

  

  דיו� והכרעה

  מתח� העונש ההול�

הנאש� הורשע בשלוש עבירות אשר הובילו למות� של המנוחי�: הספקת ס� מסוכ�, גר� מוות 

ברלשנות ומעשה פזיזות ורשלנות. שלוש העבירות, אל א% השוני ביניה� והשתייכותה של עבירת הס� 

  כזי בחברתנו, הוא קדושת חייו של האד�. לפקודת הסמי�, נועדו להג� על ער� מר

שנות מאסר. המתח  3לצדה של עבירת גר� מוות ברשלנות בה הורשע הנאש�, קבוע עונש מרבי של 

בי� חיי האד� המקופחי� בעבירה זו, אל מול הענישה שאינה מ� החמורות בחוק העונשי�, מצביע על 

פשי של רשלנות, ללא כוונה מיוחדת, ולמעשה ייחודה של עבירה זו והוא מעשה עבירה שנעשה ביסוד נ

  ללא כוונה פלילית בכלל,  אל מול התוצאה הקשה והבלתי הפיכה של קיפוח חיי�.

התחקות אחר הענישה הנוהגת בפסיקה בעבירה זו מעלה כי על א% שההרשעות בעבירה זו ה� רבות, 

למצוא מקרה בעל מאפייני� הרי שנסיבות המקרה המיוחד שלפניי ה� יוצאות דופ�, וקשה עד מאוד 

  דומי� למקרה שלפניי.
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נסיבות האירוע הקשה מתארות כי הנאש� שהה ע� ידידותיו כאשר מצא את בקבוק הסמי�. הא� 

  ?  הנאש� ידע ששתיית הסמי� בידי אחרי� תביא למות�

 ת,ע� זא א�(ומשו� כ�, יש להערי�, כי כתב האישו� תוק�, כאמור),  לא נית� לקבוע זאת בוודאות

נית� להסיק מנסיבות כתב האישו� המתוק�, כי הנאש� ידע היטב שמדובר בחומר מסוכ�. הבקבוקי� 

היו מסומני� ונרש� על גב� כי ה� מכילי� מתאדו�. הנאש� איחד את תכולת הבקבוקי� לבקבוק 

אחד והניח את הבקבוק כ� שלאחרי� היתה גישה אליו. כפי שעולה מהנסיבות, הנאש� לא השקה את 

נוחי� והאחרי� בס�, ומנ' והמנוח ה� שביקשו מהנאש� את הבקבוק, ולכ� לא מדובר ביוזמה או המ

  אלה אשר ביקשו ממנו את הבקבוק. ה�הגשת המשקה בידי הנאש� למנוחי�, אלא 

בהמש�, לאחר שמנ' שתה לגימה מהבקבוק והחל להקיא, אמר מנ' לנאש� כי מדובר בחומר חזק וטוב 

  חר, א� הנאש� אפשר למנוח לקחת את הבקבוק והמנוח שתה ממנו. יהיה א� לא יעבירו לא

הנאש� אמר למנוח שלא להוסי% ולשתות מ� הס�, לאחר ששתה ממנו בפע� הראשונה, ומכא� 

שהנאש� היה מודע לסכנה הנובעת משתייה מרובה של הס�, ג� א� לא לתוצאה של מוות, ולכ� ניסה 

   לעצור את המנוח מלהוסי% ולשתות את הס�.

לבסו% ביקש הנאש� לשפו� את תכולת הבקבוק, א� המנוח ביקש ממנו לקבל את הבקבוק, והנאש� 

  הניח את הבקבוק בתיקו ואמר למנוח להוציא את הבקבוק בעצמו. 

בהמש�, המנוח לקח את הבקבוק והנאש� עזב את המקו�. שתיית המנוחי� מהס� לאחר מכ�, היתה 

התדרדרות� ההדרגתית אשר התרחשה בדירת�, עד למות� ללא נוכחות הנאש� והנאש� לא נחש% ל

  העצוב והמצער.

רשלנותו של הנאש� מתחילה באיסו% הבקבוקי� המסוכני�, איחוד� לכדי בקבוק אחד, הנגשת� 

למנוחי� ולשניי� האחרי�, והיא מתחדדת לאחר שמנ' אמר לו כי מדובר בחומר חזק אשר יש להימנע 

  מלהעבירו לאחרי�.

ו לילה נמהר ובאותה חוויה קשה שהיו מעורבי� בה מספר צעירי�, היו מספר תחנות, נראה כי באות

אשר בה� היו לנאש� הזדמנויות לעצור ולמנוע את התוצאה המצערת. לו היה הנאש� מתעשת ע� 

ההקאות מה� סבל מנ' לאחר השתייה  "תחילת התופעות שנגרמו לאלה אשר שתו מ� הס� בתחילה

היה האסו�  –תכולת הבקבוק כפי שתכנ� לעשות לפני פרידתו מהמנוחי� מהס�, לו היה שופ� את 

  הכבד נמנע והמנוחי� היו עוד עמנו,בי� החיי�.

עובדה אחת מרחיקה את הנאש� מ� התוצאה הסופית, ואחרת מקרבתו, א� נדמה כי ס� כל העובדות 

  כול� מלמד על אחריותו המופחתת של הנאש� בכל הכרו� ברשלנותו.

קשה, כואבת ומזעזעת. אד� צעיר בראשית דרכו  –תוצאת העבירות אשר הנאש� ביצע  א� ע� זאת,

  את חייה�.  שניה� קיפחו –בחייו ונערה צעירה, מוכשרת ומחוננת, אשר עתידה לפניה 
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אותו לילה, ואותו החומר המסוכ�, גדע את חייה�, החריב את חלומותיה� ושאיפותיה�. לא רק חיי 

קשי�  "א ג� חיי משפחותיה�, אשר את הכאב, הצער והיגו� שנגר� לה�המנוחי� עצרו מלכת, אל

  היא מלאה.  –החיי� וקדושת�  –מנשוא. הפגיעה בער� המוג� 

בהתייחס לשאר הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות, הרי שעולה כי הנאש� לא תכנ� את מעשיו 

י� ועל התוצאות האפשריות מראש, מדובר בהתנהגות רשלנית ופזיזה, ללא מחשבה על השלכות המעש

  שלה�. 

לא בצע כס% עמד לנגד עיניו של הנאש� ונראה כי לא היה לו מניע מכוו� לביצוע המעשי�, אלא 

הרשלנות והפזיזות לצד ההקשר החברתי, תו� כדי פעילות משותפת של הצעירי�, שייתכ� שהיו בה 

  רצו� למצוא ח�, צור� בהכרה וקבלה מצדו של הנאש�.

להגיד באופ� ברור ונחר& כי, ככל הנראה, ועד היכ� שהבנתנו המשפטית מגעת, הרי  ע� זאת, יש

  האחריות במקרה דנ�, אינו נופל תחת ידיו של הנאש� דנ�.  ה של שעיקר

על א% שהביא את החומר האסור לשימוש� של האחרי�, הרי שלא כפה עליה� את שתייתו, ולא 

 הכריח אות� לעשות כ�. 

מעובדות כתב האישו� המתוק� עולה, כי בשלב מוקד� יחסית של האירוע, עברה השליטה בו לידי 

המנוח, אשר השפעתו על הסובבי� הייתה משמעותית, ומקל וחומר השפעתו על המנוחה אשר הייתה 

קשורה עימו בקשרי אהבה, וכ� הייתה צעירה ממנו בכחמש שני�, אשר ה� משמעותיות ביותר בתקופת 

  רי�. הנעו

הנאש� הבי� את המעשה ואת הפסול הטמו� בו, ומה רב הצער על כ� שלא השכיל להימנע מלבצע את 

  העבירות שסופ� ידוע. 

הפגיעה בער� המוג� היא קשה ורבה, הנסיבות מטלטלות א� מיוחדות ויוצאות דופ�, בהעדר רכיב של 

כוונה ורצו� של הנאש� להביא לתוצאה המצערת, ותו� התחשבות בענישה הנוהגת בעבירת גר� 

 המוות ברשלנות לציד� של העבירות הנוספות, בנסיבות שאינ� תואמות לנסיבות שלפניי, ובמיוחד נוכח

שוכנעתי כי מתח�  "מידת רשלנותו של הנאש� אשר אי� להגדירה כגבוהה, ואולי א% לא כבינונית 

חודשי מאסר ספורי� אשר יכול וירוצו בעבודות שירות ועד למאסר העונש ההול� נע במקרה זה בי� 

  חודשי�. 18לריצוי מאחורי סורג ובריח לתקופה של 

  

  העונש המתאי�

  שני�. 32ו� ב� , כי1986הנאש�, יליד שנת 
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הנאש� הודה בעבירות המיוחסות לו, הודאה כנה הנושאת בחובה חרטה אמיתית על המעשי�, על 

  ההתנהלות שהובילה לתוצאות הקשות ועל קיפוח החיי� שנגרמו בעטיי�.

הנאש� השתת% בטיפול ייחודי לאלו אשר ביצעו עבירות דומות, ונראה כי על א% הקושי ותעצומות 

לעיבוד המעשי� והשלכותיה�, הנאש� גייס את כוחותיו, התמיד בטיפול והצליח הנפש הנדרשות 

  לבחו� בצורה עמוקה ביותר לבחו� ולהבי� את אחריותו על המעשי� והתוצאות.

  שני�. 8מאז ביצע הנאש� את העבירות חלפו 

  הנאש� אשר ביצע את העבירות היה דר רחוב, אד� ללא מסגרת בחייו. 

  גרת משפחתית. אד� ללא בית. ללא מס

ללא הורה אשר יוכל לתמו� או לכוו�, ללא מסגרת חינוכית אשר תצליח להקנות לו תמיכה וליווי 

כלשהו. הרקע של הנאש� הוא קשה, החל מילדותו לצד א� יחידנית הסובלת מהפרעה נפשית כמתואר 

החינוכיות.  בתסקיר, בצל אב אלי�, ובהמש� נפילתו כקרב� למעשי אלימות כא� בישראל, במסגרות

נסיבות חייו הקשות של הנאש� ה� חלק ממהותו, ולטעמי, אי� חולק כי הייתה לה� השפעה על ביצוע 

  העבירות.

הנאש� הורשע לפני כעשור בעבירה של  "לחובת הנאש� הרשעות קודמות בעבירות רכוש ואלימות

ה ריצה עונש מאסר פריצה לרכב ולפני כחמש שני� בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, בגינ

  חודשי�, כאמור.  8ב� 

אלא שאל מול הנסיבות הקשות ונקודת הפתיחה הנמוכה, מבט אל חייו של הנאש� בנקודת הזמ� 

הנוכחית, מעלה כי כיו� הנאש� נמצא במקו� שונה. הנאש� אינו עושה עוד שימוש בסמי�, כפי 

ירות ומכלכל את עצמו, מתפרנס שעולה החוות דעת הממונה על עבודות השירות. הוא מתגורר בשכ

מעבודתו כטבח, ומתמיד בעבודתו. הנאש� הפסיק את קשריו השוליי� וכפי שעולה מתסקיר שירות 

המבח� הוא משקיע מאמצי� רבי� לניהול אורח חיי� תקי�. כל זאת, בעודו נמצא לבדו, ללא רשת 

  תמיכה כלשהי.

תו לילה מר ונמהר הוא משמעותי ומקורו השינוי אשר הנאש� עבר במהל� השני� האחרונות מאז או

במאמציו של הנאש� לתיקו� דרכיו ולרצונו לחזור למוטב, תו� הבנה של הרקע, הדפוסי� והבעיות 

  אשר הביאו אותו לביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישו� המתוק�. 

העבירות,  כפי שדיווח שירות המבח�, שליחתו של הנאש� למאסר עתה, שמונה שני� לאחר ביצוע

לאחר שני� של מאמצי� והשקעת משאבי� בתיקו� דרכיו, תביא לפגיעה ונסיגה במצבו, ולכ� סבורני 

  כי יש להימנע מעונש אשר ישיב את הנאש� לבית האסורי�. 
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נוכח כל האמור לעיל, לאחר שנתתי דעתי לכל השיקולי� הנדרשי�, באיזו� בי� מכלול הנתוני� לכא� 

  נאש� את העונשי� הבאי�:ולכא�, אני גוזר על ה

) חודשי מאסר אשר ירוצו בדר  של עבודות שירות, בהתא� להנחיות ולהגבלות 6שישה ( .1

אשר נקבעו בחוות דעת הממונה על עבודות השירות. הנאש� יתייצב לתחילת ריצוי עונשו 

והממונה על עבודות השירות יעדכ� את חוות דעתו ויעבירה לעיוני  1.11.18לא מוקד� מיו� 

  .10.10.18עד ליו� 

   

) חודשי מאסר אשר אות� הנאש� לא ירצה אלא א� יעבור תו  שלוש שני� 3שלושה ( .2

 מהיו� על כל אחת מהעבירות אשר בה� הורשע בהלי  זה. 

 

הפכתי והפכתי בדבר, ונראה כי כל פיצוי יהווה לעג להוריה של המנוחה, שהרי  –פיצוי כספי  .3

� חיי�. ע� זאת, טוב יעשה הנאש� א� יתרו�, ככל שידו לא נית� לאמוד או לפצות על אובד

מגעת, להנצחת המנוחי� ולמימו� פעולות מנע שונות אשר יעצרו מחזות זוועה, כדוגמת כתב 

 האישו� דנ�, מלקרות שוב. 

  

  ידי מגעת. –עד כא� 

  הבטתי בכל הנוכחי� אשר שהו באול� בית המשפט עת נשמעה פרשת העונש ועת הוקרא גזר הדי�.

, ללא יוצא מ� הכלל, מוכני� היו להחזיר את הגלגל לאחור, לגרו� לאות� שמונת נדמה כי כול�

  להיעל� כלא היו. –הבקבוקי� אשר הרס וחורב� היו טמוני� בה� 

א� כ� היה, המנוחי� היו ממשיכי� וחיי� עימנו, מלאי תעצומות ומר& כפי שרק צעירי� יכולי� 

  ד אחר יעד.להפיק מעצמ�, תו� שה� כובשי� יע

  הנאש� דנ�. –א� מירו& חיי� זה נפסק באיבו, וגורמי� שוני� הביאו לכ�, וביניה� 

כתב האישו� המתוק� מלמד כי חלקו של הנאש� דנ� לא היה מכריע בהיקפו, א� נאש� זה נותר 

הכתובת היחידה, ועל א% הרצו� הטבעי והמוב� להטיח בכתובת זו את מלוא האחריות ואת עוצמתו 

  לא אוכל לעשות כ�. "ונש  של הע

  הנאש� ישל� על מעשיו, אול� תשלו� זה יעמוד ביחס ישר לחלקו ולמידת רשלנותו. כ� ולא יותר.

יבדוק ויפשפש כל אחד מה�  –חברי�, גופי הרווחה, משטרת ישראל ועוד  –באשר ליתר המעורבי� 

(לא באופ� אקטיבי כמוב�, אלא " ידיו לא שפכו את הד� הזהבפעולותיו ויבח� הא� יוכל להגיד כי "

  באורח המיוחס לפעולות מנע שונות אשר יתכ� וראוי היה לנקוט בה�).
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בירושלי� וגיבוריו הטראגיי�  "בכיכר הירח"זירתו של המעשה הנורא המפורט בכתב האישו� הוא 

  היו ילדי� של ממש, נערי� ונערות צעירי� בתחילת דרכ�.

  

  ...אחד אחד היו נאספי�"

  ביחד ועפי�חולמי� 

  ילדי הירח

  "ילדי� יפי�

  אהוד מנור) –("ילדי הירח"         

  

בכיכר הירח אשר בירושלי� אירע המעשה דנ�, ו"ילדי הירח" ה� אשר נפגעו כתוצאה ממנו והלכו 

לבית עולמ�, ואולי כא� המקו� לפעול ולדאוג כי לא מקרי� כאלו לא יישנו עוד, וכי זקני העיר, 

  יפעלו כדי למנוע מוות מיותר שכזה מילדי ירח נוספי�. המשטרה ורשויות הרווחה

בדברי אבי  נדמה כי נכו� לסיי� גזר די� זהו , ינוחמו הורי המנוחי� ומשפחותיה� מי ית�, ומ� השמיי�

  ה� לחתו� בה�:המנוחה אשר יפי� 

"התקווה היחידה שלי שמה שקרה לה יגיע להרבה מאוד מקומות, יגרו� לאנשי� משני הצדדי� 

  אז כבר הרווחנו משהו".  .ללמוד מהדברי� האלה וא� לילד אחד יקרה משהו טוב יותר בגלל זה

  

  לו יהי.

 

  העתק גזר די� זה יועבר לגורמי הרווחה והעוסקי� בנוער בעיריית ירושלי�.
   

  
 .ובאי כוח� הצדדי� נוכחות, ב2018אוגוסט  02, כ"א אב תשע"חנית� היו�,  
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