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 פסק די�

  1 

 2  הטיעו� כתב האישו! והסדר

  3 

 4לחוק העונשי , תשל"ז  284נות  את הדי  בגי  עבירה של הפרת אמוני�, בניגוד לסעי�  הנאש� שלפני

– 1984.  5 

  6 

 7, בה  הודה הנאש� במסגרת הסדר טיעו  (הנאש� טר� 1המתוק  ת/ בהתא� לעובדות כתב האישו�

 8, בתחנת המשטרה בהיותו משרת כשוטר קהילתי, בדרגת רס"מהורשע בגינו, בהתא� לאותו הסדר), 

 9 12.01.2015שבע, במהל� סיור שגרתי בשכונת "נווה נוי" הסמוכה לעיר, שנער� בתארי�  –בבאר 

 10  ה.י  בכלי רכב הנוסע בתו� מתח� חניבשעות הערב, הבח

  11 

 12 הנאש� ומתנדב משמר אזרחי, שהיה ב  זוגו לסיור, ניגשו אל הרכב והבחינו במתלוננת, צעירה ילידת

 13  בו צליח (להל : "ב  הזוג").אכשבסמו� אליה ב  זוגה, אחד, חאלד , במושב הנהג, 1996

  14 

 15  שיו .לה ובתגובה מסרה לו, כי אי  לה רשיו  הנהיגה שהנאש� דרש מהמתלוננת את ר

  16 

 17לאור האמור, הורה הנאש� למתלוננת לצאת את הרכב ולהתיישב בניידת, במושב האחורי. או אז, 

 18החל לשאול אותה פרטי� שוני� לגבי חייה האישיי�, לרבות נסיבות היכרותה ע� ב  הזוג. לאחר 
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 1שהמתלוננת אמרה לנאש�, כי היא חוששת מההלי� המשפטי הצפוי לה, הבטיח לה הנאש�, כי יעזור 

 2  מר לה, כי א� תישאל על כ�, עליה לומר שב  הזוג הוא האש� ושהיא לא עשתה דבר.לה וא

 3בהמש�, החל הנאש� לרשו� דו"ח פעולה ותו� כדי כ� שאל את המתלוננת שאלות אישיות 

 4  לה על המראה החיצוני שלה. י� בינה לבי  ב  הזוג, וכ  החמיאואינטימיות בנוגע לטיב היחס

  5 

 6המתלוננת לנאש� מסרו  באמצעות יישומו  "ווטסאפ" והזכירה לו, כי הבטיח בחלו� יומיי�, שלחה 

 7  לעזור לה. בתגובה, ביקש הנאש� לשלוח לו תמונה שלה.

  8 

 9לאחר מכ , התקשר הנאש� אל המתלוננת ואמר לה, כי לאחר שבדק במחשב בנוגע לב  הזוג, גילה כי 

 10  ילדי�. שבעההמדובר באד� נשוי ע� 

  11 

 12כי היא "חלו� של כל עמה יחסי מי ; כי אותו ב  הזוג מעוניי  רק לקיי� הנאש� אמר למתלוננת, 

 13  הציע לה לצאת עמו יחד לריצה.כ   ;גבר"

  14 

 15  ה.הנאש� הבטיח למתלוננת, כי יעזור לה וביקש לפגוש אות

  16 

 17להערכת שירות המבח  למבוגרי�, טר� הנאש� בי  הצדדי� נקשר הסדר טיעו , במסגרתו הופנה 

 18  הרשעתו בדי .

  19 

 20) סוכ�, כי שירות המבח  יבח , בי  היתר, את שאלת הרשעה 2עו  (ת/ירת ההודעה על הסדר הטבמסג

 21, כי המאשימה תגביל טעוניה לעונש מאסר צופה פני עתיד; צו של"צ; פיצוי הנאש� בדינו. עוד סוכ�

 22  לנפגעת העבירה, ואילו ההגנה תטע  כראות עיניה.

  23 

 24  הצדדי�, על פיה לא נקט הנאש�, בעול� המעשה, עוד הוצגה, במסגרת ההסדר, עובדה מוסכמת בי

 25  למעט בירור שער� בשטח, בזמ  בדיקת הרכב על ידו. – בכל צעד לבירור פרטי� בנוגע לב  הזוג

  26 

  27 

  28 

  29 



  
  בית משפט השלום בבאר שבע

  

  כ"ו אלול תשע"ח  
  2018ספטמבר  06

  מדינת ישראל נ' אוקני� 14028�01�16 ת"פ
  

  450/15מח"ש: תיק חיצוני
   

 10מתו�  3

 1  עונשעניי� ההרשעה והראיות ל

  2 

 3  ראיות לעניי  ההרשעה והעונש בתיק זה. הלא הגיש המאשימה

  4 

 5  ).1המתלוננת בחקירתה במח"ש (נ/יי  העונש, את אמרת נהגישה, לע ההגנה

  6 

  7 

  8 

 9  הערכת שירות המבח� למבוגרי!

  10 

 11, גרוש ואב 40נסיבותיו האישיות, כב  תסקירי�, המפרטי� את מספר בעניינו של הנאש� הוגשו 

 12  לשניי�.

  13 

 14  מאז גירושיו, שהתרחשו כשנה ומחצה טר� הגשת התסקיר הראשו , מתגורר בבית אביו.

  15 

 16מאז החלו ההליכי� בגי  העבירות דנ , מושעה מעבודתו כשוטר ומתקיי� ממשכורת חלקית. טר� 

 17  שני� בתפקיד ראש משמרת סיור ושוטר קהילתי. 14-במשטרת ישראל כהשעייתו, שירת 

  18 

 19כמ"כ הנאש� למד בישיבה תיכונית. ע� סיו� לימודיו, התגייס לצה"ל במסלול ישיבות ההסדר ושירת 

 20ריו . לאחר שחרורו, השתלב בעבודה במפעל תע"ש כמאבטח ובהמש�, כראש צוות בחיל הש טנקי�

 21  אבטחה. לאחר מכ , התגייס למשטרת ישראל.

  22 

 23טר� הסתבכותו בעבירה, ניהל הנאש� הלי� גירושי  ארו�, קשה וטראומטי, רווי קונפליקטי�, ע� 

 24ה שת תלונות נגדו ובפניבהג. הלי� הגירושי  היה מלווה 18אשתו לשעבר, עמה היה נשוי מאז גיל 

 25  לממוני� עליו.

  26 

 27פגיעה בדימויו העצמי; בזמ  הסתבכותו היה בשיאו של המשבר הזוגי, חש להערכת שירות המבח , 

 28  תחושת בדידות וצמא לקשר ע� בת המי  השני, ה  במוב  הרגשי וה  במוב  המיני.

  29 
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 1ה נתו  בתחושות של תמודד ע� משבר הגירושי  ושירות המבח  התרש�, כי היהנאש� התקשה לה

 2  היעדר ער� וחוסר משמעות.

  3 

 4ביטא הנאש� הבנה ראשונית בלבד בנוגע להתנהלותו הבלתי תקינה בתחילת הקשר ע� שירות המבח , 

 5באירוע. שירות המבח  מצא, כי הנאש� מתאי� לשילוב בהלי� טיפולי, לצור� העמקת תהלי� 

 6  הדיו  מעת לעת.ההתבוננות העצמי והביקורתי אצלו. לצור� כ�, נדחה 

  7 

 8לקראת סיו� ההלי�, הוגש תסקיר מסכ�. על פי העולה מתסקיר זה, התמיד הנאש� בהשתתפות בכל 

 9המפגשי� הטיפוליי�; שית� בתכניו האישיי�; הביע רצו  לבחו  לעומק חלקי התנהגותו המכשילי� 

 10  ולהימנע ממצבי סיכו  עתידיי�.

  11 

 12קיימת חשיבות להפיק תועלת מההלי� הטיפולי וכי שירות המבח  התרש�, כי יש ביכולתו של הנאש� 

 13   .רבה לאפשר לו המש� ההשתלבות בטיפול

  14 

 15יצוי , במהל� תקופת שילובו בטיפול, השתלב הנאש� ג� בפרוייקט "אוניברסיטה לע�", מטע� 

 16לרכוש השכלה אקדמית. במסגרת זו, סיי�  למבוגרי�משרדי הרווחה והחינו�, במטרה לאפשר 

 17  בהצטיינות ההכנות הנדרשות והשתלב בתכנית ללימודי פסיכולוגיה.

  18 

 19  עוד החל הנאש� בהליכי� להוצאת רישיו  נהיגה לרכב ציבורי.

  20 

 21טיפולית, להמשי� שילובו של הנאש� בהלי�  –בסיו� התסקיר, בא שירות המבח  בהמלצה שיקומית 

 22לענישה מוחשית, אשר תעביר  , שיינת  לתקופה בת שנה ומחצה; זאת, במקביל הטיפולי, תחת צו מבח

 23  שעות. 300מסר בנוגע למשמעות מעשיו, בדמות צו של"צ בהיק� של 

  24 

 25על מנת למנוע פגיעה בעתידו התעסוקתי של הנאש� וכ  בדימויו העצמי ובתפיסתו העצמית, בא שירות 

 26  המבח  בהמלצה, להימנע מהרשעתו בדי .

  27 

  28 

  29 



  
  בית משפט השלום בבאר שבע

  

  כ"ו אלול תשע"ח  
  2018ספטמבר  06

  מדינת ישראל נ' אוקני� 14028�01�16 ת"פ
  

  450/15מח"ש: תיק חיצוני
   

 10מתו�  5

 1  לעניי� ההרשעה והעונש ות הצדדי!טענ

  2 

 3המאשימה הדגישה הפגיעה באמו  הציבור במשטרה, אשר נלוותה למעשיו של הנאש�; כמו ג� 

 4הפגיעה בפרטיותה של המתלוננת, כאשר הנאש� שאל אותה לפרטי� אינטימיי� בנוגע ליחסיה ע� ב  

 5  הזוג במחיצתו בחרה להיות.

  6 

 7הנאש� להפסיק האירוע, לאחר המפגש הראשוני ע� עוד ציינה המאשימה, כי היה באפשרות 

 8להמשי� ולעמוד עמה בקשר, כ� שהמאשימה אינה רואה במעשיו בבחינת  המתלוננת, א� הוא בחר

 9  כשל נקודתי.

  10 

 11המאשימה עותרת להרשיע הנאש� בדי  ולגזור עליו עונשי� של מאסר מותנה; צו של"צ; פיצוי 

 12  למתלוננת.

  13 

 14ות רגעית של היעדר שיקול דעת, שהביאה להתרסקות חייו של ההגנה הדגישה, כי המדובר בטע

 15  הנאש�.

  16 

 17ההגנה הדגישה, כי לאחר המפגש הראשוני במגרש החנייה, הייתה זו דווקא המתלוננת אשר יצרה 

 18  קשר נוס� ע� הנאש�.

  19 

 20ההגנה הפנתה אל מצבו הרגשי של הנאש� בזמ  העבירות. לטענת ההגנה, היה הנאש� נתו  במצב 

 21  ש חו� אנושי, במסגרת הימי� הסוערי� של התפרקות התא המשפחתי שלו.משברי וחיפ

  22 

 23ההגנה הדגישה את הודאת הנאש� באשמה וכ  את המחירי� הקשי� ששיל�, ועודנו משל�, על 

 24  הטעות שעשה.

  25 

 26עתרה, להימנע מהרשעת הנאש� בדי , תו� אימו/ המלצת שירות המבח  בעניינו. עוד הציעה ההגנה 

 27ישל� עיצו� כספי בדמות הוצאות משפט לטובת אוצר המדינה וכ  להגדלה בהיק� , כי הנאש� ההגנה

 28  שעות השל"צ.

  29 
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 1יציאתו לחופשה כפויה  –בדברו האחרו , סיפר הנאש� על מצבו הקשה מאז הסתבכותו בעבירה 

 2והיותו מושעה מעבודתו מזה שלוש שני� ומחצה. עוד סיפר על מצבו הכלכלי הקשה, לאחר התפרקות 

 3הדגיש, כי  ; הנאש�הפיק הלקחי� מהסתבכותוחפ/ לסייע למתלוננת; כי ש� מסר, כי הבית. הנא

 4  בסופו של דבר לא עשה מעשה אלא הדברי� הסתכמו בשיחות מילוליות.

  5 

 6  הזדמנות אחת.ולו הנאש� ביקש לקבל 

  7 

  8 

 9  דיו� והכרעה

  10 

 11באמו  הציבור העבירה שעבר הנאש� הינה בעלת פוטנציאל לפגיעה, ה  בפרטיותה של המתלוננת וה  

 12  במשטרה.

  13 

 14בהמש�,  ,הרי – כי תחילת פניותיו למתלוננת היו במגמה לסייע לה א� ג� נית  לקבל הסברי הנאש�,

 15עו/ שמסר יבי בדבר ענייניה האינטימיי� וה  ולות המקובלי�, ה  בתשאול המתלוננתחצה הנאש� הגב

 16  לה, על מנת להיטיב מצבה בהלי� המשפטי הצפוי.

  17 

 18מתח� הענישה בגי  עבירה זו, בנסיבותיה, נע בי  עונש מאסר צופה פני עתיד, עתי� בצירו� עונש 

 19שיקומי, עד למאסר בפועל ב  מספר חודשי�. ראו הפסיקה הענפה שהובאה בגזר דינה של חברתי, כב' 

 20 מדינת ישראל, המחלקה לחקירות שוטרי! נ' מזרחי 68200-03-16שפירא, ת"פ -השופטת ג' סקפה

 21   (פורס� במאגרי�).

  22 

 23מדינת ישראל,  60792-07-14עוד ראו, לעניי  זה, גזר דינה של חברתי, כב' השופטת נ' בכור, ת.פ. 

 24  ").כה� פרשתלהל : " –(פורס� במאגרי� המחלקה לחקירות שוטרי! נ' כה� 

  25 

 26 צגו שיקולי� המצדיקי�ע� זאת, בנסיבותיו המיוחדות של המקרה דנ , מוצא בית המשפט, כי הו

 27אימו/ מלא של המלצת שירות המבח  למבוגרי�, לרבות המלצתו בנוגע לאי הרשעת הנאש�, מטעמי 

 28  שיקו�.

  29 
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 1הא� עצ� טיבה של העבירה,  –הרשעה, התבחיני� העדכניי� ה� שניי�: האחד האשר לשאלת 

 2אמו  תו� שבית המשפט מביא בחשבו  את בנסיבותיה, מאפשר הימנעות מהרשעה, כעניי  ערכי, 

 3הא� הוכח חשש קונקרטי לפגיעה בעתידו המקצועי של הנאש�  –הציבור במערכת המשפט; השני 

 4  ובסיכויי שיקומו, כתוצאה מהרשעתו בדי .

  5 

 6  חיובית. –התשובה לשתי השאלות הללו במקרה דנ , 

  7 

 8המדובר באירוע נקודתי; מניעיו של הנאש�, בתחילה, היו לברר מצבה של  אשר לטיבה של המעידה:

 9יה שלה ת ע� המתלוננת החלו דווקא בשל פנמתלוננת, לאור נסיבות שהותה במקו�. המש� השיחוה

 10  ).1לנאש� (כעולה ה  מנוסח כתב האישו� וה  מאמרת המתלוננת נ/

  11 

 12ה תאכ , טעה הנאש� בשיקול דעתו, א� המדובר בטעות אחת, נקודתית, אשר בסופו של דבר, התמצ

 13מבחינת  וא�מבחינת מפגש ע� המתלוננת  א�ולא הגיעה לכדי מעשה כלשהו,  במספר שיחות קצרות

 14(כאמור, בהתא� לעובדה המוסכמת  להשפעה על ההלי� המשפטיפעולה ממשית כלשהי לשיבוש 

 15שהוצגה במסגרת ההסדר, אי  טענה, כי הנאש� עשה שימוש בסמכויות ובכלי� הנתוני� לו כדי לברר 

 16  .בשטח, שלגביו אי  טענה, כי לא היה נחו/) לבירור הראשו גע לב  הזוג, מעבר פרטי� בנו

  17 

 18עומדות שנות שירות ארוכות של הנאש�, ה  בצה"ל בתפקיד פיקודי; ה   אל מול מעידה נקודתית זו,

 19  חשוב; ה  במשטרת ישראל. בטחוניאבטחה במוסד  צוותכראש 

  20 

 21  לזכות הנאש�. שתבואנהמ  הדי   –כל שנות השירות הללו היו ללא דופי וביו� פקודה 

  22 

 23הוס� לכל אלה, התרשמות שירות המבח , לאחר הליכי בירור והערכה עמוקי� ומתמשכי�, כי הנאש� 

 24היותו במצב ירוד בפעל על רקע מצוקה אישית משפחתית קשה, תו� מעורבות בהלי� גירושי  מכוער ו

 25  של בדידות וכמיהה לקשר.

  26 

 27ובנה לכשל שבמעשיו, תו� השתלבות בהלי� טיפולי, יתר על כ : גילה הנאש�, בתהלי� הדרגתי, ת

 28תרש� מקיומו של סיכוי מבמסגרתו שית� ומשת� פעולה, על הצד הטוב ביותר ושירות המבח  



  
  בית משפט השלום בבאר שבע

  

  כ"ו אלול תשע"ח  
  2018ספטמבר  06

  מדינת ישראל נ' אוקני� 14028�01�16 ת"פ
  

  450/15מח"ש: תיק חיצוני
   

 10מתו�  8

 1, תו� הפקת הלקחי� הנדרשי� ורכישת כלי� למניעת משמעותי, שההלי� הטיפולי יסתיי� בהצלחה

 2  .הסתבכויות בעתיד

  3 

 4לתגובה קשה וכואבת לטעות שעשה, כאשר הקריירה לכל אלה יש להוסי�, כי הנאש� זכה 

 5בהתא� להתרשמות שירות המבח , נפגע  , הוא מושעה מעבודתו מזה זמ  רב;המשטרתית שלו נקטעה

 6החריגה נפגע כלכלית. בתגובה זו, היה כדי להמחיש לנאש�, המחיר של  –קשות דימויו העצמי ובנוס� 

 7  .מהשורה

  8 

 9עלולה להיות,  זו ברורה מאליה. ראשית, להרשעה פלילית –ש� אשר לפגיעה בסיכויי שיקומו של הנא

 10השפעה משמעותית בנוגע לשאלת המש� שירותו של הנאש� במשטרת ישראל.  ,בהסתברות גבוהה

 11במאמציו לרכוש הסמכה  בות גבוהה, ג�עה שכזו עלולה לפגוע, ג� זאת בסביל כ , הרשיתר ע

 12  הפסיכולוגיה וא� בתחו� הנהיגה על רכב ציבורי.לופיי�, א� בתחו� לימודי לעיסוקי� ח

  13 

 14דתית אל מול יזהו אחד המקרי�, בה� הפגיעה בסיכויי השיקו� עלולה להיות קשה ובלתי מ

 15  ה.יההסתבכות הפלילית, בנסיבות

  16 

 17המאשימה וה  ההגנה זי. ה  למעשה, אי  הצדדי� חלוקי�, במקרה דנ , בנוגע למתווה העונשי המרכ

 18לאמ/ המלצת שירות המבח  בנוגע לענישה השיקומית ולהעמדת הנאש� תחת צו מבח ,  עותרות

 19  במסגרתו ימשי� ההלי� הטיפולי.

  20 

 21ג� האפשרות להשית עונש  –המחלוקת היחידה בי  הצדדי� סבה סביב שאלת ההרשעה (ובהתא� 

 22  צופה פני עתיד).מאסר 

  23 

 24מוצא בית  –ות המבח  ובטענות הצדדי� בנוגע למחלוקת זו, לאחר שיקול ועיו  מעמיק בהערכות שיר

 25המשפט לאמ/ המלצת שירות המבח  למבוגרי�, תו� קבלת הצעת ההגנה להגדלה מסוימת בהיק� 

 26  שעות השל"צ.

  27 

 28בית המשפט אינו מוצא להטיל על הנאש�, במקרה דנ , עיצו� כספי, א� בדמות הוצאות משפט לטובת 

 29המשפט לא התרש� מנזק ממוני שנגר� בית  נת.וא� כפיצוי למתלונ ;אוצר המדינה, כהצעת ההגנה
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 1לכ� יש להוסי�  רווח כלכלי. להפיקלמי מהמעורבי� בפרשה, וא� לא מצא, כי העבירה נעברה במטרה 

 2את מצבו הכלכלי הקשה של הנאש�, הנתו  בתקופת השעיה ארוכה וא� נושא בתשלומי� שוני� בשל 

 3  התפרקות התא המשפחתי, כפי המפורט בתסקיר.

  4 

 5על ביטול הרשעתו של , הורה בית המשפט יעקובובי) נ' מדינת ישראל 3554/16בפסק הדי  ע"פ 

 6במסגרתה  ,, והיה מעורב בפרשיית הונאההאכיפה והגביהרשות מערער, אשר שימש כמעקל מטע� 

 7באותו  הציגו הוא ואחרי� מצג שווא, כאילו המדובר בשוטרי�, לצור� מימוש כלי רכב מעוקלי�.

 8  תו� פגיעה בפרטיות� של החייבי�. בסמכות� שימוש לרעה נערמקרה, 

 9בית המשפט העליו , הרכב ברשות כב' השופטת (כתוארה אז) א' חיות, הורה על ביטול ההרשעה על 

 10  אשר היה בתהלי� של לימודי� למקצוע.מנת למנוע פגיעה בסיכויי שיקומו של הנאש�, 

  11 

 12גיעה קשה יותר בסיכויי השיקו� וכי המעשה, בית המשפט מוצא, כי במקרה שלפנינו, הוכחה א� פ

 13  יה שנדונה באותו מקרה.נ , בוודאי אינו חמור יותר מהפרשבמקרה ד

  14 

 15דלעיל, הורה בית המשפט על ביטול הכרעת די  מרשיעה בעניינו של שוטר, אשר נטל  כה� בפרשתעוד, 

 16ותו חר� הפצרות מאזרחית, לאחר שנעצרה במחסו�, מכשיר טלפו  חכ�, שלא כדי , והחזיקו ברש

 17מקרה דנ , מה ג�, מהווה כשל חמור יותר מה –מפקדיו, ג� ש�, המדובר במקרה שמבחינה ערכית 

 18  המדובר היה בפגיעה בקניינו של אזרח, במישור המעשה.

  19 

 20בית המשפט אינו מוצא, כי הסתבכותו זו של הנאש� דנ  מטילה עליו כת� ערכי, המונע המש� שירותו 

 21במסגרת משטרת ישראל או בכל גו� ציבורי או ממשלתי אחר ואי הרשעתו בדי  למע  הציבור, א� 

 22  עשויה לאפשר המש� התרומה מצדו למדינה ולחברה.

  23 

 24  לאור כל האמור, תו� שבית המשפט נמנע מהרשעת הנאש� בדי , מורה כדלקמ :

  25 

 26 י"ע שתגובש צ"השל לתכנית בהתא�, שעות 400 של בהיק� צ"של עבודות ירצה הנאש�  .1

 27 ימי� 7 בתו�, צבילהתי הנאש� על. מהיו� יו� 30 בתו� המשפט לבית ותוגש המבח  שירות

 28 אי כי, מוזהר הנאש�. צ"השל עבודות לריצוי בנוגע הוראות לקבלת, המבח  בשירות, מהיו�
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 1 להפקעת להביא עלול – לריצוי  בנוגע פעולה שיתו� אי או, צ"השל עבודות לריצוי יצבותיהת

 2 ;מכ� המשתמע כל על, זה בתיק העונש בשאלת מחדש ולדיו  צ"השל צו

  3 

 4 להשתת� עליו יהיה, המבח  צו במסגרת. מהיו� ומחצה שנה למש� במבח  יעמוד הנאש�  .2

 5 7 בתו�, יצבילהת הנאש� על. המבח  שירות י"ע שיומל/ כפי מעקבי או טיפולי הלי� בכל

 6 פעולה שיתו� אי כי, מוזהר הנאש�. מתאימות הוראות לקבלת המבח  בשירות, מהיו� ימי�

 7 כל על, זה בתיק העונש בשאלת מחדש ולדיו  להפקעתו להביא עלול המבח  צו במסגרת

 8 .מכ� המשתמע

  9 

  10 

 11  .למבוגרי� המבח  לשירות יועבר הדי  גזר עותק

 12  . מהיו! יו! 30 בתו( לחתימה יוגש מבח� צו

 13  .הערעור זכות הודעה

 14 

  15 

  16 

 17  הצדדי�.במעמד , 2018ספטמבר  06, כ"ו אלול תשע"חהיו�,  נהנית

  18 

 19 

  20 




