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על מנת לשמור על פרטיותה של הנאשמת, ובכדי שלא לפגוע בה מעבר למידה ולצורך, זאת לנוכח 

מצבה הנפשי והאישי הקשה, היא תקרא להלן ש'. בכפוף לכך, ולצו איסור פרסום על שמה, או על 

 לפרסום.הכרעת הדין מותרת  -כל פרט שיכול לזהותה 

 

 

 המסגרת העובדתית 

 

 כתב האישום, המענה לו והמשפט 

 

או בסמוך לכך, בדירת הנאשמת  15:26בשעה  8.1.2022על פי עובדות כתב האישום, בתאריך  .1

בהרצליה )להלן: הדירה(, היא "עשתה מעשה באש, בכך שנטלה נוזל דליק המכיל תזקיק 

 פחמימנים קל, שפכה על סדיני המיטה, הדליקה אש בעזרת גפרורים ועזבה את הדירה". 

 

צאה מכך, גרמה הנאשמת לדליקה בדירה ולפגיעות בנכס במזיד "כתו -כתב האישום מתאר כי 

ושלא כדין, בדמות שריפת המיטה ודלת החדר, פגיעות חום בקיר ובתקרת החדר, והתקלפות 

 טיח והתפרקות חיפוי הרצפה בחדר". 

 

כתב האישום נחתם במילים אלו: "במעשיה, עשתה הנאשמת מעשה אש בדרך רשלנית שיש בה 

 דם או לגרום לו לחבלה וכן פגעה בנכסים במזיד ושלא כדין". כדי לסכן חיי א
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 ש' נעצרה עד תום ההליכים, ולאחר מעצרה הועבר התיק לשמיעת הוכחות בפני החתום מטה.  .2

 

כפרה ש', באמצעות באת כוחה מהסנגוריה הציבורית, עו"ד יעל ניסן, בעבירות  3.2.2022ביום  .3

)ראו  8.2.2022שיוחסו לה בכתב האישום; ההגנה הוסיפה עוד טענות מקדמיות בישיבת יום 

 להלן(. 

 

ההגנה הודתה בעובדות כתב האישום, אך טענה כי היסוד הנפשי הנדרש לעבירת הרשלנות לא 

אצל הנאשמת. לשיטת ההגנה, הנאשמת הציתה את סדיני מיטתה כחלק מניסיון  התקיים

ראה )יסוד נפשי( למעשה -לשלוח יד בנפשה, ועל כן "היה פה ניסיון התאבדות ולא היה פה מנס

 פלילי ולא יכול להיות שנדון אדם ונטען שהוא אשם שמדובר בניסיון אובדני". 

 

אמורה, הצהירה ההגנה כך: "בחרו פה שתי עבירות מעניין לציין, כי בד בבד עם הטענה ה

 338מקבילות של שימוש פחזני והיזק בזדון ואחד שהוא הצתה, שתי עבירות חלופיות. עבירת 

היא רשלנות. לכן היסוד הנפשי הנדרש הוא מחשבה פלילית. גם לגבי עבירת הרשלנות לא היתה 

יה מעשה ברשלנות. למעשה הרשלנות , היא פתחה זיפו וזה לא ה1היא במכוון הציתהרשלנות. 

 ". ואנחנו פה במחשבה פלילית מן הסתםהיא העדר מחשבה פלילית 

 

עבירות  2עוד טענה ההגנה, כי כתב האישום גם פגום או פסול; לשיטתה, "כתב האישום מגלם 

מנוגדות זו לזו... ככל שמדובר בעבירת זדון אזי אין בה יסוד רשלני. ככל שמדובר בעבירת 

 ות אין בה יסוד זדון...". רשלנ

 

ההגנה אף הטעימה, כי ממילא לא מתקיימת במקרה דנא עבירה של היזק בזדון, ולו מן הטעם 

 "כי זה מזרן שלה" )קרי: אדם רשאי להזיק לרכושו שלו(. 

 

ההגנה סברה כי יש לבטל את כתב האישום נגד ש' מטעמי צדק; כך התחייב, לנוכח נסיבות 

כן הדבר נעשה אגב ניסיון התאבדות )לשיטת ההגנה(; ושנית, מן הטעם ביצוע שליחת האש, ש

שהפרקליטות לא הגישה כתב אישום נגד הנאשמת, והוא הוגש, חרף עמדתה, על ידי יחידת 

 -התביעה המשטרתית. לחלופין, כך ההגנה, ממילא מדובר במעשים ונסיבות המהווים זוטי

  דברים. 

 

יבא דההגנה, היה להפנותה לבית חולים לצורך קבלת טיפול המסלול הנכון בעניינה של ש', אל

 "התביעה שגתה בשיקול הדעת שלה".  -נפשי, חלף הגשת כתב אישום; לגישת עו"ד ניסן 

 

                                            
 איננה במקור, אלא אם יאמר אחרת.  –ההדגשה כאן, ובכל מקום אחר בהכרעת הדין  1
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 המשפט 

 

נוכח מצבה המיוחד של ש', שאיננה עבריינית מועדת, רחוק מכך, ואף לנוכח כתב האישום עצמו  .4

   נוהל המשפט בהליך בזק, ובאופן מזורז.  - 2שאינו מן החמורים -

 

התקיים שלב ההוכחות הקצר בתיק זה; במסגרת פרשת התביעה הגישה  8.2.2022ביום  .5

(; פרשת ההגנה כללה את עדותה של ש' עצמה, והוגשו 10ת/ – 1התביעה מוצגים מוסכמים )ת/

 (. 5נ/ – 1מוצגים גם מטעמה )נ/

 

 סיכומי הצדדים 

 

 נשמעו סיכומי הצדדים.  13.2.2022בדיון שהתקיים ביום  .6

 

התביעה בסיכומיה ביקשה מבית המשפט להרשיע את הנאשמת במיוחס לה בכתב האישום.  .7

( לחוק 3)א() 338התביעה עמדה בסיכומיה על יסודות עבירת שימוש פחזני באש לפי סעיף 

ים במקרה כאן. לשיטת התביעה, העונשין, וטענה כי היסוד הנפשי הנלווה לה, רשלנות, מתקי

 "... ברור כי אין בענייננו כל סיכון סביר שהאינטרס הציבורי מצדיק". 

 

התובע הוסיף, כי מבחינה עובדתית, לא הוכחה כלל טענת ההגנה שלפיה הנאשמת הציתה את 

המזרן אגב ניסיון אובדני; לדבריו: "אין ולו שמץ של ראיה כי הנאשמת רצתה להתאבד במהלך 

הצתה. טענה זו לא עלתה בכלל לרגע אחד במהלך החקירה ואין מסמך אחד או הקלטה אחת ה

בחומר החקירה המבססת זאת". התובע טען כי מה שעמד ביסוד הצתת המזרן היה רצונה של 

 ש' "להזיק", והפנה את בית המשפט בעניין זה אל עדותה במשטרה. 

 

ריפה שהתפשטה בדירה עקב מעשיה של התובע עמד בסיכומיו על הנזק שנגרם כתוצאה מהש

הנאשמת, וטען כי לא היה מדובר בשריפה "קטנה ומקומית", אלא בדליקה מסוכנת, שגרמה 

 לנזק רב.  

 

ההגנה בסיכומיה ביקשה מבית המשפט להורות על זיכויה של הנאשמת. עוד טרם מועד  .8

ה"יסוד הנפשי הנדרש" , טיעונים בכתב ביחס לשאלת 8.2.2022הסיכומים, הגישה ההגנה, ביום 

 (. 6)נס/

                                            
 מבלי להקל ראש, ברי כי רשלנות פלילית אינה דומה בחומרתה לכוונה פלילית "רגילה".  2



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  
 פלונית מדינת ישראל נ' 29958-01-22 ת"פ

  

 15 מתוך 4

 

במסגרת טיעונה הכתוב, הטעימה ההגנה כי: "הפרקליטות באה לכלל מסקנה כי אין מקום 

להגיש כתב אישום נגד הנאשמת בעבירה של הצתה... ביסוד מסקנה זו עמדה התובנה כי מכלול 

נסיבות התיק אינן מצדיקות העמדה לדין, וזאת להבדיל מקושי ראייתי כלשהו לגבי יסוד 

מיסודות העבירה. חרף מסקנה זו, ראתה לנכון התביעה המשטרתית להגיש כתב אישום 

בעבירה של שימוש פחזני באש... אשר היסוד הנפשי בה הוא רשלנות. דא עקא, היסוד הנפשי 

 לא מתקיים בענייננו". 

 

גנה הוסיפה כי: "... לא ניתן לייחס עבירת רשלנות מקום שקיימת עבירת מחשבה פלילית הה

בעלת יסוד עובדתי זהה וכאשר מתקיים היסוד הנפשי של מחשבה פלילית..."; "במקרה דנן, 

קיומה של מודעות )לכל( רכיבי העבירה מונח למעשה גם על ידי המאשימה, ולו בבחירה לייחס 

והיא למעשה לא שנויה במחלוקת.  –וש במזיד בגין אותה התנהגות ממש עבירה של היזק לרכ

אך, כאמור, הרשלנות והמודעות הן דבר והיפוכו, ואינן דרות בכפיפה אחת. משכך, לא ניתן 

לומר כי הנאשמת מקיימת את היסוד הנפשי הדרוש לעבירה שיוחסה לה. הבחירה לייחס 

  ר בקל וחומר, אין לה על מה לסמוך".  לנאשמת עבירת רשלנות דווקא, משל היה מדוב

 

-אם לתרגם לשפה פשוטה את הטענה דלעיל, הרי שההגנה טענה כך: רשלנות מוגדרת כאי

מודעות ולו לרכיב אחד מפרטי העבירה )טיב המעשה, או קיום הנסיבות, או לאפשרות הגרימה 

במה שנראה  –ן לתוצאות המעשה(, ואילו כאן, ש' היתה מודעת לכל פרטי העבירה, ועל כ

לא ניתן להרשיעה בעבירת רשלנות, או "רק" בעבירת  –לכאורה כטענה קטגורית דווקא 

  ( פרטי עבירה, אשר להם היתה ש' מודעת. overרשלנות. לדידה של ההגנה, יש יותר מדי )

)!( כאן לכאורה עבירה של  התקיימהצידו השני של מטבע הגנתי זה נמצא בטענת ההגנה, לפיה 

שהיא בסמכות הפרקליטות; אולם משזו לא הגישה כתב אישום כאמור לבית המשפט  הצתה,

  המחוזי, לא ניתן "לשנמך" התיק והעבירה למעשה פחזני באש, אצל בית משפט השלום.

 

ההגנה חזרה על טענתה ביחס לשיקולי צדק שעמדו, לשיטתה, לטובת הנאשמת, וכתבה כי 

בעלת הסמכות להגיש כתב  –"כאשר הפרקליטות  הרשויות דיברו בעניינה "בשני קולות":

באה לכלל מסקנה כי לא יהיה זה הוגן וצודק  –אישום בעבירת המחשבה הפלילית הרלוונטית 

לעשות זאת בנסיבות תיק זה, ואילו התביעה המשטרתית התכבדה להגיש כתב אישום בעבירת 

 רשלנות". 

 

ביקשה עו"ד ניסן להורות על זיכויה , 13.2.2022במסגרת סיכומי ההגנה, שנשמעו בדיון ביום  .9

של הנאשמת, ולחלופין, לבטל את כתב האישום נגדה מטעמי צדק. ההגנה בסיכומיה חזרה על 

נימוקיה המשפטיים ביחס ליסוד הנפשי, והוסיפה כי הגשת כתב האישום הן בעבירה שבצידה 

"מלמד  –תו מעשה יסוד נפשי של רשלנות, והן בעבירה המגלמת מחשבה פלילית, ביחס לאו

 שהתביעה עצמה )נמצאת( בספק מה העבירה שביצעה הנאשמת". 
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ההגנה הצביעה על המצב הנפשי הקשה בו היתה מצויה הנאשמת בעת ביצוע ההצתה, והפנתה 

(, 2בעניין זה, בין היתר, אל תוצרי הבדיקה הפסיכיאטרית שנערכה לה בסמוך לאחר מכן )נ/

 (, היותה מוכרת היטב למערכת הפסיכיאטרית, ועוד. 3)נ/  פוסט שכתבה ביישומון אינסטגרם

 

הסניגורית התייחסה לטענת התובע שלפיה לא היה מדובר בשליחת אש תוך ניסיון אובדני, כך: 

"כאשר על העניין העובדתי אין מחלוקת, אני מפנה את בית המשפט לחקירתה של הנאשמת 

ואומרת לכל אורך העדות שהיא מבקשת במשטרה, לעדותה בבית המשפט, שם היא חוזרת 

להתאבד, לעדותה של ספיר חברתה, לצילום בדף האינסטיגרם שלה, ובא היום תובע ואומר 

היא לא רצתה להתאבד, היא רצתה רק להזיק, אומר את זה התובע, ולי אין  –לבית המשפט 

בד והיא רק בכלל מילה ודרך, חוץ מזה שאני שמעתי כבר את הכל, היא בכלל לא רצתה להתא

רצתה להזיק להוריה והסניגורית רק חוטאת באתיקה שלה שהיא לא נתנה לה לעשות את מה 

 שהיא רוצה".

 

ההגנה טענה, בנוסף, כי הגשת כתב האישום במקרה דנא סותרת את האינטרס הציבורי, 

וביקשה מבית המשפט לבטלו על רקע פגמים שנפלו בהחלטה להגישו; לדבריה: "מה היה 

ש' באותו רגע שבן אדם נמצא במצוקה כל כך קשה ואובדנית )זה היה יומיים אחרי מצופה מ

זה( אני ביקשתי שהמענה לנערה במצוקה לא יהיה בדמות מעצרה, המעצר הוא הדבר האחרון 

 שהמדינה צריכה לעשות במצב כזה...".

 

 דיון והכרעה: אף למי שמנסה להתאבד קיימת חובת זהירות כלפי הזולת

 

 הרשיע את הנאשמת בעבירה של שימוש פחזני באש, ולזכותה מעבירת היזק בזדון.החלטתי ל .10

 

 ( לחוק העונשין קובע: 3)א( ) 338סעיף  .11

 

"העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, 

 מאסר שלוש שנים: -דינו 

עושה מעשה באש או בחומר לקיח, נפיץ או רדיואקטיבי או אינו נוקט אמצעי זהירות מפני 

 סכנה מסתברת הכרוכה באש או בחומר כאמור שבהחזקתו". 

 

: ש' הודתה, במסגרת המענה לכתב האישום, בעובדותיו; מכאן, היסוד היסוד העובדתי .12

שפכה נוזל  –עשתה מעשה באש  הוכח. על פי כתב האישום, הנאשמת –ההתנהגותי של העבירה 

 . על כך אין מחלוקת. דליק על סדיני מיטתה, הדליקה אש בעזרת גפרורים, ועזבה את הדירה

 



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  
 פלונית מדינת ישראל נ' 29958-01-22 ת"פ

  

 15 מתוך 6

התנאי העובדתי הנוסף, שעניינו הדרישה כי המעשה יכיל תוצאה פוטנציאלית "שיש בה כדי  .13

 לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה", הוכח אף הוא בראיות התביעה. 

 

( קבע בית המשפט יקירביץ( )להלן: 30.4.2007) יקירביץ נ' מדינת ישראל 7193/04ע"פ במסגרת 

  העליון, ביחס לרכיב זה, כך: 

 

"הרכיב השלישי הינו יסוד הסיכון... ברכיב זה, אשר העניק לעבירה את הכינוי "רשלנות 

מות גופו. מופשטת" .... מונחת הדרישה, כי המעשים יכילו בתוכם סיכון לחיי אדם או לשל

  

היא מצריכה  ואיןנשלמת עם היווצרות הסיכון אותו היא מבקשת למנוע  338העבירה לפי סעיף 

את התממשותו של אותו הסיכון. עבירה זו נמנית עם עבירות 'ההעמדה בסכנה' והאינטרס 

יסודות המוגן שביסודה הוא הגנה על חייו ועל שלמות גופו של אדם )ראו לעניין זה ש"ז פלר, 

פלר((. ההגנה על ערכים חשובים אלה מצדיקה  -)תשמ"ד( )להלן  616, 426-425א  דיני עונשיןב

העמדתו  -תחומיה של הנורמה הפלילית במטרה לשרש את ההתנהגות הפסולה עצמה  הרחבת

 במנותק מן התוצאה העלולה להיגרם בעקבותיה". -של אדם בסיכון בלתי סביר 

 

 ובהמשך:

 

"תנאי הכרחי, איפוא, להתגבשותה של עבירת פזיזות ורשלנות הוא שיהא במעשה משום יצירת 

או הגברת סיכון של גרימת מוות או חבלה חמורה לאדם. בנוסף לכך, יסוד הסיכון יש בו כדי 

ללמדנו על מידת הסטייה הנדרשת מרמת הזהירות הסבירה ועל משמעותה של אותה 'סטייה 

ההתנהגות המקובל' המהווה יסוד מיסודות העבירה. זוהי, אם כן, אמת  נכבדה וממשית מאורח

המידה המרכזית לפיה יש לבחון את מידת הסטייה מסטנדרט ההתנהגות המקובל )ראו קדמי, 

יש לשאול האם מי שעשה איזה מן (. ובמלים אחרות, 1311-1310( 2006על הדין )כרך ג, 

לחוק העונשין עשה כן בדרך שיש בה כדי  338המעשים המתוארים בסעיפי המשנה של סעיף 

 ".לסכן, באופן בלתי סביר, חיי אדם או לגרום לו חבלה

 

הצתת סדינים על מזרן, לאחר שפיכת חומר דליק  –אני קובע את הברור מאליו: מעשיה של ש'  .14

עליהם, בתוך דירה, קל וחומר שבבית משותף ובו דיירים הרבה )כבמקרה כאן(, בוודאי כאשר 

ת עוזב את המקום ומניח למזרן להתלקח ולגרום נזק לדירה ולבנין, מגלמים סיכון לחיי המצי

  אדם, או לחבלה בהם. 

 

נוכח קביעה זו, הרי שמתקיים גם יסוד הסיכון, אותו סיכון לחיי אדם, או לחבלה בהם, עליהם 

 ( לחוק העונשין.3) 338מדבר סעיף 
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(, 8תוצאות ההצתה. מחוות דעת חקירת דליקה )ת/למרבה הצער, הסיכון דלעיל הומחש היטב ב .15

מאת שירותי כבאות והצלה )להלן: חוות הדעת(, עלה כי באירוע השריפה פעלו לא פחות מששה 

צוותי כיבוי; לגבי הנזק שנגרם מן האש נקבע כך: "במזרן כל החומרים הבעירים התכלו... דלת 

חום של התקלפות הטיח... מחום החדר התכלתה כמעט כליל... בקיר בתקרת החדר פגיעות 

 הבערה, חיפויי הרצפה בסביבת המוקד התפרקו...". 

 

עשרות תמונות תומכות בחוות הדעת, ואלה תיעדו את תוצאותיה ההרסניות של השריפה, והן 

ממחישות כאמור את ההרס שגרמה האש, ואת הסיכון לחיי אדם או לחבלה בהם, לו היתה 

ניין. תמונות שהצביעו על נזקי הדליקה מצאנו גם בדוח האש ממשיכה להתפשט בדירה ובב

 (. 7המחלקה לזיהוי פלילי )ת/

 

( העלה כי "... לאחר 3דוח הפעולה שנכתב בסמוך לאחר הדליקה, מאת השוטר חסן גאזי )ת/

שכיבוי אש השתלטו על השריפה בדירה החלו בסריקות בבניין ובדירה זיכו את כלל הדירות 

צטרכו להיכנס לדירה דרך החלון במקום נכח אדם מסוגר שישן. שה 2למעט דירה מספר 

 צוותים של מד"א נתנו לו טיפול הוא לא נפגע בכלל". 

 

 התקיים.  –סוף דבר, אין ולא יכולה להיות מחלוקת: היסוד העובדתי בעבירת הרשלנות 

 

כי: נקבע  יקירביץ: זה מתייחס לאופיו הרשלני של ביצוע המעשה; בעניין היסוד הנפשי .16

"הביטוי 'בדרך נמהרת או רשלנית' מאפיין את הפעולה נשוא העבירה ומקיף הן את המישור 

 ההתנהגותי והן את המישור הנפשי"; עוד נקבע שם: 

 

הינו רשלנות... המשמעות היא, כי  338"היסוד הנפשי המלווה את יסודות העבירה לפי סעיף 

פעילותו ולסיכון אותו הוא יוצר, אלא  אין זה הכרחי שהנאשם יהיה מודע לטיבה הרשלני של

'לב לבה של הרשלנות אינו במחשבה . חובה הייתה עליו להיות מודע להםהדרישה היא ש

'רעה' )המצטרפת למעשה 'רע'(, אלא דווקא חוסר המחשבה מקום בו החוק מצפה לקיומה 

 (...". 12' )פרשת לורנס , עמ' של זו

 

, כי סטנדרט ההתנהגות הנדרש בגדר היסוד הנפשי קבע בית המשפט העליון יקירביץבפרשת  .17

בעבירת רשלנות הוא "פרי שכלול ערכי, אך בה בעת גם פונקציה של הנסיבות. בגדרו נלקחות 

הקשורות  -הן נסיבות 'פנימיות' בחשבון כל הנסיבות האופפות את האירוע בעת התרחשותו, 

את הרקע והתנאים בהם פעל )ע"א  והן נסיבות 'חיצוניות', המשקפות - לתכונותיו של העושה

 ".3פרשת חמד(( -)להלן  507, 498( 2חמד נ' מדינת ישראל, פ"ד נח ) 5604/94

                                            
להרחבה בנקודה זו, ראו בעניין זה את האמור בפרשת חמד: "סבירות ההתנהגות בעוולת הרשלנות )'ההתרשלות'(  3

לפקודה(.... לפנינו אפוא מעין  35אינה נבחנת בחלל ריק. היא תמיד פונקציה של הנסיבות )'באותן נסיבות': סעיף 
ובייקטיבי המתחשב בנסיבות המיוחדות של האירוע. סובייקטיביזציה של המבחן האובייקטיבי, או ליתר דיוק מבחן א

השאלה הינה כיצד היה האדם השאלה אינה כיצד היה אדם סביר שאינו חשוף לנסיבות המיוחדות של המקרה מתנהג; 
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((, 2014) 495, דיני עונשיןהמלומדים יורם רבין ויניב ואקי בספרם )יורם רבין, יניב ואקי,  .18

ם אין התייחסו לעניין סטנדרט הזהירות, כך: "חברה אינה מסוגלת להתקיים ולהתקדם א

נוטלים בה סיכונים סבירים... כדי לקבוע כי הסיכון אינו סביר יש 'לשקלל בין התועלת 

החברתית שבהתנהגות ובין הסכנה הטמונה בהתנהגות זו, בהתחשב בחומרת הסכנה ובמידת 

ההסתברות של התממשותה'. בהתאם לכך, סיכון סביר הוא סיכון שהחברה מוכנה לקבל, שכן 

 מוצדק".  היא רואה בו סיכון

 

כמבואר להלן, הרי שבמקרה דנא, הוכיחה התביעה, כי ש' הפרה את סטנדרט ההתנהגות  .19

בנסיבות הענין ואף  -, הרי שהיתה עליה חובה 4הנדרש, וגם אם לא היתה מודעת לסיכון האמור

 מודעת לסיכון שהיה גלום במעשיה.  להיות -מבלי להתעלם מנסיבותיה האישיות 

 

מחומר הראיות עלה כי הנאשמת סובלת מקשיים נפשיים משמעותיים; בעברה אשפוזים  .20

(. 2במרפאות בריאות הנפש בעקבות "מצבים פסיכוטיים משניים לשימוש בסמים ואובדנות" )נ/

  

(. עוד עלה מראיות 2ש' אובחנה כסובלת מהפרעת אישיות גבולית והפרעות נפשיות נוספות )נ/

(; הפגיעות ניכרו 4(, ופגיעות עצמיות חוזרות )נ/5, נ/3יונות אובדניים )נ/ההגנה, כי בעברה ניס

בש', שהציגה לעיני בית המשפט סימני צלקות, אות וזכר לחתכים שביצעה בגופה )פרו' יום 

 (. 1ש'  16, עמ' 8.2.2022

 

 מצבה הנפשי הקשה של ש' גם בעת הרלוונטית לכתב האישום עבר כחוט השני בראיות ובעדויות .21

  המשפט. 

 

על פי תעודת חדר המיון מאת בית החולים אברבנאל, במועד מושא כתב האישום, ש' "אושפזה 

(. בליעת הכדורים גרמה 2כדורים של אדוויל ואקמול..." )נ/ 50... לאחר ניסיון אובדני בבליעת 

לתופעות פיזיות אצלה )יצאה מחדר החקירות על מנת להקיא מספר פעמים במהלך חקירתה 

 (. 2שטרה, ת/במ

 

זאת ועוד: באותו היום, יום האירוע, כתבה ש' רשומה )פוסט( ברשת החברתית אינסטגרם, 

(; 1" )נ/ -רות סוף  -כפי שנולדתי.  -כדלקמן: "אל תגידו עלי קדיש. אמות ואקבר כנוצרייה 

תה (. לא הי2, ת/58ש'  4, עמ' 1בעדותה במשטרה סיפרה ש' כי הרשומה היתה מכוונת לאמה )ת/

מחלוקת בין הצדדים, כי ש' השאירה פתק בדירה השרופה, עליו כתבה "שמישהו יחקור"; 

                                            
. גם אם בחינת סבירות ההתנהגות נעשית, מטבע הדברים, לאחר זמן, המטרה הסביר הנתון במצבו של המזיק מתנהג

פי הידוע אותה עת. הבדיקה אינה בראייה של חוכמה לאחר -בירות ההתנהגות בעת התרחשותה, עלהינה לבחון את ס
 מעשה... הבדיקה היא בראייה של חוכמה בעת המעשה".

 מודעות לאחד מפרטי העבירה = רשלנות.-אינזכיר:  4
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בחקירתה במשטרה טענה ש' כי אביה החורג ביצע בה עבירות פליליות בילדותה, והיא ביקשה 

 שהנושא ייחקר. 

 

בחקירתה במשטרה העידה ש', כי לאחר ההצתה היא עזבה את דירתה והלכה לקיוסק סמוך: 

תי להגיע לקיוסק לקנות אלכוהול ולדפוק את הפנס האחרון. פעם הבאה זה הולך להיות "תכננ

 פה )מסמנת על הצוואר( והולך להיות פור גוד". 

 

גם בעדותה בבית המשפט סיפרה ש' על המצוקה הנפשית ממנה סבלה ביום הרלוונטי לאישום: 

ולחתוך את הורידים...  לקחתי  "...יצאתי לקיוסק לקנות אלכוהול שיזרז את זרימת הדם שלי...

  קופסת אדוויל ודקסמול קולד והייתי לאחר לילה של שימוש בסמים...". 

 

בחקירתה הנגדית סיפרה ש' כי היה בכוונתה לרכוש אלכוהול, לחתוך את עצמה "ולהישרף". 

עוד סיפרה הנאשמת כי היתה בדרכה לקיוסק, אולם בסופו של דבר לא הגיעה לשם, בעקבות 

 עם חברתה.  שיחה

 

אף עדותה של אותה החברה הטובה של ש' חיזקה את המסקנה בדבר מצבה הנפשי הקשה ביום  .22

(, שם סיפרה: "כאשר ראיתי את הפוסט, ניסיתי 10הרלוונטי; החברה מסרה עדות במשטרה )ת/

להתקשר אל ש'. היא לא ענתה לי... ואז התקשרתי שוב לש' והיא ענתה לי. היא לא דיברה 

היא אמרה שהכל נגמר, שאין יותר, שהיא שרפה את הבית, שהיא הציתה את המזרן  ברור...

בחדר, שהבית עולה בלהבות ושהבית פתוח ושהיא יורדת למטה לקנות סכינים בשביל לחתוך 

 (. 10את עצמה..." )ת/

 

סרטון מצלמות הגוף של השוטרים אשר הגיעו למקום השריפה מיד לאחר האירוע מושא כתב  .23

(, המחיש את מצבה הנפשי הקשה של הנאשמת באותה עת; הנאשמת נראתה 4ת/האישום )

 . 5בוכה, היסטרית, וניכר עליה הקושי הרב בו היתה נתונה

 

הנה כי כן, לא יכול להיות חולק על כך כי במועד הרלוונטי לכתב האישום היתה ש' במצב נפשי  .24

חליטה ש' לנסות לשים קץ הקשה מאוד; עוד שוכנעתי, כי באותו היום, טרם ההצתה, אכן 

)נטילת כמות גדולה של כדורים, יציאה מהבית כדי  לחייה, וביצעה פעולות שונות אגב כך

המטרה האמורה, כתיבת "רשומת פרידה", ואמירה לחברתה  לרכוש אלכוהול / סכינים לצורך

 כי "הכל נגמר"(.

 

                                            
ה, כמתחייב, בכפפות של ולו בהערת שוליים, אינך יכול שלא להביע הערכה רבה לשוטרים, שנהגו בש' ברגישות רב 5

 משי ממש. אני מסיר את כובעי בפני השוטרים המצוינים, על פועלם ורגישותם. 



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  
 פלונית מדינת ישראל נ' 29958-01-22 ת"פ

  

 15 מתוך 10

במזרן, )או ליתר דיוק, בסדינים  שליחת האשהצדדים היו חלוקים בשאלה העובדתית האם  .25

בוצעה תוך ואגב הניסיון האובדני, אם לאו. דומני כי הצדדים ייחסו נפקות רבה,  -הכרוכים בו( 

  הרבה מעבר לצריך, לטעמי, לשאלה עובדתית זו. 

 
אמנם, בעדותה בבית המשפט טענה ש', כי היא הציתה את המזרן על מנת להישרף "כמו  .26

אלת בית המשפט מדוע העידה בחקירתה במשטרה כי היא רצתה לגרום שעושים בנצרות", ולש

 נזק, השיבה: )נזק( "לעצמי". 

 
ברם, עם כל האמפטיה לש', קשה מאד להשתכנע שהדלקת סדיני המיטה לוותה או בוצעה  .27

במסגרת הניסיון האובדני המתוכנן של ש', ככל שעסקינן בנסיון התאבדות באמצעות אש. 

   

ן בכלל, טכנית, להתאבד אגב שכיבה על מזרן בוער, הרי שהדבר לא נוסה גם אם נניח שנית

לאחר ששילחה אש  מידבכלל; עובדתית, ועל כך אין מחלוקת, ש' ברחה או עזבה את הדירה 

  במזרן. 

 

אף זאת: לא ניתן להתעלם, כפי שעשתה ההגנה, מן העובדה הפשוטה כי ש' אמרה, בחקירתה 

(, היא רצתה "להזיק" להוריה, או 2, ת/46ש'  4, עמ' 1שרף )ת/במשטרה, כי מעבר לרצונה להי

שביקשה לשרוף את הסדינים כי הם היו "מלוכלכים מאנשים שאירחתי" )על אותו מזרן(, 

 .ש, לטובת מטרה זוולהשתמש בא

 
אני קובע, איפוא, לאור האמור לעיל, כממצא עובדתי, כי אכן, ש' התכוונה לשלוח יד בנפשה  .28

ו יום מר; אולם, שליחת האש או הצתת המזרן, על סדיניו, לא היוו חלק המיוסרת באות

מנסיונה האובדני של ש'. לחלופין, ורק לשם הזהירות, הרי שגם אם חלפה בראשה של ש' 

עצמית, הרי שהיא נמלכה בדעתה, מיד -המחשבה לשים קץ לחייה בדרך נוראה זו, של שריפה

, ובתוכה המזרן המתלקח )ולא רק הוא, כמראה לאחר שאחזה האש במזרן, בעוזבה את הדירה

 התמונות(.

 
עובדתי מר, אין משמעות -ואולם, לשאלה דלעיל, אודות תשובתה ניהלו הצדדים קרב משפטי .29

 או חשיבות של ממש, לענייננו. 

 
בוצעה במסגרת ותוך  כןלטעמי, וזה העיקר, הרי שאפילו נניח, תיאורטית בלבד, שהצתת המזרן 

אין בכך כדי לאיין את סטנדרט הזהירות הנדרש מש', גם כדי ניסיון התאבדות ממש, עדיין 

  . לעת )נסיון( נטילת חייה שלה עצמה

 

יתמה הקורא;  -מה פשר ה"תקן" הזה?  –סטנדרט זהירות? אצל אדם המנסה לשלוח יד בנפשו? 

  ישאל השואל.  -ת סתומה? מה משמעותה של קביעה זו, הכתובה בשפה משפטי

 

אשיב להם, איפוא, בשפה פשוטה וברורה, בעברית פרוזאית, שפת בני האדם )אלה שאינם 
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מצב דברים בו אדם מבקש לשים קץ לחייו הוא מצב קשה, טראגי משפטאים מובהקים(, כך: 

ההוויה הקיומית. אבל, בכל את ממש, והלב יוצא אליו, אל מר הנפש שאינו יכול לסבול עוד 

זאת ועדיין, גם ממי שמבקש לעזוב, לקחת את חייו בידיו, מצופה שלא יעשה מעשה או מחדל 

שעלול לסכן או לפגוע באחרים. מתאבד, או מתאבד פוטנציאלי, אינו יכול לומר "אחרי 

את הזולת,  המבול". גם בעזיבתו את עולמנו, או בנסיונו לעשות כן, הוא חייב לשים לנגד עיניו

    אלה שלא מאסו בחייהם, או בשלמות גופם ונפשם. 

 

מיטה, ועזיבת המקום הבוער )גם אם נניח, כאמור, -שימוש בחומר דליק כדי לשלוח אש במצעי

מגלם סיכון בלתי סביר, שהחברה אינה צריכה להשלים  –שהוא בכלל מהווה נסיון התאבדות( 

חייבת, גם במצבה הקשה, וגם אם היא ניסתה  היתהעימו, ליטול על עצמה או "להכילו"; ש' 

  לסכנה שהיתה גלומה במעשיה.  מודעתבכך לסיים את חייה, להיות 

 

אם חלילה היה ילד נחנק למוות בבנין, כתוצאה מאותה הצתה, ניתן היה לומר  שערו בנפשכם:

הצליחה,  כי אין המדובר באירוע פלילי, רק מפאת שבוצע על ידי מי שניסתה, או אפילו אם

, המסתברת הזאת, בא המחוקק התוצאההאמור, ולא את  הסיכוןלשים קץ לחייה? ויודגש: את 

לחוק, ולגבי דידי כאמור, עם כל האמפטיה לש' )שתבוא לידי ביטוי  338למנוע, במסגרת סעיף 

היא התרשלה גם התרשלה באורח פלילי, במעשה זה.   –באופן מובהק וברור בשלב הענישה( 

  

. אם נחזור לרגע לספסל במשפט ליברלי –ה דלעיל מוסכמת אף על הזרם הפילוסופי התפיס .30

הלימודים, שנה א' במשפטים, לשיעור היסוד שדן בספר "על החירות" מאת ג'ון סטיוארט מיל 

. 6על המסותתים בספר, הבאים לידי ביטוי כאן-, ניזכר בשני עקרונות1859האמריקאי, משנת 

  

ס לעצמו, ביחס לגופו ונפשו שלו, היחיד הוא ריבון"; עקרון זה עוצב הראשון, קובע כי "ביח

וקביעת  עריצות הרוב, זו שבאה לידי ביטוי בכפיית ערכי מוסר בכדי לעמוד אל מול פני

"התנהגות ראויה", ומספקת לחברה כוח בלתי מוגבל כלפי היחיד. מותר, איפוא, לפרט, ליטול 

  את חייו. 

 

"עקרון ההיזק", מקרין על הזכות האמורה; עקרון זה קובע את ברם, העקרון השני הוא 

 -התנאים שבהם יהיה נכון וראוי מצד המדינה להתערב בענייניו של הפרט. לפי עקרון זה 

"המטרה היחידה אשר למענה אפשר להפעיל כוח בצדק כלפי כל חבר בקהילה מתורבתת בניגוד 

                                            
 defaulthttps://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=9.4200298#39.0.0 ראו הספר: 6

: ראו גם את –על העקרונות, הספר, ומקור הציטוט לענין העקרונות הנ"ל 
5%D7%Ahttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%9

A 
 
 
 

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94200298#39.0.0.default
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
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הפיזית או המוסרית, אינה הצדקה מספקת". לרצונו היא כדי למנוע נזק לאחרים. טובתו שלו,

  

אין לאפשר את המעשה, או את נסיונו, אם  משמע, גם לזכות להתאבד, יש סייג ברור ומפורש:

 יתוייג כפלילי. -יהיה לצידו סיכון של גרימת נזק לאחרים. מעשה כאמור, שלא ימנע את הסיכון 

 

סוד הנפשי של הנאשמת בעת ביצוע כי הי -באופן אירוני, קמעה, יש לומר  -ההגנה טענה  .31

ההדלקה היה דווקא של מחשבה פלילית, ועל כן לא התקיימה בה רשלנות )שהיא פחות חמורה, 

 כידוע, בהיבט המוסרי(; אין בידי לקבל טענה זו. 

 

היתה מודעת בפועל ליצירת הסיכון מהדליקה; מסקנתי זו נשענת על קבלת  לאנקל לקבוע כי ש' 

 . כך, למשל, העידה ש' במשטרה: עצמה גרסת הנאשמת

 "ש. לא חשבת שזה עלול לסכן את כל הבית לא רק דירה שלך?

 ת. לא, כשהדלקתי זה לא היה כזה... חלק בסדין שהיה בו קצת אש 

 ש. כשהדלקתי זה היה רק בסדין?

 (. 2ת. מהנהנת" )ת/

 

גם בעדותה בבית המשפט )אשר תוכנה בהקשר זה לא היה במחלוקת בין הצדדים(, העידה 

 הנאשמת כי לא היתה מודעת להשלכות הקשות שהיו עלולות להיגרם לדיירים השכנים, כך: 

 

"אני מודה שהצתתי את האש לא לקחתי בחשבון את ההשלכות של המעשה, לא התכוונתי 

שלנות של המעשה, אבל לא הייתי צלולה לחלוטין, אני ביחסי לפגוע באיש מלבדי. אני מודה בר

 שכנות טובים עם כולם ולא התכוונתי לפגוע באיש...".

 

 ובהמשך: 

 

 "ש. את מבינה שזה יכול להרוג מישהו?

 ת. כן

 ש. את יודעת שחילצו מישהו מהדירה?

 ת. לא 

 ש. לא מהדירה שלך. מדירה אחרת חילצו אדם ישן. ידעת את זה?

 ת. לא ידעתי את זה ולא היתה לי שום כוונה לפגוע באף אחד מהשכנים". 

 

מעבר לעדותה של הנאשמת במשטרה ובבית המשפט ביחס להעדר מודעותה לסיכון, אף מצבה  .32

הנפשי הקשה בעת ביצוע ההדלקה )כמפורט לעיל(, מחזק את המסקנה כי שליחת האש לא 

 רשלנות.  -קרי לוותה במחשבה פלילית, אלא בהיעדר מודעות, 
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, גרסתה שלההיתה מודעת לסיכון שאותו יצרה, וזאת על בסיס לא קבעתי כי הנאשמת 

במשטרה ובבית המשפט. ההגנה לא הפנתה את בית המשפט אל ראיה כלשהי שיש בה כדי 

להוכיח את המחשבה הפלילית הנטענת אצל הנאשמת כאן, ולא ברור איזו ראיה, אם בכלל, 

 זו של ההגנה.  עמדה בבסיס טענתה 

 

מה היה הדין לו הראיות היו  -על כן, מתייתר הצורך לדון בשאלה ההיפותטית שהציבה ההגנה 

  מצביעות על מחשבה פלילית דווקא אצל הנאשמת, תחת רשלנות גרידא? 

 

ובכל זאת, מילה בענין זה, בתמצית ממש. יותר מרמז לתשובה לשאלה הנ"ל מצאנו במאמרו 

, משפטים כ"ו  הערות למבנהו –"משחק מסוכן" כאירוע עברייני  ז פלר של המלומד פלר )ש"

)תשנ"ה(, שם מבקר המלומד את פסק דינו של בית המשפט העליון, את  186-187

הקונסטרוקציה שנבנתה שם, עת הואשם פלוני בעבירה "שגויה", שלצידה יסוד נפשי "קל" 

  יותר, וחמור פחות, מזו שהיתה לו בפועל. 

 

תוך הצבעה על רתיעה זו ועל השיקול "... לא היה מנוע בית המשפט....  לר כתב כך:פרופ' פ

  מלנתח את העבירה לאור המבנה האמיתי שלה...".  - לשמור על העונש שהוטל במקור

 

רוצה לומר, ולבאר, כי עמדת הפרופ' פלר לא עולה בשום פנים, עם עמדת ההגנה, עמדה שיש בה 

הכבוד, ולפיה מקום בו מיוחסת עבירה "קלה" יותר )שימוש פחזני  מידה רבה של אבסורד, בכל

מן הראוי לבטל  - באש(, שלצידה יסוד נפשי שגוי ו"קל" יותר, מזה שהמציאות מכתיבה )הצתה(

   את כתב האישום או להורות על זיכוי הנאשם.  

 

מזו שביצע, אם "זכה" נאשם פלוני בהנחה או בהקלה אחת, בכך שייחסו לו עבירה קלה יותר 

לא חל כאן, ואין כל הגיון  –בזיכויו, מפאת אותה השגיאה? "כפל הנחות"  גםמה טעם יש 

  ביישומו בנדון, שהרי מדובר למעשה, ב"הענשת" הציבור, פעמיים. 

 

הנה כי כן, המאשימה הוכיחה את יסודות עבירת השימוש הפחזני באש: הנאשמת הדליקה אש,  .33

יר לדיירי הבניין. היה על הנאשמת, מבחינה נורמטיבית, להיות ויצרה במעשיה סיכון בלתי סב

 לא היה מודעת לו.  –מודעת לסיכון שיצרה; הנאשמת כאן 

 

 ( לחוק העונשין. 3)א( ) 338אשר על כן אני מרשיע את הנאשמת בעבירה לפי סעיף  .34

 

נה היזק לחוק העונשין, שעניי 452החלטתי להורות על זיכויה של הנאשמת מעבירה לפי סעיף  .35

 לרכוש במזיד; הטעם לכך הוא שהיא הזיקה, כך לפי כתב האישום, לרכושה שלה. 
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ד,  תורת דיני העונשין גבריאל הלוילהמחשת הדברים, ראו את דבריו של פרופ' גבריאל הלוי ) .36

( ביחס ליסוד העובדתי של עבירת ההיזק: "... ההיזק לנכס עשוי להיות חוקי (2010) 740

בהסכמת בעלי זכות הקניין בו או מכוח דין" )ראו בנוסף, רק לדוגמא, את ת"פ )מחוזי ת"א( 

 (. 96( בפסקה 23.6.2021) מדינת ישראל נ' קוסטיקה 68846-07-19

 

ליקה לא היתה שייכת לנאשמת, בניגוד מחומר הראיות עלה, אמנם, כי הדירה בה התרחשה הד

לאמור בכתב האישום )"בדירת הנאשמת"(, וניתן, אולי, לראות בהצתת הסדינים והמזרון של 

-, גם לאור ניסוחו החדבנסיבות המקרה כאןהנאשמת כ"אמצעי" לשריפת הדירה; עם זאת, 

בהחלט שייך  משמעי של כתב האישום )שבעובדותיו הודתה ש', כך שלפחות "משפטית" המזרן

לחוק סדר  184לה( ובהיעדר אזהרתה של הנאשמת, לא ראיתי כמובן לעשות שימוש בסעיף 

 .1982-הדין הפלילי, התשמ"ב

 

אני דוחה את טענות ההגנה ביחס להעדר תקינות הגשת כתב האישום נגד הנאשמת. נקבע  .37

בפסיקת בית המשפט העליון כי בית המשפט יתערב בהחלטה בקשר לשאלת העמדת אדם לדין 

 רותם נ' מדינת ישראל 5387/20רק אם היא מנוגדת לעקרונות של צדק והגינות משפטית )דנ"פ 

(15.12.2021 .)) 

עתי, כטענת ההגנה, כי הגשת כתב האישום במקרה דנא לקתה בחוסר צדק או בחוסר לא שוכנ .38

 הגינות; ההיפך הוא הנכון. 

 

מטיעוני הצדדים עלה, כי הפרקליטות בחנה את חומר הראיות שנאסף בקשר לנאשמת, וסברה 

שאין להגיש נגדה כתב אישום לבית המשפט המחוזי, בעבירת הצתה. מעבר לעובדה כי 

להעבירו לטיפול אף גוף אחר, הרי שמאליו מובן, כי אין  מבלי ות סמכות לסגור תיק,לפרקליט

בהחלטה זו של הפרקליטות כדי "להשתיק" את התביעה מלהגיש כתב אישום נגד הנאשמת, 

בעבירה אחרת, אם מצאה לנכון לעשות כן, מטעמיה. אדרבא, למיטב הבנתי )מעיון במסמך שדן 

 ממש, לתביעה, לעשות כן.  הורתהעות(, הפרקליטות בהעברת הענין לטיפול התבי

 

אין בה כדי להצביע,  –בכל מקרה, העובדה כי הפרקליטות לא הגישה כתב אישום נגד הנאשמת 

כהוא זה, על חוסר צדק או חוסר הגינות מצידה של התביעה המשטרתית. חובתה של התביעה 

פי שיקול דעתה, אם יש  מקום  המשטרתית, לאחר שהועבר אליה חומר הראיות, להחליט, על

 . 7להגיש כתב אישום נגד הנאשמת, אם לאו, ומה העבירה המתאימה ביותר לטעמה

 

אשר לטענה כי כתב האישום "פגום" נוכח האשמת הנאשמת בעבירת היזק בזדון, יחד עם  .39

עבירת מעשה פחזני באש: אכן, עבירת ההיזק טומנת בחובה דרישה למחשבה פלילית, ועל פני 

                                            
למעלה מן הצורך יוער עוד, כי בכל מקרה, נוכח העובדה כי ש' הציתה את מזרנה שלה, כעולה מכתב האישום, הרי  7

לא של המצית(; מכאן,  –שלא מתקיים הרכיב הנסיבתי בעבירת ההצתה )ההצתה צריכה להיות בנכס "לא לו", דהיינו 
הפרקליטות להגיש כתב האישום לבית המשפט שעבירת ההצתה ממילא אינה רלוונטית כאן, לכאורה, גם לו רצתה 

 המחוזי בגין עבירה זו. 
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קיימת סתירה בין העבירות, אם הן מתייחסות לאותו מעשה )כבמקרה כאן(. אולם,  –ברים הד

ממילא מתפוגגת  –משקבעתי כי היסוד העובדתי ביחס לעבירת ההיזק לא התקיים במקרה דנא 

 טענה זו. 

 

שימוש פחזני אשר על כן, נוכח כל האמור לעיל, אני מורה על הרשעת הנאשמת בביצוע עבירה של 

( לחוק העונשין, ומזכה אותה מביצוע עבירה של היזק לרכוש במזיד, 3)א( ) 338לפי סעיף  באש

 לחוק.  452לפי סעיף 

 
 ., במעמד הצדדים2022פברואר  16, ט"ו אדר א' תשפ"בהיום, ניתנה 

 
                                 

 
     

                                                                 
 

 


