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 35-91יק ביד"ם  בת בית הדין למשמעת 

 

 גורדון-תת ניצב רקפת לוין –בפני:     נשיאת בית הדין 

 סגן ניצב תמר עמית –השופטת 

 ניצב אלי כהןגן ס–השופט

 

 המאשים:  המפקח הכללי

 באמצעות מחלקת משמעת

 נגד                  

 אאאאאאאאהנאשם:  רס"ב 

 סגן ניצב חן כינור, עו"ד –באמצעות ב"כ 

 

 דין –כרעת ה

 

 החלטנו לזכות את הנאשם מכל אשמה שיוחסה לו בכתב האישום. 

למעלה מן הצורך נוסיף, כי אלמלא השתכנענו שהתביעה לא הרימה את הנטל הדרוש להרשעת 

הנאשם, היינו מורים על ביטולו של כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק, לאחר שמצאנו, בין 

 היתר, כי התביעה נקטה, שלא לומר לקתה, בפרשה זו, באכיפה בררנית.  

 

 :פתח דבר

 דברינו, בחרנו לפתוח הכרעת דין ארוכה זו במעין פתח דבר. לפני שנפרט, נבאר וננמק את

 

העלמת מידע מודיעיני בתיק חקירה  -הנאשם, חוקר ותיק, הואשם בשתי עבירות; הראשונה 

מסירת גרסה כוזבת במחלקה לחקירת שוטרים, עת נחקר  –שהועבר ליחידת התביעות והשנייה 

 בגין העבירה הראשונה. 

קריאת כל המסמכים הרלבנטיים שהוגשו לנו וקרוב למאתיים עמודי  לאחר שמיעת עדים רבים,

פרוטוקול, לא רק שהחלטנו לזכות את הנאשם מכל המיוחס לו ולא רק שמצאנו, שגם אלמלא 

השתכנענו שיש לזכות את הנאשם, היינו מורים על ביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק, 

ימת עוול לנאשם, בפרשה שנעשו בה טעויות גסות אלא שגם נותרנו עם תחושה קשה ביותר של גר

על  –גם על ידי אלו שהעבירו את התלונה למח"ש, גם על ידי גורמי החקירה במח"ש ומעל כולם  –

ידי גורמי התביעה המשמעתית, שיכלו בכמה וכמה הזדמנויות לעצור את הרכבת הדוהרת, אך 

יפקה ההגנה, לפני ולאורך המשפט בחרו לאטום אוזניהם מפני תשובות מדויקות וקולעות שס

 מפני הערות בית הדין.  –ועוד יותר מכך 

 בקליפת אגוז נאמר כך:

 העבירה הראשונה:

על פי הוראות המשטרה, החוקר האחראי על תיק חקירה אחראי, בין היתר, על מילוי הטופס 

דק עם קצין בטופס נדרש החוקר האחראי, בין היתר, לאשר כי ב 11"סיכום תיק חקירה". בסעיף 

ני הקשור לחקירה. קצין יהמודיעין האחראי אם יש או אין במערך המודיעין חומר מודיע



2 

 

פונים החוקרים בעניין זה אל ק'  קקקקקקבתחנת המודיעין אף  נדרש לחתום על סעיף זה. 

 המודיעין והבילוש )להלן: "הקמב"ל"(.

למפקדו של הקמב"ל, ראש  מאחר וביום סיכום התיק לא היה הקמב"ל בעבודה, ניגש הנאשם

משרד החקירות והמודיעין )להלן: הרמח"ם( והחתימו על הטופס. הרמח"ם, בחתימתו, אישר כי 

 במערך המודיעין חומר מודיעיני הקשור לחקירה.  אין

תיק החקירה הועבר להמשך טיפול התביעות והקצין שקיבל את התיק לטיפולו החליט שלא 

שדו כי הבלשים, שעצרו את שני החשודים בתיק, פעלו לפי להגיש כתב אישום בתיק, לאור ח

מידע מודיעיני מוקדם, שהושמט מתיק החקירה. התיק הוחזר להשלמת חקירה וטופס סיכום 

 מידע מודיעיני.  יש, לאחר שציין, כי 11התיק מולא שוב והפעם הקמב"ל הוא זה שחתם על סעיף 

 משכך, הוגשה תלונה למח"ש על התנהלות אנשי הבילוש ואנשי החקירות. 

שמענו עדויות והוגשו לנו מסמכים לגבי רלבנטיות המידע שלכאורה הוסתר ולגבי המניע 

להסתרה הלכאורית. עוד עלתה שאלת הפנייה לרמח"ם, בהיעדרו של הקמב"ל. אין אלו דברים 

ק, כי לא ניתן לייחס לנאשם העלמת ידיעה שחובה בטלים, אך מעל לכל שוכנענו, מעל לכל ספ

היה עליו למוסרה, שכן הידיעה מעולם לא הגיעה אליו, לא הייתה לו האפשרות להגיע אליה 

והחובה היחידה שהייתה מוטלת עליו לעניין מידע מודיעיני הייתה פנייה לקצין המודיעין 

דיעיני ולאשר ממצאי בדיקתו האחראי, שעליו מוטלת החובה לבדוק אם יש או אין מידע מו

 בחתימת ידו, ואת חובתו זו מילא הנאשם. 

 

 העבירה השנייה:

של רכישת סם,  בתחילת עדותו במח"ש סבר הנאשם כי מדובר באירוע מסויים; עסקה מבויימת

גם משום שלא הוצגו בפניו שום מסמכים הקשורים לאירוע בגינו נחקר וגם משום שנרמז לו 

שבכך מדובר. לאחר זמן מה, הבין חוקר מח"ש שהנאשם מתייחס, בתשובותיו, לאירוע אחר מזה 

שעליו חקר אותו והבהיר לו באיזה אירוע מדובר. לאחר שהובהר לנאשם שמדובר באירוע אחר 

שאין מדובר בשינוי ברור  –ה שסבר בתחילה, שינה את תשובותיו לשאלות שנשאל. משכך מז

כוזבת אלא התייחסות לאירוע גרסתו הראשונית לא הייתה שומתוך כך גם ברור גרסה בחקירה 

 אחר.

 

שהוא זה שחתום על הטופס הראשון, באשרו שאין  ,באשר להגנה מן הצדק נאמר כי הרמח"ם

ל לא נחקר במח"ש והתביעה אף לא ביקשה לחוקרו, במסגרת השלמה מידע מודיעיני, כל

שביקשה. הקמב"ל, שהוא זה שחתום על הטופס השני, באשרו שיש מידע מודיעיני, נחקר אך לא 

הועמד לדין. משכך, כיצד יתכן שמי שעומד לדין הוא הנאשם, שאת חובתו היחידה לעניין המידע 

ת לקצין האחראי ולקבל התייחסותו לקיומו של מידע לפנו -המודיעיני שבהסתרתו הוא חשוד 

הוא מילא? הוסף לכך את הכשלים בהתנהלות רשויות החקירה  -מודיעיני ולהחתימו על כך 

 והתביעה, שכולם יחד הביאונו לכלל מסקנה שבמקרה זה זכאי הנאשם להגנה מן הצדק.

 ולהלן הדברים בהרחבה:

 

 כתב האישום

 שום כפי שיוחסו לנאשם:להלן תמצית עובדות כתב האי
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. חוקר נוסף קקקקקבמועדים הרלוונטיים לכתב האישום שירת הנאשם כחוקר בתחנת  .א

המעורבים באירוע יכונו להלן ששירת בתחנה יכונה להלן "החוקר התורן" והבלשים 

". עוד מעורבים באירוע קצין המודיעין והבילוש של התחנה שיכונה להלן "ד.", א." ו"י.

ים" ש צוות המעצרים בתביעות לכיש שיכונה "ראש צוות המעצר"הקמב"ל", רא

 ".והחשודים מושא תיק החקירה "ט." ו"ד.

, במסגרת פעילות משטרתית של צוות הבילוש ועל 9:99.,בסמוך לשעה 913..7.0בתאריך  .ב

. בהמשך לפעילות זו רשמו הבלשים ודיעיני נעצרו ד. וט. בעודם ברכבו של ד.סמך מידע מ

ה בהם לא ציינו כי הגיעו אל החשודים עקב מידע מודיעיני. דו"חות אלו דו"חות פעול

הועברו לתיק החקירה בו טיפל החוקר התורן באותו הלילה. החוקר התורן לא בירר עם 

הקמב"ל האם יש מידע מודיעיני בתיק,  אלא הכין בקשה להארכת מעצר לה נילווה 

 ודיעיני בתיק.דו"ח סודי לעיון השופט שבו ציין, כי אין מידע מ

, לטיפולו של הנאשם אשר שימש 913..7.0בסיום החקירה עבר תיק החקירה, בתאריך  .ג

כחוקר הממונה בתיק. הנאשם לא פנה בכתב אל הקמב"ל על מנת לברר עימו האם יש 

"תיק  10.91.97( לפקודת מטא"ר .)א()5חומר מודיעיני בתיק, בניגוד לחובתו על פי סעיף 

לן: "פקודת המטא"ר(, אלא רשם בטופס סיכום החקירה את סידורו" )לה –חקירה 

לטופס סיכום  11פרטיו כחוקר הממונה על תיק החקירה. בנוסף, הנאשם לא ציין בסעיף 

)ב()ג( לפקודת 19החקירה כי בתיק קיים חומר מודיעיני בניגוד לחובתו על פי סעיף 

 המטא"ר.

לכיש לצורך הכנת כתב אישום הועבר תיק החקירה לשלוחת תביעות  913..3.0בתאריך  .ד

ובקשה למעצר עד תום ההליכים כנגד אחד העצורים. ראש צוות המעצרים שעיין בתיק 

החליט להחזיר את התיק להשלמת חקירה ובדיקה על ידי הקמב"ל באם היה חומר 

חקירה בידיעת השוטרים לפני המעצר שיתכן ומתבסס על מידע מודיעיני. בהמשך 

צוות המעצרים להגיש תלונה ובעקבותיה נפתחה חקירה  לאמור לעיל החליט ראש

 במח"ש.

נחקר הנאשם באזהרה במח"ש. תחילה טען כי ידע שבתיק יש מידע  911..15.0בתאריך  .ה

מודיעיני היות ומדובר בפעילות ביום. בהמשך עדותו שינה את גרסתו וטען כי לא ידע 

י לא רשם בסיכום תיק שפעילות הבלשים בוצעה בעקבות מידע מודיעיני. עוד אמר כ

 החקירה עליו הוא חתום כי יש מידע מודיעיני היות ועניין זה אינו קשור אליו. 

הנאשם הואשם בכך שלאור המפורט בס"ק ה' לעיל מסר הצהרה כוזבת בפני חוקרי  .ו

מח"ש והתרשל בכך שלא ברר האם בתיק החקירה קיים מידע מודיעיני ולאור המפורט 

עבירות לפי  –עה שמחובתו הייתה למסור לידי יחידת התביעה בס"ק ג' לעיל העלים ידי

 )להלן: "התוספת"(. 997.-לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, התשס"ו 11סעיף 

 

 תשובת  ההגנה לכתב האישום

לעניין הטענה לפיה מסר הנאשם הצהרה כוזבת בפני חוקרי מח"ש, טענה ההגנה כי  .א

החקירה הנאשם לא זכר את האירוע מעיון בחקירה במח"ש עולה בברור שבתחילת 

נשוא כתב האישום והתייחס לאירוע אחר. הנאשם התייחס לאירוע בו נעשתה עסקה 

יום", וכשמדובר בביום עסקה של קניית סם  אזי חייב להיות מידע  מבוימת ובלשונו "בִּ
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מודיעיני וחייב להיות אישור פרקליטות. בשלב מסוים, הבין חוקר מח"ש, שהנאשם כלל 

(. משלב זה 71ש/  1זוכר את האירוע ומתייחס לאירוע אחר ורענן את זכרונו )ת/ לא

ואילך הכחיש הנאשם שידע על קיום מידע מודיעיני. משכך, אין מדובר במסירת הצהרה 

כוזבת. תימוכין נוספים לטענה זו יש לראות בעובדה שתיק המח"ש נסגר נגד הנאשם 

 מאין אשמה פלילית.

הנאשם העלים ידיעה שמחובתו היה עליו למסור לידי יחידת  בהתייחס לטענה לפיה .ב

התביעה, עמדת ההגנה היא שעובדתית ומשפטית לא היה קיים מידע מודיעיני שהיה 

צריך למסור, שכן בפועל בשטח חל ניתוק בין ביצוע התצפית, שבוצעה על סמך מידע 

ציה  ומציאת מודיעיני,  לבין האירוע הנוסף של בדיקת הרכב  שעמד על מעבר הח

הסמים, אירוע שהתקיים לאחר תום התצפית וללא קשר אליה. כמו כן, הנאשם לא יכול 

היה לדעת על קיום מידע מודיעיני לאור העובדה שהבלשים רשמו בדו"חות הפעולה 

שצורפו לתיק החקירה כי מדובר בפעילות שגרתית ובנוסף, המידע שהיה קיים בתיק 

 טי.היה  מידע כללי שאינו  רלוונ

בנוסף, ההגנה טענה, כבר מתחילת הדיון, כי יש לבטל את כתב האישום בעילה של  .ג

 11הגנה מן הצדק ומחמת אכיפה בררנית לאור העובדה שהרמח"ם, שחתם על סעיף 

לטופס סיכום תיק החקירה ואישר בחתימתו שאין מידע מודיעיני כלל לא נחקר ולא 

משמעתיים כנגד הקמב"ל, גם לא  ננקט נגדו שום צעד משמעתי, לא ננקטו צעדים

כנגד החוקר התורן שביצע בפועל את החקירה בתיק ואף לא כנגד החוקר ששימש 

כטוען המעצרים, אשר הצהיר בפני בית המשפט במסגרת הארכת המעצר של ט. שאין 

 מידע מודיעיני בתיק. 

 

 השאלות שבמחלוקת

דה שבתחילת חקירתו האם הנאשם מסר הצהרה כוזבת בפני חוקרי מח"ש לאור העוב .א

דיבר על קיום מידע מודיעיני ולאחר מכן שינה את גרסתו והכחיש כי ידע על קיום מידע 

 מודיעיני בתיק נשוא החקירה?

 האם הנאשם העלים ידיעה/ מידע מודיעיני, שמחובתו היה למסור לתביעות? .ב

 האם יש להורות על ביטול כתב האישום מעילה של הגנה מן הצדק? .ג

 

 ת כסדרן:נדון בטענו

 האם הנאשם מסר הצהרה כוזבת בפני חוקרי מח"ש? .9

 המישור המשפטי בעבירה של מתן הצהרה כוזבת .א

לתביעה מסור שיקול הדעת כיצד לנסח את כתב האישום ובאילו סעיפי אישום להאשים 

לתוספת  11את הנאשם. לענייננו, התביעה בחרה להאשים את הנאשם בעבירה לפי סעיף 

בית הדין לעניין סעיף האישום, לאורך כל המשפט, נותרה איתנה וגם לאחר שאלות 

 בדעתה לגבי סעיף האישום, שזו לשונו:

מסירת דיווחים -"מתן הצהרה כוזבת, דיווחים כוזבים או העלמת ידיעות או אי

שחובה למוסרם, לשם התגייסות למשטרה או בכל עניין אחר הקשור לשירות 

 במשטרה".
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, היסוד הנפשי בעבירות משמעת הוא 997.-רה, התשס"ולחוק המשט 1על פי סעיף 

לעיל עולה  11רשלנות, אלא אם נקבע אחרת בהגדרת העבירה. מהגדרת העבירה בסעיף 

לחוק העונשין,  9.בברור, כי מדובר בעבירה שמצריכה יסוד נפשי של מחשבה.  סעיף 

 קובע מהי מחשבה פלילית:  1033-התשל"ז

מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה  –"מחשבה פלילית 

 לתוצאות המעשה הנמנים עם פרטי העבירה.."

משמעותה של דרישת ה"מודעות" הינה מודעות לכל אחד מרכיבי היסוד העובדתי 

שבעבירה וכאשר מדובר בעבירה תוצאתית נדרשת גם "כוונה" או  למצער "פזיזות" כלפי 

בהבנת מהותו של המעשה וידיעה ממשית כי  הנסיבות הנקובות התוצאות. דהיינו, מדובר 

 (.173-175)ראה קדמי, על הראיות, חלק ראשון, ע"מ בהגדרת העבירה מתקיימות בפועל. 

 

טענה ההגנה בסיכומיה, ובצדק, כי בית הדין יידרש להכריע האם היסוד הנפשי והעובדתי 

ותיו בחקירה במח"ש. עוד הפנתה של הכזב התקיימו, בו זמנית, בעת שהנאשם נתן תשוב

( 0)9.בו בחן בית הדין את סעיף האישום שיוחס לנאשם, סעיף   .0/1ההגנה לתיק ביד"ם 

לתוספת, שזו לשונו: "אי מתן תשובה או מתן תשובה מתחמקת או כוזבת. ולעניין פרט 

זהו זה, הליך דיון בבית משפט, דין משמעתי או חקירה". וכאן נציין, כי לטענת ההגנה 

.  באותו עניין למד בית הדין ממקבילתה 11סעיף האישום המתאים לענייננו ולא סעיף 

של עבירת משמעת זו  במישור הפלילי, היא העבירה של עדות שקר, ומפסיקת בית 

המשפט העליון לעניין היסוד הנפשי שעשוי לשלול הרשעה בעבירה זו. כך, למשל, נקבע 

 :לקנול נ' מדינת ישרא 911981בע"פ 

"..ומצד שני יזוכה אדם ממתן עדות שקר, אפילו לא הייתה עדותו נכונה מבחינה 

 אובייקטיבית, אם חשב בכנות ובתום לב שתוכן עדותו אמת"

 

 המלומד קדמי בספרו  מסכם את ההלכה הפסוקה באומרו: 

"המבדיל בין עדות "אמת" לבין עדות "שקר" לצורך ההרשעה בעבירה הנדונה 

וא, ב"אמונת" העד באמיתות דבריו: מאמין העד באמיתות דבריו כאן, נעוץ, איפ

אין מקום להרשעה בעבירה של עדות שקר, ואפילו אין היא תואמת את  –

 (1573)קדמי, על הדין בפלילים, חלק שלישי ע"מ המציאות" 

 

יפים לעניינו גם  הדברים שקבע בית הדין שם: "אמירה כוזבת מחייבת את מודעות 

 בה. במילים אחרות, לא ניתן לכזב ביסוד נפשי של רשלנות".אומרה לכזב ש

 

 העדויות הרלוונטיות .ב

אישר כי  ארבעת המעורבים    -(  1נפתלי שיין, חוקר מח"ש שחקר את הנאשם )עת/  (1

)שלושה בלשים והנאשם( נחקרו במח"ש בו זמנית על ידי חוקרים שונים. הוא חקר 

את הנאשם. לדבריו, בתחילת החקירה הוא לא הציג לנאשם דו"חות פעולה אלא 

לכשנשאל  (.7.-71' ש 17"מ בע פרוטוקולב)הציגם לפניו רק לקראת סוף החקירה  

 במסגרת החקירה הנגדית האם הנאשם זכר את האירוע השיב כדלקמן:
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 3"ש. זאת אומרת שכשהוא התחיל להעיד הוא לא זכר בכלל את האירוע, זה  

 חודשים אחרי?

, כתוב במפורש "אני נזכר עכשיו במה שקרה..." ,  רת. לפי מה שאני רואה הוא כן זכ

 .0שורה 

 ש. במה הוא נזכר?

 בגדול. ת. באירוע

 ש. באירוע ביום?

 ת. יכול להיות שהוא נזכר באירוע ביום.

 "עד כמה שאני זוכר הוא נעצר בביום...".  11ש. הוא אומר לך בשורה 

ת. קודם כל זה נכון שזה כתוב, באירוע הספציפי הזה מדובר על תצפית שנעשתה, 

 יכול להיות שלזה הוא קורה ביום, אני לא יודע.

 ביום, ששולחים שוטר לקנות סמים. ש. אתה יודע מה זה

 ת. תצפית זה תצפית וביום זה ביום.

ש. תסכים איתי שבתצפית השוטר לא ניגש ובביום הוא ניגש ומבצע עבירה 

 באמצעותו, אז  מה הקשר?

 ועל סמים. וא מדבר על אותו אירוע, על ט.ת. עובדה שה

 ממש זכר את האירוע?ש.  אבל הוא לא מדבר על אירוע ביום, יכול להיות שהוא לא 

 ת. יכול להיות.

ש. גם למה הוא אומר לך שיש מידע, היה לו בלאגן, הוא אומר לא יכול להיות ביום 

, יכול להיות שהוא באמת התבלבל ולא ממש זכר את 0.בלי מידע מודיעיני, בשורה 

 האירוע.

 ת. יכול להיות.

 ש. בשלב הזה הוא עדיין לא ראה את דו"חות הפעולה.

 נכון.ת. 

 חודשים. 3ש. יכול להיות שהוא לא ממש זכר כי עברו 

 ת. נכון. בשלב הזה יכול להיות.

אתה בעצם אומר  71ש. תאשר לי שגם בהמשך הוא חוזר ומדבר על ביום ואז בשורה 

לו ואתה לא כותב, ואז אתה כותב תשובה מפיו: "אחרי שאתה מסביר לי הובהר 

 ה לא ביום?שזה לא ביום", למה אתה מבהיר לו שז

אני לא זוכר להגיד לך, יכול להיות שהבנו שאנחנו לא מדברים על אותו אירוע ת. 

, ההדגשות לא 7.ש'  10עד ע"מ  17מש'  17." )פרוטוקול בע"מ ובגלל זה עשינו סדר בבלגאן

 במקור(

 

ובהמשך הסנגורית הקשתה ושאלה האם, משהבין הנאשם את טעותו שאין מדובר 

 מבוימת המשיך להתייחס אליו:באירוע של עסקה 

 ש. מה הסברת לו? "

ת. לא מופיע שכתוב כאן, אני גם לא זוכר להגיד, לרוב כשאני מסביר אני כותב, יכול 

 להיות שהסברתי לו על האירוע, פרטים אני לא זוכר. 
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ואילך עד סוף החקירה הנאשם לא מדבר יותר על ביום, כלומר הוא  71ש. משורה 

 ו נכון?הבין את הטעות של

 ת. כן.

אני זוכר מה היה, אתה מבין שהוא לא  0ש. למרות שהוא אמר בהתחלה בשורה 

 זכר, בגלל זה אתה מעמיד אותו על טעותו.

ת. נכון, אני לא יכול להגיד , יכול להיות שהוא זכר חלק מהדברים וחלק מהדברים 

  10וקול בע"מ )פרוט לא, אי אפשר למחוק מכאן אפס, יכול להיות שחלק כן וחלק לא."

 (.ש'  15עד ע"מ  71ש'

 

 ובהמשך שאלה הסנגורית מפורשות לעניין מסירת הגרסה הכוזבת:

"ש. בחלק הראשון של העדות כשהוא דיבר על ביום ואמר שהיה מידע ואח"כ הוא 

 שינה את גרסתו, אתה חושב שבחלק הראשון הוא שיקר, מסר גרסה כוזבת?

דק פוליגרף, לא מתרשם שזה היה שקר מכוון מה ת. על פניו לא נראה לי. אני לא בו

 שנקרא.

. יכול להיות שהוא פשוט לא הבין בתחילת החקירה על מה הוא נחקר ואז מסר ש

ומכאן ואילך הוא דבק בגרסה  71גרסה אחת, אתה העמדת אותו על טעותו בשורה 

 אחרת, יכול להיות?

 ת. כן יכול להיות. 

ני נזכר עכשיו במה שקרה", אז בעצם הוא לא שהוא אומר "א 0ש. אני מפנה לשורה 

 ממש נזכר?

עם  .ט כול להיות שיש עוד אירועים שלוהיה סמים, י ת. הוא נזכר שבאירוע שהיה ט.

בוא נגיד שהוא לא נזכר פיקס, לא סמים ולפעמים אתה מערבב כמה אירועים, 

 במאה אחוז במילים אחרות.

 ש. במעורפל?

 , ההדגשות לא במקור(11-..ש'  15בע"מ )פרוטוקול ת. כן במעורפל." 

 

גם במסגרת החקירה החוזרת אישר החוקר שיתכן והנאשם לא זכר את האירוע 

 במאה אחוז:

ש. אתה נשאלת פה בחקירה נגדית על העדות של הנאשם, ביקשו ממך לקרוא את  

 העדות, אמרת שיתכן שהוא לא זכר את האירוע.

 ת. לא זכר במאה אחוז, כן.

. מי שקורא את השורות 1-17רוצה להפנות אותך לצילום העדות שלו, שורות ש. אני 

האלה האם הוא יכול להבין מהתשובה של הנאשם אם הנאשם שולט בפרטים, מכיר 

 את האירוע?

ת. )מעיין( נשמע שכן כי הוא מדבר על מה שקרה אחרי זה עם התיק, וזה אכן מה 

פרטי האירוע, האירוע של המעצר של יכול שב .שקרה עם התיק, כלומר זה אותו תיק

הסמים, יכול להיות שזה הוא לא זוכר בדיוק, הוא זוכר את ההתנהלות אחר כך. 

 הוא דיבר על ביום ואכן לא היה ביום בתיק הזה. 
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ש. תסתכל בקטע שהפניתי, האם זה נכון שהוא מדבר שם על התנהלות מול  ראש 

 השלוחה?

ק שלנו, הוא ידע אבל כנראה לא במאה אחוז ת. כן, לכן אמרתי שזה כן מתאים לתי

 , ההדגשות לא במקור(3-17.ש'  11)פרוטוקול בע"מ  כמו שאמרתי קודם."

 

לסיכום עדותו נציין כי התרשמנו שחוקר מח"ש מסר עדות מקצועית, מהימנה 

ואובייקטיבית. הוא הסביר את התנהלות מח"ש נכון למועד חקירת התיק ומשכך 

 מלא. מצאנו ליתן בה אמון

 

( חזר הנאשם על כך שהוא לא קשור 1כבר מתחילת עדותו במח"ש )ת/  - הנאשם (.

"אני רוצה לציין שאין לי שום קשר למודיעין, לא בעקיפין ( ובהמשך: 1למודיעין )ש' 

ולא במישרין. להאשים אותי, את החוקר בשיבוש על משהו מודיעיני זה נשמע לי 

אמור לגעת במודיעין. אסור לי שמידע  הזוי...מודיעין מכין את התיק. אני לא

 (. ..-7.,  17-1ש' 1)ת/." מודיעיני יישב לי במשרד

 

עוד עולה בבירור כי הנאשם, לכאורה, משנה גרסה במהלך מסירת עדותו. בתחילת 

עדותו מאשר הנאשם כי היה מידע מודיעיני ובהמשך טוען שלא ידע שהיה מידע 

שהנאשם התייחס בתחילת העדות לאירוע מודיעיני. ואולם מקריאת עדותו ברור 

אחד )העסקה המבוימת( ורק לאחר שהחוקר מבהיר לו שהוא נחקר בגין אירוע אחר 

ואף מזכיר לו במה מדובר, התייחס לאירוע זה ומשכך שינה את גרסתו  וטען שלא 

 ידע שהיה מידע מודיעיני.

 

 "ש. אתה זוכר את המקרה הזה.

 (11-13)ש' . ום על ידי שוטר שביים אותות. כמה שאני זוכר הוא נעצר בבי

... 

 ש. איזה חומרי חקירה אתה מקבל איתו.

ת. את הסמים, מהמביים אני לוקח עדות וזהו. מודיעין מכין את התיק. אני לא  

אמור לגעת במודיעין. אסור לי שמידע מודיעיני יישב לי במשרד שלי. בגדול אומרים 

 לי שהבן אדם סוחר סמים וזהו.

לפי מה שאתה אומר אתה מבין שיש כאן מידע מודיעיני. לא יכול להיות ביום בלי ש. 

 מידע מודיעיני מקדים.

ת. המידע אומר שהוא סוחר סמים ולכן עשו עליו ביום. אני בתור חוקר אסור לי 

 לנגוע במידעים.

ש. אז אני לא מצליח להבין, אם אתה מבין שיש כאן מידע מודיעיני למה אתה רושם 

 מידע מודיעיני. שאין

ת. אנחנו יודעים שהוא סוחר סמים. אני ידעתי שיש מידע מודיעיני וזה גם מה 

שהעברתי אבל אז התברר בתביעות שיש עוד מידעים מודיעיניים עליו שאני בכלל 

 (9.-1.)ש' . לא מכיר. כדי לביים צריך אישור פרקליטות"
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 ולאחר מכן:

ביום. הובהר שהוא נתפס ברחוב עם אחרי שאתה מסביר לי הובהר שזה לא "ת. 

(. בדוחות של הבלשים לא היה רשום על פי הערת בית הדין -)ד.סמים והבחור הזה 

מידע ולכן המשכנו עם זה רגיל ואז הובהר שיש מודיעין ולכן מוחי לא רצה להגיש 

 .את התיק. אם היה מודיעין הרמחמ היה יודע מזה או אני בעקיפין הייתי יודע מזה

 , ההדגשות לא במקור(39-71)ש' 

... 

 ש. אבל אתה בשום שלב לא מבין שיש כאן פעילות על בסיס מידע מודיעיני.

 (30-31)ש' ת. רק כשזה הגיע לתביעות הבנו שיש כאן מידע מודיעיני".

 

 בעדותו בפנינו הרחיב הנאשם על מהלך החקירה במח"ש:

ר לי תחשוב, נפתלי מסתכל בית הדין(, הוא אומ –"...ואז השני )ר' צוות החקירה 

רק  בדוחות, אומר לי תחשוב שמדובר על ביום. אמרתי אם כך זה ביום אז חשבתי.

להגיד לביה"ד שאני מטפל ביום בעשרות תיקים ומאות תיקים בחודש. ומתעסק 

בגלל זה כל  בעצורים ובהרבה דברים, אם לא תגידי לי משהו ספציפי אני לא אדע.

וסר דברים שלא התכוונתי, זה לא נכון כל מה שאמרתי פעם רואים בעדות שאני מ

שלא התכוונתי להגיד אותם כי הוא לא נתן לי משהו ספציפי להגיד. אם אני חוקר 

בן אדם, אני אומר לו אתה חשוד בגניבה, גם אם אני מתשאל אותו אני אומר לו את 

מר, , סמכתי רק על מה שהוא אהכיוון, לא זורק סתם. שום חומר לא היה ליד

, ההדגשות 19-0ש'  177פרוטוקול בע"מ ) ".אמרתי אם הוא אמר את זה כנראה שהוא צודק

 לא במקור(.

כאן המקום לציין שהנאשם לא עומת עם דבריו אלה במסגרת החקירה הנגדית, 

לא זומן על ידי התביעה למתן עדות הזמה  1חוקר המח"ש שחקר את הנאשם עת/

שנכח בחקירה, לא נמנה על עדי התביעה ולא העיד בנקודה זו וחוקר המח"ש השני, 

לפנינו. בהינתן מצב דברים זה הרי לא ניתן להתעלם מעדות הנאשם לפיה העובדה 

שמדובר בביום נזרקה לחלל חדר החקירות על ידי חוקר מח"ש טרם תחילת 

חוקר מח"ש עצמו והן מעדות הנאשם כי בתחילת  1החקירה. כן עלה הן מעדות עת/

א הוצגו בפניו דו"חות פעולה מהאירוע נשוא החקירה והוא נדרש להשיב החקירה ל

 לשאלות החוקר מזיכרונו.

עצר את החקירה,  1בהמשך עדותו בבית הדין העיד הנאשם כי חוקר מח"ש עת/

ורק לאחר שהראה לו את דו"חות דיבר עימו בעל פה ואמר לו שהוא לא בכיוון הנכון 

  (.7.-0.ש'  177בפרוטוקול בע"מ )ראה . הפעולה הבין על מה מדובר

הנאשם העיד כי התחנן בפני החוקרים שייקחו אותו לבדיקת פוליגרף ואם ייצא 

ש'  1וכך  גם בת/ 13-15ש'  177)ראה בפרוטוקול בע"מ דובר שקר שיפטרו אותו מהמשטרה. 

.11-.13 ,..1 ,.77-.70 .) 

סר את כל האמת, זאת ועוד, במסגרת החקירה הנגדית, כשהוטח בפניו כי לא מ

 השיב הנאשם כך:
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אם לא הייתי מספר את האמת החוקר של מח"ש היה עוצר בעדות שלו ת. לא נכון. " 

כמו שאני חוקר בנאדם  ואומר לי מרגע זה אתה חשוד בהודאה כוזבת או בשיבוש

אני רואה שהוא משקר בעדות שלו אני עוצר את העדות ומחשיד אותו בהודאה 

, 13-..ש'  101פרוטוקול בע"מ )שה פה אם לא דיברתי אמת". כוזבת. למה זה לא נע

 (במקור לא ההדגשות

עוד יש לציין שהנאשם, במסגרת עדותו בפנינו, מסר גרסה עקבית, ברורה, לא 

התחמק ממתן מענה לשאלות שנשאל וסיפק הסבר לפעולותיו והתנהלותו גם 

 ותו.כשהללו לא החמיאו לו.  לאור  כל האמור התרשמנו מכנות עד

 

 סיכום ומסקנות .ג

מהעדויות והראיות הרלבנטיות לשאלה שבמחלוקת עולה אכן כי בתחילת העדות במח"ש 

( הבהיר 1התייחס הנאשם להימצאות מידע מודיעיני בתיק ורק לאחר שחוקר מח"ש )עת/

לו שאין מדובר באירוע שעליו חשב ואליו התייחס, שינה גרסה ומסר כי לא היה מידע 

בהינתן שהנאשם נחקר במח"ש בחלוף למעלה משבעה חודשים מעת  מודיעיני בתיק.

האירוע, שלא הוצגו בפניו דו"חות הפעולה הרלבנטיים לאירוע, וכדבריו, החוקר הנוסף 

הסברו כי הוא  לא זכר  מדובר בעסקה מבוימת, מקובל עלינושנכנס לחדר החקירה רמז ש

ת של תיקים ולאור חלוף הזמן את האירוע עצמו, לאור העובדה שהוא מטפל בעשרות רבו

וסבר שמדובר באירוע של עסקה מבוימת. כידוע, וכפי שציין הנאשם, ביום שכזה מעצם 

טיבו ומהותו מבוסס על מידע מודיעיני. תימוכין לדבריו מוצאים אנו בעדות חוקר מח"ש 

( שאישר שיתכן שהנאשם התייחס בראשית עדותו לאירוע ביום וחיזוק נוסף 1)עת/

אנו בעובדה שחוקר מח"ש מצא לנכון, במהלך החקירה עצמה, לעצור ולהבהיר  מוצאים

  (.71ש'  1)ת/לנאשם  שאין מדובר בביום 

זאת ועוד, יש טעם בדברי הנאשם שלּו חוקר מח"ש היה מתרשם כי הוא משיב תשובה 

כוזבת, היה הלה מזהירו בשיבוש הליכי חקירה ו/או במסירת עדות כוזבת, דבר שלא 

 נעשה. 

לפיכך, מקובלת עלינו עמדת ההגנה כי שינוי הגרסה נבע מטעות בשאלה בגין איזה אירוע 

 הוא נחקר ולא בכוונת מכוון למסור גרסה או הצהרה כוזבת בפני חוקרי מח"ש. 

לא עמדה  כי לעניין מתן הצהרה כוזבת במח"שלאור כל האמור הגענו לכלל מסקנה 

 אנו מזכים את הנאשם מסעיף אישום זה.התביעה בנטל ההוכחה המוטל עליה ומשכך 

בשולי הדברים מצאנו לנכון להפנות את תשומת לב התביעה לשני סעיפי אישום שראוי 

לתוספת.  ..(  או סעיף  0)9.לתוספת והם: סעיף  11היה לשקול שימוש בהם חלף סעיף 

ייתה עוד נציין כי על פני הדברים, גם על פי סעיפי אישום אלו התוצאה הסופית לא ה

 משתנה.

 

 האם הנאשם העלים ידיעה9  מידע מודיעיני, שמחובתו היה למסור לתביעות? .2

 השתלשלות העניינים  .א

, , ביצע הבלש א. תצפית לעבר ביתו של ט.9:99-15:99.עות , בין הש913..7.0בתאריך 

"יש לציין שבמהלך : 0נ/-ו 0, ת/ 3וכפי שנכתב על ידו בדו"ח הפעולה, שהוגש במצורף לת/
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עוד יש לציין כי התצפית הסתיימה בלא  נוהג ברכב לידיעה". .צפית לא נצפה טהת

 תוצאות.

במקום אחר, ליד כיכר רמב"ם, ראה  , הבלש ד., שהיה עם  הבלש י.9:99.בהמשך, בשעה 

, שהוא על מעבר חציה ומפריע לתנועה. ד. ניגש לרכב, ראה את ט.רכב פורד שעומד 

. ר לי מתחום הסמים והרכוש ומתוקף עבודתי כשוטר""בחור שמוכ:  0כדבריו בדו"ח ת/

שמאל אל מתחת ( שמבצע תנועה מהירה עם יד ש לרכב מצד הנהג והבחין בנהג )ד.ניג ד.

ו. הנהג בדו"ח כי הנהג נראה לחוץ, לא הישיר מבט וגמגם כששאל לשמ לרגל. עוד ציין ד.

בחומר חשוד כסם ביקש ממנו לצאת מהרכב הבחין הבלש  לא נשא מסמך מזהה וכשד.

, שישב לצד הנהג, כי הסם ג. נערך חיפוש ברכב בסופו הודה ט.מסוג חשיש על מושב  הנה

מר חשוד כסם וביקש שלו. הבלש הודיע לשניים שהם מעוכבים לתחנה בחשד להחזקת חו

 , שוטר נוסף, לסייע  בהבאתם לתחנה.מהשוטרים א. וע.

רשם דו"ח פעולה בנוגע למציאת הסם, , ששימש באותה הפעילות כראש הצוות, הבלש ד.

לרשום שני  ות למידע מודיעיני. עוד הורה ד. לא.כמתואר בקצרה לעיל בלא התייחס

האחד בגין התצפית והשני בגין הסיוע בעיכוב שני החשודים עקב  ;דו"חות פעולה נפרדים

 כי הפעולות בוצעו . באף אחד מהדו"חות לא ציין א.מציאת הסם ברכב שתוקל בכיכר

 בעקבות מידע מודיעיני. 

לטיפולו של החוקר התורן שחקר אותם תחת אזהרה, ערך ביניהם  בתחנה הועברו ד. וט.

( סיפר החוקר 0עימות והכין את התיק להארכת מעצר. במסגרת חקירתו במח"ש )ת/

הוא לא קיבל מידע   (.09, 17, ש' 0)ת/באקראי  כי  מבחינתו, הבילוש תפסו את ד. וט. התורן

הו מהמודיעין ולהבנתו הבלשים היו שם באזור ועצרו את החשודים. זה היה, כאמור כלש

ין בקשה . החוקר התורן הכ(7.-03, ש' 0)ת/באקראי, וגם כמות הסם שנתפסה הייתה קטנה 

)הסוחר(  ובדו"ח הסודי  שהוגש לעיון בית המשפט רשם,  להארכת מעצרו של החשוד ט.

הקשור לתיק. בכתב האישום שבפנינו נרשם כי החוקר , כי אין מידע מודיעיני 3בסעיף 

התורן לא ברר עם הקמב"ל האם יש מידע מודיעיני בתיק ובכך התרשל במילוי תפקידו 

 לכתב האישום(. .1)סעיף 

, התקיים הדיון בהארכת המעצר, בו הופיע החוקר טוען 913..0.0למחרת בבוקר, ביום 

 (.19)נ/ ל הארכת מעצרו של ט.שפט עהמעצרים, ובסיום הדיון הורה בית המ

במקביל  לדיון בבית המשפט הועבר הטיפול בתיק לידי הנאשם, כחוקר הממונה בתיק. 

הוציא הנאשם מהמחשב את טופס סיכום תיק החקירה  11:55בשעה  913..7.0בתאריך 

לטופס  11בו מופיעים פרטיו כחוקר הממונה, ניגש לרמח"ם והלה חתם על סעיף 

"  וס"ק ב' שלו 10.91.90 -ו 10.91.97ה ואישור ע"פ פקודות מטא"ר שכותרתו: "בדיק

שנוסחו הוא: "למיטב הבנתי אין חומר חקירה הרשום במפתח התיק שהוא סודי ואשר 

 לגביו יש לבקש תעודת חיסיון".

לצורך הכנת כתב אישום ובקשה  הובא התיק לר' צוות המעצרים 913..3.0בתאריך 

. לאחר שעיין בתיק, ביקש ר' צוות המעצרים השלמות ד ט.הליכים כנגלמעצר עד תום ה

חקירה, לרבות בדיקה עם הקמב"ל אם ישנו חומר חקירה שייתכן ומתבסס על ידיעות 

 .(0סעיף  0)נ/מודיעיניות 
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. משהבהיר ר' צוות הוחזר התיק לתביעות אך ללא התייחסות הקמב"ל 913..19.0ביום 

המעצרים, כי מבחינתו ההשלמות לא בוצעו התקשר אליו הקמב"ל והסביר שיש מידע 

מודיעיני בתיק וכי מדובר בטעות. המידע הועבר לעיונו של ר' צוות המעצרים, והקמב"ל 

כי יש חומר  11חתם, באותו היום, על טופס חדש של סיכום תיק חקירה בו ציין בסעיף 

(. בסופו של יום הוחלט על ידי התביעות שלא להגיש כתב 7ר לחקירה )נ/מודיעיני הקשו

( והעניין הועבר 0אישום בתיק. ר' צוות המעצרים הוציא מסמך לגבי ההתנהלות בתיק )נ/

 לבדיקת מח"ש.

זומנו למח"ש הנאשם, הבלשים, החוקר התורן והקמב"ל ונחקרו,  911..15.0ביום 

סיום החקירה נסגר התיק במח"ש כנגד הנאשם במקביל, על ידי מספר חוקרים. עם 

 (.1מחוסר אשמה )נ/

במדור דין משמעתי שבמחלקת משמעת הוחלט להגיש כנגד הנאשם את כתב האישום 

 נשוא הדיון שלפנינו. 

 

 שנטען שהוסתר על ידי הנאשם סוגיית רלבנטיות המידע המודיעיני .ב

דע שנטען שהוסתר ושעמד ההגנה טענה, לאורך כל המשפט, כמו גם בסיכומיה, כי המי

בבסיס ביצוע התצפית שהסתיימה עובר לתיקול הרכב ומציאת הסם, אינו רלבנטי  וכי 

מדובר בשני אירועים נפרדים שאין לקשור ביניהם. משכך, אף נכון היה למלא שני 

דו"חות פעולה נפרדים. המידע המודיעיני שבעטיו בוצעה התצפית איננו מידע רלבנטי 

ב התנהגות מחשידה ני של הרכב שעמד על מעבר חציה ומציאת הסם עקלתיקול הספונט

 .101-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 30. לאור תיקון סעיף של הנהג ד.

 "( לא היה מקום לצרפו לתיק החקירה.35)להלן: "תיקון 

יגה מנגד, עמדת התביעה הייתה שהמידע המודיעיני לפיו מושא התצפית חשוד גם בנה

 בפסילה רלבנטי לתיקול הרכב לאחר תום התצפית.

 

 נבחן את טיעוני הצדדים:

התובע התייחס בהרחבה לסוגיית רלבנטיות המידע המודיעיני תוך  - עמדת התביעה (1

, המסמך שעומד בבסיס תיק זה, שנכתב על ידי ראש צוות 0שהפנה למסמך נ/

ם, שהובילה את ראש צוות ( וממנו עולה בבירור השתלשלות הענייני5המעצרים )עת/

המעצרים לדרוש השלמת חקירה, שבסופה אישר הקמב"ל את קיום המידע 

המודיעיני נשוא תיק החקירה "זאת בזמן אמת", כדברי התובע. משכך, טען התובע, 

אין לקבל את הטענה כי מידע זה לא היה רלבנטי לתיק  החקירה. עוד ציין התובע כי 

( בבית הדין מחזקת את הדברים שרשם, בזמנו, 5)עת/עדותו של ראש צוות המעצרים 

( שם 7( במח"ש )ת/0)עת/ תו של הבלש ד.. חיזוק נוסף מצא התובע בעדו0במסמך נ/

בהמשך  אמר העד, בתחילת עדותו, שהפעילות לא הייתה על סמך מידע מודיעיני אך

, לא ידע שיש מידע על הודה שהם עבדו על החשוד ט. בגין נהיגה בפסילה אך הוא, ד.

דו"חות שייראו  .לכתוב  עוד הודה ד., כי הורה לבלש א. (..0.-00.שורות  7)ת/סמים 

לרשום בדו"ח שלו  ואף הורה לבלש י. (713-717ש'  7)ת/כלא קשורים האחד לשני 

ית הדין להעדיף את . בסיכומיו ביקש התובע מב(7.1-..7ש'  7)ת/"פעילות שגרתית" 
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)א( 19( על פני עדותו בפני בית הדין מכוח סעיף 7במח"ש )ת/ ש ד.עדותו של  הבל

לפקודת הראיות שכן לטעמה של התביעה עדותו בבית הדין סתרה את עדותו במח"ש 

 במספר נקודות עיקריות, כפי שפרט  התובע בסיכומיו.

(, לפיה הבין 7זאת ועוד, תימוכין נוספים לעמדתו מצויים בעדות הקמב"ל )עת/

יש בעייתיות שנבעה מכך שהרמח"ם חתם בסיכום תיק החקירה במקומו הקמב"ל ש

ולכן הוא, הקמב"ל, פנה לראש צוות המעצרים ועדכן אותו בדבר קיום המידע ואף 

(. גם מעדות 7תיקן את הטעות בכך שחתם על טופס סיכום תיק חקירה חדש )נ/

בר נכתב על ידה ( עולה כי המידע המודיעיני קדם לפעילות והד11עובדת ההערכה )ת/

 וסף, מהודעות הווטסאפ שהעביר הבלש ד.בתמצית תוצאות הטיפול בידיעה. בנ

לראש הצוות הקבוע, ששהה בחופשה במועד הרלבנטי, עולה שהפעילות בוצעה על 

 סמך המידע המודיעיני.

(  בבית הדין עולה בבירור כי הוא ניגש 0)עת/ מעדותו של הבלש ד. - עמדת ההגנה (.

החשודים מאחר והרכב עמד על סימון אדום/לבן ביציאה מהכיכר  לרכב בו ישבו

שגמגם ולא הסתכל עליו  לתגובת הנהג, והפריע לתנועה. רק כשניגש לרכב ובהמשך

העד העיד הן בחקירה ראשית והן  רה לו לצאת מהרכב ואז התגלה הסם.הוא הו

ולדבריו לא  בחקירה נגדית כי לא ניגש לרכב בגלל התצפית אלא בגלל עבירת התנועה

)ראה הטיפול בעבירת התנועה.  ין התצפית, שלא הולידה דבר, לביןהיה קשר ב

. במסגרת החקירה (5.-7.ש'  71, בע"מ  11-13ש'  .7,  בע"מ 11-10ש'  71בפרוטוקול בע"מ 

 הנגדית עומת העד ישירות ונשאל:

 ?אתם ניגשים לרכב כי הוא מבצע עבירת תעבורה"ש. 

  את.ת. כן, לא יכולנו לצ

 ?אתם ניגשים אליו, מה רציתם לבקש ת.ז., רישיון נהיגה ש.

, ההדגשות לא 70-71ש'  73)פרוטוקול בע"מ . רצינו לבקש שיזוז כי הוא מפריע לתנועה ת.

 במקור(

... 

ש. זאת אומרת שגם אם היה מידע וגם אם לא היה היית עוצר אותו בגלל עבירת 

 התנועה?

 (. 5.-7.ש' 71)פרוטוקול בע"מ אותו להמשיך בדרך?"ת. נכון, לא היה אפשר לעבור 

 

העד, ששימש כראש הצוות באירוע, אישר בעדותו שהתצפית לא הולידה דבר ולכן 

כתב בדו"ח התצפית "א.מ.ל." והעיכוב של שני החשודים נבע מעבירת התנועה וגילוי 

 הסם ברכב. 

 

 ( העיד בבית הדין וסיפר:3)עת/ גם הבלש י.

ני ניגשתי אליו בגלל שעשה עבירת תנועה ואני התכוונתי לתת לו דו"ח. "...מבחינתי א

אני לא ידעתי על פעילות כלשהי שמתבצעת, לראיה כל שוטר יגיע, אם הייתי יודע 

שיש סמים ברכב או כל דבר אחר, לא הייתי נותן בקלות דעת לנהג ללכת לקנות 

לא היה דבר כזה שהייתי  סיגריות או משהו כזה. אם הייתי יודע שיש פעילות סמים,

 (.10-19ש'  37)פרוטוקול בע"מ משחרר את החשוד לקנות סיגריות"
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צדק  ( שכשנשאל האם ד.7ל הקמב"ל )עת/תימוכין נוספים מוצאת ההגנה בעדותו ש

זה בסדר, אם זה "כשניגש לרכב בלי קשר לתצפית אלא בגלל עבירת התנועה וענה: 

ה והחליט לטפל בה ותוך כדי הייתה מנת היה היס"ל שלהם, אם ראה עבירת תנוע

, 11-13שורות  75)פרוטוקול בע"מ  "סם, וזה לא קשור לתצפית זה בשני דו"חות נפרדים

 ההדגשות לא במקור(. 

( שנשאל שאלה תיאורטית, 5ההגנה אף הפנתה לדבריו של ראש צוות המעצרים )עת/

הרלבנטיות  "הוסיף ו "השאלה היא שאלת הרלבנטיות"מתי מידע קשור למעצר וענה 

היא מה שקובעת, אם המידע ישן ולא רלבנטי לפעילות של השוטרים באותו הזמן, זה 

 07פרוטוקול בע"מ ) " לא רלבנטי. אם הוא היווה בסיס לפעולה משטרתית כלשהי אז כן

  , ההדגשות לא במקור(.70, 1.שורות 

 

לעדויות עדי וא המשקל בסיכומיה הסכימה הסנגורית שבית הדין ייתן את מל

( בפני בית הדין. עוד טענה כי יש לדחות את 3)עת/ ( וי.0התביעה הבלשים ד. )עת/

במח"ש לאור העובדה שהיא נמסרה . נימוק התביעה  שיש להעדיף את עדותו של ד

קרוב למועד האירוע זאת מאחר והעדות נמסרה במח"ש לאחר כשבעה וחצי חודשים 

וב לאירוע", כשאל מול עדות זו בית הדין יכול  לאחר האירוע ואין מדובר במועד "קר

עדות בדיון. לעניין עדותו היה להתרשם באופן ישיר מאותות האמת  במהלך מסירת ה

 ראה גם התייחסות בהמשך. של ד.

 

 35עוד ציינה הסנגורית כי עולה מעדויות חוקרי מח"ש שהם לא בקיאים בתיקון 

במועד האירוע, וכי החוקרת  שהייתה והיה תקף  917.שנכנס לתוקף בחודש אוגוסט 

( אישרה כי לא התייעצה עם אף גורם במח"ש בנושא 1אחראית על החקירה )עת/

החיסיון למרות שכל ליבת התיק היא כביכול העלמת מידע מודיעיני. מעדותה מבינים 

שהיא בכלל לא ידעה ולא בדקה אם מדובר במידע "חם" שהתקבל שעות ספורות טרם 

דע שהתקבל ימים קודם לכן, אבל זה לא הפריע לה להעיד, בתגובה האירוע או מי

"אבל זה לא בגלל עבירת תנועה:  סנגורית שהבלשים עצרו את החשוד ט.לטענת ה

 (. 17ובעמוד  75-70שורות  .1)בפרוטוקול בע"מ  נכון"

 

( העיד שהתצפית .בנוסף הפנתה הסנגורית לעדותם של עדי ההגנה.  סנ"ץ פורטל )עה/

צר בכיכר הם שני אירועים נפרדים ונכון היה לרשום שני דו"חות נפרדים ואילו והמע

( קבע שתפיסת הסם ברכב הייתה ספונטנית והוא לא ראה קשר 7רפ"ק שטרן )עה/

בינה לבין התצפית. גם במסגרת חקירתו הנגדית, לאחר שהוצגו בפניו כל דו"חות 

יצור קו מפריד בינם לבין " הידיעה הזאת והתצפית, ניתן להבלשים חזר ואמר: 

 (.7-5ש'  .13)פרוטוקול בע"מ  ."הפעילות הספונטנית, כפי שעולה מהדוחות שבפני

 

שני עדי ההגנה האלו, סנ"ץ פורטל ורפ"ק שטרן, לא נכחו באירוע ולא היו מעורבים בו 

והובאו על ידי ההגנה כעדים מומחים. משכך, יש לבחון אם עדותם נכנסת לגדר עדות 

 מומחה.
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 עד מומחה
הכלל הוא כי עד מעיד בבית המשפט על "עובדות" שקלט בחושיו, ואין הוא מעיד על 

"מסקנות" שהוא מסיק מאותן עובדות. הסקת המסקנות שמורה, באופן עקרוני, 

 לבית המשפט לבדו.

שונים הם פני הדברים כאשר מדובר בעדות של עד "מומחה" בעניין שהוא בתחום 

ומסקנותיו בדבר  ;מלכתחילה להעיד על "מסקנות"מומחיותו: עד זה נקרא 

כאשר הן רלוונטיות ובעלות כוח ראייתי לגבי הנושאים השנויים  –שבמומחיותו 

הינן כשרות כראיה. דינן של מסקנות כאלה כדין "עובדות" הראויות  –במחלוקת 

 לבוא בשערי בית המשפט לצורך הסקת המסקנה "השיפוטית" בעניין נשוא הדיון. 

מסקנותיו של בית המשפט.  במקוםדגש, "מסקנות" המומחה לעולם אינן באות ויו

מלאכת הסקת המסקנות, החורצות את גורל השאלות השנויות במחלוקת, מופקדת 

בלעדית בידי בית המשפט והוא זה הקובע אותן על פי "העובדות הרגילות" ועל פי 

)ראה בקדמי , על הראיות,   "העובדות שבמומחיות", דהיינו מסקנותיו של העד המומחה.

 ( 355-350חלק שני בע"מ 

? ככלל, מומחה יהיה מי שרכש את מומחיותו בלימודים סדירים וזכה מומחה מיהו

לתעודה פורמלית. ברם, אין מניעה לכך ש"מומחה" ירכוש את מומחיותו שלא בדרך 

אכן העד נאמר בהקשר זה: "ו 703/11פורמלית, אלא תוך כדי עבודה והתנסות.  בע"פ 

אינו מומחה במובן זה שאינו מדען...יש לאלטמן בכל זאת יתרון...זה נעוץ בניסיונו 

 .(375 -377קדמי, שם בע"מ הרב במשך שנות עבודתו ביחידה המשטרתית". )

סנ"ץ פורטל אשר סקר בפנינו את מגוון תפקידיו במשטרה  .לענייננו, העיד בפנינו עה/

ירות, המודיעין והבילוש.  כרפ"ק שימש כק' , במגזר החק1009מעת גיוסו בשנת 

אח"ם אשדוד, ק' אח"ם אשקלון, רמח"ם קריית מלאכי ורמ"ח תשאול וכסנ"ץ שימש 

כמת"ח אשקלון, מ' ימ"ר לכיש, מת"ח אשדוד וכיום ר' ענף מודיעין ובילוש במחוז 

רפ"ק שטרן, המשמש כיום ר' חוליית חסיונות במדור חסיונות  7הדרומי.  עה/

שנים כתובע  13שנה במשטרה, מתוכן  9.-ר הוא עו"ד בהשכלתו, משרת כבמטא"

שנים הוא משרת במדור חסיונות, מתוכן  7-פלילי ביחידת התביעות בתל אביב ומזה כ

 כשנתיים כר' החוליה.

לטעמנו, לאור שירותם רב השנים של שני העדים במשטרה, במגוון תפקידים 

שהם עונים על הגדרת "עד מומחה"  ומשכך רלוונטיים לנושאים עליהם העידו, הרי 

 עדותם קבילה כראיה לנושאים שבמחלוקת.

עוד נציין בשולי הדברים כי התביעה לא מצאה לנכון להביא מטעמה במסגרת פרשת 

התביעה "עד מומחה" לשאלות שבמחלוקת והסתפקה בהעדת עדים שהיו מעורבים 

הקמב"ל(  7ות המעצרים לכיש ועת/ר' צו 5באירוע, בין אם באופן ישיר )כך למשל עת/ 

ובין אם במסגרת ניהול החקירה. זאת ועוד, גם לאחר שההגנה העידה את עדיה 

)ראה המומחים לא מצאה לנכון התביעה לבקש מבית הדין להביא מטעמה עדי הזמה. 

 (..91.-)א(  לתקנות המשטרה )סדרי דין בדיון משמעתי(, התשע"ב70תקנה 

 דים המומחים מטעם ההגנה:להלן עיקרי עדותם של הע

סנ"ץ פורטל העיד כי הפראפראזה הקיימת בתיק מכילה מידע ברמה הנמוכה  .עה/

ביותר שקיימת במשטרה. עוד העיד כי יש לראות בקיום התצפית  ובתיקול הרכב, 
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שעמד על מעבר חצייה, שני אירועים נפרדים וצריך היה לרשום בגינם שני דו"חות 

)בפרוטוקול בע"מ מוחלט בין האירועים ואין שום קשר ביניהם  נפרדים. לדידו, יש נתק

 (.19-7ש'  155

 

רפ"ק שטרן, שבמסגרת תפקידו אף אמון על ההדרכות ברחבי הארץ בנושא  7עה/

ומסר כי להבנתו תפיסת הסם הייתה ספונטנית ולפיכך  35חסיונות, התייחס לתיקון 

 רלבנטי,  כפי שהתבהר בדיון: המידע לא קשור ואין מקום להתייחס אליו כאל חומר

"ש. אם תקבל בקשה להוציא תעודת חיסיון למקרה כזה ספונטני, כי כן הורידו את 

 החומר מהענן?

ת. בהנחה שידוע לי שהתפיסה ספונטנית, אצור קשר עם גורמי החקירה/התובע 

ואברר את העניין ואבהיר כי מבחינתי אין צורך בטיפול בחומר הנ"ל כחומר שמצריך 

סיון או מצריך בדיקה האם לחסות אותו. מדובר בהליך שנעשה על ידי לא פעם ולא חי

  (0-.1ש'  175)פרוטוקול בע"מ פעמיים." 

, .ובהמשך, כשחודדה העובדה שבידיעה הייתה התייחסות גם לנהיגה בפסילה של ט

 שישב ליד הנהג ברכב שתוקל,  השיב העד:

אם בעקבות הידיעה הזו, שהפרפרזה שלה מצויה בפני,  –" לאור הערת בית הדין 

..., אני מפריד בין התצפית לבית לבין  .ואינני מדבר על א .נעשתה עבודת בילוש ע"י ד

התצפית בכיכר, הרכובה. היה ובאמת בוצעה תצפית כאמור, כי, שוב לפי הדוחות 

ה היתה בתיק, הבחינו ברכב שהוא מפריע לתנועה, אינני שולל שטוב היה אם הידיע

הבחין ברכב שעומד  ., נכתב כי ד.ולמרות זאת, אני חייב לסייג, כי בדוח הפעולה של ד

אני למד מכך שההגעה על מעבר חצייה ומפריע לתנועה, ואז ניגש ונתפס הסם בהמשך, 

כך שגם אם בנסיבות . לרכב היתה בשל ההפרעה לתנועה, כי זה מה שיש בפני

יתה בתיק, הרי שהיא לא קריטית, היא לא קריטית שפרטתי, טוב היה שהידיעה ה

י אומר, במבט מלמעלה, שהודעתו של וסיכוי שלא היתה מגיעה כלל לסניגור. ושוב אנ

היא חודשים מספר אחרי רישום כל החומר שנחשפתי בפני, כל הדוחות. בגלל זה  .ד

 אני נשמע ככה שאני שוקל את מילותי. 

חלק מהתיקון ומהתפקיד שלנו, בעצם זה  רק להשלמת התמונה, למען ההגינות,

לוודא גם אם אותו חומר מודיעיני חשוב להגנת הנאשם, פה על אחת כמה וכמה שאין 

בכך להגן, אם כבר זה רק לפגוע בו, כך שגם בנקודה זו, נכון לאותו שלב, בהחלט 

הידיעה הזו והתצפית ניתן ליצור קו מפריד בינם לבין הפעילות הספונטנית, כפי 

 ולה מהדוחות שבפני. שע

 ש. פועל יוצא מזה לכתוב שני דוחות? מה המשמעות האופרטיבית?

בהחלט  –מעיין  –. לשאלת בית הדין איני רואה בעייתיות בכתיבת שני דוחותת. כן, 

.., אני יותר מתחזק בדעתי .התצפית, אחרי שאני מעיין בשני דוחות הפעולה של א

מנסיוני כשוטר וכק' חסיונות, שר ההנחה שלי, שטוב היה שנכתבו דוחות נפרדים, כא

וכמי שרואה בתיקים את החשיבות של שמירה על אי חשיפה מיותרת של עבודת 

 1.ש' 131)פרוטוקול בע"מ  "משטרה, טוב היה כאמור שהדוחות יקטעו לשניים, בהחלט.

 , ההדגשות לא במקור(..1ש'  .13עד ע"מ 
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 עדותו של ד.
מדובר בעדות מפתח בתיק, המוכיחה כי הפעילות בוצעה בסיכומיו טען התובע כי 

( 7בעקבות מידע וביקש מבית הדין להעדיף את האמור בעדות שמסר העד במח"ש )ת/

על פני גרסתו  בבית הדין. זאת לאור העובדה כי העדות נמסרה קרוב למועד האירוע 

ברור לשנות  ולאור העובדה כי במועד מסירת עדותו בפני בית הדין, היה לעד אינטרס

את גרסתו, היות ורצה, מחד לעזור לנאשם, חברו לתחנה, ומאידך רצה "למלט עצמו 

 מכתב אישום", אשר היה תלוי ועומד כנגדו בעת הדיון.

הסנגורית בסיכומיה ביקשה לאמץ את הגרסה שמסר העד בבית הדין ולתת לה את 

חר שבעה וחצי מלוא המשקל. לשיטתה, לא ניתן לטעון שעדות שנמסרה במח"ש לא

חודשים ממועד האירוע, נמסרה "קרוב למועד האירוע". מנגד, לבית הדין הייתה 

 היכולת להתרשם מאותות האמת באופן ישיר ובלתי אמצעי.

 

 נבחן את עדויות העד במח"ש ובפנינו:

כי הוא לא חשוף לידיעות מודיעיניות וכשיש מידע  .בתחילת חקירתו במח"ש הסביר ד

"אומרים לי שהולכים ותיו בלשים יוצאים למשימה, כך הם פועלים: מודיעיני, בעקב

  (.5.-1.ש'  7)ת/ לבצע פעילות על אדם מסוים לא מעבר לזה"

לפני מעצרו  .בהמשך, לשאלת החוקר שציין בפניו כי הייתה ידיעה מודיעינית בנוגע לט

. (115-111 , ש'7)ת/ "זו פעם ראשונה שאני שומע את זה"כי הנ"ל סוחר בסמים השיב: 

"ת. עבדנו עליו על נהיגה בפסילה. לא ידעתי שיש מידע על בהמשך חקירתו סיפר: 

דיווח שהוא רואה תנועות של סחר. כשביצעתי את  .סמים. תוך כדי הפעילות א

התיקול לא ידעתי שיש מידע מודיעיני על סמים. רק אחרי שהתיק נפל הבנתי שהיה 

 (..0.-00. ש' 7)ת/" תיק על זה. זה כל מה שהיה

 

כי הם ניגשו לרכב בגלל שהוא  .בעדותו בבית הדין במסגרת החקירה הראשית העיד ד

"...ניגשנו בגלל שהוא הפריע הפריע ועמד ביציאה מהכיכר על אדום לבן, וכדבריו: 

לנו, הוא עמד ביציאה מכיכר על אדום לבן, לא יכולנו לצאת מהכיכר, אני לא ידעתי 

תי לנהג וכשהתחלתי לדבר איתו הוא גמגם, לא הסתכל עלי, בכלל מי ברכב, אני ניגש

וכשאמרתי לו לצאת ראיתי שהוא עושה תנועה עם היד, שם משהו מתחת לרגל, אצבע 

 (.11-15ש'  71)פרוטוקול בע"מ  של חשיש"

"את התצפית בהמשך עדותו שב וטען כי לא ניגש לרכב בעקבות מידע או תצפית 

 וכשנשאל במפורש על ידי התובע: (.11ש'  .7רוטוקול בע"מ )פ הורדתי לפני שנגשתי לרכב"

 "ש. אני מנסה להבין מתשובתך איזה מידע היה ברשותך במועד האירוע?

 ת. שאותו זמן עבדנו על נהיגה בפסילה, להגיד לך שהיה מידע אני לא יודע ולא זוכר.."

 (...-7.ש'  .7)פרוטוקול בע"מ 

 

כי בעת החקירה במח"ש לא ממש זכר את האירוע  .במסגרת החקירה הנגדית אישר ד

עוד ענה כי איננו  (.0.-7.ש'  77)פרוטוקול בע"מ פעמים לחוקרת שאינו זוכר.  70ואמר 

"...אני לא מתעסק בידיעות מודיעין. מה לי ולזה מתעסק בידיעות מודיעיניות: 

 (. ובהמשך:79ש'  77)פרוטוקול בע"מ  בכלל?"
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 שלכם?"ש. יש קשר למידע למעצר 

 ת. אני בכלל לא ידעתי שיש מידע.

ש. זאת אומרת שגם אם היה מידע וגם אם לא היה היית עוצר אותו בגלל עבירת 

 תנועה?

 ת. נכון, לא היה אפשר לעבור אותו ולהמשיך בדרך.

-9:99.נהיגה ללא רישיון בין  .ש. זו הסיבה שבדוח סיכום שכתבת על פעילות ...ט

 ת לא הולידה כלום.כתבת אמ"ל כי התצפי 15:99

ת. נכון, אם התצפית הייתה מולידה משהו היינו מנסים לעכב אותו בגלל זה וזה היה 

 חלק מהפעילות הזאת. אם זה חלק ממה שהתצפית רואה, אבל זה לא קשור

 ובהמשך: (.7.-79ש'  71)פרוטוקול בע"מ  לתצפית."

לך אינטרס  "ש. נחקרת תחת אזהרה ואתה נחקר שהיה מידע והסתרת אותו, יש

 להסתיר מידע מודיעיני?

ת. אני לא מקבל מידע, אם עושים פעילות בעקבות מידע, רושמים, אם עושים פעילות 

שגרתית עושים, אין לי אינטרס להסתיר, למה שאסתיר. אם ניגשתי למישהו בגלל 

ש'  70עד ע"מ  77ש' 71)פרוטוקול מע"מ  מידע זה יס"ל לגשת אליו לא כי בא לי לגשת אליו"

7.) 

מעיון בעדותו במח"ש ובדברים שמסר בעדותו בפנינו לא מצאנו סתירות מהותיות 

בנקודות עיקריות, כפי שטען התובע, ואף לא ניתן להתעלם מהעובדה שהתובע לא 

להעיד בפנינו הצהיר  .מצא לנכון להכריז עליו כעד עוין. עוד יש לציין כי טרם החל ד

בעדותו בפנינו לא ישמש לחובתו בתיק שתלוי . דהתובע לפרוטוקול כי כל מה שיאמר 

משכך, מצאנו כי מסקנתו של התובע כי היה  (..70-7ש'  1.)בפרוטוקול בע"מ ועומד כנגדו 

לעד אינטרס לשנות את גרסתו היות ורצה לעזור לחברו הנאשם כאן והיות ורצה 

אדנים ל"מלט" עצמו מכתב האישום אשר היה תלוי ועומד כנגדו, אינה עומדת על 

 מוצקים.

ונדגיש, אנו התרשמנו מכנות עדותו של העד, שנחקר בחקירה ראשית שהייתה על גבול 

החקירה הנגדית והשיב באופן עקבי וסדור לכל השאלות שנשאל. התרשמנו שכאשר 

ענה שאיננו זוכר אכן זה היה מצב הדברים ולא מצאנו לשלול על הסף את הסברו 

וב, זה היה כחלק מלקיחת אחריות, לפי מה "שמדוע השיב כפי שהשיב במח"ש: 

"  שהחוקרת הביאה אותי למצב שכנראה משהו לא בסדר ולא רציתי שאף אחד ייפגע

 (.71-.7ש'  77)פרוטוקול בע"מ 

, כך בעדותו וכך בדו"ח סיכום .ציין כי הם עבדו על נהיגה בפסילה של ט .זאת ועוד, ד

יתרה, כי גם אם היה מידע מודיעיני על (. כאן המקום לציין, בהדגשה 5הפעילות )ת/

שנוהג בפסילה, הרי שהרכב אותו תיקלו הבלשים היה רכבו של דוד והוא אף זה  .ט

 (71' ש 11/ובת, האישום לכתב 0 סעיף)ראה  שנהג בו.

  המניע להסתרת המידע .ג

"לא הבנו שנשאל לגבי המניע של הנאשם להסתיר את המידע ענה:  1חוקר מח"ש עת/

הסתירו את המידע... בתיק לא מופיע בשום מקום העניין הזה ולא הבנו למה למה 

 (. 71-79שורות  11)פרוטוקול בע"מ  הוסתר, הם עשו דברים חוקיים, התצפית הייתה חוקית"
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זאת ועוד, ידיעה מודיעינית שנמצאה חיובית אך תרמה להעלאת ציון התחנה במערכת 

ין לי שום אינטרס להסתיר, להיפך, ידיעה "..אהמדידה "אמון", וכדברי הקמב"ל: 

חיובית נקבל טפיחה על השכם ואני רוצה את זה, המשרד רוצה את זה, החוקר רוצה את 

 (.0-1ש'  57)פרוטוקול בע"מ " זה

 

 וכדברי הנאשם עצמו:

"אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, איזה אינטרס יש לי בתור חוקר להעלים מידע 

מודיעין? מה אני יוצא עם אחותו? אני מקבל ממנו כסף? אני בכלל מודיעיני? מה אני רכז 

לא מכיר אותו. מה קרה לכל התיקים שטיפלתי והכל בסדר? פתאום בתיק הזה אני 

מעלים מידע מודיעיני? תאמינו לי שאם היו בודקים היו רואים שבכלל אין קשר ביני לבין 

  תוכן האזהרה כולי התעצבנתי".העצור, לא חברתי, לא משפחתי. בגלל זה שאמר לי את 

 (.1.-5.ש'  173)פרוטוקול בע"מ 

 

()ג( לפקודת המטא"ר .)ב()19 –( ו .)א()5האם הנאשם מילא חובתו על פי סעיפים  .ד

 סידורו": –"תיק חקירה  10.91.97

 ( לפקודת המטא"ר:.)א()5סעיף 

 , ויבקש ממנו להשיבהחוקר האחראי יפנה בכתב אל קצין המודיעין האחראי"

לו, האם במערך המודיעין יש חומר מודיעיני הקשור לחקירה וזאת בנסיבות 

 אלה:

אם לדעת החוקר האחראי, בתיק החקירה יש ראיות  –)ג( לאחר סיום החקירה 

 מספיקות להגשת כתב אישום"

 

 ( לפקודת המטא"ר:.)ב()ג()19סעיף 

 "החוקר האחראי יאשר בכתב בסיכום תיק החקירה את כל אלה:

שהחוקר  –( .)א()5)ג( אם נתקיימה אחת מן הנסיבות הקבועות בסעיף 

האחראי פנה אל קצין המודיעין האחראי שפרטי זהותו יירשמו, וקצין 

המודיעין האחראי מסר לו, שיש במערך המודיעין חומר מודיעיני הקשור 

 לחקירה, או שאין במערך המודיעין חומר מודיעיני הקשור לחקירה".

 

 יקרי הדברים המפורטים בסעיפי הפקודה דלעיל:נבחן את  ע

 

סיכום תיק החקירה, בו נכלל באופן  טופסלטעמנו,  – "החוקר האחראי יפנה בכתב..."

המתייחס למידע המודיעיני, עונה לדרישה זו של פנייה בכתב, ומכל  11מובנה, סעיף 

 מקום לא נטען אחרת על ידי התביעה.

הדפיס הנאשם את טופס סיכום תיק  913..7.0( עולה בבירור כי ביום .מחומר הראיות )נ/

 כי לא קיים מידע מודיעיני.  11החקירה, פנה אל הרמח"ם והלה אישר בסעיף 

 

עלה מהעדויות כי באותו היום לא היה הקמב"ל  -" "...אל קצין המודיעין האחראי

"ם בתחנה, הרמח"ם, שעומד בראש בתחנה. לפי המבנה ההירארכי של משרד האח
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המשרד משמש כמפקדם הן של החוקרים והן של הבלשים ואנשי המודיעין ובכלל זה 

לרמח"ם, וכך  –הקמב"ל. משכך, בהיעדרו של הקמב"ל יש, לפנות לדרג הממונה  עליו 

 עשה הנאשם.

 : .לעניין זה  העיד גם עה/

יעין ביחד, כי הבינו שיש את "ת. לא סתם חיברו במשטרת ישראל את החקירות והמוד

המורכבות של הדבר הזה. ק'  אח"מ הוא הקובע  והוא  המפקד של מערך החקירות 

והמודיעין בתחנה. אם ק' האח"מ אומר לחוקר אין, נגמר הסיפור. מה רוצים מהנאשם? 

ק' האח"מ אמר שאין, שילך למי? לקמב"ל? לק' הערכה?  הוא  צריך לעבור לכל ה...זה 

 הזיה.נשמע לי 

 ש. איך רמח"מ חותם על דבר כזה?

 ת. יש לו "מלאכת", בגלל זה פתחו מלאכת לק' אח"מ...

... 

 ש. זאת אומרת שאם עובדת הערכה רושמת משהו אחר, או קמ"ן, מי קובע?

 (10-19ש'  157)פרוטוקול בע"מ  ת. ק' האח"מ, הוא המפקד שלהם."

 

במסגרת החקירה הנגדית של הנאשם שאל בית הדין את התובע מה היה אמור הנאשם 

 לעשות בהעדרו של הקמב"ל:

"בית הדין: מבקש להבין שוב ושוב, מה לשיטתו של התובע אמור היה הנאשם לעשות, 

כאשר הגיע לשלב שבו היה צריך לפנות לקמב"ל ולברר עימו לגבי חומר מודיעיני, 

שהרי הנאשם שביקש לדבר עם הקמב"ל אך הקמב"ל לא  –בודה והקמ"בל לא היה בע

היה, פנה לרמה הממונה , שהוא הרמח"מ, לפי כל עקרונות ההיררכיה, כאשר קצין לא 

 נמצא בעבודה, אפשר וצריך לפנות לממונה עליו, לזה שמעליו ולעולם לא לזה שמתחתיו.

)פרוטוקול  קירה הנגדית"בית הדין לא קיבל תשובה והתובע מבקש להמשיך למצות את הח

 (10-10ש'  100בע"מ 

   

לאור האמור ולאור ההסבר המפורט שקיבל התובע מבית הדין לגבי עקרונות ההיררכיה 

( כי 11ב בע"מ  .1המשטרתית מה רבה הייתה הפתעתנו לקרוא בסיכומי התביעה )בסעיף 

או לגורם  עמדת התביעה היא שבהעדר הקמב"ל היה על הנאשם לפנות לעובדת ההערכה

 אחר ממשרד המודיעין בתחנה וכי הוא פעל בצורה לא אחראית משפנה לקצין האח"ם. 

 

לפקודת המשטרה  1משכך, ולא בכדי, מצאה ההגנה לנכון בסיכומיה להפנות לסעיף 

 שזו לשונו:  1031-]נוסח חדש[,תשל"א

"שוטר רשאי להשתמש בכל סמכות מהסמכויות שנתונות לשוטר בעל דרגה נמוכה 

 משלו"

 

לאור זאת, אנו שבים ומבהירים כי הדרך הנכונה לפעול, בהעדרו של בעל תפקיד, היא 

לפנות לרמה הממונה ולא לדרג הנמוך. לעולם לרמה הממונה מסורות הסמכויות של מי 

 שנמצא תחת פיקודה ולא להיפך.
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עימת התובע את העד עם השתלשלות העניינים  .במסגרת החקירה הנגדית של עה/

 (:0וארת במסמך שכתב ר' צוות המעצרים )נ/המת

"ש. במזכר שהוא כתב, שהוגש ע"י ההגנה, מציין במזכר שאצלו התעורר חשד בגלל כל 

מיני דברים שמפרט בעמוד השני, החליט להחזיר את התיק לתחנה להשלמה, לבדיקה 

יו למזכר, שהנאשם מתקשר אל 7ע"י הקמב"ל אם יש חומר מודיעיני בתיק. מציין בעמ' 

התיק חוזר אליו, והוא  19/0-ואומר לו שאין מידע מודיעיני, ולאחר מכן מציין שגם ב

, אחרי שהוא 913./19/0-רואה בעצם שהסיכום חקירה לא חתום ע"י הקמב"ל, ורק אז ב

אומר לחוקר ומביא לו שוב את התיק ואומר שלא יקבל את התיק, ללא התייחסות של 

ו ומסביר לו שיש מידע מודיעיני, שמונח על הקמב"ל, רק אז הקמב"ל מתקשר אלי

שולחנו מיום חמישי, וכי מדובר באי הבנה. אני אומר לך שאם אתה עובר על המזכר שלו, 

, יתכן שהיית מגיע לתובנה אחרת .במח"ש ושל ה .יתכן שהיית עובר גם את העדות של ק

 בתיק הזה. 

? הם אתם רוצים מהנאשםמה , ., לפקד קד., לרפ"ק .ת. שים לב מה אמרת, רפ"ק מ

הקצינים שצריכים לנהל את זה. כמת"ח אני אומר, הוא הלך לק' אח"מ, המפקד של 

, ואם ק.ו לפקד ד.לרפ"ק  .המפקדים, והוא חתם לו. השיח היה צריך להיות בין רפ"ק מ

, ההדגשות לא 15-1ש'  151)פרוטוקול בע"מ " מה אתם רוצים מהנאשם?צריך מערבים מת"ח. 

 במקור(

 בהמשך נשאל העד על קיום הידיעה במערכת, נכון למועד הבדיקה על ידי הרמח"ם:ו

לפי בדיקה שלנו, אנו יודעים שהידיעה הוזנה בתאריך  –"ש. אחדד את השאלה 

שממנו עולה שתוצאות הטיפול של הידיעה, המזכר שנערך ע"י  15, לפי ת/913./7/0

בהנחה שהידיעה  –עד. השאלה . מציג ל913./7/0-עובדת ההערכה, הידיעה טופלה ב

, האם כאשר הרמח"מ היה בודק במלאכת מחשבת היה רואה שיש 7/0-היתה במערכת ב

 ?7/0ידיעה כבר בתאריך 

ת. זה פותר את כל הבעיה, אם ק' האח"מ ראה את הידיעה, החליט שהיא לא רלבנטית, 

 חתם לחוקר, אמר לו לא רלבנטית לתיק לא צריך חיסיון, מה פה הבעיה? 

 ש. אתה מניח הנחה. 

 7, ק' האח"מ ראה, החתימה שלו היא 7/0-ת. אני לא מניח הנחה, אם היתה ידיעה ב

 ימים אחרי זה, ראה את הידיעה, החליט שהיא לא רלבנטית, וחתם. 

לא נערכה בדיקה עם הגורם  7/0-ש. זה לא השאלה. אנחנו אומרים שבמועד הזה, ב

 7, הרמח"מ חתום, בנ/.בנ/ 3/0-ם אחרי שבהמוסמך, הקמב"ל, הראיה שבסופו של יו

העיד הקמב"ל שבסופו של יום בבדיקה שלו הוא ברר שיש מידע מודיעיני. היינו, 

 שלטעמנו, בזמן אמת, הבדיקה שבוצעה לא היתה בדיקה נכונה. 

בית הדין מבהיר לתביעה שלא הרמח"מ הוא זה שעומד לדין בפניו, וגם אם, כטענת 

ה על ידו לא היתה בדיקה נכונה, אין זה מעלה או מוריד לגבי התביעה, הבדיקה שבוצע

המפקדים" שערך בדיקה  הנאשם שמבחינתו, כעדות המת"ח לשעבר, הלך "למפקד של

 (.79-10ש'  179)פרוטוקול בע"מ  וחתם על המסמך."

( כי  טענת הנאשם לפיה יצא ידי חובתו 1.-7.יא בע"מ  1בסיכומיו טען התובע )בסעיף ג.

נה לרמח"ם והלה בירר בזמן אמת כי אין מידע מודיעיני אינה נכונה הן עובדתית בכך שפ

והן משפטית. לטענת התביעה, הידיעה המודיעינית הוזנה למערכת המודיעין כבר 
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( ועובדה זו סותרת את טענת הנאשם כי הרמח"ם 15)ראה מזכר ת/  913..7.0בתאריך 

, שכן באם היה הרמח"ם מבצע את 9113..7.0ביצע לכאורה בדיקה במערכת בתאריך 

הבדיקה במועד הנ"ל היה מגלה כי קיים מידע רלוונטי ולא היה חותם על סיכום תיק 

.  מבחינה משפטית עמדת התובע היא שהיה על הנאשם לפנות לקצין .החקירה נ/

( לפקודת המטא"ר היות וקצין המודיעין הוא  .)א()5המודיעין האחראי לאור סעיף 

 ודיעין ולא קצין האח"ם.שאחראי על המ

הסנגורית בסיכומיה התייחסה לטענה זו והשיבה כי אין לדעת מתי נכנסה הידיעה 

כשהרמח"ם בדק במערכת המודיעין הוא חתם  913..7.0למערכת. אנו יודעים שביום 

הראשונה, שהמידע אכן לא היה במערכת ביום  -שאין מידע. מכאן, שיש שתי אפשרויות 

מח"ם לא ראה אותו ולא יכול היה לדעת עליו וגם לא הנאשם, אך יתכן ולכן הר 913..7.0

ראה אותה. האפשרות  19.0הוזנה הידיעה וכשהקמב"ל בדק ביום  19.0-7.0שבתווך שבין 

, הרמח"ם ראה אותו, קבע שמדובר 7.0שהמידע היה מוזן במערכת כבר ביום  -השנייה 

ר למידע. עוד ציינה הסנגורית כי בשני אירועים שונים ולכן החליט, שהמעצר לא קשו

סוגיה זו לא נבדקה על ידי התביעה, חרף היותה ליבת האישום, ויש לראות בכך מחדל 

 שלה.

לעניין הסקת המסקנה על ידי התביעה לפיה הנאשם לא יצא ידי חובתו בכך שפנה 

 לרמח"ם נאמר כי איננו מקבלים אותה והיא אף לא מעוגנת בחומר הראיות. ראשית, כפי

שהבהרנו לעיל, בדין פנה הנאשם אל הרמח"ם בהעדר הקמב"ל. שנית, הרמח"ם לא נחקר 

ועל כן לא ניתן לשלול בוודאות הנדרשת את דברי הנאשם ולפיהם הרמח"ם בדק 

יתכן שהרמח"ם  .במערכת המודיעין טרם חתם על הטופס. עוד נציין שכפי שהעיד עה/

ור, בהעדר עדות הרמח"ם לא ניתן לקבוע ראה את המידע וסבר שאיננו רלבנטי. אך, כאמ

מסמרות לגבי פעולתו. בשולי הדברים נציין כי גם אם סברה התביעה שאין מקום 

להשלמת עדות הרמח"ם עקב חלוף הזמן ראוי היה לבדוק אפשרות של בירור טכנולוגי 

מתי הוזנה הידיעה למערכת ואם קיים תיעוד של כניסה של הרמח"ם למערכת המודיעין 

 עד הרלוונטי וצפייה במידע אם לאו, בירור, שכאמור, אף הוא לא נעשה.במו

לסיכום, לאור כל האמור, לטעמנו מילא הנאשם אחר הוראות  הפקודה שפורטו לעיל 

 ועמד בכל החובות שהיא מטילה עליו.

 העלמת ידיעה  .ה

 11סעיף האישום שיוחס לנאשם הוא העלמת ידיעה שחובה למוסרה, עבירה לפי סעיף 

ש'  1)ת/לתוספת. מעדות הנאשם עולה בבירור כי לחוקר אסור לגעת במידעים מודיעיניים 

 הוא עומת עם עמדתו זו במסגרת החקירה הנגדית: (.157-155, 5.

עין מביא לך את תיק "ש. בהמשך החקירה שלך אתה לכאורה טוען שרק אם המודי

 המודיעין אתה מודע שיש חומר מודיעין. 

ת. אני לא מקבל את תיק המודיעין אני מקבל פראפרזה ורק אז אני יודע אם יש חומר 

 מודיעין.

ש. זאת אומרת שאם אתה לא מקבל מידע כלשהו אתה מבחינתך לא טורח בכלל לבדוק 

 אם יש חומר מודיעיני?

 אני." זה לא 11או לא מקבל מי שחותם בסוף על סעיף ת. נכון. גם אם אני מקבל 

 (.0-10.ש'  151)פרוטוקול בע"מ 
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עוד שמענו במהלך הדיון, כי מעבר לאנשי המודיעין, ניתנה גם לרמח"ם, כממונה על 

משרדי החקירות והמודיעין, האפשרות להיכנס למערכת המודיעינית הממוחשבת. 

דיעיני, אלא אם כן זה נמסר לידיו, נשאלת משכך, ובהעדר גישה של החוקר למידע המו

השאלה כיצד ניתן לייחס לו העלמת ידיעה, שמעולם לא הגיעה לידיו ושלא הייתה לו 

האפשרות העצמאית להגיע אליה. נראה כי התשובה לכך ברורה. זאת ועוד, לטעמנו 

הנאשם מילא את חובתו בכל הקשור למידע המודיעיני בכך שפנה לרמח"ם לבדיקת 

 יין.הענ

 סיכום ומסקנות .ו

מכל האמור ניתן לומר בוודאות  כי לאף אחד מהמעורבים לא היה אינטרס להסתיר את 

קיום המידע, נהפוך הוא, ידיעה מודיעינית שנמצאה חיובית אך תרמה לכל המעורבים 

 ולתחנה.

( 5ר' צוות המעצרים )עת/ -עוד ניתן לומר, כי על פניו קיימת מחלוקת בין נציג התביעות 

(, בשאלת 7שנים בתביעות )עה/ 13-לבין ר' חולייה במדור חסיונות, תובע בעל וותק של כ

. שניהם, כפי ששמענו, אנשי מקצוע שבוחנים 35רלבנטיות המידע, במיוחד לאור תיקון 

בסיום כל תיק את שאלת רלבנטיות ונחיצות המידע המודיעיני. ונדגיש, אין אנו נדרשים 

 ף איננו יכולים לעשות כן במסגרת דיון זה. להכריע במחלוקת לגופה וא

 7הוא עד המעורב בהשתלשלות העניינים, הרי שעה/ 5עם זאת, יש לציין כי בעוד שעת/

הוא עד נייטראלי לחלוטין ועדותו התקבלה על ידינו, כאמור לעיל, כעדות "עד מומחה" 

 שעדותו לא נסתרה  בעדות הזמה  מטעם התביעה.

מותירה עדות זו לבדה,  –דות מומחה, שהובאה על ידי היריב "אי הבאת ראיה לסתור ע

והכלל הוא: "מטעם המשיבים לא הובאה כל חוות דעת מקצועית...לסתור...אם כך מה 

 .(373קדמי,  על הראיות, חלק שני  בע"מ להם... כי ילינו על מסקנתו של בית המשפט קמא" )

לאור כל האמור, די בקיום המחלוקת המקצועית כדי להטיל ספק, ולטעמנו מדובר בספק 

משמעותי, בהנחת התביעה כי המידע דנן היה רלבנטי, וספק זה צריך לעמוד לזכות 

 הנאשם. 

ונוסיף, ממכלול העדויות והראיות שהוצגו בפנינו הגענו למסקנה ברורה כי הנאשם מילא 

טא"ר בכך שפנה אל הרמח"ם, בהעדר הקמב"ל, והלה חתם את חובתו על פי פקודת המ

 .  11על סעיף 

אשר על כן, אנו מזכים את הנאשם מהאשמה של העלמת ידיעה שחובה למסרה בכל עניין 

 הקשור לשירות במשטרה.

 האם יש להורות על ביטול כתב האישום מעילה של הגנה מן הצדק?

את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו. יחד עם  נקדים ונאמר, כי בדברים שכתבנו עד כה זיכינו

זאת, משטענה ההגנה, מתחילת הדיון ועד סופו, מטענותיה המקדמיות ועד לסיכומיה, כי יש 

להורות על ביטול כתב האישום מעילה של הגנה מן הצדק לא נוכל שלא להתייחס לדברים, 

 גם אם למעלה מן הצורך.

לים  המקימים, לטענתה, עילה של ההגנה הסנגורית בסיכומיה מנתה שורה  ארוכה של כש

מן הצדק ובשל היקפם וחומרתם של כשלים אלו, ראוי, לשיטתה, להורות על ביטול כתב 

 האישום, ואלו הם:
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 מחדלים בחקירת מח"ש .א

תשאולים פתוחים ונוכחות חוקר נוסף במהלך החקירה בלא תיעוד הולם וללא  (1

( ומעיון בתיעוד  חלק 19)עת/ ירית( וא1)עת/ פתלימעדויות חוקרי מח"ש נ – חתימה

( עולה כי במהלך חלק מהחקירות נכח בחלק מהחקירה 3ת/ -ו .מהחקירות )למשל ת/

ראש צוות החקירה, בלא שהדבר נרשם במפורש בתיעוד החקירה  -רורחוקר נוסף, ד

כי הוא ערך תשאולים  פתליחתם על העדויות. עוד עלה מעדותו של נ רורומבלי שד

ועדו, כראוי, אם בכלל, בעדות עצמה, העדויות לא צולמו ולא הוקלטו, פתוחים שלא ת

"על מה שנכתב ובעיקר ואולי על מה ולא נותר לנו אלא להסתמך, כדברי הסנגורית: 

עוד טענה הסנגורית  (.17-15ש'  137)פרוטוקול בע"מ  שלא נכתב וכן נאמר בחדרי החקירה"

עיד כי בתחילת החקירה שראש צוות כי מחדל זה זועק לשמיים בהתייחס לנאשם  שה

החקירה, רענן את זכרונו, אמר לו שחבל על הקריירה שמונחת על הכף והזכיר לו 

שמדובר בביום, ואלמלא אותו בלבול שגרם לנאשם, לא היה הנאשם מתייחס לאירוע 

של עסקה מבוימת ורק לאחר שתוקן שינה את גרסתו ו"זכה", כדבריה,  לסעיף 

 ב האישום נגדו.אישום  נוסף  בכת

לדברי הסנגורית, מקריאת  – ואי ירידה לחקר האמת .הסתפקות בעדויות הקמב"ל וד (.

חקירת הקמב"ל במח"ש עולה שהוא לא לקח אחריות אלא מצא לנכון להפנות אצבע 

)ש' "אז רישום הדוחות לא טוב, הדוחות לא טובים.." מאשימה כלפי כולם: כך למשל 

 ר הטעה את השופט כי לא בדק עם  הבנאדם הנכון""החוקר שהאריך את המעצ (,.1

 -, וכן טען כי ראש צוות המעצרים ידע שמי שאחראי על חיסיון זה רק  הוא (10)ש' 

עוד טענה הסנגורית כי  (.190-191)ראה ש' הקמב"ל אך לא פנה אליו אפילו פעם אחת 

בביתו חוקרת מח"ש ניסתה לעמוד על חלקו אבל הוא פטר את עצמו בטענה ששהה 

וכשביקשה שיחפש את ההודעות ששלחו אליו הבלשים באותו הלילה ענה כי רכש את 

הטלפון לאחר האירוע. חוקרת מח"ש הסתפקה בתשובתו, לא בדקה בעצמה ואף לא 

 הוציאה פלטי מחקרי תקשורת. 

טענה הסנגורית שחוקרי מח"ש הבינו היטב שהוא מחפה על  .בהתייחס לעדותו של ד

שקיבל הוראה, אך החוקרים לא ניסו להגיע לחקר האמת, לא ניסו מישהו שכן אמר 

להבין מי הנחה אותו, לא ביקשו ממנו לבדוק במכשיר הטלפון אם הייתה התקשרות 

"ברגע שלא אומר לי את השם של האדם הזה, שלו עם הקמב"ל, וכדברי החוקרת: 

 בתוצאות"מבחינתי לקח את זה על עצמו, הוא לא אמר לי מי זה מבחינתי תישא 

דהיינו, מרגע שיש להם, לחוקרי מח"ש, חשוד אחד שמודה,  (.71-.7ש'  17)פרוטוקול בע"מ 

 הם מפסיקים לחקור ולא פועלים לחקר האמת.

, לא הנאשם, ואילו 11הרמח"ם הוא זה שחתם על סעיף  - אי זימון הרמח"ם לחקירה (7

עדות, אולי היה שופך אור על המקרה, אולי גרסתו הייתה  היו גובים מהרמח"ם

מתקבלת והיינו למדים, שגם הוא סבר שמדובר בשני אירועים נפרדים ואז היה נחסך 

כל ההליך, לפחות כלפי הנאשם, אם לא גם כלפי הבלשים. הסנגורית הפנתה לתשובת 

)ראה  ורריש לשאול את ד -חוקרת מח"ש לשאלה מדוע הרמח"ם לא נחקר ולפיה 

עוד הדגישה הסנגורית, כי כששאלה את החוקרת  (.11ש'  15, ע"מ 11ש'  10בפרוטוקול בע"מ 

אם הייתה מזמינה את הרמח"ם לחקירה לו התיק היה מוחזר להשלמת חקירה, 
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ענתה בחיוב. לטענת הסנגורית חוקרי מח"ש הסתפקו במסמך של ראש צוות 

)פרוטוקול  החץ וסימנו את המטרה" "ירו אתובעדות הקמב"ל וזהו.  0המעצרים נ/

 (.  0ש'  131בע"מ 

 לטענתה, מדובר במחדל של ממש ואכיפה בררנית באופן ניהול החקירה. 

לדברי הסנגורית, מעדויות  – 35חוסר ידע ובקיאות בסוגיית החסיונות ובתיקון  (0

לחוק. עוד עלה  שהם  35החוקרים עולה שהם לא בקיאים בנושא החסיונות ובתיקון 

לא מצאו לנכון להתייעץ עם הרפרנט שלהם בנושא החסיונות וגם לא עם מי 

 מהפרקליטים.

 

 מחדלי התביעה .ב

ם בסיכומיה טענה הסנגורית כי מחדלי התביעה כה רבים עד שהם כשלעצמם מצדיקי

קבלת הטענה של הגנה מן הצדק. זאת ועוד, התביעה, לטענתה, התנהלה בחוסר הגינות 

 שיתכן שעולה עד כדי התעמרות בנאשם. ואלו הם, בתמצית, המחדלים:

החל מדרגת הנאשם, תיקונים חוזרים ונשנים של כתב  – כתב האישום רווי שגיאות (1

משמעותי, ראש צוות  האישום והוספת עדי תביעה, כשמנגד אי הוספת עד תביעה

החקירה במח"ש. עוד הדגישה הסנגורית כי נראה שהתביעה התבלבלה  בתפקידים 

שכן כאשר היא הפנתה במפורש את תשומת לב התובע לכך שראש צוות החקירה 

 לא נמנה על עדי התביעה, השיב התובע לסנגורית, שהיא תזמין אותו מטעמה.

נעצר על  .לכתב האישום נרשם שט 0 כך בסעיף  - ליקויים בניסוח כתב האישום (.

סמך מידע מודיעיני, בעוד שזו בדיוק הנקודה שבמחלוקת שעל התביעה להוכיח, 

מה  –צוין שהחוקר התורן ערך פעולות חקירה, צילום והטבעה  11בסעיף 

נרשם שהחוקר התורן התרשל במילוי תפקידו, ושוב נשאלת  .1הרלבנטיות? בסעיף 

מדוע נרשם, שהרי  -7.החוקר האחר לתיקנו? סעיף השאלה מה הרלבנטיות של 

בעוד שסעיף  10-..נרשמה הפנייה לסעיפים  0.בסעיף  ?הנאשם לא הואשם לגביו

 כלל לא קשור.  10

הואשם הנאשם בכך שלא  5.בסעיף  -  טעויות בהוראות החיקוק שיוחסו לנאשם (7

 11סעיף פעל לפי הוראות פקודות המטא"ר של סידור תיק חקירה, עבירה לפי 

לתוספת שעניינו אי  1לתוספת בעוד שהעבירה המתאימה, על פניה, היא סעיף 

 מילוי הוראה.

סעיף האישום ההולם הוא,  -בהתייחס לאישום שעניינו שינוי הגרסה במח"ש 

 ( לתוספת.0)9.לטענת הסנגורית, סעיף 

בהתייחס לאישום של העלמת ידיעה, טענת הסנגורית היא כי מאחר ואין חולק 

שהמידע מעולם לא הגיע לידי הנאשם אזי כיצד הוא יכול היה להעלים אותו. מעבר 

 לטעות המשפטית יש, לגישתה,  גם טעות לוגית. 

ראשית, טענה הסנגורית שכלל לא ברור למה נדרש חיסיון בתיק   - תעודת החיסיון (0

זה שכן ראוי היה להסתפק בחיסיון על זהות מוסר הידיעה בלבד. באשר לתוכן 

ידיעה טענה הסנגורית כי הרי לב ליבו של התיק הוא סוגיית המידע המודיעיני ה
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והרלבנטיות שלו ולכן איך התובע, שאמור להשתמש במידע כראיה, כדי להפליל 

את הנאשם וגם את הבלשים, מבקש להוציא עליו חיסיון? יתרה מכך, לטענתה, 

ד שבה מופיעות כל התביעה ברשלנותה הכלילה בין חומרי החקירה גם את חווה"

 (.15המילים שעליהן  ביקשה להוציא חיסיון )נ/

מהראיות עלה כי עיקר החקירה התנהלה ביום  – השיהוי בהגשת כתב האישום (5

, נשלח בחזרה למח"ש 911..17.3, התיק הגיע למחלקת משמעת ביום 911..15.0

 910..17.0, תעודת החיסיון הוצאה ביום  911..5.1להוצאת תעודת חיסיון ביום 

.נציין כי על פי רישומי 910.וכתב האישום הוגש, לדברי הסנגורית, בחודש דצמבר 

. טענה הסנגורית, שהשיהוי 910..19.11מזכירות בית הדין כתב האישום הוגש ביום 

חודשים לערך, מהווה מחדל הן של מח"ש והן  17בהוצאת תעודת החיסיון, שנמשך 

פיקוח ובקרה. מחדל זה מתעצם לאור עדות של התביעה שלא קיימה הליך ראוי של 

שסיפר שניתן לתעדף ולזרז הוצאת תעודת חיסיון תוך שעות או לכל היותר  7עה/

תוך יום. עולה מסרגל הזמנים כי כתב האישום הוגש לאחר כשנתיים ושלושה 

חודשים ממועד האירוע כשאין מדובר בארגזים של חומרי חקירה. לעניין השיהוי 

ולדברי בית הדין שם בהתייחס  11/10 –ו  19/10ת לתיקי ביד"ם הפנתה הסנגורי

 לשיהוי בהגשת כתב האישום.

 התנהלות התביעה במהלך המשפט .ג

כך למשל במהלך החקירה הנגדית של הנאשם, אמר לו   – הטעיית עדים בחקירה (1

העיד בפני בית הדין ואמר שהמעצר היה בעקבות המידע  התובע, כי הקמב"ל

המודיעיני. כשהסנגורית התעקשה שיפנה לעדות הקמב"ל בעניין זה, הפנה התובע 

שתוכנו אינו קשור כלל לשאלה. משעמד התובע על   13-10ש'  57לפרוטוקול בע"מ 

 ן.טעותו חזר בו מהשאלה. הסנגורית הפנתה לדוגמאות נוספות שמצאנו לא לפרט

ההגנה הסכימה להגשת ראיות  – הפנייה בסיכומים לראייה שלא התקבלה (.

. משמעותיות שאכן הוגשו בהסכמה, כך למשל הוגשה בהסכמה עדות הבלש י

, מתוך הבנת ההגנה שחוקר מח"ש שחקר אותו ושנמנה על עדי 1במח"ש שסומנה ת/

רות מח"ש, לא התביעה יגיע להעיד. אלא מאי, התברר שאותו חוקר אינו נמנה על שו

התכוון כלל להגיע למתן העדות והתובע, שלדברי הסנגורית, ידע על כך, לא מצא 

לנכון לעדכן את בית הדין ואת ההגנה. משנודע הדבר להגנה, היא ביקשה למשוך 

אך התובע התנגד וביקש דחייה נוספת לשם זימון נוסף של העד  1בחזרה את ת/

שהכריז "אלה עדי"(. לדבריה, מדובר  ישיבות של פרשת תביעה ולאחר 5)לאחר 

בחוסר רגישות משווע לעינוי הדין שנגרם לנאשם. זאת ועוד, בסיכומיו הפנה התובע 

, שנגרע ממצבת הראיות והושב לתביעה לפי בקשת ההגנה. 1לאותו מסמך ת/

 תשובת התביעה לתקלה זו הייתה שנפלה שגגה.

התביעה   - אחרים בפרשהאי עדכון ההגנה בהחלטות שהתקבלו לגבי מעורבים  (7

, מהלך משמעותי בעיתוי חשוב, עת ההגנה  .חזרה בה מכתב האישום נגד הבלש א

טענה כי אין להשיב לאשמה, אך לא מצאה לנכון לעדכן את ההגנה על כך. עובדה זו 

נודעה להגנה באקראי ומשכך הגישה בקשה מנומקת לקבלת התייחסות מפורטת, 

לאחר שההגנה הגישה בקשה נוספת ובית הדין  שגם ממנה התעלמה התביעה. רק
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"החתום מטה : 0הורה לתביעה להשיב, הגישה התביעה את נימוקיה וציינה בסעיף 

מביע צער על התקלה שנפלה בשוגג, ולא במעשה מכוון אשר נועד להסתיר את 

  ההחלטה מהנאשם ולחלופין מבית הדין".

ה בה גם מכתב האישום נגד למרות ההתנצלות, לא חלף חודש ימים והתביעה חזר

ושוב לא מצאה לנכון לעדכן את ההגנה. גם הפעם נודע על כך להגנה  .הבלש י

באקראי ושוב היא נאלצה להגיש בקשה לקבלת פרטים ונימוקי ההחלטה.  עוד יצוין 

כי בקשה זו הוגשה יומיים לפני המועד שהיה קבוע לסיכומים בתיק שבפנינו. 

ור הייתה כי התובע שנמצא בבידוד סבר שעדכן את תשובת התביעה מפי ראש המד

הסנגורית אך ככל הנראה טרם עלה בידו לעשות כן. הפעם, ציינה הסנגורית, לא 

צורפה למענה התנצלות. עוד הקשתה הסנגורית וציינה כי חלפו למעלה משבועיים 

מיום קבלת אותה החלטה, במהלכן התובע לא עדכן, לא בכתב ולא בע"פ את 

, זאת כשמועד הסיכומים בתיק היה קרוב וידוע. האם התכוון התובע הסנגורית

 לעדכן את ההגנה באולם בעת הסיכומים או לאחר גמר הדיון?

כבר בישיבה הראשונה התייחס בית הדין  – אי ההתייחסות להערות בית הדין (0

לסעיף האישום, אך, התביעה, כך לדברי הסנגורית, התעלמה מההערה, כמו גם 

יין זה בסיום טיעוניה לטענת "אין להשיב לאשמה". כן טענה כי מההערה בענ

התביעה התעלמה משאלת בית הדין בנוגע למניע של הבלשים והחוקר להסתיר את 

התביעה לא התמודדה עם שאלת בית הדין מה היה  (.0.ש'  11)בפרוטוקול בע"מ המידע 

וד  העיר בית הדין כי . עלפרוטוקול( 100)בע"מ על הנאשם לעשות בהעדרו של הקמב"ל  

מעולם לא שלח עד החוצה לשתות מים כל כך הרבה פעמים )בשל הצורך להבהיר 

נקודות שלא בנוכחות העד( אך  חרף כל האמור בשום שלב התביעה לא חשבה 

לעצור, לבחון את התיק ואולי להודות בטעותה ולחזור מכתב האישום גם במחיר 

 של זיכוי. 

 

 אכיפה בררנית .ד

הסנגורית טענה כי מבחינת סדר הדין ניתן להעלות את הטענה של  - נהטענות ההג

אכיפה בררנית במסגרת הגנה מן הצדק בכל שלבי המשפט. עוד ציינה כי העלתה טענה 

 זו כבר במסגרת ההקראה אך בית הדין קבע שהסוגיה תתברר במהלך המשפט. 

)להלן:  ח'ורדי ואמדינת ישראל נגד  9199991לרע"פ בהתייחס למהות הטענה הפנתה 

"פרשת ורדי"( שם קבע בית המשפט העליון כי שעריה של דוקטרינת ההגנה מן הצדק 

פתוחים גם בפני טענה לקיומה של אפליה פסולה בהעמדה לדין מחמת רשלנותם 

 ומחדלם של רשויות האכיפה.

עוד טענה הסנגורית כי אכיפה נגד אדם אחד והימנעות מאכיפה כנגד האחרים, כאשר 

בע"פ מדובר במקרים דומים, היא אכיפה בררנית והפנתה לדברי כבוד השופט פוגלמן 

לעניין קביעת מדיניות ברורה ומבוקרת שכן שרירות היא  מדינת ישראל נ' פרץ 1521992

שם התייחס בית  1/11.בית הדין בתיק ביד"ם  אויבת שלטון החוק. עוד הפנתה לדברי

הדין לסוגיית העדר קריטריונים בניתוב תיקים בעבירות משמעתיות בין ביד"ם לדן 

 יחיד תוך שהפנה את תשומת לב התביעה לעניין זה.
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זאת ועוד, מעבר לכל המחדלים והכשלים שפורטו לעיל,  ציינה  הסנגורית  כטיעון 

את העובדה שלא נעשה דבר כנגד רמח"ם התחנה שחתם על  מהותי ומשמעותי לעניין זה

לסיכום תיק החקירה ואישר בחתימת ידו שלא קיים מידע מודיעיני. לדבריה,  11סעיף 

התביעה אף לא החזירה את התיק למח"ש וביקשה השלמת חקירה וחקירתו תחת 

סבר אזהרה. עוד ציינה כי התביעה לא יכולה להרשות לעצמה ל"התחבא" מאחורי הה

של חלוף הזמן, שהרי היא או מח"ש או שתיהן אחראיות למחדל זה. הרמח"ם היה 

אך, כאמור, אף אחד במח"ש לא  11אמור להיחקר ראשון בשל היותו חתום על סעיף 

הבין זאת וגם לא בתביעה. בנוסף, התייחסה הסנגורית לעמדת התביעה בסיכומיה, 

, ולפיה מדובר 3.בע"מ  11בסעיף  לעניין אי חקירת הרמח"ם עקב חלוף הזמן, שם,

בהחלטה נכונה בנסיבות העניין אותה קיבלו הגורמים המוסמכים בתביעה, ושאלתה 

היא: מי שמם לקבוע שמדובר בהחלטה נכונה שהרי זו אחת הסוגיות המרכזיות 

 שנמצאות במחלוקת וההכרעה בהן מסורה לבית הדין בלבד.

רת תהיות במיוחד נוכח העובדה ההתעלמות המוחלטת מחלקו של הרמח"ם מעור

שהחוקר התורן, שמוזכר אף בכתב האישום שלפנינו, הוזמן לחקירה במח"ש באמצע 

, כשהבינו במח"ש שפספסו חשוד. עם זאת, 911..15.0יום החקירה המרוכז שנערך ביום 

 גם הוא, חרף חלקו, לא הועמד לדין. 

לא קיים מידע מודיעיני ובכך, טוען המעצרים, שטען בבית המשפט כי  -גם כנגד החוקר 

לדברי הסנגורית, הטעה את בית המשפט, לא נעשה דבר והוא אף לא נחקר תחת 

( שחקר אותו: "ש. הוא רק 7אזהרה ולא הועמד לדין, וזאת כדברי חוקר מח"ש )עת/

   (.71-.7 שורה 7."מ בע)פרוטוקול האריך מעצר. ת. לכן הוא פחות רלבנטי" 

של הקמב"ל, הקשתה הסנגורית שכן מחד גיסא טען התובע  ובאשר להחלטה בעניינו

שהמליץ להעמידו לדין בפני דן יחיד, אלא שמפאת התמשכות הליך הוצאת החיסיון 

 0חלפה תקופת ההתיישנות להעמדה לדין בפני דן יחיד, אך מאידך גיסא טען, בסעיף 

 טובתו.לאותה תגובה, שאין די ראיות לגבי הקמב"ל ודי בספק הסביר שפועל ל

 

)צ"ל  191עוד התייחסה הסנגורית לדברי התובע בתגובתו לבקשת התביעה מכח סעיף 

"התביעה תטען  בית הדין(: – .91.-לתקנות המשטרה )סדרי דין בדיון משמעתי(, התשע"ב 01תקנה 

 שהתיק הועבר ממח"ש לאחר שמח"ש בחנה את חומר החקירה כלפי כלל המעורבים".

לעניין זה מדגישה הסנגורית כי במח"ש הוחלט לסגור את תיק החקירה נגד החוקר 

הנוסף ונגד הקמב"ל בעילה של חוסר אשמה והומלץ להעמיד לדין את הבלשים, אך 

נראה, לדבריה, שהתביעה שכחה שגם נגד הנאשם נסגר  התיק  במח"ש בעילה של חוסר 

 אשמה. 

 

ה לחזור בה מכתבי האישום שהוגשו נגד שניים זאת ועוד, אך לאחרונה החליטה התביע

 , ולהמירם בצעד משמעתי קל יותר של מתן הערת מפקד..וי .מהבלשים, א

לסיכום, עמדת ההגנה היא כי האפליה במקרה זה בין המעורבים היא כה בולטת, 

זועקת ופוגעת בתחושת הצדק, ובשל כך יש להורות על ביטול כתב האישום כנגד 

 הנאשם.
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בהתייחס לאי חקירת הרמח"ם התביעה בחרה שלא לשלוח את התיק  – התביעהעמדת 

שנים( מאז  7להשלמת חקירה לצורך גביית עדות מהרמח"ם לאור חלוף הזמן הרב )

האירוע. בנוסף, העובדה שמח"ש לא חקרה אותו לא מאיינת את אחריותו של הנאשם 

 לתקלות שקרו, זאת על פי פקודת המטא"ר. 

ל ציין התובע כי הוא נחקר והעיד בפני בית הדין וגם מהפרוטוקולים בהתייחס לקמב"

שביקשה ההגנה לא עולה כי הוא ידע בזמן אמת על מעצרם של החשודים. זאת ועוד, 

עובר  11פעילותו של הנאשם אשר הלך והחתים בזמן אמת את קצין האח"ם על סעיף 

מנתק את אחריותו של להעברת התיק לתביעות, הינה  בבחינת "גורם זר" מתערב ה

הקמב"ל בזמן אמת, ובכל מקרה פעולה זו מקימה יותר מ"ספק סביר" הפועל לטובת 

הקמב"ל. עוד טענה התביעה כי  העובדה שהרמח"ם לא נחקר על ידי מח"ש בזמן אמת, 

היא נתון המקים קושי אינהרנטי להוכחת אשמתו של הקמב"ל. בנוסף, התובע ציין כי 

ליץ להעמיד את הקמב"ל לדין בפני דן יחיד, אבל לאור המ 911...1..בתאריך 

התמשכות ההליכים בעניינם של כלל המעורבים עקב הוצאת תעודת חיסיון, לא הועמד 

 הקמב"ל לדין משמעתי בפני דן יחיד בשל התיישנות התיק לשפיטה בפני דן יחיד.

יחיד, אך לאור  בהתייחס לחוקר התורן ציין התובע, כי הומלץ על העמדתו לדין בפני דן

 , לא היה טעם בכך.910.שחרורו מהחיל,  בסוף חודש  אוגוסט 

חומר . הסביר התובע כי לגבי א .וי .בהתייחס להסדרי הטיעון שהתגבש עם הבלשים א

הראיות שונה לחלוטין מזה של הנאשם שכן הלה רשם שני דו"חות נפרדים, בהם לא 

"חות, ולאחר מחשבה מחדש בעניינו מסר פרטים שקריים ולא ידע כי יפרידו את הדו

הוחלט על מחיקת כתב האישום ונקיטה בצעד משמעתי של הערת מפקד. באשר לבלש 

 טען כי התנהל גישור בעניינו ולאור דברים שעלו בגישור הוחלט על מהלך דומה. .י

לסיכום, עמדת התביעה היא כי ניהול ההליך לא עמד בסתירה מהותית לעקרונות של 

וכתימוכין הפנתה להלכת ורדי. עוד הדגישה התביעה כי ברור שהיא לא צדק ומשפט 

פעלה מתוך כוונת זדון וההבחנות בין הנאשמים השונים נעשתה מכוח שיקולים ענייני 

ומשכך ובשל כל האמור יש לדחות את טענתה האכיפה הבררנית ואת טענת ההגנה מן 

 הצדק.

 

 דיון

 קובעת כך: .91.-ן משמעתי(, התשע"בלתקנות המשטרה )סדרי דין בדיו .5תקנה 

 "לאחר תחילת הדיון רשאי הנאשם או סניגורו לטעון טענות מקדמיות, ובהן:

( הגשת כתב האישום או ניהול ההליך עומדים בסתירה מהותית לעקרונות 3)

 של צדק והגינות משפטית"

 

-,התשמ"ב( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(19) 100סעיף זה זהה בנוסחו לסעיף 

 ולפיכך ההלכות שנקבעו לגביו יפות וישימות גם בדין המשמעתי. .103

 

בפרשת ורדי קבע בית המשפט העליון כי הטענה להפליה פסולה בהעמדה לדין בעילה 

של הגנה מן הצדק, חולשת גם על מקרים בהם טוען הנידון כי נפל פגם בהעמדתו לדין, 

חדלונה של הרשות, בטעות שנפלה על ידה  או בניהול ההליך הפלילי נגדו, ולו משום
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בתום לב או בגין מחדלים מצידה )זאת לצד מקרים בהם פעלה הרשות בשרירות 

 (לפסה"ד 00פסקה מכוונת, בחוסר תום לב, ומתוך שיקולים זרים(. )

 עוד  נקבע  שם כי:

הפגיעה שמה לאל את  –כשמה כן היא  – ההגנה מן הצדק "סוף סוף, דוקטרינת

מנקודת מבטו של הנידון, ואילו שאלת המניע, או המטרה בבסיס הצדק בתחושת 

הפעולה של הרשות, לעומת זאת, איננה העיקר שלאורו נבחנת פסלות מעשה 

 .ג( 11)פסקה  " )ההדגשות במקור(ההגנה מן הצדקהאכיפה במסגרת עיקרון 

 

קבע בית המשפט מבחן תלת שלבי להבניית   מדינת ישראל נ' בורוביץ'  2133982בע"פ 

מלאכת האיזון בין השיקולים השונים כאשר כל נדבך בנוי על גבו של הקודם לו 

 ;במצטבר. בשלב הראשון בוחן בית המשפט את הפגמים שנפלו בהליך ואת עוצמתם

בשלב השני נבחנת השאלה האם בקיום ההליך הפלילי חרף הפגמים הנ"ל יש משום 

שת הצדק וההגינות ובשלב השלישי מעניק בית המשפט את הסעד ההולם פגיעה בתחו

המאזן בין כל השיקולים, האינטרסים והערכים העומדים ביסוד ההליך הפלילי, לבין 

 הפגמים שנפלו בהליך.

 

 ומן הכלל אל הפרט:

בחינת הטיפול התביעתי בכל המעורבים בפרשייה מעוררת תחושה קשה של אי צדק 

ר תקופת הזמן שתיק החקירה נמצא ברשות התביעה. האירוע נשוא שאך מתחזקת לאו

. כפי ששמענו, תיק החקירה הגיע למשרדי 913.תיק זה  התרחש בחודש ספטמבר 

, פחות משנה מיום האירוע, 911.. בחודש אוגוסט 911.התביעה ממח"ש בחודש יולי 

שהו מדוע הוחזר התיק למח"ש לצורך הוצאת תעודת חיסיון. לא קיבלנו הסבר כל

במקביל לא התבקשה השלמת חקירה וחקירת הרמח"ם, פרק זמן שבהחלט סביר 

 לבקש במהלכו השלמת חקירה. 

אין ספק ואף התביעה הכירה בכך שאי חקירת הרמח"ם מקימה "קושי אינהרנטי", 

כדבריה, להוכחת אשמת הקמב"ל. אך השאלה הרלבנטית לענייננו היא האם אי חקירת 

חקירתו של הרמח"ם  –גבי הנאשם? לטעמנו התשובה ברורה הרמח"ם רלבנטית ל

רלבנטית ומשמעותית ביותר, בין אם לחיזוק הראיות נגדו ובין אם לאו ובהעדר גרסתו, 

על פניו, נגרם עוול לנאשם בניהול הגנתו.  כך למשל, יתכן והרמח"ם, לו היה נחקר, היה 

. 11אליו נחשף חתם על סעיף  משיב כי ערך בדיקה במערכות המודיעיניות ולאור המידע

האם לא היה בגרסה שכזו כדי לזכות את הנאשם מהאישומים שיוחסו לו בכתב 

האישום? האם לאור תשובה שכזו היה בכלל מוגש כתב אישום כנגד הנאשם? מדובר 

 לטעמנו, במחדל חקירתי ותביעתי מהמעלה הראשונה.

 

שים בהם התיק שהה במח"ש חוד 17לא קיבלנו הסבר כלשהו לפרק הזמן הממושך של 

לצורך הוצאת תעודת חיסיון, ללא פיקוח ובקרה מצד התביעה. שיהוי ממושך מאד ואף 

ניתן להוציא תעודת חיסיון תוך שעות או ימים  7מיותר, שכן כפי ששמענו מעה/

 ספורים.
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מעבר לשיהוי שנגרם בניהול התיק כלפי הנאשם, הזמן שעבר אף גרם לכך שחלף המועד 

תב תלונה נגד הקמב"ל בפני דן יחיד. זאת ועוד, לא ניתן הסבר מדוע החליטה להגשת כ

לחוק  15התביעה שלא לבקש אורכה לניהול ההליך המשמעתי נגד הקמב"ל, לפי סעיף 

 המשטרה. 

מהאמור בתגובת התביעה אנו למדים כי התובע המליץ להעמיד לדין בפני דן יחיד את 

חיל החליטה התביעה שאין טעם בכך. מעבר החוקר התורן אלא שבשל שחרורו מן ה

לכך לא פורט על ידי התביעה דבר, לא מה היו האישומים שיוחסו לו ומה היה ההבדל 

 בינו לבין הנאשם שבפנינו.

באשר להחלטה למחוק את כתב האישום נגד הבלשים ולהמירם בצעד משמעתי פחות 

 עניינם לגבי הנאשם.של מתן הערת מפקד, נאמר שאכן עניינם שונה ואין להקיש מ

 

זאת ועוד, מצאנו טעם רב בטענות ההגנה לעניין מחדלי החקירה ומחדלי התביעה, כפי 

שפורטו לעיל שכל אחד מהם חמור בפני עצמו, קל וחומר כולם יחד בתיק אחד, הוא 

 התיק שבפנינו.

 

 סיכום ומסקנות .ה

לאור כל האמור, מצאנו כי במקרה דנן מדובר באכיפה מפלה כנגד הנאשם וניהול הליך 

באופן שעומד בסתירה כה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית, שהסעד ההולם 

 בגינם הוא ביטול כתב האישום. 

 

 הערות לפני סיום

טרם סיום מצאנו לומר את דברינו באשר להתנהלות הצדדים בתיק זה. מקבלים אנו את דברי 

התביעה לפיה לא פעלה בזדון בתיק זה וטיעון ברוח זו אף לא הושמע כנגדה. ואולם, מצאנו טעם 

רב בטיעוני ההגנה בכל הנוגע לכשלים שנפלו בהתנהלות התביעה כפי שפורט לעיל. למרבה הצער 

פל כשל מהותי אצל התביעה בהבנת האירוע, דבר שבא לידי ביטוי בניסוח כתב האישום נראה כי נ

סעיפי האישום. יתרה מכך נראה כי התביעה התקשתה להבין  מושכלות יסוד בהתנהלות  ובבחירת

האצלת סמכויות והיררכיה ולא מן הנמנע שאילולא אלה היו פני הדברים, כתב  למשל הארגון,

במתכונת שהוגש, אם בכלל. עוד יש לציין שהערות בית הדין, במהלך כל  האישום לא היה מוגש

 הדיון, לא זכו לאוזן קשבת וחבל.

 "תפקידו של התובע בהליך פלילי"ולעניין זה מצאנו להפנות לדברי פרופ' קרמניצר במאמרו 

 :(1007)פלילים ה, ספטמבר 

הרשעת הנאשם, עליו "גם אחרי שהתובע משתכנע שיש בחומר החקירה כדי להביא לידי 

לשמור על מידה של פתיחות ביחס להתפתחויות מפתיעות במשפט, העשויות להפוך את 

 "הקערה על פיה ולחייב את התביעה לשקול מחדש את עמדתה ואף לסגת מן האישום...

 

 ,עו"ד בשורות המשטרה שייצגה את הנאשם כסנגורית עמיתה חן כינור,מנגד, הסנגורית, סנ"ץ 

פן מקצועי, מכבד, מערכתי, שמרה על זכויות הנאשם מחד גיסא וניסתה להאיר עיני התנהלה באו
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התביעה לאורך כל הדרך תוך שביקשה שוב ושוב שישקלו צעדיהם וימנעו  המשך עינוי דין לנאשם 

 מאידך גיסא. 

בסופו של יום הנאשם הוא זה ששילם את המחיר על  הכשלים  הרבים שהתגלו בניהול תיק זה 

ינוי דין אישי ממושך, ונחמה פורתא מוצאים אנו בעובדה שייצוגו נוהל על ידי קצינת ועבר ע

 משטרה ובכך נמנעה ממנו הוצאה כספית כבדה. 

 

כי ראוי ומצופה ובאשר לאירועים שהובילו להגשת כתב האישום נעיר, בזהירות המתבקשת, 

הבנה, ייערך בירור ענייני שבמצב דברים בו מתגלעים חילוקי דעות מקצועיים, טעות או אי 

ומקצועי בין הצדדים למחלוקת ובמקרה הצורך אף יעורבו דרגי הפיקוד. אין באמור כדי להסיר 

ממאן דהוא את החובה לדווח ולהפנות לחקירת מח"ש מקרה בו יש חשש או חשד לביצוע עבירה 

או חשד לביצוע  על ידי שוטר, אך יש להבחין היטב בין מחלוקת  מקצועית לגיטימית לבין חשש

 עבירה.

במקרה שלפנינו, בסופו של יום, נוצר מצב דברים בו הועמד לדין אך ורק החוקר, שמונה לחוקר 

על ידי החוקר התורן בליל המעצר, בעוד שהדרג שחקירת המעורבים בו הסתיימה תיק, האחראי ב  

א ננקט כל צעד כלל לא נחקר ואילו כנגד הקמב"ל ל - המקצועי והפיקודי ובכלל זה הרמח"ם

שהיטיב לתאר את  הקושי  .משמעתי. לא נותר לנו אלא להפנות לדברי סנ"ץ פורטל עה/

 שבהשתלשלות העניינים במקרה שלפנינו:

, מה אתם רוצים מהנאשם? הם ק., לפקד ., לרפ"ק ד."ת. שים לב מה אמרת, רפ"ק מ

, המפקד של הקצינים שצריכים לנהל את זה. כמת"ח אני אומר, הוא הלך לק' אח"מ

, ואם .לפקד ק .לרפ"ק  .המפקדים, והוא חתם לו. השיח היה צריך להיות בין רפ"ק מ

, ההדגשה לא .15-1ש'  151)פרוטוקול בע"מ  ?"מה אתם רוצים מהנאשםצריך מערבים מת"ח. 

 במקור(

 

 סוף דבר

 . האישום בכתב לו שיוחסה אשמה מכל הנאשם את לזכות לאור כל האמור, החלטנו

 להרשעת הדרוש הנטל את הרימה לא שהתביעה השתכנענו שהסברנו, בהרחבה, אלמלאוכפי 

 הצדק.  מן הגנה מחמת האישום כתב של ביטולו על מורים היינו, הנאשם

 

 . , בהיוועדות חזותית בהסכמת הצדדים9.1.בינואר  11כ"ז בטבת תשפ"א,  ניתן והודע היום,

 יום מהיום. 05זכות ערעור תוך 

 נשיאת בית הדין ______________שופט_________________  _____________שופטת 

 סנ"ץ אלי כהן גורדון -תנ"ץ רקפת לוין סנ"ץ תמר עמית             
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       28928יק ביד"ם  בת  בית הדין למשמעת

 נצ"ם אברהם פרנקל –בפני: ראש ההרכב 

 סגן ניצב תמר עמית –השופטת 

 עו"ד יעל פנקס –שופטת ה

 המפקח הכללי

 באמצעות מחלקת משמעת

 נגד

 הנאשם: רס"ר שי לופו

 דין -גזר         

 כללי

הנאשם, סייר בתחנת רהט, הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בהתנהגות  .1

)א( לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, 10שאינה הולמת שוטר, עבירה לפי סעיף 

 .997.-התשס"ו

בין הצדדים הוסכם כי הנאשם יודה בכתב האישום במסגרת הסדר הטיעון שנכרת  ..

ויורשע כמפורט לעיל ואילו הטיעון לעונש יהיה במהותו פתוח הגם שהצדדים הסכימו 

 חלקית על טווח ענישה, כפי שיפורט בהמשך.

 לאחר שמיעת טיעוני הצדדים החלטנו לגזור על הנאשם את העונש הבא: .7

 .נזיפה חמורה 

  ש"ח. 388קנס  כספי בסך 

  חודשים  91הורדה בדרגה אחת על תנאי לשלושה חודשים, למשך תקופה של

, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של שימוש בכוח שלא 93.2.2829מיום 

 2881-)א( לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, התשס"ו91כדין, עפ"י סעיף 

 ויורשע בגינה במהלך התקופה או לאחריה.

הדין  על העונש במעמד הדיון והודיע, לאחר קבלת  בשל מגיפת הקורונה הכריז בית .0

 הסכמת הצדדים,  שנימוקי גזר הדין ישלחו אליהם בהמשך. להלן  הנימוקים:

 כתב האישום

 להלן תמצית עובדות כתב האישום בו הודה הנאשם והורשע: .5

לערך עבדו הנאשם וסייר נוסף )להלן: "הסייר"( בניידת  10:13בשעה  7.11.10בתאריך 

ית במשמרת סיור באתר בניה ברהט עת הבחינו במתלונן שהבחין בהם והחל משטרת

להימלט מהמקום. הנאשם ירד מהניידת והחל במרדף רגלי אחר המתלונן שנמלט לתוך 

ואדי ואילו הסייר איגף אותם והמתין עם הניידת בצדו השני של הוואדי. כשהגיע 

ייר לעברו אקדח טייזר והורה לו, המתלונן לצד השני של הוואדי בסמוך לניידת כיוון הס

בעברית וערבית, לעצור. משהמשיך המתלונן לרוץ ירה הסייר חיצי טייזר לגבו של 

המתלונן שנפל  לרצפה על גבו. הסייר ניסה לסובב את המתלונן על בטנו ולאחוז בידיו 

כדי לאזוק אותו אך המתלונן התנגד ומשכך הסייר הפעיל בשנית את הטייזר למשך שניה 

 אחת. המתלונן הסתובב על בטנו והסייר תפס את ידו השמאלית.
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בשלב זה, כאשר המתלונן שוכב על בטנו מרותק והסייר אוחז בידו השמאלית ומצמידה 

לגבו הגיע הנאשם ונתן למתלונן סטירה בראשו מאחור שלא לצורך תוך שצעק "אחו 

 שרמוטה"

 טיעוני התביעה וראיותיה לעונש

ובעת כי כל אירוע של שימוש בכוח שלא כדין מצד שוטר הוא בפתח דבריה ציינה הת .7

פסול ומצער ומנוגד לערכי הארגון. עבירות אלה הן מהחמורות שבעבירות המשמעת שכן 

פוגעות בקורבן פיזית ונפשית, מבזות ומשפילות. בנוסף, הפגיעה איננה רק בפרט הנפגע 

תה למלא תפקידה כראוי. אלא גם בתדמית המשטרה ובאמון הציבור בה שחיוני ליכול

במקרה שלפנינו השימוש בכוח מצד הנאשם היה מיותר ובריוני ונעדר כל תכלית מלבד 

גרימת כאב והשפלה למתלונן. התובעת  הפנתה לאמירות בית הדין בנוגע לחומרת 

העבירה וציינה כי המשותף להן הוא הציפייה  מהשוטר לנהוג בריסון ובאיפוק בעת 

. כן ציינה כי עמדת התביעה היא שבמקרים אלה יש להעדיף את השימוש בסמכויותיו

האינטרס ההרתעתי על פני אינטרסים אחרים. לקולא ציינה  את ההודיה, לקיחת 

האחריות והחיסכון בזמן שיפוטי. עוד ציינה התובעת כי לנאשם אין עבר משמעתי 

" 7הדרישות הוערך בציון "תפקוד עולה על  910.והערכותיו התקופתיות הן: בשנת 

". לסיכום דבריה ביקשה להשית על 7בציון "תפקוד הולם את הדרישות  911.ובשנת 

ש"ח והורדה בדרגה על תנאי  599הנאשם  את העונשים הבאים: נזיפה חמורה, קנס בסך 

למשך שלושה חודשים  כאשר משך התנאי הוא לשלוש שנים. לדבריה, מצופה מכל שוטר 

בכוח ומאחר שכך כל שוטר  אמור להתנהל ממילא תקופה שלא לעבור עבירה של שימוש 

 של שלוש שנים היא סבירה לעמדת התביעה.

 טיעוני ההגנה וראיותיה לעונש

הסנגורית הרחיבה על השתלשלות העניינים עובר לשימוש בכוח  וסיפרה על הפעילות  .3

יים המבצעית  למניעת הסתננות של שוהים בלתי חוקיים, פעילות שמתבצעת לפחות פעמ

שוהים בלתי חוקיים שמסכנים את בטחון  9.-בשבוע כאשר בכל פעם נעצרים למעלה מ

המתלונן ברח והתקיים מרדף רגלי משמעותי  –המדינה ואזרחיה. במקרה דנן, המסתנן 

שהצריך קפיצה מעל גדרות ובהמשך שימוש מוצדק בטייזר מצד הסייר הנוסף, ומכאן 

תלונן ואת הצורך לעצור אותו. עוד הוסיפה אפשר להבין את חומרת התנהלותו של המ

הסנגורית כי בעת החקירה המח"ש הסביר הנאשם שהשימוש בכוח היה, בין היתר, 

תוצאה של טעות בשיקול הדעת שכן סבר שהמסתנן עדיין מתנגד למעצר. גם הסנגורית 

הסכימה כי השימוש בכוח היה מיותר לחלוטין במקרה זה כמו גם ההתבטאות 

תב האישום. עם זאת, הדגישה כי זהו המקרה היחיד בגינו הוא עומד לדין שמתוארת בכ

לאורך תקופת שירותו הממושכת והפעילויות הרבות בהן נטל חלק, לפני ואחרי האירוע 

נשוא כתב האישום, כך שמדובר באירוע חריג בנוף אישיותו והתנהלותו של הנאשם. 

אב לתינוקת והמפרנס העיקרי ועל  בהתייחס לנסיבותיו האישיות ציינה כי הוא נשוי,

רקע מצבו זה הודתה לתביעה על התחשבותה בקביעת גובה הקנס. בהתייחס לעתירת 

התביעה להורדה בדרגה על תנאי ביקשה לקצר את משך תקופת התנאי משלוש שנים 

לשנה זאת לאור השיהוי המשמעותי בהגשת כתב האישום. בנוסף עתרה הסנגורית 

ה בלבד כביטוי לרף הנמוך של העבירה, בצירוף הנתונים המצביעים להשתת עונש של נזיפ
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על טיב שירותו החיובי והאיכותי ובמטרה לעודד אותו להתקדם ולהמשיך לשרת את 

 המדינה במסגרת תפקידו.

הודה ולקח אחריות. עוד ציין כי לא היה במעמד של נאשם בבית  הנאשם בדבריו לפנינו  .1

בירה ומההתנהלות  והא ראייה היא שלא קרו מקרים משפט עד כה, וכי הוא למד מהע

דומים מאז האירוע. עוד ציין כי הוא שואף לשיפור והשתפרות וממשיך לעמוד בציפיות 

 של הארגון ושל מפקדיו ממנו.

 דיון

עניינו של המקרה שלפנינו הוא שימוש בכוח שלא כדין ומעצם מהותו  ככזה הוא מסוג  .0

מוש בכוח שלא כדין משפיל ופוגע בגופו ובכבודו של עבירות המשמעת החמורות שכן שי

קורבן העבירה, רומס את זכויות היסוד שלו ואף מסב פגיעה קשה למשטרה, לתדמיתה 

 ולאמון הציבור בה.

לא אחת שב בית הדין ואמר בפסיקותיו כי תפקידו של השוטר הוא מהקשים שיש  .19

ם שמכשילו  או מפריע במערכת אכיפה החוק. לעיתים נדרש השוטר להתמודד עם אד

לעבודתו ולא נשמע להוראותיו, ואף מנסה להימלט מהדין, כבמקרה דנן. התמודדות עם 

מצבים מורכבים מעין אלה מחייבת  הפעלת שיקול דעת, מקצועיות והפעלת סמכויות 

נחוצות שהוקנו לשוטר בחוק, כגון סמכות המעצר וסמכות השימוש בכוח כסמכות 

במידתיות, בשום שכל ותוך ריסון הכוח, וכל זאת תוך כדי טיפול נלווית לה, בסבירות, 

 באירוע עצמו שמשתנה, לעיתים, כהרף עין. 

במקרה שלפנינו הן התביעה והן ההגנה הביעו דעתן שאין מדובר ברף הגבוה של עבירת  .11

השימוש בכוח, והסנגורית, בטיעוניה, אף הרחיבה וציינה כי הנאשם סבר בשוגג כי 

יך להתנגד למעצרו ובשל טעותו בשיקול הדעת נהג כפי שנהג. לכאורה, אם המתלונן המש

כך חשב הנאשם, יתכן וניתן היה לזכותו בטענות טעות כנה וסבירה ואולם גם הסנגורית 

ציינה כי לא היה צידוק לשימוש בביטוי הפוגעני. דברי הסנגורית  מדברים בעד עצמם 

ם ובמיוחד עם הצעקה אותה צעק הנאשם ואף עולים בקנה אחד עם עובדות כתב האישו

 תוך שנתן הסטירה. בנסיבות אלו החלטנו לדחות הטענה ולפיה מדובר בטעות בשוגג. 

מצב דברים זה אך מדגיש ביתר שאת את מורכבות תפקיד השוטר  שנדרש ממנו להבין  ..1

ולהפנים את השינוי במצב בדברים כהרף עין ולגלות איפוק וריסון  בהתאם. מותר 

ר מן האזרח בחובתו המוגברת לשלוט בעצמו, לגלות איפוק ולהקפיד על שמירת השוט

החוק. היכולת לטפל במצבים מעין אלה ולהכילם היא חלק מהמיומנויות הנדרשות 

 משוטר ובכך, בין השאר, באה לידי ביטוי מקצועיותו.

קח לקולת גזירת הדין שמנו אל מול עינינו את לקיחת האחריות, ההודאה והפנמת הל .17

הנדרש, כפי ששמענו מפי הנאשם.   עוד למדנו על טיב שירותו האיכותי מדברי מפקדו, ק' 

האג"ם של תחנת רהט, שכתב עליו את הדברים הבאים: "..שוטר לויאלי למפקדיו, בעל 

משמעת עצמית גבוהה שיוזם ופועל למען מטרות היחידה והתחנה הן בפן המקצועי והן 

חום עבודת הסיור שמקפיד על הנהלים וההנחיות. הפן החברתי. שוטר מקצועי בת

השוטר בעל תודעת שירות הן בעבודה מול אזרחים והן בעבודה מול שוטרים וגורמים 

תחנתיים ובהחלט  מדובר בשוטר איכותי המבצע את המוטל עליו לשביעות רצוני". 

ט ומהעדר עבר משמעתי, למע  תמונה דומה מצטיירת מהערכותיו התקופתיות הטובות
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תיק זה, כשלעובדה זו יש משמעות מוגברת לאור שירותו ביס"ם ובסיור, שירות 

המתאפיין בחיכוך יומיומי עם אזרחים שלעיתים אינם מכבדים את עבודת המשטרה. 

ניתן  לומר בזהירות המתבקשת כי מדובר באירוע שאינו  מאפיין את התנהלות הנאשם, 

ת הכשל ואת הלקח הנדרש. עוד שמנו אל  וכאמור לעיל, התרשמנו מדבריו  כי הפנים א

 מול עינינו את מצבו המשפחתי והכלכלי.

במסגרת הסדר הטיעון הוסכם בין הצדדים, חלקית, על טווח ענישה וההגנה, בטיעוניה,  .10

הסכימה חלקית עם עתירת התביעה, אלא שביקשה  לקצר את משך תקופת התנאי 

לאור חומרת העבירה  של שימוש בכוח ולהסתפק בעונש של נזיפה בלבד. נקדים ונאמר ש

שלא כדין עתירת התביעה להשתת עונש של נזיפה חמורה הולם במהותו  ומשכך מצאנו 

לדחות את עתירת ההגנה לעניין זה. מאחר וההגנה הצטרפה לעתירת התביעה באשר 

לגובה הקנס, ולאור מצבו המשפחתי והכלכלי, כמו גם יתר רכיבי הענישה, מצאנו לכבד 

תירת הצדדים לעניין זה. באשר לרכיב הנוסף שעניינו הורדה בדרגה על תנאי את ע

לתקופה של שלושה חודשים,  ההגנה הסכימה למשך תקופה זו ואף אנו סבורים כי 

מדובר בענישה הולמת וראויה בנסיבות המקרה דנן ונותר להכריע בעניין משך תקופת 

שלוש שנים ואילו  –שבחוק התנאי. התביעה עתרה להשתת משך  התקופה המירבי 

ההגנה ביקשה להסתפק בתקופה של שנה לאור הנסיבות לקולא, כפי שפורטו לעיל ולאור 

השיהוי שחל בניהול ההליך והעובדה שחלפו  כשנה וחצי מיום האירוע, תקופה 

שבמהלכה  הנאשם המשיך בתפקידו ולא עבר שום עבירת  משמעת. מצאנו טעם בדברי 

שחל בניהול התיק ובהתחשב בפרק הזמן שעבר מאז האירוע  ההגנה  באשר לשיהוי

ובשאר הנסיבות לקולא החלטנו כי באיזון הכולל ניתן להסתפק במשך  תקופת תנאי  

בפועל קצרה יותר מזו שעתרה לה התביעה ולא יהא בכך כדי לגרוע מעוצמת העברת 

 המסר  בדבר חומרת עבירת השימוש בכוח כמו גם שיקום אמון הציבור.

 

 סוף דבר

 :משכך, וכפי שפורט לעיל, החלטנו להשית על הנאשם את העונשים הבאים

 .נזיפה חמורה 

  ש"ח. 388קנס  כספי בסך 

  חודשים מיום  91הורדה בדרגה אחת על תנאי לשלושה חודשים, למשך תקופה של

, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של שימוש בכוח שלא כדין, 93.2.2829

ויורשע בגינה  2881-)א( לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, התשס"ו91עפ"י סעיף 

 במהלך התקופה או לאחריה.

 , בלשכה, בהעדר הצדדים.1././0., "ב אדר תשפ"אי ניתן והודע היום, 

 מזכירות בית הדין תעביר נימוקי גזר הדין לצדדים .

 יום מהיום. 05זכות ערעור תוך 

 

 ________________ שופטת _________________שופטת _____________ ראש ההרכב 

 עו"ד יעל פנקס נצ"ם אברהם פרנקל   סנ"ץ תמר עמית            
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  22928 ביד"ם יקת בית הדין למשמעת

 

 גורדון-תת ניצב רקפת לוין –בפני:      נשיאת בית הדין 

 סגן ניצב תמר עמית –השופטת 

 סגן ניצב גיל אלחדד –השופט 

 

 המפקח הכללי

 באמצעות מחלקת משמעת

 נגד

 עעעעעעעעעעעעעהנאשם: רס"ם 

 
 דין -גזר 

 כללי

, ששהנאשם, שבמועד הרלוונטי לכתב האישום שירת כראש יחידת סיור בתחנת  .1

הורשע על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בהתנהגות שאינה הולמת שוטר, עבירה 

 .997.-לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, התשס"ו 7לפי סעיף 

בין הצדדים נכרת הסדר טיעון במסגרתו הוסכם  כי הנאשם יודה בכתב האישום  ..

ויורשע כמפורט לעיל. עוד הוסכם בין הצדדים  על עתירה משותפת להשתת עונש של 

 נזיפה חמורה והורדה בדרגה על תנאי למשך חודשיים לתקופה של שנה.

זור על הנאשם את לאחר שמיעת טיעוני הצדדים החלטנו לאמץ את הסדר הטיעון ולג .7

 העונשים הבאים:

 .נזיפה חמורה 

  93.2.2829הורדה בדרגה על תנאי למשך חודשיים לתקופה של שנה מיום ,

והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של התנהגות בלתי הולמת שוטר ויורשע 

 בגינה במהלך התקופה או לאחריה.

ון והודיע, לאחר קבלת בשל מגיפת הקורונה הכריז בית הדין  על העונש במעמד הדי .2

 הסכמת הצדדים,  שנימוקי גזר הדין ישלחו אליהם בהמשך. להלן  הנימוקים:

 

 כתב האישום

 להלן תמצית עובדות כתב האישום בו הודה הנאשם והורשע: .5

במועד הרלוונטי לכתב האישום שימשו הנאשם, רס"ר מ.  )להלן: "מ."( ורס"ם כ.  .א

וסמ"ר ד.  )להלן: "ד."( שירתה  שש)להלן: "כ."(  כראשי יחידות סיור בתחנת 

כסיירת ביחידת הסיור עליה פיקד הנאשם. הנאשם וכ. היו בקשרי חברות האחד עם 

 מ. ובסכסוך עם כ..השני ובסכסוך עם מ.. ד. הייתה בקשרי חברות עם 

, ועל רקע הסכסוכים 910.במועד שאינו ידוע במדויק לתביעה במהלך חודש יולי  .ב

המתוארים לעיל, פנה הנאשם לד. ודרש ממנה להפסיק לדבר עם מ., לנתק עמה את 
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הקשר ולהשלים עם כ.. משסירבה ד. לדרישותיו אמר לה הנאשם:" אין בעיה מהיום 

 ין לך גיבוי ממני בשום צורה".והלאה לכל תגבור את הולכת. א

התקיימה  בין הנאשם לד. שיחת טלפון במסגרתה דרש  1:13.בשעה  5.0.10.בתאריך  .ג

התקיימה בין  .99:1ממנה הנאשם לבקש סליחה מכ. ולהתפייס עמו. בהמשך, בשעה 

 השניים תכתובת באמצעות אפליקציית הווטסאפ, כמפורט להלן:

בת ובגדול את ההודעה ששלחת בחיים לא הנאשם: "סוף סוף ידעתי מי את אכז

אשכח אותה, יצאתי מטומטם אבל מה אני ייעשה צביעות לא קיימת בלקסיקון 

 אצלי?! את שוטרת רגילה לא מעבר את מוזמנת לעבור יחידה".

תפסיק לדבר שטויות ידעת מי אני, לא הבנתי את הקטע שמפריע לך שאני  ככככד.: "

חברה שלי היא עמיתה לעבודה. לי היא לא עשתה מדברת עם אנשים אחרים היא לא 

 )כך במקור(.כלום ואני לא חייבת להתאים עצמי אליך" 

 

 טיעוני התביעה וראיותיה לעונש

בפתח דבריה ציינה התובעת כי הנאשם הפנה בקשות ודרישות כלפי המתלוננת הנוגעות  .7

שאינן על רקע  לקשריה ויחסיה הבינאישיים עם שוטרים אחרים בתחנה. מדובר בדרישות

מקצועי או ענייני ותכליתן הייתה התערבות בענייניה הפרטיים של המתלוננת.  זאת עשה 

הנאשם בהיותו ר' יחידת סיור כשהמתלוננת הייתה סיירת באותה יחידה. בנוסף ציינה 

התובעת לחומרה כי הנאשם ליווה את דרישותיו בקביעות ואמירות לפיהן באם 

ותיו הוא לא יתמוך בה בפן המקצועי ולא יהיה קשוב לצרכיה המתלוננת לא תענה לדריש

בנוגע לעבודתה בתחנה. לקולא ציינה התובעת את העובדה שהנאשם  הודה ולקח אחריות 

וחסך זמן שיפוטי יקר. כן הדגישה התובעת כי לשיטת התביעה לא מדובר במעשים 

 ולמת שוטר. המצויים ברף החומרה הגבוה ביותר של  עבירת ההתנהגות שאינה ה

הוערך הנאשם בציון  910.בהתייחס לנאשם פרטה את הערכותיו התקופתיות: בשנת 

הוערך בציון "תפקוד עולה על הדרישות   911.", בשנת ."תפקוד גבוה בהרבה מהדרישות 

"תפקוד הולם את  915." ובשנת .בציון "תפקוד עולה על הדרישות  917.", בשנת 7

הרשעות בגין העמדה לדין  5המשמעתי ציינה כי לחובתו  ". בהתייחס לעברו7הדרישות 

בפני דן יחיד כאשר  בשלושה מקרים הורשע בעבירה של שימוש בכוח ובשניים הנותרים 

הורשע בעבירה של אי מילוי הוראה. לסיכום דבריה  ביקשה מבית הדין לכבד את הסדר 

 הטיעון.

 

 טיעוני ההגנה וראיותיה לעונש

שציין  שיש לו היכרות רבת  פפפפפפפפמטעם ההגנה הגיע להעיד לטובת הנאשם מפקדו  .3

שנים עם הנאשם וכי זהו התפקיד השני בו הוא מפקדו של הנאשם. לדבריו, מדובר 

בשוטר מאוד ממושמע, לויאלי למפקדיו ולסביבתו. עוד ציין כי הנאשם ביצע גם תפקידים 

ה נפלאה. לסיכום דבריו ציין שמדובר בשוטר פיקודיים ומילא את המוטל עליו בצור

 חיובי.

שנים במשטרה. לדבריו מדובר בשוטר מצוין  11ומשרת  70הסנגור ציין כי הנאשם בן  .1

והעובדה שהנאשם גילה בגרות וקיבל אחריות  למעשיו מעידה על אינטליגנציה רגשית 
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ף הנמוך של גבוהה ועל הפנמה של התהליכים שהתרחשו בתחנה. כן הדגיש שמדובר בר

 עבירת ההתנהגות ועתר לאימוץ הסדר הטיעון.

 ננהנאשם, בדבריו לפנינו, סיפר על חייו מאז  גיוסו למשטרה. לדבריו התגייס לתחנת  .0

מתוך שליחות  ובהיותו בן למשפחה שכולה. עוד סיפר על אהבתו לעבודה.  919.בשנת 

יצא  915.וכי בשנת  ננהנאשם סיפר כי הפך לראש משמרת עוד בזמן שירותו בתחנת 

להפעלה במחלק סוכנים ביחידת להב, בה שירת כשבעה חודשים וסיים בהצטיינות את 

, זכה בו ועבר לשרת בתחנה כמפקד ששפועלו שם. לאחר מכן התמודד על התפקיד בתחנת 

יחידה. בהתייחסו לסכסוך שהתגלע בתחנה סיפר כי מדובר בסכסוך מקצועי שגלש 

עולם לא דמיין שיגיע למצב זה,  וכדבריו, כולם בני אדם לפסים אישיים. לדבריו מ

 ולעיתים טועים.

 דיון

 לפני מספר שנים, במסגרת תיקוף  ערכי הארגון הוסף הערך "רעות" שזו לשונו: .19

ייחודית לעמיתינו, לשם מילוי תפקידנו,  נאמנותונגלה  צוות"אנו השוטרים נפעל כחלק מ

 החוקונות להסתכן עד כדי חירוף  הנפש, ברוח , בנכבשגרה ובחירוםבכל משימה ואתגר, 

 )ההדגשות במקור(של משטרת ישראל".  אתיקהולפי ה

ובמה דברים אמורים,  מצופה ונדרש מכל שוטר לגלות נאמנות ייחודית, אחווה, מסירות, 

סיוע וערבות הדדית, לעשות כמיטב יכולתו לעזרת עמית נוכח קושי שמתעורר בתפקודו, 

באופן מקצועי וברוח החוק והאתיקה של הארגון. כל אלה מהווים מרכיב משמעותי 

עסקינן ביחידות שטח ויחידות מבצעיות, למלא ביכולת הארגון ככלל, קל וחומר כש

בצורה מיטבית את תפקידן אל מול עומס ומורכבות המשימות המהוות את שגרת 

 היומיום . למרבה הצער כשל בכך הנאשם.

מעובדות כתב האישום עולה כי בין ראשי יחידות הסיור בתחנה התגלע סכסוך. הנאשם  .11

מסוכסכים עם ראש המשמרת מ. ואילו  היה בקשרי חברות עם עמיתו כ., שניהם היו

 הסיירת ד., ששירתה תחת פיקוד הנאשם, הייתה בקשרי חברות עם מ. ומסוכסכת עם כ..  

ברי כי מצב דברים בו שוטרי ומפקדי היחידה  מצויים בקשרים בינאישיים טובים האחד  

שני, עם השני תורם לגיבוש היחידה, לאווירה טובה, לנכונות להירתם  האחד למען ה

ובסופו של יום היחידה כולה יוצאת נשכרת מהתנהלות שכזו. אך גם במקום שלא אלו הם 

פני הדברים, לא ניתן להשלים עם מצב דברים בו סכסוך בינאישי גולש למישור יחסי 

 העבודה, כפי שאירע במקרה דנן.

עם הנאשם, ששימש בתפקיד פיקודי, פנה לפקודתו, הסיירת  ד., ודרש ממנה לנתק קשר  ..1

מ. ולהשלים ולהתפייס עם כ.. ויודגש, עצם הפנייה והדרישה של מפקד מפקוד שלו  לנתק 

קשר עם אדם עימו הוא מצוי בקשרי חברות כמו גם להתפייס עם אחר עימו הוא 

 מסוכסך, היא בבחינת חדירה לרשות הפרט והתערבות בלתי נסבלת בחיים האישיים. 

ה לחומרה את העובדה שהנאשם אף ליווה את טענה התובעת ובצדק כי יש לראות כנסיב .17

דרישותיו אלה בשימוש במעמדו הפיקודי באומרו לשוטרת, כי לא יתמוך בה בפן 

המקצועי ולא יהיה קשוב לצרכיה בנוגע לעבודתה בתחנה.  מצופה ונדרש ממפקד לשמש 

ככל דוגמא אישית לפקודיו, כמו לכלל הציבור, בכל אורחותיו,  לדאוג לשלומם ולרווחתם 

 האפשר ובוודאי שלא להלך עליהם אימים באם לא יענו לדרישותיו. 
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ובהתייחס לנאשם עצמו, שמנו אל מול עינינו את עברו המשמעתי. כפי שעולה מגיליון  .10

המשמעת הנאשם עמד לדין חמש פעמים בפני דן יחיד והורשע. מאחר והוגשו לנו אך חלק 

עמד הנאשם לדין בגין  917. -ו .91.נים מגיליונות השפיטה נוכל להתייחס רק אליהם. בש

שימוש בכוח  כלפי מי שנמצא במשמורת המשטרה  והיה אזוק.  אנו רואים בחומרה את 

העובדה שאירוע חמור של שימוש בכוח חזר על עצמו, בנסיבות דומות, וניתן לומר 

 בזהירות המתבקשת כי הנאשם לא הפנים, לפחות דאז, את הכשל שבמעשיו.

עוד נציין כי התרשמנו ממסירותו  זקוף לקולא את הודאתו ולקיחת האחריות. מנגד, יש ל .15

של הנאשם לעבודתו ולארגון, מרצונו למלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר ומנכונותו 

לתרום לטובת הארגון. תימוכין לכך מצאנו בדברי מפקדו שהעיד על פועלו של הנאשם 

, ובדברים שנכתבו עליו בהערכה התקופתית פיקודיים בצורה נפלאה שמילא גם תפקידים 

האחרונה: "שוטר מקצועי בעל ידע וניסיון מבצע את תפקידו בצורה טובה מגיע להישגים 

אישיים טובים חונך שוטרים צעירים ומביאם להישגים". לאור דברים  אלה אנו תקווה 

 ש.כי מדובר בהתנהגות שאינה מאפיינת את הנאשם וכי הוא הפיק את הלקח הנדר

הצדדים הציגו בפנינו הסדר טיעון שכלל בתוכו מתווה עונשי מוסכם ולפיו הם עתרו  .17

במשותף להשתת עונש של נזיפה חמורה והורדה בדרגה אחת על תנאי למשך חודשיים, 

כפי שפורט לעיל. עוד עלה מטיעוניהם שהמקרה שלפנינו אינו מצוי ברף הגבוה של  

 תנו אינה שונה.העבירה בה הודה הנאשם ולעניין זה דע

בנוסף, שמנו אל מול עינינו את פסיקת בית המשפט העליון לפיה ככלל ייטה בית המשפט 

לכבד הסדרי טיעון וחריגה מהסדר הטיעון אפשרית במקרים שבהם הסדר הטיעון מפר 

את האיזון שנקבע בנוסחת האיזון וחורג ממנה באופן בלתי סביר, אולם המקרה דנא אינו 

 ה.בא בקהלם של אל

לאור כל האמור, בשקלול כלל הנסיבות,  ובהינתן עברו המשמעתי המכביד של הנאשם 

מצאנו כי עתירת הצדדים לעונש ראויה והולמת במקרה שלפנינו ויש בה  כדי לענות על 

 תכלית הדין המשמעתי והעברת המסר הנדרש, ובשל כך  החלטנו לכבד את הסדר הטיעון.

 סוף דבר

לעיל, החלטנו כאמור לכבד את הסדר הטיעון ולהשית על הנאשם את משכך, וכפי שפורט 

 :העונשים הבאים

 .נזיפה חמורה 

  והתנאי 93.2.2829הורדה בדרגה על תנאי למשך חודשיים לתקופה של שנה מיום ,

הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של התנהגות בלתי הולמת שוטר ויורשע בגינה 

 במהלך התקופה או לאחריה.

 , בלשכה, בהעדר הצדדים.1././5., "ג אדר תשפ"אי היום,  ניתן והודע

 מזכירות בית הדין תעביר נימוקי גזר הדין לצדדים.

 .9.1....15יום מיום  05זכות ערעור תוך 

 שופטת _____________ נשיאת בית הדין ________________ שופט _________________

 סנ"ץ גיל אלחדד גורדון -רקפת לוין תנ"ץ סנ"ץ תמר עמית              
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 38928תיק ביד"ם  בית הדין למשמעת 

 המפקח הכללי

 באמצעות מחלקת משמעת 

 נגד

 רס"ר דן סורקיס

 באמצעות עו"ד שמעון בוחבוט

 

 גזר דין

 

הנאשם, סייר בתחנת פתח תקווה, הודה והורשע, במסגרת הסדר טיעון בשני מקרים של שימוש  

 –)א( לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, תשס"ו 10בכוח מעבר למידה הנדרשת, עבירה לפי סעיף 

. במסגרת הסדר הטיעון הוגש כתב אישום מתוקן והצדדים אף הסכימו ביניהם לעתור 997.

ש"ח  599זיפה חמורה, הורדה בדרגה על תנאי למשך חודשיים ופיצוי על סך במשותף לעונש של נ

 לכל אחד משני המתלוננים. 

לאחר שמיעת טיעוני הצדדים לעונש הודיע בית הדין את החלטתו באשר לגזר הדין שהושת על 

הנאשם, לאחר שקיבל הסכמת הצדדים לקבלת נימוקי גזר הדין בהמשך. בית הדין החליט שלא 

ת עתירתם המשותפת של הצדדים במלואה, אלא רק באופן חלקי, והשית על הנאשם את לכבד א

 העונשים הבאים:

 נזיפה חמורה 

  והתנאי הוא  9.1..7..הורדה בדרגה על תנאי למשך חודשיים, לתקופה של שנה, מתאריך

 שהנאשם לא יעבור עבירה של שימוש בכוח ויורשע בגינה במהלך התקופה או לאחריה. 

 1,999עור של קנס בשי .₪ 

 

 להלן הנימוקים. 

 

 עובדות כתב האישום בהן הודה הנאשם והורשע:

 

 אישום ראשון:

עת היה הנאשם במשמרת בשיטור הרגלי בפתח תקווה הבחין במתלונן  911..17.19בתאריך 

"המתלונן"( כשהוא רוכב על קטנוע על המדרכה. הנאשם, יחד עם שוטרת  –הראשון )בפסקה זו 

איתו במשמרת, עיכבו את המתלונן. לאחר דין ודברים, ביקש הנאשם מהמתלונן מספר שהייתה 

פעמים את רישיון הנהיגה וכשסבר שהמתלונן מתכוון להימלט מהמקום, לחץ הנאשם על בלם 

הקטנוע, כיבה את המנוע ומשך את המתלונן באופן שגרם לנפילת הקטנוע על השוטרת ולאחר מכן 

זקה בידו של המתלונן, תוך שהוא מנסה לרתקו למקום ולאזוק את על הארץ. הנאשם אחז בחו

ידיו. תוך כדי האחיזה אמר המתלונן לנאשם שכואב לו והנאשם אישר שהוא יודע שזה כואב. 

קח את  –בשלב זה ביקש המתלונן מהנאשם שיעזוב אותו, שכואב לו ושידו תישבר ואף אמר לו 

יל אותו רגלית לנקודת המשטרה ורשם לו דו"ח תעודת הזהות. הנאשם אזק את המתלונן, הוב
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תנועה בגין נסיעה על המדרכה. למתלונן נגרמו חבלות ומכות יבשות, הוא נזקק לטיפול רפואי וידו 

 גובסה בשל חשד לשבר.

 

 אישום שני:

, עת היה הנאשם במשמרת, הוזעק יחד עם שוטרת נוספת, לטפל במשאית 911..3.11.בתאריך 

תחנת מוניות והפריעה לתנועה. השוטרת החלה ברישום הדו"ח כאשר אשר עמדה בכניסה ל

"המתלונן"( ואמר לנאשם שאין לו איפה לחנות והנאשם  –למקום הגיע המתלונן השני )בפסקה זו 

הסביר לו שבגין ההפרעה לתנועה ירשם לו דו"ח וביקש מהמתלונן תעודה מזהה. המתלונן סירב 

לך תעודה" ואף אמר לו שירשום דו"ח למשאית ולא לו.  למסור תעודה, אמר "על מה אני אביא

המתלונן נכנס למשאית, התניע אותה והודיע לנאשם שהוא נוסע. הנאשם שב על דרישתו 

שהמתלונן יזדהה בפניו, שאם לא כן יאלץ לעכבו. משעמד המתלונן בסירובו, הזהיר הנאשם את 

בו. הנאשם הודיע למתלונן שהוא עצור, המתלונן שאם יסרב לעיכוב ייעצר אך המתלונן עמד בסירו

עלה לתא הנהג וביקש שהמתלונן ימסור את ידו וירד למטה. המתלונן הצמיד את ידיו לגופו ואת 

גופו משך אחורנית ובכך מנע מהנאשם לאחוז בו. הנאשם אחז את המתלונן בצווארו ומשכו מחוץ 

וטרת לאחוז במתלונן ולאזוק למשאית, תוך שהמתלונן מתנגד. מחוץ למשאית ניסו הנאשם והש

אותו כאשר למקום התקרב אזרח והפריע לנאשם ולשוטרת בביצוע המעצר. הנאשם היכה בברכו 

את פניו של המתלונן, שנפל אחורנית ורק כך הצליחו הנאשם והשוטרת לאזוק את המתלונן, 

תלונן אל שזעק לנאשם שלא יגע לו ביד ושהוא פורק את הכתף. לאחר מכן הוביל הנאשם את המ

 נקודת המשטרה שהייתה בסמוך. 

 

 ראיות וטיעוני התביעה לעונש:

התובעת פתחה והצהירה כי לנאשם אין רישום משמעתי נוסף למעט תיק זה והגישה את 

הערכותיו התקופתיות של השוטר משלוש השנים האחרונות, כאשר השתיים האחרונות בהן 

שם יכול היה להביא לסיום האירועים בדרך טובות במיוחד. התובעת הבהירה, כי על אף שהנא

אחרת ומידתית יותר מאשר זו בה נקט, אין התביעה מוצאת שחומרת המעשים היא ברף העליון. 

לאור הודאת הנאשם, נטילת האחריות, הערכות טובות והעדר רישומים משמעתיים סברה 

 התביעה כי ההסדר העונשי הוא סביר ומאוזן וביקשה מבית הדין לכבדו. 

 

 ראיות וטיעוני ההגנה לעונש:

מטעם ההגנה העיד סגן מפקד תחנת פתח תקווה, המכיר היטב את הנאשם, שהוא שוטר מסור 

מאד, הממלא את תפקידו מתוך תחושת שליחות, נכון לכל משימה ובעל תודעת שירות גבוהה 

שוטרים  מאד. העד מסר כי לאחרונה ניכרת תופעה של סיטואציות שגרתיות ויומיומיות, בהן

מנסים לאכוף את החוק ובקשתם הראשונה והבסיסית מכל אדם, בקשה להזדהות, נענית 

בשלילה, בהתחכמות ובחוצפה. לדבריו, יש לוודא כי החלטות, הן של מפקדים והן של בית הדין, 

אסור שתרפינה את ידיהם של שוטרי השטח, שההתמודדות שלהם עם העוברים על החוק הולכת 

 יותר ויותר.  ונעשית מורכבת

בא כוחו של הנאשם פתח ואמר כי ברצונו היה לנהל את התיק, שכן לתפיסתו השימוש בכוח שנקט 

הנאשם היה ראוי ומידתי. יחד עם זאת, הנאשם, שאינו רגיל כלל בעניינים כגון אלו לאור שירות 

נו להביא ללא דופי, הן בצבא בסיירת מטכ"ל והן במשטרה, לפני ואחרי האירוע, הביע את רצו
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לסיום העניין, ורצון זה גבר על רצונו של הסנגור. לכן נחתם הסדר הטיעון שהובא בפנינו. בא כוחו 

של הנאשם דיבר, אף הוא, על השינוי הדרמטי שחל בהתייחסות אזרחים, בפרט אזרחים העוברים 

 על החוק, לאנשי משטרה המבקשים לבצע את תפקידם ולדבריו, החלה מתפתחת נורמה בקרב

אזרחים, המסרבים להזדהות בפני שוטרים המבקשים זאת מאיתם. הנאשם הפיק את הלקחים 

 הנדרשים מהאירועים ולכן ביקשנו בא כוחו לכבד את הסדר הטיעון. 

 

 דיון: 

על פי הסדר הטיעון, עתרו הצדדים לעונש במשותף. משכך, ולאור ההלכה לפיה, ככלל, על בית 

בפניו, נראה היה כי מלאכה קלה מוטלת על בית הדין בבואו  הדין לכבד הסדרי טיעון המובאים

לפסוק את עונשו של הנאשם, באשר עליו לאמץ את ההסדר העונשי אליו הגיעו הצדדים. ואולם, 

במקרה שבפנינו, לא מצאנו להסכים עם עתירתם המשותפת של הצדדים והחלטנו, כאמור, שלא 

 לקבלה. 

רכיבי עונש אשר שניים מהם אמצנו ורק את הרכיב  ונדגיש, העתירה המשותפת כללה שלושה

לכל מתלונן, איננו מקבלים ותחתיו פסקנו קנס בשיעור של אלף ₪  599פיצוי בסך של  –השלישי 

 ש"ח.

ש"ח הוא חמור, יותר או פחות,  1,999מאחר וקשה לומר, באופן חד משמעתי, אם קנס בשיעור של 

ש"ח, לא נכביר במילים באשר לנסיבות בהן חייב  1,999מפיצוי לשני המתלוננים בשיעור כולל של 

בית הדין להתערב ולהחמיר בעונש, בהתייחס ל"נוסחת האיזון" וראה לעניין זה בהרחבה בביד"ם 

 המפקח הכללי נגד שרון עג'יב.  9./.1

 .73( .שילוח נ' מדינת ישראל, פ"ד נ) 7735/05תחת זאת, נביא את דבריו של השופט מצא בע"פ 

 : "פרשת שילוח"(:)להלן

כשם שעל התביעה להפעיל שיקול דעת זהיר קודם לקשירתה של "... 

עסקת טיעון הנוגעת לעונש, כך גם על בית המשפט לנהוג איפוק בעת 

למקרים בהם גלוי וברור כי בחינתה של העסקה ולהגביל את התערבותו 

. "העסקה פוגעת בעניין הציבורי, או אינה מתיישבת עמו ובכך מוטעית

 בית הדין( –)ההדגשה אינה במקור 

אומנם, רגילים אנו לצטט דברים אלו בהקשר של החמרת העונש מעבר לענישה לה עתרו הצדדים, 

 אך אנו מוצאים פן נוסף בדברים, בדבר הפגיעה בעניין הציבורי. ונסביר. 

הכוללים עונש, רגילים אנו לראות את המונח "פגיעה בעניין הציבורי", בהקשר של הסדרי טיעון 

שהצדדים עותרים לו במשותף, והוא אינו מתאים בקלותו לעבירה שעבר הנאשם. במקרה כזה של 

פגיעה בעניין הציבורי, חייב בית הדין שלא לכבד את הסדר הטיעון ולהטיל על הנאשם את העונש 

 הראוי בעיניו.

לגמרי. כאמור, הרכיב במקרה שבפנינו, אנו רואים את "הפגיעה בעניין הציבורי" בהיבט אחר 

העונשי לו עתרו הצדדים במשותף ואנו החלטנו שלא לקבלו הוא פיצוי כספי שיעביר הנאשם 

למתלוננים. המתלוננים, כזכור, בשני מקרים נפרדים אך דומים, עברו עבירות תנועה חמורות, 

וכאשר עבירות שיש בהן משום בריונות כלפי המשתמשים האחרים בדרך, נוסעים והולכי רגל, 

הנאשם החליט לרשום להם דו"ח תנועה, סירבו להזדהות בפניו למרות שהוא ביקשם לעשות כן, 

 שוב ושוב, ואף ניסו להימלט מן המקום. 
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 –על חוקי התנועה וכלפי עברייני התנועה  שמירה קפדניתאין חולק כי האינטרס הציבורי מחייב 

על המדרכה עת המתלונן הראשון רכב  . כל אדם שצעדאכיפה קפדניתמחייב האינטרס הציבורי 

על קטנועו על אותה מדרכה בוודאי קיווה וייחל לאכיפה משטרתית כלפי הרוכב. כל אחד מאיתנו, 

במקרה זה ובעשרות מקרים דומים לו, מוצא עצמו חרד לחייו ולחיי ילדיו הקטנים, בין אם 

אנחנו לחיי הורינו הקשישים,  צועדים הם על המדרכה איתו ובוודאי בלעדיו. לא פחות מכך חרדים

שפוסעים על המדרכה במחשבה, ששם הם בטוחים מפני כלי רכב חולפים. מחשבה על כל אדם 

 העלול להיפגע מנסיעה של רכב, כזה או אחר, על המדרכה, מעוררת פלצות. 

במקרה של המתלונן השני, גם אם סכנת חיים לא הייתה, בריונות הייתה גם הייתה. הזלזול 

של נהג, המרשה לעצמו להחנות את רכבו באופן שחוסם תחנת מוניות ולעזוב את המקום,  הבוטה

בוודאי עורר בלבו של כל אדם שראה את האירוע, בין אם ישב במונית שניסתה לצאת מהתחנה, 

בין אם ישב במונית שניסתה להיכנס לתחנה ובין אם לא היה קשור כלל לאירוע, אך בקלות יכול 

צמו שרוי במצב כזה, את התקווה העצומה שלמקום יגיע שוטר ויאכוף את היה לראות את ע

 החוק. 

בחלוקה הפשטנית הרווחת בסיפורי הילדים בין "הטובים" ו"הרעים" אין מחלוקת לאיזה צד 

שייכים שני המתלוננים. יחד עם זאת וחרף כל האמור לעיל, שוטר המגיע למקום, כדי לאכוף את 

החוק, ישמור גם הוא על החוק. משום כך, טוב עשה הנאשם שלקח אחריות על מעשיו, הבין במה 

שגיאתו, הן בחקירתו במחלקה לחקירת שוטרים והן בפני בית הדין. טוב עשתה גם שגה והודה ב

התביעה, שהבינה היטב את הסיטואציות להן נקלע הנאשם, הכירה בכך שקמה לו סמכות שימוש 

בכוח וביקשה לאכוף עליו רק את עניין המידתיות. אשר על כן, ראוי בהחלט שהשוטר "ישלם" על 

שלים עם כך שהמתלוננים "ירוויחו" משגיאותיו של השוטר, אשר קמה לו מעשיו אך לא יכולנו לה

 סמכות להשתמש בכוח כלפיהם לאור מעשיהם, אך הוא שגה במידת השימוש בכוח. 

 

 סוף דבר:

 לאור כל האמור לעיל החלטנו להשית על הנאשם את העונשים הבאים:

 נזיפה חמורה 

 והתנאי הוא  9.1..7..שנה, מתאריך  הורדה בדרגה על תנאי למשך חודשיים, לתקופה של

 שהנאשם לא יעבור עבירה של שימוש בכוח ויורשע בגינה במהלך התקופה או לאחריה. 

  1,999קנס בשיעור של .₪ 

 

 . 9.1./0/7, ' אדר תשפ"אכ ניתן בלשכה היום, 

 המזכירות תעביר את גזר הדין לצדדים.

 יום מהיום. 05זכות ערעור תוך 

 

 _____ נשיאת בית הדין ________________ שופטת________________שופט ____________

 עו"ד לאה ברבש תנ"ץ רקפת לוין גורדון    נצ"ם אברהם פרנקל             
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        55928תיק ביד"ם   בית הדין למשמעת

 ניצב משנה אברהם פרנקל –בפני: ראש ההרכב 

 ניצב משנה ניר יונה –השופט 

 סגן ניצב תמר עמית –השופטת 

 המפקח הכללי

 באמצעות מחלקת משמעת

 נגד

 שששששהנאשם: רס"ר )משוחרר( 

 גזר דין

 כללי

הנאשם, סייר במחוז תל אביב במועד הרלוונטי לכתב האישום, הורשע על פי הודאתו במסגרת  .1

הסדר טיעון בהתנהגות שאינה הולמת שוטר ואשר יש כדי לפגוע בתדמית המשטרה, עבירה 

 .997.-לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, התשס"ו 7עיף לפי ס

כתב האישום הוא תולדה של הסדר מותנה שנחתם במחלקה לחקירות שוטרים ובמסגרתו  ..

הנאשם התחייב להודות במיוחס לו בכתב האישום המתוקן תוך שיורשע בעבירת התנהגות 

עוד יצויין כי הנאשם ₪.  599שאינה הולמת שוטר. כמו כן התחייב לשלם למתלונן פיצוי בסך 

 כתוצאה ישירה מאירוע זה.  9.1..19.1פוטר מהארגון ביום 

 :הבאים העונשים את הנאשם על להטיל החלטנו זה בתיק הדין גזר ניתן 9.1....7. ביום .7

 נזיפה חמורה -

 אשר ישולם בשני תשלומים רצופים. ₪  599קנס כספי בסך  -

 במעמד הקראת גזר הדין והם מפורטים להלן:עקב מגפת הקורונה נימוקי גזר הדין לא ניתנו 

שירת כסייר   הרלוונטיים במועדיםפי כתב האישום המתוקן, בו כאמור הודה הנאשם,  על  .0

אותה  שיחה במהלך. תחת פיקוד של המתלונן )להלן: "המתלונן" או "המפקד"( במחוז ת"א

, ניסה הנאשם לונןהמת עםבקשר טוב  אינה היאבפניו כי  תיארהקיים עם שוטרת חובה, בה 

כוזבת ולפיה האחרון מטריד אותה. ניסיון זה נעשה מאחר  תלונהלשדלה להגיש נגד המתלונן 

 הולמת שאינה התנהגות עבירת לכדי עולים אלו מעשים. לו מתנכל שהמתלונןשהנאשם חש 

 .המשטרה בתדמית לפגוע כדי בה יש ואשר שוטר

 טיעוני התביעה  וראיותיה לעונש

שידול למסירת הודעה  ניסיון של חמור באירוע שמדובר קבעה לעונש בטיעוניה, התובעת .5

 האמינות היושר בערכי פגיעהכוזבת על ביצוע עבירה בידיעה שמדובר בשקר, מעשה המהווה 

 בכך היה, מתממש היה השידול אם. המשטרתית המערכת בבסיס יסוד ערכי ינםהש והרעות

, על ידי שוטר שומר חוק, שכזה מעשה. המתלונן של חייו על טווח ארוך באופן, להשליך כדי

 פגיעה כאן יתהיה, במתלונן האפשרית לפגיעה מעבר. הארגון לערכי גמור בניגודעומד 

 .לעבודה עמיתיהםובהשוטרים המשרתים בארגון עצמו,   באמון, כולו בארגון פוטנציאלית
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בנסיבות אלו סברה התובעת כי על בית הדין להוציא מסר חד משמעי ברמה הערכית, למען 

יידעו כל המשרתים במשטרה כי מדובר במעשה פסול שאין לו כל מקום בשורותינו. על גזר 

 הדין לבטא את ערך ההרתעה אל מול שוטרים אחרים בארגון לבל יכשלו בעבירות דומות. 

דאתו של הנאשם במיוחס לו, את דברי עדי האופי, את עברו לקולא ציינה התובעת את הו

 910.המשמעתי הנקי וכן הגישה את הערכותיו התקופתיות תוך שציינה שההערכה משנת 

 (. ולכך נתייחס בהמשךמעידה על ירידה בהערכתו )

משיקלול כל הנ"ל ביקשה התובעת להטיל על הנאשם את העונשים של נזיפה חמורה וקנס 

 ₪. 999,.בסך 

 

 טיעוני הנאשם  וראיותיו לעונש

 הנאשם שירת בה הסיור' יח' ר' ס שהיה לשעבר מפקדו. אופי עדי שני העידו הנאשם מטעם .7

ואשר לא פיקד באופן  הרלוונטיםבמרחב בזמנים  פ"ק נ.ב.א. שהיה קצין במערך האג"םר וכן

 . בהמשךישיר על הנאשם אך הכיר אותו, כפי שיפורט 

ס' ר' יח' הסיור העיד כי  הוא מאוד מעריך הן את המתלונן והן את הנאשם. הוא פיקד על 

והיה מאוד מרוצה ממנו. לדבריו  910.-911.ולאחר מכן שוב ב 913.-917.הנאשם בשנים 

מדובר בשוטר שכל משימה שהוטלה עליו היתה בבחינת "שגר ושכח". מדובר בשוטר מצטיין 

כותיים אותם ביצע, תפקודו ואמינותו. לדברי העד, המתלונן מבחינת מספר המעצרים האי

)שהיה ר' קבוצת הסיור( התנכל לנאשם. העד הוסיף וציין כי במהלך כל התקופה שהנאשם 

היה תחת פיקודו הוא תפקד בצורה מצוינת ועל אף הקושי המשיך לתת מעצמו ולא "הוריד 

 למטה".

היה חלק מפיקוד האג"ם המרחבי. הוא גם רפ"ק נ.ב.א. שימש כק' אבטחה ורישוי מרחבי ו

שימש כק' תורן וניהל מבצעים. על פי עדותו, שמו של הנאשם עלה פעם אחר פעם בכל ישיבה 

שהתנהלה במרחב, תמיד במובנים חיובים בהביטי עשייה, פעילות, יוזמה מוטיבציה והישגים. 

וחתו האישית. כפועל לדברי הקצין מדובר בשוטר שפועל מתוך אידיאולוגיה ולא לצורך רו

יוצא הקצין התעניין בנאשם. תחילה דיבר עם מפקדיו הישירים שטענו שמדובר בשוטר הכי 

טוב שיש במרחב. לאחר מכן כאשר התחיל לעבוד עם השוטרים בשטח, ראה שמדובר בשוטר 

רמות מעל כל השוטרים במרחב איילון. לדעתו השוטר הגיע לביד"ם דווקא  .שהיה לפחות 

 ולטות החיובית שלו, בגלל הצלחותיו ולדעתו, מפקדו הישיר חש מאוים מכך.בגלל הב

 , שלא היה מיוצג, טען ארוכות לעונש. הנאשם .3

בראשית הדברים )וגם באחריתם( הוא הביע את צערו על האירוע. לדבריו, האירוע הוא שיא 

שמו של התנהלות ארוכה של כשנה במהלכה המתלונן חיפש כל דרך אפשרית להכתים את 

שיחות מאחורי  –בצורה כתובה, תוך ביצוע "טריקים" שיזם עם שוטרים נוספים ביחידה 

הגב, העלבות ועוד. עד להגעת המתלונן, השוטר שירת כשוטר סיור בצורה מצוינת, ביצע מאות 

מעצרים, חלק לא קטן מהם כשהוא על אזרחי ולא במשמרת. תמיד פעל מתוך אידיאולוגיה. 

( וזאת לאחר שכבר שירת כמתנדב ביח' הסיור 915.י להתגייס )בשנת עזב את לימודיו כד

 משמרות בשבוע. הכל מתחושת שליחות.  7-5שנים בתדירות של  7והבילוש במשך 
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הנאשם ציין שכתוצאה מהלחץ בו היה נתון הוא חלה במספר מחלות כרוניות ואף הציג תיעוד 

 רפואי על כך. 

. לדבריו, אף גורם משטרתי 9.1.ד לפיטוריו בתחילת הוא שהה בחופשה כפויה ע 9.9./.מאז 

 לא היה איתו בקשר, לא התקשרו, לא שאלו, לא הדריכו.

הנאשם הוציא עשרות אלפי שקלים על שכ"ט עו"ד שייצג אותו עד לחתימת הסדר הטיעון 

במח"ש. כמו כן הוא  נזקק לטיפולים שונים, שלא נפרטם מפאת צנעת הפרט, כתוצאה מכל 

 גם על כך משלם מכיסו. האירוע ו

לא זו בלבד אלא לפני השימוע לקראת פיטורין, ביקש מאמ"ש היחידה את כל התיעוד החיובי 

שיש לו בתיקו האישי, אך נתקל בקשיים גדולים מאוד לקבלו וכאשר קיבל, הם היו חלקיים 

ידתיים בלבד. הוא הגיע  למצב בו נאלץ בלילה לפני השימוע להגיע לבית של אנשי האמ"ש היח

)וגם זאת רק לאחר התערבות מחלקת משמעת מול האמ"ש היחידתי( על מנת לקבל את 

 המסמכים החסרים. 

רלש"ק איילון ביקש ממנו לעבור לבילוש לאור תפקודו  910.הנאשם ציין שבתחילת שנת 

הגבוה. כמו כן הציע לו לצאת לקצונה. הנאשם שקל ההצעה והחליט להישאר בסיור ולהסכים 

המתלונן. לדברי הנאשם מדובר במי שהודח  –קצונה. לצורך כך הוצמד אליו חונך לצאת ל

מקק"צ על רקע של אמינות עם החלטה שלא לקבלו לשום קק"צ עתידי. מאז התחיל "מסע 

היסורים" כדברי הנאשם, וכפי שתואר לעיל. הנאשם הגיש סיכום ראיון שערך המתלונן עם 

ת "סיכום תקופת חניכות והוצאת משמרות". באותו הנושא הכותר 910..11.11הנאשם ביום 

סיכום פורטו המשימות אותן ביצע במהלך החניכה, את עמידתו באותן משימות בהצלחה ועל 

כך שהמראיין ממליץ לפיקוד האג"ם לאשר לנאשם להוציא משמרות לבד וזאת כחלק 

 מהחניכה לקראת קק"צ.

" 1שם הערכה של "הולם את הדרישות ואולם, חודש וחצי לאחר מכן אותו מפקד נותן לנא

תקלות נכתב:  5תקלות במהלך התנסותו כר' משמרת בהליך חניכה. בסיכום אותם  5וציין 

"בעקבות מספר רב של תקלות השוטר הפסיק הליך הוצאת משמרת ע"פ החלטה שלי ושל 

לת רלש"ק..". יצויין כי תחת התייחסות המוערך נכתב: "ההתייחסות אינה הולמת את היכו

שלי, לא משקפת את עבודתי, מדובר בהתנכלות על רקע אישי, של קצין היחידה ..וסגנו.." 

 ס' ר' יחי' שנתן עדות אופי בתיק( אינו )חשוב לציין שאותו סגן 

בעניין ההערכה התקופתית שערך לו המתלונן,  לא זו בלבד אלא כאשר הנאשם פנה לרלש"ק

 -נאמר לו שהמתלונן לא היה כשיר לתת לו הערכה תקופתית כיוון שבאותו מועד הוא

המתלונן התלונן על הנאשם במח"ש. זאת ועוד, הרלש"ק ציין בפניו כי ההערכה תבוטל לאחר 

לוף חודשים, התברר שיגיש פנייה בדבר וייקבע לו ראיון אצל הסממ"ז. רק מאוחר יותר, בח

 לנאשם כי הרלש"ק אישר את ההערכה התקופתית. 

תעודות הערכה שהיו בתיקו  7מכתבים( ואליהן צורפו עוד  9.הנאשם הגיש מכתבי הערכה )

 במדור אמצעים המנהליים במחלקת משמעת ושהתובעת הגישה לבקשתנו. 

עצמו. לא מעכל". מצבו נכון להיום הנאשם אינו עובד, יושב בבית ולדבריו "לא מוצא את 

הכלכלי בכי רע,  הוא לא יכול לעבוד עקב מצב בריאותו. ולסיכום דבריו בקש שלא נחמיר 

 איתו יותר ממה שכבר נעשה. 
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 דיון והכרעה

 זה עורר בנו תחושות קשות מאוד.  תיק

נה כי התביעה לא מדובר בתיק שהגיע כהסדר טיעון חתום ונעול על ידי מח"ש. התובעת ציי .1

. מצב דברים זה מעורר קושי בניהול חקירה בתיק ואינם מכירים אותםה יאת חומר קיבלה

את הנאשם עם דברים  לעמת ולאמת  בידי התביעה כליםההליך וזאת לאור העובדה שאין 

במידה ואינם עולים בקנה אחד עם חומר הראיות. נדגיש כי מדובר בתיק הסדר,  /טועןאומרש

כידוע, א התלבנו בכור החקירות הנגדיות ודיני הראיות. הראיות לא נשמעו וממילא ל

טיעונים לעונש מתייחסים הן למצבו האישי/כלכלי/משפחתי/רפואי ועוד של הנאשם, הן ה

. תמיד  תהיה התייחסות למכלול האירועים לנסיבות האירועלטיב שירותו במשטרה וגם 

של האישום, מוסכמות. אם  , גם אם העובדות הגרעיניותהגרעיני האופפים את כתב האישום

התביעה אינה יכולה לבחון את הטיעונים העובדתיים המועלים על ידי הנאשם, בנוגע לאותו 

 מכלול , קל וחומר שבית הדין אינו יכול לבחון אותם.

תקין. תביעה שמגששת בערפל ואינה מכירה את מכלול הראיות בתיק לא  אינו זה דברים מצב

 עבירות לחקור הוא"ש מח של תפקידה כי נציין זה ייןתוכל לטעון לעונש בצורה הנכונה. בענ

"ש מחליטה מחבהם  במקרים. המתאימים במקרים פלילי לדין ולהעמידם, שוטרים של

לפסים המשטרתיים לשם קבלת החלטה. להעביר תיק לטיפול מחלקת משמעת, התיק עובר 

כל  אובית הדין למשמעת  בפנייתכן ומחלקת משמעת תחליט לסגור התיק, להעמיד לדין 

טיפול אחר. כך או כך, הטיפול נעשה על פי  חוקי המדינה, פקודות ונהלי המשטרה, ערכי 

" וקדש אהר"כזה  בבחינת נוספים חומרים ללא אישום כתב העברתהארגון והנחיות מפקדיו. 

באשר לאירוע ולתת לו  מדויק דעת שיקול להפעיל המשטרה יכולת את, וביה מניה, מעקרת

מאיר  - 3930/07זה ראו בג"צ  לענין. נסיבותיו פי על ,לערכיהו הנכון למשטרה משמעתימענה 

 :319-311עמ'  301(, .פ"ד מח)   סויסא נ' היועץ המשפטי לממשלה

אמות המידה הכלליות בדבר "התנהגות שאינה הולמת", והתנהגות שיש בה "כדי לפגוע "

. עם זאת, אין מתמלאות תוכן מעת לעת. הן מקבלות קונקרטיזציה ממקרה למקרהבתדמית" 

בפסק הדין הספציפי משום יצירתה של נורמה רטרוספקטיבית. האיסור הכללי עומד מראש. 

ני התנהגות אסורה. אמות המידה להתנהגות זו קבועות כל עובד ציבור עומד ומוזהר בפ

מראש. עובד הציבור מופנה אל תפישות יסוד וערכי יסוד ידועים ומקובלים, המשקפים את 

ערכיה של החברה בה הוא חי, ואת ייחודו של השירות בו הוא פועל. בהפנותו אל "סעיפים 

ות שאינה הולמת, כותב (", כגון זה האוסר על התנהגOMNIBUS CLAUSESכוללניים )

 השופט שמגר: 

"ככל שהדבר נוגע לקביעת כללי המותר והאסור במערכות מקצועיות או ארגוניות הפועלות 

פי נורמות אתיות מיוחדות, לא ניתן לפעול בדרך יעילה בלעדיהם; היינו ככל שייעשה -על

קבוע גם הוראה מאמץ להגדיר את כללי המותר והאסור באופן מפורט ומפורש, נותר הצורך ל

המאפשרת לגופים המופקדים על ענישת האסור את היישום של נורמות כלליות כללית 

. במקרה כגון זה לא ניתן לדבר על היווצרותה של עבירה בדרך למערכת נסיבות קונקרטיות

החקיקה השיפוטית הרטרוספקטיבית כי הנורמה ההתנהגותית הכללית היתה קיימת 

 13/30עשה, איננו אלא בגדר ישום הנורמה לנסיבות נתונות" )על"ע הדין -מעיקרה, ומה שבית
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)ההדגשות  (.7) 753, 779יפו נ. פלוני, פ"ד לד)-אביב-הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, תל

 אינן במקור(

במקרה זה, לצערנו, נוכח אופן העבודה בין מח"ש לבין מחלקת משמעת, אנו מתקשים לבצע 

א בתוכן משמעתי נכון את ההוראה הכללית בדבר "התנהגות שאינה למל –את תפקידנו הנ"ל 

 לאור החוסר במערכת נסיבות קונקרטיות.  –הולמת שוטר" 

 

מסירת  –למעשה אסור  שידולניסיון ב מדוברלעבירה בה הודה הנאשם ועליה הורשע.  ןאומכ .0

 מכמה מורכבהודעה כוזבת ע"י שוטרת נגד מפקדו של הנאשם בגין הטרדה. מעשה זה 

 :רבדים

 הרובד המשפטי:

 לאמירת שקר כנגד אדם אחר.  עצם שידול אדם .א

בנושא שמטבע הדברים מתנהל במרחב אישי בין שני אנשים ועל כן על אחת כמה וכמה  .ב

. במצב דברים זה, לעדות המוטרד משקל גבוה מאשר נוספותישירות לרוב אין ראיות 

 ות. בעבירות אחרות בהן בדרך כלל קיימות ראיות נוספ

 הרובד הציבורי9תודעתי

באמון הציבור בכלל  כגוף אוכף חוק, של המשטרה  הבמעמד הפגיעה הפוטנציאלית .ג

בפרט, ביחסי  )כולל הורים של שוטרי חובה( הוהמועמדים הפוטנציאליים לשרת ב

תרבות ארגונית בעלת אפס סובלנות להטרדות בניסיון להשריש במשטרה והעבודה 

 ים. ולניצול מעמד מצד מפקד

הניסיון מלמד כי הטרדות של בעלי מרות מתרחשות לרוב בצנעה, במרחב הפרטי שבין  .19

המטריד למוטרד. המטריד שהוא היוזם והשולט במקום ובזמן, יכול לבצע את המעשה 

מרחב פרטי "סטרילי" בו המעשים נשארים  – מצלמות, עדי ראיההאסור במקום בו אין 

הינו גבוה ויש לה חשיבות  ו של המוטרדמשקל עדותבמרחב שבין שניהם בלבד. מסיבה זו 

עליונה בקבלת החלטה בנוגע לחקירה, העמדה לדין וחריצת דין. היא העדות העיקרית 

ולעיתים היחידה. כמובן שקיימים מבחני עזר נוספים, אך ניתן לקבוע כי משקל עדות  יחידה 

 .יות נרחבת יותרהמהווה אך חלק ממסכת ראהינה בעלת חשיבות גדולה מאשר עדות 

הנזק הצפוי למפקד ולארגון: כאמור לעיל, עבירות של הטרדה מצד מפקדים מקבלות חשיפה  .11

נרחבת בתקשורת ובשיח הציבורי. ברי כי ככול שדרגת המטריד גבוהה יותר החשיפה גבוהה 

יותר, אך כל מקרה של הטרדה על ידי בעל מרות, זוכה להד נרחב. לא זו בלבד אלא כאשר 

שוטר,  -בעבירה על ידי מי שהציבור נתן לו סמכות אכיפה כנגד אחרים ובמקרה זה מדובר 

רמת השיח הציבורי, ההתלהמות, הדיונים באולפנים ובתוכניות השונות, דיוני כנסת ועוד 

 ועוד הינם תוצאה כמעט מתבקשת. בתוך עמנו אנו חיים. 

בשוטר חף מפשע שנחזה להיות  אנושה דובר בעלילה, פוגעת פגיעהחשיפה שכזו, כשמ

, במרקם היחסים בתוך פגיעה זו בשמו הטוב תהמטריד. אין צורך להכביר מילים על משמעו

תו )לרוב הוא יוצא לחופשה מול בן/בת זוג, ילדים, הורים, בפגיעה המיידית בפרנס –משפחתו 

ר שמדובר ,לעיתים בבריאותו, בסביבת מגוריו ועוד ועוד. גם אם מתברכפויה או השעיה(
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בתלונת שווא, לא יהיו חסרים אנשים שיחשבו בינם לבין עצמם כי אין עשן בלי אש ובכל זאת 

 "כנראה היה משהו". מדובר בכתם שנותר לכל החיים. 

 מכל האמור, אנו רואים בחומרה רבה את המעשה בו הודה הנאשם. 

את הנסיבות הקשורות עם זאת, בבואנו לגזור את הדין עלינו לשים על כפות המאזניים אף  ..1

לעושה והתמונה החלקית שהצטיירה בפנינו, מאירה את הנאשם באור אחר ממה שניתן היה 

לחשוב כפועל יוצא מהעבירה בה הודה. אנו מדגישים כי האמור להלן מבוסס על חומר חלקי 

בלבד, שלא עבר את ביקורת התביעה, כפי שהרחבנו לעיל.  יחד עם זאת לא מדובר במילים 

בסיס בראיות לעונש שהוצגו בפנינו ושנשמעו מפי עדי האופי. התרשמנו כי  ןא. לחלק מהבעלמ

 מרבית דברי הנאשם )אולי אף כולם(, מבוססים ואמינים. 

. שירת ביח"ס במרחב איילון. לדבריו התנדב 9.1.ופוטר בשנת  915.הנאשם התגייס בשנת  .17

משמרות בשבוע. כמעט כמו  5-ל 7בין  שנים לפני גיוסו, ביחידות סיור ובילוש וביצע 7במשך 

שנות עבודה משטרתית בתחומי בילוש וסיור. אין  .11-1שוטר מן המניין. במצטבר, בסביבות 

 לחובתו כל עבר משמעתי כלשהו. 

לא זו בלבד, שמענו כי מדובר בשוטר מצטיין. הדבר עולה הן מהעדויות של ס' ר' יח' הסיור בה  .10

הן מעדותו של רפ"ק נ.ב.א. שבתחילה רק שמע דברים טובים  עבד ושהכיר אותו באופן צמוד,

על הנאשם ולאחר מכן גם הכיר אותו, מהאוסף המרשים של תעודות ההערכה שהוגשו לנו, 

  913.בשנת  ולפיהן מההערכות התקופתיות אותן קיבל עד האחרונה )לגביה נתייחס בהמשך(

בציון "תפקוד גבוה בהרבה   911." ובשנת .הוערך בציון "תפקוד עולה על הדרישות 

כפי שעולה מסיכום הריאיון שעשה איתו מפקדו וכפי  –". הנאשם סומן לקצונה .מהדרישות 

 שהנאשם העיד על השיחה אותה קיים עם הרלש"ק. 

מעבר לחומרים הכתובים, התרשמנו מהלהט אותו הפגין הנאשם בדבריו בפנינו בעת שתיאר  .15

ר בשוטר מסור, אכפתי, ככול הנראה מאוד מקצועי ובעל את שירותו ואת אופן עבודתו. מדוב

הישגים רבים, שתחושת השליחות והחשיבות במילוי המשימה טבועה בו עמוקות. באופן כללי 

התרשמנו שהנאשם, שדיבר ארוכות, חצב את מילותיו מדם ליבו. ניכר שהתרגש מאוד ובכל 

 זאת דיבר בצורה שקולה, רהוטה והגיונית.  

, מה השתבש? מה גרם לאותו שוטר מצטיין, חדור תחושת שליחות, שמיועד בנסיבות אלו .17

 לקק"צ ועומד בהצלחה במשימת הוצאות משמרות סיור )חניכה( למעוד בצורה כה בוטה? 

 פקוד. –יחסי מפקד 

 לדברי הנאשם, מפקדו התנכל לו והמוצא היחיד שמצא היה בדמות העבירה אותה ביצע. 

ת אירע בין הנאשם למפקדו. לא שמענו ראיות על כך. מפקדו לא אין לנו כלים לברר מה באמ

גם לו שמענו ראיות והתרשמנו שאכן כך היו פני  -העיד. נזכיר כמובן את המובן מאליו 

, בגינו הנאשם פוטר מהמשטרה ועל כך הוא עומד לדין וחמור מדובר במעשה אסורהדברים, 

ברור שהנסיבות שהובילו לעשיית מעשה  בבית דין זה ועליו הורשע על פי הודאתו. מאידך,

 שכזה, במיוחד משוטר כה מצטיין, הינן רכיב חשוב ביותר בשיקולי גזירת הדין.

מהחומרים שבפנינו, עולה חשד ליחסים לא תקינים, בלשון המעטה, בין המפקד המתלונן 

"אני לנאשם. ס' ר' יח' הסיור העיד על "התנכלות" של המפקד לנאשם. רפ"ק נ.ב.א. העיד 

מרגיש שהנאשם נמצא כאן היום בגלל הבולטות שלו, בגלל ההצלחות שלו, ובגלל העובדה 

שבאיזה שהוא מקום המפקד הישיר שלו הרגיש מאוים מעובדה זו". הנאשם כמובן העיד על 
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כך. הד לדברים אלו ניתן למצוא בפער הבלתי מובן בין דברי השבח של מפקדו בסיכום 

בה נכתבו  9.9.לבין ההערכה התקופתית אותה נתן בתחילת  910..11.11הריאיון מיום 

ש: "אני מוצא  האם מדובר במידברים סותרים לגמרי לדברים אותם כתב בסיכום הריאיון. 

בית הדין( מוכן להוצאות משמרו לבדו.. לציין כי במהלך המשמרות התמודד  -את ..)הנאשם

בית הדין( עם דילמות רבות, ידע לנווט את הכוחות בהתאם על הצד הטוב ביותר,  -..)הנאשם

 במי אומכיר את המנהלה של ניהול משמרת, שולט בכוחות..." כפי שנכתב בסיכום הריאיון, 

לשוטר היתה הזדמנות להתנסות כראש משמרת בהליך חניכה ארוך של מספר חודשים. ש"

. .. הפקת חדר עצורים ובעקבות כך דו"ח מקצין סיור. 1במהלך הזמן היו לא מעט תקלות: 

. תלונה מאחמ"ש מד"א בעקבות אירוע בו השוטר דיבר 7חוסר אמינות במבחן הבראור...

. קיבלתי תלונה ממצ"ח על דיבור 0וקדנית של מד"א...בצורה בריונית ולא מכבדת כלפי המ

. נרשם מזכר של רמ"ח 5לא יפה של השוטר לצוותי המשטרה הצבאית בעקבות עריק שנתפס. 

ע.א. לגבי התנהלות השוטר באירועים ואמינות הדיווח... בעקבות מספר רב של תקלות 

היבטים שבהם על המוערך " 11.5השוטר הפסיק הליך הוצאת משמרות..." כפי שנכתב בסעיף 

?  זאת ועוד, הפער בין הציון הגבוה מאוד 910.לשפר את תפקודו" בהערכה התקופתית של 

" לבין .של "תפקוד גבוה בהרבה מהדרישות  911.שקיבל הנאשם בהערכה התקופתית בשנת 

" הוא פער כל כך 1"תפקוד הולם את הדרישות  910.הציון הנמוך מאוד בהערכה  של שנת 

אל מול הדרדרות כה משמעותית  לטיפול  מערכתיתי ודרמטי שמצופה היה לראות הדים  מהו

בתפקוד הנאשם במהלך השנה כמו למשל ראיונות אזהרה, התערבות הפיקוד הבכיר, 

התערבות אמ"ש וכד' אך דבר מאלה לא נעשה כפי שהוצג בפנינו. עוד נציין כי פער שכזה 

     טעם  הפיקוד הבכיר.מחייב, לטעמנו, ברור מקיף ויסודי מ

הנאשם העיד בפנינו כי מפקדו הודח מקק"צ עקב בעיית אמינות תוך שקיבל הערה ולפיה אינו 

יכול לשוב לקורס לצמיתות. לא ידוע לנו מה תוקף דברים אלו, אך בהנחה שהם נכונים, האם 

האם זו מדובר במי שאמור לחנוך שוטר אחר לקראת יציאה לקורס ובמיוחד לקורס קצינים? 

תקלות המנויות בהערכה התקופתית, שתיים הן בנושאי אמינות? האם ניתן  5הסיבה שבאותן 

למצוא בדברים אלו הדהוד לדברי חז"ל ולפיהם "כל הפוסל במומו פוסל" )מסכת קידושין דף 

 ע עמוד ב(?

ן כאמור לעיל, מדובר בעבירה חמורה ביותר. הרחבנו בנוגע לחומרתה. על הנאשם להיענש בגי .13

ביצוע עבירה זו. מאידך, כלל הנסיבות שהתגלו בפנינו מעידות על שוטר מצטיין שנקלע 

למשבר חריף ולמצוקה קשה שלא ידע כיצד להיחלץ ממנה. לשאלתנו ענה שלא הכיר את 

מוסד נציב קבילות שוטרים ושלא ידע להגדיר לעצמו בזמן אמת את המצב בו היה נתון. לא 

שר הוא נמצא באמצע הליך לקראת קק"צ. הנאשם העיד ראה את עצמו פונה למח"ש כא

שפנה לרלש"ק בבקשה לעבור לחונך אחר, אך תשובתו הייתה שחלק מהתכונות של מפקד 

 לעתיד זה לדעת להתנהג בסיטואציות אלו ולפתור אותן. 

הוצג לנו תיעוד רפואי בדבר מצבו הרפואי בשנה האחרונה ומבלי להרחיב מפאת צנעת הפרט,   .11

מצב הדברים בו היה נתון הן לפני האירוע ובוודאי שבעקבותיו על   תן לשלול השפעתלא  ני

 הנאשם העיד שאינו יכול לעבוד ובעצם יושב בבית ולא עושה דבר. מצבו הנפשי.

מדובר בנאשם שכבר אינו משרת ואינו מקבל קצבה. בנסיבות אלו אין שום משמעות  מעשית  .10

 ם להטיל עונש של מחבוש או ריתוק על מי שאינו משרתאיננו יכוליה בדרגה. לעונש של הורד
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התלבטנו האם יש מקום  .997. -)ב( לחוק המשטרה תשס"ו 51וזאת על פי הקבוע בסעיף 

העברת מסר ולפיו מדובר  -עונש של מחבוש על תנאי בבחינת "למען יראו וייראו"  לגזור 

ל, זה היה העונש המתבקש במעשים שמקומם לא יכירם במשטרה. אנו סבורים כי במקרה רגי

וככול שלא היה מדובר בשוטר לשעבר אלא בשוטר פעיל, יתכן וגם היה מקום לגזור עונש של 

 בנוסף להורדה בדרגה. מחבוש בפועלריתוק או 

ואולם, כלל שירותו הטוב של הנאשם לאורך תקופה לא קצרה יחד עם העובדות המטרידות  .9.

ישיות  גרמו לנו לנטות לקולא במקרה ייחודי זה האופפות את מעשה העבירה, ונסיבותיו הא

 ולגזור על הנאשם את העונשים הבאים:

 נזיפה חמורה -

 שישולם בשני תשלומים רצופים.₪  599קנס כספי בסך  -

  : בשולי הדברים

אין לנו כל ספק שמשטרת ישראל איבדה שוטר מצויין. יתכן ומדובר במצב שניתן היה למנוע אותו 

ב וקשב נכון יותר מצד מפקדיו  הישירים והממונים של הנאשם. לו היו על ידי מתן תשומת ל

נערכות שיחות חתך, לו הייתה מעורבות גדולה יותר של הפיקוד במתרחש ביחידה, סביר להניח 

 שניתן היה למנוע את  שהתרחש. 

 אנו מפנים את תשומת הלב של ר' אמ"ש לנושאים הבאים:

למשך כשנה. לא  –תלונת הנאשם על  ניתוק מגע של היחידה איתו מרגע בו נודע על החקירה  .1

עד כדי הסתרת מידע( בהכנה   –זו בלבד אלא אף חוסר שיתוף פעולה )אם לא למעלה מכך 

 –"הטיפול בשוטר במשבר  93.91.95לשימוע וזאת אל מול ההנחיות הקבועות בנוהל אמ"ש 

 שילוב זרועות".

 האקלים הארגוני ביחידת הסיור המדוברת.   ..

אפשרות של מיון חונכים בתחנות. בהנחה שהנאשם צודק בדבריו והחונך שלו הודח מקק"צ  .7

מחמת כשל ב"אמינות", האם נכון שהוא יהיה חונך בכלל ושל שוטרים המיועדים לקק"צ 

 בפרט?

וכן הטענה  910.ל שנת לבין ההערכה התקופתית ש 11.11.10הפער בין סיכום הריאיון מיום  .0

מפקדו של הנאשם, התלונן עליו במח"ש ועל  –ולפיה מי שמילא את אותה הערכה תקופתית 

 כן לא היה כשיר למלא הערכה על נשוא תלונתו. 

העברת תיקים ממח"ש במקרים של הסדר טיעון ללא העברת חומרי החקירה והראיות בתיק,  .5

 כפי שהורחב לעיל. 

 )כולל פסק הדין( יועבר לר' אמ"ש תוך הדגשת הנקודות לעיל.  עותק  מפרוטוקול הדיון

 , בלשכה. 9.1.בפברואר  1.ניתן היום, ט"ז באדר תשפ"א, 

 מזכירות בית הדין תעביר את נימוקי גזר הדין לצדדים.

 ימים מיום ההודעה לנאשם. 05זכות ערעור תוך 

 

 ט _______________שופטת ________________ ראש ההרכב _________________ שופ

 צ"ם ניר יונה נ נצ"ם אברהם פרנקל   סנ"ץ תמר עמית  
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    ית הדין למשמעתב

תיק                    

       59928ביד"ם  

 גורדון –תת ניצב רקפת לוין  –בפני: נשיאת בית הדין 

 סגן ניצב תמר עמית –שופטת ה

 עו"ד אוריאל דרייפוס –השופט 

 המפקח הכללי

 מחלקת משמעתבאמצעות 

 נגד

 הנאשם: רס"ר רועי רייכנשטיין

 דין -גזר 

 כללי

הנאשם, בלש בתחנת באר שבע, הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון  .13

בהתנהגות שאינה הולמת שוטר או שיש בה כדי לפגוע בתדמית המשטרה, עבירה לפי 

 .   997.-לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, התשס"ו 7סעיף 

הטיעון שנכרת בין הצדדים הוסכם כי הנאשם יודה בכתב האישום  במסגרת הסדר  .11

להסכמה  הצדדים הגיעוהמתוקן ויורשע כמפורט לעיל ואילו לגבי הטיעון לעונש 

 כפי שיפורט בהמשך. חלקית,

 לאחר שמיעת טיעוני הצדדים החלטנו לגזור על הנאשם את העונש הבא:  .10

 .נזיפה חמורה 

  ח.ש 388פיצוי כספי למתלוננת בסך" 

  הורדה בדרגה אחת לשישה חודשים, מתוכם חודש אחד בפועל והיתר על תנאי

, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של 8.5.2829למשך שנה מיום 

 התנהגות שאינה הולמת שוטר  ויורשע בגינה במהלך התקופה או לאחריה.

חר קבלת בשל מגיפת הקורונה הכריז בית הדין על העונש במעמד הדיון והודיע, לא .9.

 הסכמת הצדדים, שנימוקי גזר הדין ישלחו אליהם בהמשך. להלן  הנימוקים:

 

 כתב האישום

 להלן עובדות כתב האישום המתוקן בו הודה הנאשם והורשע: .1.

, והמתלוננת, שוטרת .101יום הכיפורים, הנאשם, יליד  – 0-1.19.10בתאריך  .א

במג"ב דרום, צוותו  191, ששירתה באותה העת ביחידת שחר 1000חובה, ילידת 

לעבודה משותפת  באותה המשמרת, כאשר הנאשם שימש כמפקד הניידת וכפועל 

יוצא מכך התקיימו בין השניים יחסי מרות. הנאשם ישב במושבה והמתלוננת 

 ישבה לצידו.

לערך המתלוננת ציינה כי היא צריכה להתפנות ואמרה לנאשם כי  91:99בשעה  .ב

הניידת. הנאשם אמר לה כי עלולים לראותה ובמידה מאחר וחשוך תתפנה מאחורי 

 ולא מפריע לה שיראו אותה אז "שתעשה כבר מקדימה שגם הוא ייהנה מהנוף".
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במועד שאינו ידוע במדויק השעינה המתלוננת את ראשה לאחור. הנאשם אמר  .ג

למתלוננת כי אם תעצום את העיניים יחשוב כי התעלפה ואז יצטרך לעשות לה 

ננת השיבה לו כי אם יעשה לה עיסוי הוא 'ישבור לה את העצמות' עיסוי. המתלו

 והוא השיב כי הוא "עושה עדין".

לערך הציע הנאשם למתלוננת לשחק במשחק "אמת או חובה" והיא  79:.9בשעה  .ד

הציעה לשחק במשחק "חי, צומח, דומם". לאחר ששיחקו במשחק "חי, צומח, 

ו חובה" בהסכמתה של דומם" במשך מספר דקות עברו לשחק ב"אמת א

המתלוננת, תוך שזו אמרה לנאשם כי לאור פער הגילאים ביניהם הם יתקשו 

 למצוא אלו "חובות" ניתן להטיל אחד על השני.

בשלב מסוים שאל הנאשם את המתלוננת "מה הקווים האדומים שלה" וכן במה  .ה

היא בוחרת ב"אמת או חובה". משבחרה המתלוננת ב"חובה" אמר לה הנאשם 

קוד על מכסה המנוע של הניידת והיא ענתה לו "כן בטח עכשיו אני עולה וחושפת לר

 אותנו בפני כל מי שמסתכל". המתלוננת לא רקדה על מכסה המנוע.

בהמשך אמר הנאשם למתלוננת כי חובה עליה לעשות לו מסאז' בגב והיא עיסתה  .ו

את כתפיה  דקות לאחר מכן כשהגיע תורו של הנאשם הוא עיסה 7-את גבו במשך כ

 במשך מספר דקות כאשר לאחר פרק זמן קצר מאוד היא ביקשה ממנו שיפסיק.

בסבב הבא של "אמת או חובה" הנאשם בחר "חובה" וביקש מהמתלוננת להפתיע  .ז

אותו ולעשות 'מה שבא לה' והמתלוננת נתנה לו "כאפה" חלשה בלחי. בהמשך, 

 ת לשחק יותר.המתלוננת קפאה במקומה ואמרה לנאשם כי אינה מעוניינ

בהיותו מפקד המשמרת, התנהג הנאשם באופן שאינו הולם ואשר יש בו לפגוע  .ח

בתדמית המשטרה עת במהלך  משמרת עם שוטרת חובה, כאשר בין השניים 

מתקיימים יחסי מרות, בחר לשוחח עימה שיח בעל מאפיינים ורמיזות פוגעניות, 

בעל מאפיינים לשחק עימה משחק של "אמת או חובה" כאשר הקשר היה 

פוגעניים, לעסות את המתלוננת בכתפיה וליצור מצב בו  קיבל עיסוי מהמתלוננת 

 בגבו.

 טיעוני התביעה וראיותיה לעונש

בפתח דבריו הדגיש התובע כי דווקא משוטר וותיק  כנאשם , שאמור היה להפנים את  ...

דת הנורמות של הארגון, מצופה שלא יגלוש למרחב האינטימי של השוטרת שעוב

עימו. התנהגות הנאשם אינה מקובלת וכשוטר ותיק ומנוסה הוא לא היה אמור 

להתנהג כפי המתואר בכתב האישום וליזום משחק כדוגמת "אמת או חובה", גם אם 

באיזה שהוא שלב המתלוננת הסכימה לכך. זאת ועוד, התנהגות הנאשם גלשה מעבר 

שאמר, לא אחת, ששוטרים לאמירות גם למעשים. התובע הפנה לפסיקת בית הדין 

ותיקים אמורים לשמור על כבודן של שוטרות, על המרחב האישי שלהן ועל היכולת 

לתפקד בצורה ראויה במשמרות. לדברים משנה תוקף לאור פערי הגיל, הותק 

והמעמד בין הנאשם למתלוננת. בהתייחס לנתוני הנאשם ציין כי בעברו המשמעתי יש 

דן יחיד שאינו ממין העניין ומשום כך לא הוגש. רישום של העמדה לדין בפני 

הוערך בציון "תפקוד עולה על  .9.הערכותיו התקופתיות של הנאשם הן: בשנת 
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הוערך בציון "תפקוד עולה על הדרישות  913. –ו  910.", ובשנים 7הדרישות 

".לסיכום דבריו עתר התובע להשית על הנאשם עונש של נזיפה חמורה ופיצוי  .

ש"ח, שני רכיבים, שכאמור, גם ההגנה מסכימה להשתתם,  599ת בסך למתלוננ

 7חודשים בפועל ועוד  0ובנוסף עתר להשית על הנאשם עונש של הורדה בדרגה למשך 

. 7/10 –ו  11/.1חודשים על תנאי. כתימוכין לעתירתו הפנה לפסיקת ביד"ם בתיקים 

של ההורדה בדרגה  מסימולציית שכר שהגיש  התובע עולה כי המשמעות הכספית

 ש"ח ברוטו לחודש. 1,159 -עומדת על סך של  כ

 טיעוני ההגנה וראיותיה לעונש

מטעם ההגנה הגיעו להעיד כעדי אופי קצינים  ממערך המודיעין ששימשו כמפקדיו  .7.

של הנאשם ואשר המכירים אותו שנים  רבות. מפי שני  העדים שמענו כי הנאשם 

אשר מבצע כל משימה בצורה מיטבית, ללא כל  שוטר מצוין ובלש מקצועי ואמיץ,

בעיות משמעת או אחרות ואיש משפחה למופת. שני העדים ביקשו מבית הדין להקל 

 עם הנאשם.

הסנגור הדגיש כי הנאשם הביע חרטה כנה ואמיתית  כמו גם צער עמוק על  .0.

הסיטואציה ועל מעשיו. זאת ועוד, הנאשם הודה במיוחס לו כבר בחקירה במח"ש 

משך לפני בית הדין וחסך בכך הן זמן שיפוטי יקר והן את העדת המתלוננת. ובה

בהתייחס למעשה הדגיש הסנגור כי יש ליתן את הדעת לכך שהנאשם לא כפה דבר על 

המתלוננת, שנטלה חלק פעיל במשחק "אמת או חובה" ואף סטרה לו כחלק 

וע חד פעמי, מהמשחק. עוד ציין כי יש לזקוף לקולא את העובדה שמדובר באיר

שהתרחש במשמרת אחת, ארוכה ומשמימה, של יום כיפור. כמו כן יש לתת את הדעת 

לכך שלאחר חקירתו  של הנאשם במח"ש הוא לא הושעה ולא הוצא לחופשה כפויה  

וזאת, לדבריו, מאחר שהמעשים מצויים ברף התחתון של עבירת ההתנהגות שאינה 

את עונשו בעצם קיום החקירה, ההליך  הולמת. לדברי הסניגור, הנאשם כבר קיבל

, על כל 9.9.המשמעתי והעיכוב בקבלת דרגת הרס"ם, אותה היה אמור לקבל ביולי 

המשמעויות  הנלוות לרבות הכלכליות. בהתייחס לנאשם ציין כי הוא התגייס בשנת 

ושירת בתפקידי ליבה בסיור, בנוער ובבילוש. הוא נשוי ואב לשני ילדים, אשתו  991.

יון ועובדת במשרה חלקית, כך שהנאשם נושא בעול הפרנסה ומצבו הכלכלי אינו בהר

שפיר. עוד הפנה הסנגור לשירותו הטוב של הנאשם, כפי שעולה מההערכות 

התקופתיות ודברי מפקדיו ומתעודות ההערכה שקיבל במהלך שירותו. לסיכום דבריו 

ה ופיצוי למתלוננת, עתר לנהוג בנאשם במידת הרחמים ומעבר להשתת נזיפה חמור

להסתפק בהורדה בדרגה על תנאי. כתימוכין לעתירתו הפנה לפסיקת ביד"ם בתיקים 

 .9./0.-ו 9./.1, 07/10

הנאשם בדבריו לפנינו ציין כי מעולם לא עמד בפני בית הדין והתחייב שלא להגיע שוב  .5.

תו עת הקטנה שעל טעויות משלמיםוכ  למעמד זה.  הנאשם שיתף שהוא מלמד את בִּ

הוא מודה בטעותו עליה לקח אחריות כבר מהשלב הראשון. בסוף דבריו ביקש 

 הנאשם מבית הדין להתחשב במשפחתו ובו.

 דיון
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לא אחת הדגיש בית הדין בפסיקותיו כי השירות במשטרה משמעותו אימוץ דרך  .7.

חיים,  ומצופה ואף נדרש מכל שוטר להטמיע את הערכים לאורם מתנהל הארגון בכל 

שו, כך שיהוו עבורו מורה דרך בכל מצב, ובוודאי עת  הוא  בתפקיד. במקרה נימי נפ

שלפנינו צּוות הנאשם  לעבוד עם המתלוננת משמרת ארוכה במיוחד, ביום כיפור, ואך 

טבעי הוא שבמהלך השעות הרבות שבילו השניים ביחד בניידת שוחחו ודיברו 

עבודה ראויה ומכבדת, הן  ביניהם. עם זאת, כשל הנאשם בכך שלא שמר על  סביבת

 בדיבור והן בהתנהגות, כפי שיפורט בהמשך.

הנאשם, שוטר ותיק ומנוסה, שימש כמפקד הניידת, במשמרת דנן, כאשר יחד עימו  .3.

שנים(,  בגיל ובניסיון  13עבדה המתלוננת, שוטרת חובה שצעירה ממנו בשנים רבות )

נת. כפי שעולה מכתב חיים.  הנאשם נהג בניידת ובמושב לצידו ישבה המתלונ

ואילך,  91:99האישום, לאחר שעות מרובות של עבודה  משותפת ,בסמוך לשעה  

החלה השתלשלות העניינים המפורטת לעיל. למרבה הצער, אין מדובר בפליטת פה 

שנעשתה בחוסר מחשבה , אלא בשיח  מתמשך,  לא ראוי ולא מכבד, שחדר לתחום 

מות מתגובותיה ותוך גילוי חוסר רגישות המרחב האישי של המתלוננת תוך התעל

משווע למצב הדברים. כך עת הציע לה להתפנות לפני הניידת ולא מאחוריה כדי 

שיוכל לצפות בה מתפנה וליהנות מהנוף" וכך  עת הציע לה  לשחק במשחק "אמת או 

חובה". ההצעה לשחק במשחק זה, שבקלות רבה מאד ניתן לגלוש בו לאמירות 

ונות, כפי שאכן אירע, הייתה פסולה כשלעצמה, ולא בכדי תגובתה והתנהגויות טע

"חי, צומח, דומם",  -הראשונה של המתלוננת הייתה בקשה לשחק במשחק אחר 

אותו הם אכן שיחקו במשך מספר דקות.  מצופה מכל אדם ובוודאי משוטר, שתחת 

וררה בה אי חסותו נמצאת שוטרת צעירה, להבין, לאור סירובה הראשוני, כי הצעתו ע

נוחות ומשכך לזנוח אותה כליל. למרבה הצער, לא כך נהג הנאשם ובהמשך, החלו 

השניים לשחק במשחק "אמת או חובה". לעניין זה נדגיש ונבהיר כי מצופה מכל 

שוטר ובוודאי ממפקד, לשמור על סביבת עבודה מכבדת, ולספק הגנה ושמירה על 

הראשונה שתטיל  –יו למתלוננת מרחב האישי והפרטי של האחר. בשתי הצעות

מימיה לפניו, על כל המשתמע מכך והשנייה שתשחק עמו במשחק, הכולל משימות 

גופניות, שמהר מאד כללו עיסויים הדדיים, שבאו לאחר בירור של הנאשם עם 

 המתלוננת באשר ל"קווים האדומים" שלה.

ירה בגיל הדברים מקבלים משנה תוקף עת עסקינן בשוטרת  בשירות חובה, צע .1.

ובניסיון, החיים, אשר נתונה למרותו של שוטר ותיק ומנוסה.  חיילים המשרתים את 

שירות החובה במשטרת ישראל הם בבחינת פיקדון יקר ערך, עליו אנו מצווים לשמור 

מכל משמר, להבטיח להם סביבת עבודה מגוננת ומכבדת, להיות קשובים לצרכיהם 

מור על שלומם וביטחונם בכל מובן שהוא. זוהי ומצוקותיהם ולעשות כל שבידינו לש

 חובתנו הן כלפיהם באופן אישי והן כלפי משפחותיהם וכלל הציבור.

 

לאחר כל הדברים האלו, בבואנו לגזור את הדין, עלינו לשים על כפות המאזניים  גם   .0.

הודאת הנאשם, לקיחת האחריות והפנמת הכשל.  את השיקולים לקולא ובראשם

עליו  הטוב,   ונתנו דעתנו לשירות עודם.  טתו וצערו כנים ואמיתיירהתרשמנו כי ח
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ומהם למדנו כי מדובר בשוטר טוב, מקצועי, שממלא את המשימות  ,העידו מפקדיו

תימוכין לדבריהם מצאנו  , ללא דופי וללא כל בעיה. המוטלות לפתחו באופן מיטבי

שנערכה  ,ערכה האחרונהבהערכותיו התקופתיות הטובות ובדברים  שנכתבו עליו בה

לפני כשנה: "מקצועי, בעל יכולות טובות, מבצע את המוטל עליו בצורה טובה, לויאלי 

למפקדיו". תמונה דומה מצטיירת מתעודות ההערכה שקיבל הנאשם לאורך השנים 

כמו גם מהעובדה שבעברו המשמעתי מצוי אך רישום אחד  שלא ממין העניין ושלא 

בסיור  ,ליבה כה לאור שירותו רב השנים בתפקידיראויה להער הוצג בפנינו ועובדה זו

יש טעם בדברי בהם רב החיכוך עם הציבור. מכל האמור התרשמנו כי  ,ובבילוש

הסנגור באומרו כי מדובר באירוע חד פעמי וחריג לנוף שירותו ואישיותו של הנאשם. 

 עוד נתנו דעתנו למצבו המשפחתי והכלכלי.

מתווה עונשי שהוסכם ביניהם בחלקו ולפיו הם הסכימו על הצדדים הציגו בפנינו  .79

ש"ח. באשר לעונש של  599השתת עונש של נזיפה חמורה ופיצוי למתלוננת בסך 

חודשים  7חודשים ולעוד  0הורדה בדרגה טענה התביעה להורדה בדרגה בפועל למשך 

אחד על תנאי ואילו ההגנה ביקשה להסתפק בהורדה בדרגה על תנאי בלבד, כשכל 

מהצדדים נימק את עתירתו כפי שפורט לעיל. רואים אנו עין בעין עם הצדדים כי 

במקרה זה ראוי להשית עונש של נזיפה חמורה ופיצוי למתלוננת ולעניין זה מקובלת 

 עלינו עתירת הצדדים.

זאת ועוד, לאור הצורך בהעברת מסר ברור בדבר חשיבות השמירה והקפדה על  כבוד 

האישי של כל שוטר ושוטרת, קל וחומר עת עסקינן בשוטרי חובה, הדדי ועל המרחב 

צעירים בגיל, בניסיון החיים ובוותק בארגון, מצאנו טעם בעתירת התביעה להשית 

עונש של הורדה בדרגה הן בפועל והן על תנאי. עם זאת, לאור הנימוקים לקולא שפורטו 

סיבות האישיות וטיב לעיל, בדגש על לקיחת האחריות והפנמת הכשל, בצירוף הנ

השירות החיובי, מצאנו כי ניתן להקל במשך תקופת ההורדה בדרגה מעמדת התביעה 

ולא יהא בכך לגרוע מהעברת המסר הנדרש כמו גם מהשמירה על אמון הציבור בארגון 

 ובמשרתיו.

 

 סוף דבר

 לאור כל האמור החלטנו להשית על הנאשם את העונשים כפי שפורט לעיל:

  חמורה.נזיפה 

  ש"ח. 388פיצוי כספי למתלוננת בסך 

  הורדה בדרגה אחת לשישה חודשים, מתוכם חודש אחד בפועל והיתר על תנאי

, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של 8.5.2829למשך שנה מיום 

 התנהגות שאינה הולמת שוטר  ויורשע בגינה במהלך התקופה או לאחריה.

 .9.1.במרץ  19תשפ"א, ניתן בלשכה ביום כ"ו באדר 

 מזכירות בית הדין תעביר נימוקי גזר הדין לצדדים.

 יום מיום 05זכות ערעור תוך 

 

 ________________________________ שופט _ נשיאת בית הדיןשופטת ____________ 
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 אוריאל דרייפוסעו"ד   גורדון-רקפת לוין  תנ"ץ   תמר עמית סנ"ץ 
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 21928יד"ם יק בת  ית הדין למשמעתבב

 ניצב משנה אברהם פרנקל –בפני: ראש ההרכב 

 סגן ניצב תמר עמית –השופטת 

 סגן ניצב שרון חן –השופט 

 

 המפקח הכללי

 באמצעות מחלקת משמעת

 נגד

 הנאשם: רס"ם חוסאם בוז

 עוה"ד רעות רחמן –באמצעות בא כוחו 

 

 דין -גזר 

 

 כללי

הודה הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן והורשע בעבירת התנהגות שאינה  9.1..11.7ביום 

לתוספת הראשונה לחוק  7עבירה לפי סעיף  –הולמת ושיש בה כדי לפגוע בתדמית המשטרה 

 . 997. –המשטרה התשס"ו 

 באותו מועד החלטנו לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:

 נזיפה חמורה -

 לכל אחת מהמתלוננות₪  99.פיצוי בסך  -

על  שלושהחודשים בפועל ו שלושהחודשים, מתוכם  שישההורדה בדרגה אחת למשך  -

תנאי, כאשר התנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירת התנהגות שאינה הולמת, מסוג 

העבירות שבהן הורשע, וזאת במשך שנה מהיום ויורשע בגינה במהלך התקופה או 

 לאחריה. 

בהסכמת ב"כ הצדדים, נימוקי גזר הדין לא ניתנו במועד הקראתו והם נוכח ימי הקורונה ו

 מובאים להלן:

 

 כתב האישום המתוקן

הנאשם, שירת כמפקד כיתה במג"ב איו"ש וכמפקד משימות. כל חמש המתלוננות סיימו טירונות 

 ושירתו ביחידות בהן שירת הנאשם. 

למת. במקרה הראשון, בעת בכתב האישום מפורטים שישה מקרים של התנהגות שאינה הו

שהשוטרת א"ד בדקה רכבים במחסום,  התבטא כלפיה כי "אם היית עוצרת אותי ככה הייתי 

גומר". במקרה השני, בעת הכנסת אשפה לחלק האחורי של הרכב ובקשתה של השוטרת ל"א 

מהנאשם שיפתח את הרכב מאחור, אמר לה הנאשם "תזהרי במילים שלך, שאני לא אבין לפתוח 

חורה". במקרה השלישי, השוטרת י"ל שהיתה בפטרול והיתה צריכה לחתום כל שעה על מא

ביצועו, הגיעה למקום ההחתמה וגילתה ציור של לב במקום החתימה ולאחר מכן הנאשם אמר לה 

כי הוא השאיר לה "סימן של לב". המקרים הרביעי והחמישי אירעו עם השוטרת ה"ט בשני 

שחלפו זה על פני זו הנאשם נתן לה מכה קטנה ברגלה ואמר לה  מועדים שונים. בראשון ובעת
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"בתיאבון יא שמנה". המתלוננות הסתובבה אליו והוא התנצל בפניה. במקרה השני שאירע 

כחמישה חודשים לאחר מכן, בעת נסיעה ברכב הנאשם ביקש מה"ט שתבצע לו מסאז'. ה"ט 

אישתי תעשה לי בבית ואת תעשי לי אמרה לו שאישתך תעשה לך מסאז' ובתגובה ענה הנאשם "

בבסיס" או ביטוי דומה לכך. במקרה השישי הנאשם ניגש לשוטרת ש"ב שסיימה משמרת והגיעה 

 למקום מנוחת השוטרים, ליטף את ראשה ואמר לה "יפה שלי".

 . 910.לבין דצמבר  910.כל המעשים הנ"ל בוצעו בין אפריל 

 

 טיעוני התביעה לעונש

התביעה טענה כי מדובר בכתב אישום חמור ביותר שגם אם אינו מייחס לנאשם עבירת הטרדה 

 מינית, יש בהתנהגותו מאפיינים מיניים הנלמדים מפרשנות אובייקטיבית של מעשיו. 

הנאשם, מפאת תפקידו, גילו, דרגתו  ומעמדו היה אמור לשמש כדוגמא אישית לשוטרות וחובתו 

עבודה מכבדת וכמובן לשמור על המרחב האישי והאינטימי של היתה לשמור על סביבת 

המתלוננות. לא זו בלבד אלא היה עליו לשמור גם על שיח מכבד שאינו גולש לאמירות אינטימיות 

 ומיניות. 

במעשים בהם הודה, הנאשם פגע בערכים המוגנים של חובת נאמנות המשטרה כלפי השוטרות, 

ם ובכלל הציבור השם מבטחו במשטרה שתספק סביבת הגנה חיילות חובה, כלפי בני משפחותיה

 נאותה ובטוחה לכל המשרתים והמשרתות בה, קל וחומר לשוטרות צעירות המשמשות כלוחמות.

לטענת התביעה צבר האמירות והעובדה כי נאמרו למספר שוטרות, מעיד כי לא מדובר במעידה 

א האמירות גם לוו במגע על גופן שלשתי חד פעמית אלא בדפוס התנהגות מאפיין. לא זו בלבד אל

 מה שמעיד על תעוזה והיעדר מורא. –מתלוננות 

 הנאשם פגע בתחושותיהן, רגשותיהן ובביטחונן העצמי כמו גם בתדמית המשטרה כולה.

שעניינם צורת התייחסותו  915.לחובת הנאשם שתי הרשעות בדן יחיד משנת  –עבר משמעתי 

וכן לדבריו למפקד המחלקה. כמו כן הוצגו הערכותיו לפקודה שקיבל ממפקד הפלוגה 

 התקופתיות.

מכל האמור ביקשה התביעה לגזור על הנאשם עונשים של נזיפה חמורה, הורדה בדרגה בפועל 

לכל אחת ₪  99.למשך שישה חודשים, הורדה בדרגה ע"ת למשך עשרה חודשים וכן פיצוי בסך 

 מהמתלוננות.

 

 טיעוני ההגנה לעונש

 בפתח דבריה הדגישה הסנגורית כי מדובר בעבירת התנהגות ולא בעבירת הטרדה מינית. 

שנה והמעשים בהם הוא  11מדובר בנאשם שצבר, לדבריה, "שק זכויות עצום", משרת במשטרה 

הורשע ואין להקל בהם ראש, מהווים חריגה מנוף חייו. הסנגורית טענה כי אין לייחס לנאשם 

שנות  11-חודשים בהנגדה ל 7-0תנהגות כשמדובר באירועים שאירעו במשך רצידיביזם או דפוס ה

 שירותו.

, נשוי ואב לשני ילדים קטנים, מפרנס יחיד. כמפקד במג"ב עברו תחת פיקודו עשרות 77הנאשם בן 

רבות של שוטרים ושוטרות ומעולם לא הוגשה נגדו תלונה דומה. הנאשם נפצע במהלך פעילות 

נזקק לחמישה ניתוחים, לשיקום, בעל אחוזי נכות ולמרות שלא חזר ו 993.מבצעית בשנת 

לתפקוד מלא, ממשיך לשמש כקצין שטח ואחראי מבצעים, תפקיד אותו הוא ממלא בצורה 

 מקצועית ומסורה.
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בכל הנוגע להמלצות מפקדים ציינה הסנגורית כי מפקדיו בעבר ובהווה רצו להגיע לבית הדין על 

הדבר נבצר מהם והנאשם ביקש שלא  לדחות הדיון ולשים את האירוע מנת לתת עדות אופי, אך 

אחריו. אותם מפקדים כתבו מכתבים בזכות הנאשם שהוגשו לבית הדין. כמו כן הוגשו תעודות 

הוקרה ובעיקר ביקשה הסנגורית ללמוד מתוכם על היותו של הנאשם מודל לחיקוי המהווה 

 דוגמא אישית. 

רות בהן הורשע הן ברף חומרה נמוך, מבלי להמעיט מחוסר הנאותות עוד טענה הסנגורית כי העבי

שבאמירתן. לדעת ההגנה, לא היה נכון מצד התביעה להזכיר את האופי המיני של המעשים בשים 

 לב לעובדה שהעבירה בה הואשם והורשע הינה עבירת התנהגות ולא עבירת הטרדה. 

גם שילם מחיר כבד בדמות העברתו  הנאשם מודה, מתחרט ולוקח אחריות על מעשיו. הוא

לתפקיד אחר ורחוק יותר מהבית על כל המשמעות של זמני נסיעה והשארתו בבסיס על מנת 

 לחסוך בזמן נסיעה ארוך כמו גם חרושת השמועות שרחשה סביבו שפגעו בדימוי העצמי שלו. 

דשות. הוא עבר הנאשם הפנים את הפסול בהתנהגותו ועובדה שמאז לא הוגשו נגדו כל תלונות ח

משבר זוגי קשה בעקבות האירועים, תאו המשפחתי עורער והוא עצמו נזקק לטיפול. פורטו והוצגו 

 נתונים בדבר מצבו הכלכלי הדחוק. 

לסיכום בקשה הסנגורית להימנע לחלוטין מהורדה בדרגה בפועל ולהסתפק בענישה מותנית, לצד 

 פיצוי סמלי למתלוננות.

 

 דיון

במעשים שאין מקומם במשטרה בפרט ובחברה בכלל. בית דין זה קבע מספר רב אין ספק שמדובר 

של פעמים שמדובר במעשים פסולים ומכוערים. מושכלות יסוד הם  שכל אדם זכאי להגנה מפני 

חדירה לפרטיותו, לשלום גופו ובעיקר לכבודו כבן אדם אוטונומי. השירות במשטרה ובכל מערכת 

רצון החופשי שלנו )אם כי כמובן שמורה לשוטרי הקבע הזכות היררכית "נוגס" במידת מה ב

לעזיבת השירות במשטרה(.  השירות במשטרה, כבכל מערכת היררכית, מחייב, מעצם טיבו, מתן 

הנחיות ופקודות על ידי דרג ממונה אל הדרג הכפוף לו  וחובת האחרון לקיים את אותן פקודות 

ית בעליל(, שאם לא כן תתקשה המשטרה למלא את והנחיות )בכפוף לנושא הפקודה הבלתי חוק

לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, התוספת בה  1תפקידה וייעודה )ביטוי לחובה זו מצוי בסעיף 

"אי מילוי הוראה מהוראות משטרת ישראל או כל  –מפורטות עבירות המשמעת. הראשונה שבהן 

 הוראה שניתנה כדין, או סירוב למלא הוראה כאמור"(.

זה שנתנה המשטרה למפקדים לתת הוראות/פקודות לפקודיהם ואלו מחויבים בביצועים, כוח 

מקימה במקביל חובת נאמנות של המפקד הן כלפי המשטרה שנתנה לו הכוח הנ"ל והן כלפי 

. מפקד המנצל את כוחו, דרגותיו, מעמדו כדי לספק את פקודיו, שלא יעשה שימוש פסול בכוחו

עשות בהם שימוש אך ורק לצרכי המערכת, פוגע בחובת הנאמנות מאווייו האישיים במקום ל

הבסיסית שלו, הן אל מול המערכת המשטרתית והן לנתונים למרותו. השימוש הפסול הנ"ל יכול 

לבוא לידי ביטוי בצורות שונות ומגוונות שאחדות מהן גם מוגדרות כעבירות בפני עצמן כמו למשל 

"ניצול מעמד של  11בסמכות שניתנה מכוח תפקיד", סעיף  "שימוש לרעה –לתוספת הנ"ל  0סעיף 

שנושאו הטרדה מינית או תחת סעיף ה"סל" של  3.שוטר שלא לצורך מילוי תפקיד", סעיף 

 התנהגות שאינה הולמת.

כפי שנאמר על ידי התביעה ובצדק, הפגיעה כאן היא בראש ובראשונה כלפי המתלוננות, אך גם 

והעניקה לו את הכוח והסמכות הנילווים לתפקידו והוא מעל  כלפי המשטרה שהאמינה בנאשם
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באותו אמון שניתן בו. בראיה רחבה יותר, החברה וכלל הציבור נתנו למשטרה את הכוח לאכוף 

החוק וכפועל יוצא הוענקו לשוטרים סמכויות אכיפה ולמפקדים את הכוח לפקד על פקודיהם. 

החברתית שעל בסיסה הוענקו למשטרה הכוח המעשים בגינם הורשע הנאשם מנוגדים להסכמה 

והסמכות ועל כן מעשים אלו פוגעים, גם אם במעגלים רחוקים יותר, באמון הציבורי שניתן 

למשטרה ועלולים למנוע ממנה בעתיד למלא את תפקידה ביעילות. אזרח השומע על ביצוע עבירות 

משוטרים אחרים שהרי מי לידו  על ידי שוטר כזה או אחר יכול ויירתע מהוראות אותן הוא מקבל

 יתקע שאותו שוטר פועל בצורה תקינה?

בסמכות התביעה לבחור את סעיף האישום הנראה לה מתאים לכל מקרה. במקרה זה בחרה 

התביעה להאשים בסעיף עבירת התנהגות ולא בסעיף הטרדה מינית וטוב עשתה. אכן, מדובר 

יני בהם נמוך. בנסיבות אלו איננו מקבלים את במעשים שהנופך המיני אופף אותם, אך המדרג המ

טענת ההגנה ולפיה לא היה נכון להתייחס לפן המיני של המעשים. קבלת טענה שכזו פירושה 

עצימת עיניים אל מול הדברים המפורשים שנאמרו  על ידי הנאשם וכפועל יוצא נכתבו בכתב 

נכוחה, להבין את הרקע  האישום. אנו סבורים שהדרך הנכונה היא לבחון הדברים בצורה

לאמירות ולמעשים כפי שמשתקפים מכתב האישום בו הודה הנאשם  כמו גם את התחושות של 

 המתלוננות כתגובה לאותם מעשים. 

כפי שהסנגורית עצמה טענה, שתי האמירות הראשונות הן החמורות יותר. בשתיהן קיים נופך 

גומר" וכן "תזהרי במילים שלך, שאני לא  מיני ללא כל ספק. "אם היית עוצרת אותי ככה הייתי

אבין לפתוח מאחורה".  האמירות האחרות מצויות בדרגה אחת מתחתן, אם כי גם בהם ניתן 

מכה קלה ברגל וליטוף ראש  –למצוא הדים של התייחסות מינית מרומזת. המעשים בהם הורשע 

עומדים בפני עצמם ללא )בשני המקרים תוך ליווי בדיבור כפי שפורט לעיל(, יתכן ולו היו 

 מעשים/אמירות נוספות, הנאשם לא היה עומד בפני בית הדין כנאשם. 

כמובן שאמירות ומעשים אלו נעשו על ידי בעל מרות וכפי שהסברנו לעיל, הצירוף של המעשים 

 910.והעושה, יחד עם הרצף אל מול כמה מתלוננות ועל פני תקופה של כשמונה חודשים )מאפריל 

 (, הם המרכיבים שאיחודם מוביל לאישום ולהרשעה. 10.ר ועד דצמב

מאידך, בתוך עמנו אנו חיים. שמענו אמירות והתוודענו למעשים חמורים יותר. חמורים בהרבה. 

שלטי חוצות, רשתות  –האווירה הציבורית בה אנו חיים אינה מתנזרת מאזכורים ורמיזות מיניות 

ח ב"רחוב הישראלי". לא הרי אמירה מינית בוטה חברתיות, תקשורת המונית, עיתונות והשי

"גם אם האמירה נאמרה כהלצה"(,  9.שורה  5וישירה כהרי חצי הלצה )ראו דברי התובעת בעמוד 

(. 7.לפרוטוקול שורה  5אף אם הם חסרי טעם )עמוד  –ניסיון למצוא חן או ניסיון לקשור שיחה 

כמה וכמה כאשר מדובר בהתייחסות מינית  ועל אחתפסולים ואסורים כמובן שכל המנויים לעיל 

ונוכח יחסי המרות, אך בעת גזירת הדין, איננו יכולים להתעלם מהמציאות בה אנו חיים. אם 

הזכרנו לעיל כי המשטרה מבוססת על האמון הציבורי וההסכמה החברתית שמעניקים לה את 

בה עלינו להציב רף התנהגות כוחה האוכף, הרי שלא ניתן להעלים עין מהלכי הרוח הציבוריים. חו

גבוה יותר מ"תרבות הרחוב" אך כשם שאיננו טומנים הראש בחול בנוגע לטיב המעשים, באותה 

 מידה עלינו להישיר מבט אל הצורה בה אנו חיים. 

אשר על כן עלינו להתייחס באופן פרטני למעשים המדויקים ולתת להם את המשקל הראוי, תוך 

 להתנהגות הראויה לשוטרי ומפקדי המשטרה.קביעת  אמת מידה 

כאמור לעיל, יתכן ולו היה מדובר במעשה או אמירה בודדים, הנאשם היה עומד לדין בפני מפקדיו 

 בלבד. צבר המעשים והזמנים בהם הם התרחשו מוסיף למימד החומרה ואנו לא מתעלמים מכך. 
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חיד, בהם התבטא בצורה חריפה על כך נוסיף גם את שתי ההרשעות הקודמות של הנאשם בדן י

ולא מקובלת בפני מפקד הפלוגה בהתייחסו להוראה שקיבל וכלפי המ"מ שלו. אנו מוצאים קשר 

מתן דרור ללשונו במקום בו היה צריך להתגבר על  –בין המעשים הנ"ל לבין המעשים בהם הורשע 

 הדחף הפנימי שלו ולשמור על תחושותיו, דעותיו ומאווייו לעצמו. 

שנה, בתפקידי שטח במג"ב, נפצע בעת  11ך, מדובר בשוטר המשרת שירות מבצעי במשך מאיד

שירותו ואף הוכר כנכה ובכל זאת ממשיך לשרת, שירות מבצעי. מפקדיו בעבר ובהווה מציינים 

חרוץ, ממושמע, מסור לעבודה, נעים הליכות, בעל מוסר עבודה גבוה, בוגר ושקול,  –אותו לשבח 

וד ואסרטיביות, דומיננטי בקבוצת המפקדים, בעל אינטליגנציה רגשית ועוד. כמו מפגין יכולת פיק

 כן קיבלנו אסופה מרשימה של תעודות הערכה בגין עבודתו המשטרתית לאורך השנים. 

השוטר הודה באשמה, חסך זמן שיפוטי ואף הביע את חרטתו בפנינו, חרטה שניכרות בה הבושה 

 וההפנמה של הפסול במעשיו. 

התביעה וגם ההגנה הגישו לנו תקדימים כפי שפורטו בפרוטוקול הדיון. כל אחד ואחד גם 

מתקדימים אלו שונה במידת מה מהמעשים בגינם הורשע הנאשם. חובתנו הינה לקבוע את מידת 

ראו דברי השופטת בייניש בע"פ  –העונש בשים לב לסוג העבירה, לחומרתה ולנסיבות ביצועה 

 . פלוני נ. מ"י 1051/01

התיק  0/13. -ו 11/.1דומה כי שני פסקי הדין הדומים ביותר למקרה שלפנינו הינם ביד"ם 

הראשון דן בנגד, מפקד מחסום קו תפר שהורשע בעבירת התנהגות שאינה הולמת )ולא הטרדה 

מינית( בכך שנגע בשיער של שוטרת חובה צעירה והחמיא לה עליו וכן ביצע מסאז' בכתפי שוטרת 

מתה, נגע במותניה כשנעמדה, דיבר איתה על יחסיה עם חבר שלה ולאחר מכן גם אחרת, בהסכ

משך את לולאות מכנסיה ותפס אותה מידיה כאשר דיברו על כך שהיא חזקה ויש לה שרירים. 

והורדה בדרגה אחת לתקופה קצובה ₪  359במקרה הנ"ל נגזרו על השוטר נזיפה חמורה, קנס של 

 של שלושה חודשים, על תנאי.

. שם הנאשם, נגד, היה אחראי משמרת במרד"ם והורשע בשלוש 0/13.המקרה השני הוא ביד"ם 

עבירות של התנהגות שאינה הולמת ובעבירה אחת של הטרדה מינית. סה"כ ארבעה מקרים שונים 

של אמירות בעלות אופי מיני ומעשים בצורת חיבוק, נשיקה על לחי וכדומה. שם הנאשם נדון 

ורדה בדרגה אחת לתקופה של שישה חודשים מתוכם ארבעה חודשים בפועל לנזיפה חמורה וה

 וחודשיים על תנאי.

בבואנו לגזור את עונשו של הנאשם עלינו לשים על כף המאזנים את חומרת המעשים כלפי 

שוטרות חובה שנתונות למרותו, את האופי המדויק של כל אחת מהאמירות והמעשים וכן את 

ף המצטייר מצבר זה, כמו גם את הימשכותם על פני תקופה של הצטברותם והאופי המשות

 כשמונה חודשים. 

הודיית הנאשם, קבלת אחריות על המעשים, כנות הצער  –מאידך, יש להתחשב בשיקולים לקולא 

 והחרטה, טיב שירותו לאורך השנים ומכתבי מפקדיו, כמו גם מצב בריאותו ומצבו הכלכלי.

 י העונש הראוי במקרה זה הינו:מכל האמור הגענו לכלל דעה כ

 

 נזיפה חמורה -

 לכל אחת מהמתלוננות.₪  99.פיצוי בסך  -
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על תנאי,  7-חודשים בפועל ו 7הורדה בדרגה אחת למשך שישה חודשים, מתוכם  -

כאשר התנאי הוא שלא יעבור עבירת התנהגות שאינה הולמת מסוג העבירות בהן 

   ופה או לאחריה. הורשע וזאת במשך שנה מהיום ויורשע במהלך התק

 , בלשכה.9.1.במרץ  17היום, ג' בניסן תשפ"א, יתן נ

 מזכירות בית הדין תעביר את נימוקי גזר הדין לצדדים.

 יום מהיום. 05זכות ערעור תוך 

 

שופטת ________________ ראש ההרכב _________________ שופט _______________

 שרון חן סנ"ץ  נצ"ם אברהם פרנקל   סנ"ץ תמר עמית 
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 29928תיק ביד"ם  בבית הדין למשמעת 

 לפני: ניצב משנה אברהם פרנקל

 משטרת ישראל

 נגד

 aaaaaהנאשם: רס"ב 

 דין –גזר 

 כללי

כנגד הנאשם, סייר בתחנת עציון, הוגש כתב אישום בעבירה של הפעלת כלי ירייה שלא במידת 

לתוספת הראשונה לחוק  17הזהירות הנדרשת או בניגוד לפקודות המשטרה, עבירה לפי סעיף 

 .997. –המשטרה התשס"ו 

נה הודה הנאשם בכתב האישום והורשע בעבירה שיוחסה לו. התביעה וההג 9.1..15.7ביום 

הסכימו באופן חלקי על העונש במובן זה ששניהם הסכימו על הטלת נזיפה חמורה וקנס כספי. 

בנוגע לשאלת גובה הקנס לא היתה הסכמה וכל צד טען לגובהו. בו ביום גזרתי על הנאשם את 

 העונשים הבאים:

 נזיפה חמורה -

 ₪. 359קנס כספי בסך של  -

ת )קורונה( הוסכם כי נימוקי גז"ד יינתנו בנפרד בהסכמת הצדדים ולאור הצורך במיעוט התכנסויו

 ויישלחו לצדדים. להלן גזר הדין המלא. 

  

 מעובדות כתב האישום בו הודה והורשע הנאשם עולה כדלהלן:

 )להלן: הנשק או הרובה(. השוטר עבר הכשרות בנשק. m-17לנאשם נופק רובה סער 

הציוד האישי שלו והוציא את ציודו וכן  ולאחר תדריך בוקר ניגש הנאשם לארון 910...7.1ביום 

 את הנשק כאשר הנשק היה ללא מכלול. 

אגב כך ובעודו מנהל שיחה עם שוטר אחר שעמד בקרבתו, פתח הנאשם את הנשק לצורך הכנסת 

 המכלול. 

סמוך לכך דרך הנאשם את הנשק, כשהוא טעון במחסנית צולבת וזאת על מנת לוודא כי הכניס 

 ופן תקין.את המכלול לנשק בא

מיד לאחר מכן לחץ הנאשם על ההדק מה שהוביל לפליטת כדור שפגע בסמוך לרגלו של הנאשם 

 ובזמן בו היו לידו שוטרים נוספים.

 

 טיעוני התביעה וראיותיה

התביעה טענה כי מעשיו של הנאשם עלולים היו להסתיים בפגיעה בנפש. מדובר בהתנהגות קלת 

דעת וחוסר שימת לב לסיכונים המהווים פוטנציאל ממשי לקיפוח חיי אדם. במקרה זה הכשל 

שהנאשם מנהל כחמור במיוחד על רקע קרות האירוע בתחנה, בנוכחות שוטרים אחרים ובה בעת 

 .שיחה עם שוטר אחר

הנהלים והפקודות. לא  ,עוד טענה התביעה כי קיימת סכנה ממשית באי הקפדה על קיום ההוראות

ניתן להשלים עם קיצורי דרך ועם סטיה מכל ההנחיות המחייבות, שכן אלו עלולים להוביל 
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לתוצאות קשות. שוטר אינו יכול לחשוב שהוא בקיא ומיומן וער לכל הסיכונים ומשכך לנהוג, על 

 ו,  בניגוד לקבוע בהנחיות. דעת עצמ

התובעת הציגה את גיליון הרישום המשמעתי של הנאשם אשר כולל שבעה רישומים, חלקם  

הרשעות בפני דן יחיד שעניינן אי מילוי הוראה וכן הערת מפקד. כמו כן הוצגה פסיקה כאמור 

 בפרוטוקול הדיון. 

 עשים.לקולא ציינה התביעה את קבלת אחריותו המלאה של הנאשם למ

מכל האמור ביקשה התביעה להטיל על הנאשם את העונשים של נזיפה חמורה וקנס כספי בסך 

1,999  .₪ 

 

 טיעוני ההגנה וראיותיה

כחייל  – 1001, עלה ארצה, ממניעים ציונים ללא משפחתו, מארה"ב בשנת 1077הנאשם, יליד 

שנים בתפקידי  1.בודד. שירת בגולני וחודשיים לאחר שחרורו התגייס למשטרה. מאז משרת 

שטח כפי שפורטו. מלבד שנה בה היה מסופח למשל"ט, כל שנות שירותו היו בשטח. נכון להיום 

 הוא משרת בשיטור הרגלי בתחנת בית"ר עילית.

גם האחרון. כפי שציינה התובעת, הנאשם  –זה תיקו הראשון בפני בית הדין ולדברי הסנגורית 

 הודה מייד, הן בפני הקבו"ד והן בבית הדין.  

הנשקים של שוטרי  –בכל הנוגע לאירוע עצמו וכפי שעלה מהדיון הקצר שהתקיים בבית הדין 

הסיור מאוחסנים בארוניות )לוקרים(, המצויים בחדר הסיור. הם אינם מאוחסנים בכספת. 

ויש שומר בכניסה, אך בעקבות אירוע שהתרחש לפני  ביממה שעות 0. אומנם התחנה מאויישת

מספר שנים במג"ב בו נגנבו נשקים מארוניות אישיות, הנאשם החליט, על דעת עצמו, כי בסיום כל 

משמרת הוא מפרק את המכלול מהנשק, לוקח אותו איתו הביתה ובתחילת כל משמרת הוא 

לה, הוא לא יהיה שמיש. טיעון זה לא "נולד" לצורך מחזיר אותו, כך שגם אם הנשק ייגנב חלי

 כך הוא נוהג . שם נאמר כי 10..17.1הנאשם בחקירתו מיום  על ידיהטיעונים לעונש אלא נאמר 

 שנים והדבר היה ידוע למפקדיו.  ארבע  זה  מ

כמו כן ציינה הסנגורית כי עמדת הפריקה היתה ממוקמת בחלק האחורי של התחנה ורק בעקבות 

 שבוע( היא הועברה לחלק הקדמי של התחנה.כירוע ובסמוך לאחריו )הא

הדברים צוטטו בפרוטוקול ואין צורך לחזור עליהם. כמו  –בכל הנוגע למצבו האישי והמשפחתי 

 כן הגישה תעודות הערכה. 

 ₪.   799מכל האמור ביקשה הסנגורית להסתפק בעונש של נזיפה חמורה וקנס של 

 

 הנאשם

הביע צער וחרטה על המקרה. ציין את הרקע ממנו הגיע וכי מעולם לא חיפש הנאשם בדבריו 

משרה "נוחה" מאחורי שולחן אלא תמיד, עד היום, ביקש לעבוד בשטח על אף הסיכונים ואי 

משמרות, שבתות, חגים לילות וכו'. הוא דיבר על כך שמכיר את החוקים  –הנוחות הכרוכים בכך 

ה בפירוק המכלול היה בהתאם לרוח החוק.  הוא מכיר בכך שזה אך גם את "רוח החוק" ומה שעש

 ם אך לדעתו ביצע את המעשה הנכון.לא לפי הנהלי
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 דיון

כפי שנאמר על ידי בית הדין במספר רב של תיקים,  אקדח או רובה הוא כלי נשק בעל פוטנציאל 

סיכון מעצם טיבו וטבעו. כפועל יוצא, אי נקיטת אמצעי זהירות כדי לנטרל סכנה הנובעת משימוש 

בכלי נשק עלולה להביא לפגיעה קשה ואף קטלנית. בזיכרון הארגוני צרובים היטב אותם המקרים 

 ר למרבה הצער הסתיימו בתוצאה קשה ובלתי הפיכה.  אש

לא בכדי נקבעו נהלים ופקודות מפורטים במשטרת ישראל באשר לאופן נשיאתו, הפעלתו, פריקתו 

הנשק. על אלו יש להקפיד הקפדה יתרה, בדווקנות וללא פשרות כדי למנוע -ואופן הטיפול בכלי 

 סיכון מיותר לחיי אדם.

 

נשק.  -בק ארגוני נחוש ובלתי מתפשר בתופעת ההתרשלות בשימוש בכליאשר על כן, מתנהל מא

לבית הדין תפקיד מרכזי במאבק זה, הן בהעברת מסרים מתאימים לכלל השוטרים והן ביצירת 

הרתעה לבל ייכשלו שוטרים אחרים במעשה דומה. בכך יש כדי לתרום להצלת חיי אדם ממש 

 (.10/.3)ראו ביד"מ 

 

במקרה זה התרשל הנאשם בכמה פעולות שונות. בראש ובראשונה בהחליטו על דעת עצמו כי הוא 

מפרק ומרכיב את המכלול בתחילת ובסוף משמרת. כמו כן התרשל בכך שהכניס את המכלול 

כאשר המחסנית הצולבת היתה במצב הכנס, בכך שדרך את הנשק )בכדי לוודא שהמכלול הורכב 

ע בעת שדיבר עם חברו, ולבסוף על כך שלחץ על ההדק מבלי לוודא שאין כשורה(, וכל הנ"ל בוצ

כדור בבית הבליעה ומבלי לכוון את הקנה אל עבר חומת מפגע. וכתוצאה מכך נפלט כדור. הכדור 

 ו בסביבתו שוטרים נוספים. שהשנפלט פגע ברצפה בסמוך לרגלו בזמן בו 

ש בכך שהפר את ההוראות והנהלים, אין ספק כי במקרה זה התרשל הנאשם התרשלות של ממ

במספר "תחנות" שונות כפי שפורט לעיל, הפרה אשר עלולה הייתה להסתיים באסון ולגרום 

 לתוצאות קשות.

אכן, מפקדיו ידעו על ענין הוצאת המכלול ולא עצרו בעדו. כמו כן עמדת הפריקה הוצבה במקום 

ש. ואולם, אין בדברים אלו כדי להפחית לא נוח ובעקבות האירוע הועברה למקום יותר זמין ונגי

גורמים סביבתיים כגון מיקום עמדת מאשמתו של הנאשם. הנה הוכחה נוספת לקביעה ולפיה 

ציה של השוטר וההפנמה של רוח החוק אינם יכולים ברמת המיומנות, הניסיון, המוטיהפריקה, 

נות הארגוניות הנובעות . להלן אתייחס למסקלהקפדה על הנהלים ככתבם וכלשונםלהוות תחליף 

כל שוטר אחראי  ככלל, מתיק זה, אך אין לקשור בין אחריות המשטרה לבין אחריות הנאשם. 

לנשק שהופקד בידיו והטומן בחובו פוטנציאל סיכון. הקפדה על הנהלים, ככתבם  באופן בלעדי

מאבק הבלתי וכלשונם, היתה מונעת אירוע זה ויש לקוות כי פרסום תיק זה יהווה נדבך נוסף ב

 מתפשר באי קיום ההנחיות בצורה מלאה.  

 

, כשבמרכזם עומד טיב אעם זאת, בצד החומרה שפורטה לעיל, אין להתעלם מהשיקולים לקול

 שירותו החיובי של הנאשם.

הדבר עולה מסיכומי הראיונות שהוגשו, מסקירת השירות ומהערכותיו התקופתיות. כמו כן עברו 

 (. 7195/10 -ו 000/10קים היותר עדכניים הינם תיקי נ.ב. )תיקי מערכת המשמעתי ברובו ישן והתי

 שיקול נוסף לקולא הינו הודאתו המידית של הנאשם אשר לא ניסה להתחמק והודה בטעותו. 
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התנהגותו סמוך לאירוע בצירוף לדבריו הכנים כפי שהביע בבית הדין, מעידים על התייחסותו 

 כשל ועל כך שחרטתו כנה והוא הפנים את הלקחים הנדרשים. הרצינית של הנאשם לכישלון בו נ

עזיבת משפחתו וארצו מ החל ו של הנאשם מלמד על נחישות ובחירה בדרך הקשה יסיפור חי

)המבוססת(, עליה ארצה תוך שירות משמעותי בצה"ל ומייד לאחר מכן בשירות בשטח במשטרה 

לעשות כן. עובדה היא כי שעמדו בפניו ת מבלי לעבור לצורת עבודה נוחה יותר למרות האפשרויו

משרת כסייר. ניכר כי הדבר נובע מציונות טהורה ומזוקקת. לא זו בלבד אלא  55הנאשם, בן 

על הנשק נוכח אירועים קודמים שאירעו.  "שמירת יתר"הנאשם החליט, על דעת עצמו, לבצע 

הנאשם יכול היה להסתפק בעובדה שנשקו נשמר בתחנת משטרה, בארון נעול, יש שומר בפתח, 

, אך הוא החליט להחמיר על עצמו ולבצע את פירוק 0/3.תחנה מבצעית המאויישת ופעילה 

לדעתו את הצרכים  לתועלתו האישית אלא למה ששירת שלא נקט בדרך פעולה זו המכלול. ברי 

שהרי  , "מילא את חובתו"ש יימצא כמי שגם אם הנשק ייגנב והוא כך  –הנכונים יותר של הציבור 

 . זו הסיבה בגינהנעל אותו בארון וכפועל יוצא לא יישא באשמה, הציבור בכללותו עלול להינזק

   ."רוח החוק" -ביצע את הפירוק הנ"ל. בדיוק כדבריו בבית הדין 

השוטר הנחוש ביותר והפועל מהמניעים הטובים והנקיים ביותר, שרק מקשה על עצמו  והנה, גם

 "רוח הדברים"לטובת אינטרס הכלל, מועד. ומדוע? עקב אי ההקפדה על ההנחיות כלשונן. לא 

 אלא הדברים עצמם. 

מכלול הנסיבות מוביל למסקנה כי אין  כל ספק שמעתה הנאשם יקפיד על קיום כלל ההנחיות 

 בן וכלשונן. ככת

 מכל האמור באתי לכלל דעה כי העונשים הראויים במקרה זה הינם:

 נזיפה חמורה 

  838בסך כספי קנס  .₪ 

 בשולי גזר הדין:

מהדיון, העובדה שהנאשם פירק את המכלול בסוף כל משמרת, לקח אותו הביתה  כפי שעלה

בכל זאת לא הורו לו והחזיר אותו לנשק בתחילת משמרת, היתה, לכאורה, ידועה למפקדיו ו

 לחדול מכך. 

איני יודע בוודאות אם אכן מפקדיו היו מודעים לכך ובמידה וכן, האם אי מניעת פירוק והרכבת 

המכלול היו החלטה מקומית של מפקד כזה או אחר או שמדובר בהחלטה פוזיטיבית, מודעת 

בפליטה מאידך(. כמו שניתנה לאחר שקילת הסיכונים משני הצדדים )גניבת הנשק מחד והסיכון 

כן ובהנחה שמותר היה לפרק המכלול, האם דריכת הנשק לאחר הרכבתו לשם ווידוא שהורכב 

 כיאות, הינה הפרקטיקה הנכונה. 

' יח' הבטיחות במשטרה על מנת לבחון, באופן מערכתי, בנסיבות אלו עותק מהחלטה זו יועבר  לר

את נושא פירוק מכלולים של נשק )להבדיל מהפרדת מחסניות מנשק ואפסונם במקומות שונים( 

  והרכבתם מחדש.  

 
 , בלשכה.9.1.במרץ  11ניתן היום, ה' בניסן תשפ"א, 

 
 מזכירות בית הדין תעביר את נימוקי גזר הדין לצדדים.

 יום מהיום. 05תוך  זכות ערעור
 שופט ________________

 צ"ם אברהם פרנקל נ
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       51928תיק ביד"ם    בית הדין למשמעת

 ניצב משנה אברהם פרנקל –בפני: ראש ההרכב 

 סגן ניצב תמר עמית –השופטת 

 סגן ניצב תומר ברנר –השופט 

 המפקח הכללי

 באמצעות מחלקת משמעת

 נגד

 הנאשם: רס"ר תומר שמעוני

 

 דין –ר גז

 

 דעת רוב, השופטים סנ"ץ תמר עמית וסנ"ץ תומר ברנר:

 

 כללי

, הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון 077להב  –הנאשם, חוקר ביחידת 'אתגר'  .1

 7בהתנהגות שאינה הולמת שוטר או שיש בה כדי לפגוע בתדמית המשטרה, עבירה לפי סעיף 

)להלן: "התוספת"( וכן באי מילוי  997.-לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, התשס"ו

ן, עבירה לפי הוראה מהוראות פקודות משטרת ישראל או כל הוראה אחרת שניתנה כדי

 לתוספת.   1סעיף 

במסגרת הסדר הטיעון שנכרת בין הצדדים הוסכם כי הנאשם יודה בכתב האישום  המתוקן  ..

 ויורשע כמפורט לעיל ואילו לגבי העונש יטענו הצדדים באופן חופשי.

 עת רוב לגזור על הנאשם את העונש הבא:הוחלט בדלאחר שמיעת טיעוני הצדדים   .7

 .נזיפה חמורה 

 בדרגה אחת  בפועל לתקופה של שנה. הורדה 

 1..11.7שהתקיים ביום  בשל מגיפת הקורונה הכריז בית הדין  על העונש במעמד הדיון .0

והודיע, לאחר קבלת הסכמת הצדדים,  שנימוקי גזר הדין ישלחו אליהם בהמשך. להלן  

 הנימוקים:

 

 כתב האישום

 :להלן עובדות כתב האישום המתוקן בו הודה הנאשם והורשע .5

להב  –במועדים הרלוונטיים לכתב האישום שירת הנאשם כחוקר ביחידת 'אתגר'  .א

077  . 

המכונה בחשד למעורבותה ברשת הלבנת הון )נעצרה המתלוננת  7.10..1ביום  .ב

פרשת טלגראס(. במהלך תקופת מעצרה נחקרה תחת אזהרה מספר פעמים. 

, מספר פעמים במהלך תקופת מעצרה שמר הנאשם על המתלוננת, בין חקירותיה

ולפרקי זמן שאינם ידועים במדויק למאשים. במהלך השמירות ניהלו הנאשם 
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כנן אינו ידוע במדויק ווהמתלוננת שיחות על מעצרה, כמו גם שיחות חולין שת

 למאשים.

כנגד המתלוננת כתב אישום ובקשה  ובמועד שאינו ידוע במדויק, לאחר שהוגש .ג

למעצר בית, מצאה המתלוננת  הלמעצר עד לתום ההליכים, ולאחר שהיא שוחרר

בכיס מכנסיה, שהיו בשקית שבה החזיקה ציוד אישי במהלך תקופת מעצרה, פתק 

ועליו שמו הפרטי של הנאשם ומספר הטלפון שלו. לנאשם הייתה גישה לשקית 

 ולתוכנה.

ה ידועה במדויק למאשים, בהיותה בתנאים מגבילים שעה שאינ, ב5.10..בתאריך  .ד

של מעצר בית, יצרה המתלוננת קשר טלפוני עם הנאשם, באמצעות מכשיר הטלפון 

הסלולרי של אחותה. בשיחתם סיכמו השניים כי הנאשם יבוא לבית המתלוננת. 

הנאשם לא עדכן את מפקדיו בדבר השיחה או בדבר הגעתו הצפויה לבית 

 נת.המתלונ

בהמשך לאמור לעיל, הגיע הנאשם לבית המתלוננת, בשעות הלילה, שלא במסגרת  .ה

תפקידו וללא שעדכן את מפקדיו. הנאשם שהה בבית המתלוננת מספר שעות 

במהלכן שוחחו השניים, ובין היתר אמרה המתלוננת לנאשם שהפרקליטות עושה 

וננת לנאשם לה עוול. כמו כן שתה הנאשם בירה. במהלך שהותו סיפרה המתל

שהיא במחזור ובהמשך אמרה לו "אתה יודע שאפשר לעשות דברים אחרים". 

הנאשם נכנס עם המתלוננת לחדר השינה שלה. בשלב מסוים במהלך הפגישה, 

בעודם יושבים על הספה בסלון, נישק הנאשם את המתלוננת בפניה וזו נרתעה 

 לאחור.

דה במעצר בית, כאשר גם למחרת היום שב הנאשם והגיע לבית המתלוננת, בעו .ו

 בהזדמנות זו עשה כן שלא במסגרת תפקידו וללא שעדכן את מפקדיו.

בחלוף כשבוע, הגיע הנאשם בפעם השלישית לבית המתלוננת, בעודה במעצר בית,  .ז

 שלא במסגרת תפקידו ובלא שעדכן את מפקדיו.

במהלך אחד המפגשים ביניהם אמרה מתלוננת לנאשם כי אם הנושא המשפטי לא  .ח

יתנהל לשביעות רצונה היא יכולה לרדת מן הארץ ושהדבר אפשרי דרך ירדן או 

 מצרים והנאשם השיב לה שלא כדאי לה לנסות.

ביניהם הנאשם  ונוסף על האמור, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שוחח .ט

והמתלוננת באמצעות שיחות והודעות ביישומון "ווטסאפ". הנאשם מחק את  

 ללו ממכשיר הטלפון הסלולרי שלו.השיחות וההתכתבויות ה

מעשיו כמתואר לעיל התנהג הנאשם באופן שאינו הולם שוטר ואשר יש כדי לפגוע ב .י

"איסור קיום  19.97.90בתדמית המשטרה וכן לא מילא אחר הוראות נוהל אמ"ש  

 .קשרים חברתיים העלולים לפגוע בתדמית המשטרה"

 טיעוני התביעה וראיותיה לעונש

דגישה התובעת כי התביעה רואה את התנהגות הנאשם, כמתואר בכתב הבפתח דבריו  .7

האישום, בחומרה יתרה ובמדרג העליון של רף החומרה של  עבירת התנהגות שאינה הולמת 

שוטר. מדובר בחוקר ביחידת אתגר, בחקירה מורכבת ומתוקשרת, בארגון שמוגדר כארגון 
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שטרתי והארגוני ויתר האינטרסים פשע והנאשם שם את עניינו הפרטי לפני כל המאמץ מ

שקיימים ברקע. הנאשם, שנחשף למתלוננת עת שמר עליה במהלך החקירה, הכניס לחפציה, 

אליהם הייתה לו נגישות,  פתק ובו שמו ומספר הטלפון הנייד שלו, הגיע לביתה, בשלוש 

הל הזדמנויות שונות, במהלך מעצר הבית שלה, התנהל שם כפי שתואר בכתב האישום וני

איתה התכתבות באמצעות הודעות אותן מחק מהנייד שלו. עוד הדגישה התובעת את 

החומרה של אמירות המתלוננת בהקשר למשפט שמתנהל נגדה, פעם אחת שהפרקליטות 

עושה לה עוול ופעם שנייה לעניין עזיבת הארץ. לדבריה, היו צריכות להידלק אצל הנאשם 

קר ביחידה הרלבנטית, היה צריך לרוץ למפקדים אלפי נורות אדומות. שוטר, בוודאי חו

ולדווח על כך, שכן בנסיבות מסוימות דברי המתלוננת לעניין עזיבת הארץ יכולים היו 

להביא למעצרה מחדש מחשש להימלטות. מעבר לכך, התנהגות הנאשם בבית המתלוננת 

הר המידות רומסת ברגל גסה כמעט כל ערך מערכי הארגון ובהם: מקצועיות, ערכיות, טו

ויושרה. עוד הוסיפה וציינה כי היא בטוחה שהנאשם הבין שהתנהגותו פסולה אבל החליט 

לשים את עניינו הפרטי לפני הכל. חומרה יתרה נוספת ישנה בעצם העובדה שמדובר על 

התנהגות שחוזרת על עצמה, שלוש פעמים ומחיקת ההודעות והשיחות שהוחלפו בין 

 השניים. 

יינה כי אין לו רישום משמעתי והערכותיו התקופתיות הן: בשנת בהתייחס לנאשם צ

"הולם  913." ובשנת 7"עולה על הדרישות  911.", בשנת ."עולה על הדרישות  910.

, הוצא הנאשם לחופשה 910.". לאחר תחילת החקירה, בחודש מאי .את הדרישות 

ובתפקידי כפויה עד לחודש ספטמבר באותה השנה, אז הוצב בתפקיד ע' קמב"ץ 

אבטחה למיניהם ובהמשך, כפי שעולה מדברי הנאשם, שב לשמש כחוקר. לאור כל 

האמור עותרת התביעה להשתת עונש של נזיפה חמורה והורדה בדרגה אחת שלא 

לתקופה קצובה. עוד ציינה כי התביעה ערה לכך שמדובר בענישה מכבידה ולא נפוצה 

הגת צעד קדימה ובמקרה דנן, מאחר אך התביעה סבורה שצריך לקחת את הענישה הנו

ומדובר בהפרה  של  הערכים ושל כל מה ששוטר בנוי עליו, הפרה כל כך גסה שצריכה 

לקבל ביטוי בענישה מתאימה. עוד הדגישה כי רוב רובו של הארגון מורכב משוטרים 

ערכיים, ישרים שייעודם הוא שירות הציבור אך כאשר הציבור מסתכל על הארגון, די 

ר אחד שמכתים את הארגון וגורם לנזק תדמיתי. מעבר לכך, לדבריה, יש לקחת בשוט

בחשבון גם את הנזק הפוטנציאלי שיכול היה להיגרם לחקירה עצמה ולהתנהלות 

ההליך הפלילי של המתלוננת ושל כל הפרשה.  לשאלת בית הדין הבהירה כי המשמעות 

, כאשר הפז"ם בין הדרגות . של הורדה בדרגה לא קצובה היא הורדה לדרגה של רס"ל

שנים והנאשם היה אמור לקבל את הדרגה הבאה בעוד כשנה. מסימולציית  3עומד על 

השכר שהגישה התובעת עולה כי המשמעות הכלכלית של הורדה בדרגה עומדת על סך 

 ש"ח ברוטו לחודש. 1,139-של כ

 

 טיעוני ההגנה וראיותיה לעונש

ר' מחלק  בחצי השנה האחרונה, מפקדו של הנאשםמטעם ההגנה הגיע להעיד כעד אופי  .3

שסיפר על עבודת המחלק שעוסק בחקירת פרשיות מורכבות בנושאי  ,ביחידת אתג"ר

אמל"ח; חקירות שדורשות הפעלת כלל האמצעים של אגף החקירות והמודיעין ואורכות 
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ל עליו לרב זמן רב. לדבריו, הנאשם חוקר מאוד מקצועי, ידען, "ראש גדול", ניתן להטי

זמין כל העת ונכון לבצע כל , משימות מורכבות תוך ידיעה שהן יבוצעו על הצד הטוב ביותר

וכחוקר שחתום על  משימה. עוד הסביר כי הנאשם יודע להפעיל את כלל יכולות החקירה,

לכל דבר ועניין ואחראי על כל תקלה, במידה ונגרמת במהלך ניהול התיק. התיק הוא מנהל 

זאת בצורה מצוינת וניתן לסמוך עליו במאת האחוזים. עוד העיד כי  עושה לדבריו, הנאשם

ימים  הוא קצר שם שבחים ור'  19-גם כאשר הנאשם תגבר, לאחרונה, יחידה אחרת במשך כ

המפלג כתב לנאשם מכתב הערכה.  לעניין שירותו בחיל העיד הקצין כי, בהתעלם מהמקרה 

ם עתיד ורוד והוא מועמד ראוי ומצוין לצאת דנן, הנאשם הוא מסוג החוקרים שנכון לה

לקורס קצינים והוא רוצה להאמין שדלת זו לא נסגרה בפני הנאשם. לדבריו הנאשם הוא 

שוטר מעולה, שטוב שיש כאלה ואין לארגון הרבה שכמותו. בהתייחס לאישיותו של הנאשם 

כימים והנאשם הוא סיפר כי הוא עובד איתו מזה כחצי שנה באופן מאוד אינטנסיבי, לילות 

אדם מאוד ערכי. עוד ציין כי הנאשם דיבר על המקרה נשוא כתב האישום והביע חרטה 

אמיתית. המשפט יושב כאבן ריחיים על צווארו של הנאשם, הגם שאין לכך ביטוי בעבודתו 

היומיומית ובסופו של יום הוא סבור שהעונש צריך להיות מידתי. הנאשם משלם מחיר 

עותו, לקח אחריות ומעבר למישור האישי של הנאשם, לדברי העד הארגון מאוד כבד על ט

 ירוויח אם נצליח להרים אותו. בד בבד עם הסטירה צריך הנאשם גם לקבל חיבוק.

הסנגור הדגיש בפתח דבריו כי הדברים והפעולות שביצע הנאשם אינם ראויים, אינם נכונים  .1

אינה נמצאת בעולם של המתמטיקה ואין להקל בהם ראש. יחד עם זאת, גזירת הדין 

והמשוואות, בו אך תשובה אחת נכונה, אלא מצויים אנו בעולם בו מרווח שיקול הדעת, 

הנסיבות, תנאים כאלו ואחרים יוצרים מארג שלם שצריך להילקח בחשבון. עוד ציין הסנגור 

פני בית כי תיק זה החל דרכו בעולם אחר, שלא בפני בית הדין ולא בכדי הוא נמצא כעת ב

הדין לאור תרומתו הכנה והאמיתית של הנאשם למציאת האמת בתיק זה. הנאשם, עוד 

בשלב החקירה במח"ש שיתף פעולה באופן מלא, מסר את גרסתו גם בשאלות הקשות ומסר 

את כל האמת, גם את הנעים וגם את הלא נעים. עוד ציין, כי דברי התובעת באשר 

סברות ובספקולציות ולא זה המקום להעלותם. לפוטנציאל הנזק לחקירה, עניינם ב

שנים. מצד אחד תקופה שאינה  5 -בהתייחס לנאשם סיפר כי הוא משרת במשטרה מזה כ

ארוכה אך מצד שני בתקופה זו צבר לזכותו זכויות רבות במשטרה הן במישור המקצועי, הן 

ובר למועד במישור הערכי, הן במישור הביצועי והן במישור הרווח למשטרת ישראל. ע

האירוע מצוי היה הנאשם לפני גיבוש לקורס קצינים, דהיינו בשלבים מתקדמים לקראת 

כניסה לקורס ואף לאחר האירוע, עוד טרם ידע מה יהיו האישומים כנגדו המשיך בשירות 

איכותי, תוך רצון לתת ולהעניק, חרף האירועים הלא קלים אותם חווה. התנהלות זו אך 

יוחד של הנאשם, כפי שאף עולה הן משנות שירותו במשטרה כמו גם מעידה על אופיו המ

משירותו הצבאי ביחידה קרבית ומשירותו בתפקידי ביטחון טרם גיוסו למשטרה. לאורך כל 

השנים קיבל הנאשם מכתבי הערכה, המלצה ומסמכים שונים המעידים על האמור, אסופת 

 מסמכים שהוצגה בפנינו.

של הנאשם, ללא צל של ספק, הם מעשים שלא היו צריכים עוד הוסיף הסנגור שמעשיו 

להתבצע ומדובר בכישלון אישי. המוצא מכישלון יכול להיות בשני אופנים: האופן הקל 

והפשוט הוא שבו אתה נופל ואינך קם, זהו כישלון מוחלט. האופן השני הוא אדם 
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יך ללכת שפוף שנכשל אך מבקש בכל מאודו לקום, לא בגב זקוף ובראש מורם אלא ימש

אך על רגליו כשהוא יודע  ומודה בטעות שביצע, יום אחר יום. אמירת הנאשם "טעיתי"  

ולקיחת האחריות אינן רק בפני ביה"ד אלא מדובר בעונש שאינו נספר, אך קיים, 

 יודעים זאת ביחידה בה הוא משרת ובסביבה בה הוא נמצא ומדובר במשא כבד.

בהתייחס לדברי עד האופי הדגיש הסנגור כי העד, קצין משטרה, מפקדו של הנאשם, 

הוא שליח ציבור והוא רואה לפניו אינטרסים רבים לא רק האישי והפרטי אלא גם 

היחידתי והמערכתי, ולדברי העד, חרף הנסיבות ולמרות הכל, הוא רואה את עתידו של 

 הנאשם בארגון.

אמרה התובעת ובצדק שהמשטרה היא לא גוף פרטי והמסר  זאת ועוד, הסנגור ציין כי

כלפי חוץ, כלפי הציבור וכלפי השוטרים הוא חשוב, אך בשונה מעמדתה, לגישתו ניתן 

ללמוד ממישור המשפט הכללי, לא המשמעתי, ולפיו אדם שעבר שיקום, גם בעבירות 

גור, כי כאשר חמורות, יכול לשנות את עונשו ועתידו. בהשוואה מאוד גסה, טען הסנ

רואים אדם שמעד, שהביע חרטה כנה ולקח אחריות מלאה, על הנוח והקשה, זו הפנמה 

של העבירה וחומרתה וזהו מסר גם לשוטרים וגם לציבור. מסר חיובי ובעל  משקל רב 

המלמד כי גם טועה יכול ויתקן וגם שוגה יחזור לדרך הישר, והענישה, צריך שתהא 

ננה ענישה דקלרטיבית אלא היא ענישה שתלווה את הנאשם מידתית. הורדה בדרגה, אי

שנים רבות קדימה ומדובר בענישה בעלת פגיעה כלכלית כבדה. בנוסף ציין הסנגור כי 

בדרך כלל נקבעת תקופה קצובה למשך ההורדה בדרגה ולאדם נדרשת ידיעה היכן 

ייחס לפסיקת נקודת ההתחלה והיכן נקודת הסוף, זהו עיקרון משפטי ראוי. הסנגור הת

ביה"ד באירועים אחרים וציין שגם במקרים שבהם תדירות האירועים הייתה רבה 

יותר, קצב ביה"ד את העונש או ביצע שילוב בין הורדה בדרגה בפועל ועל תנאי. לסיכום 

דבריו ביקש מבית הדין שהאיזון הנכון יהיה כזה, שלא יגרום לנאשם קריסה כלכלית, 

ה תפסיד אדם ולא תרוויח, שכן רצונו של הנאשם להמשיך שלא ייוצר מצב בו המשטר

ולתת  שירות לציבור ורצון מפקדו להמשיך ולקדמו. לדבריו, ענישה מתונה בכל הקשור 

להורדה בדרגה, תהיה אבן דרך ולא מכשול, לא תפגע באמון הציבור ולא תפגע במסר 

ועבר, שכאשר לכלל השוטרים, אלא דווקא תעביר את המסר הנכון שצריך להיות מ

אדם כושל, יש דרך חזרה ויש דרך תיקון. כתימוכין לעתירתו הגיש הסנגור אסופת 

 פסיקה.

הנאשם בפתח דבריו לפנינו ציין כי הוא מתבייש בעצם ההגעה שלו למעמד זה, הוא מבין את  .0

החומרה, את המשמעות וההשלכות של מעשיו וקיבל על עצמו את האחריות למעשים אלה 

ראשונה במח"ש, בהמשך לאורך כל הדרך ועד לסוף ימיו. עוד ציין כי הוא כבר בחקירה ה

רצה להגיע למעמד זה מתוך הסכמה עם התביעה לאור הבנתו את החומרה ומשמעות 

הדברים. לדבריו, הוא קיבל על עצמו להיות מישהו שיודע להציב גבולות וסייגים לא רק 

ויודע להיזהר בצוננים. בהתייחס למצבו  לעצמו אלא גם לסובבים אותו כמי שנכווה ברותחין

האישי והמשפחתי ציין כי הוא נשוי ואב לשלושה ילדים, מצבו הכלכלי דחוק והם 

מתקיימים מהיד אל הפה. הנאשם הוסיף וסיפר כי חזר לשמש חוקר ביחידת אתגר, באותו 

בהמשך  . לדבריו, לאורך כל השנים החל משירותו הצבאי, 910.המקום, כבר בחודש נובמבר 

במשרד רוה"מ ובמשטרה הוא נרתם לכל משימה, זו דרכו, משתדל להיות מסור למשימות 
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ולתיקים, אוהב מאוד את שעושה והיה רוצה להמשיך ולהתקדם ולתרום באופן שבו תרם 

 עד היום.

 דיון

ערכי משטרת ישראל נגזרים מהחזון והייעוד של הארגון, מעצבים את התשתית המוסרית  .98

הארגון כלפי כלל הציבור. לא אחת שב בית הדין והדגיש  רמים למיצובלפעילותו ותו

בפסיקותיו כי הצטרפות לשורות הארגון משמעה אימוץ אורח חיים. שוטר הוא שוטר בכל 

שעות היממה, בין אם הוא בתפקיד ובין אם לאו ופועל יוצא מכך הוא שנדרש משוטר לאמץ 

אורחות חייו. במקרה שלפנינו כשלו של ולהפנים את ערכי המשטרה ולנהוג לאורם בכל 

הנאשם כפול ומכופל, הן בכך שניצל את ההיכרות בינו לבין המתלוננת, היכרות שנולדה 

בכתב  מעצם ביצוע התפקיד, ליצירת קשר ביניהם והן בכך שהמשיך בקשר, כפי שמתואר

 האישום, שלא במסגרת תפקידו וללא עדכון מפקדיו.

במעשים המצויים ברף הגבוה של עבירת ההתנהגות שאינה התביעה טענה ובצדק שמדובר  .99

הולמת שוטר וטוב עשתה ההגנה שהדגישה כי מעשי הנאשם אינם ראויים, אינם נכונים 

 ומהווים כישלון אישי של הנאשם, ובמה דברים אמורים:

תה בכך שהוא שמר לדההיכרות בין הנאשם למתלוננת הו ,כפי שפורט בכתב האישום

 ,צרה ובזמן זה ניהלו השניים שיחות על המעצר כמו גם שיחות חוליןעליה במהלך  מע

שתוכנן אינו ידוע במדויק למאשים. לו בכך היה מסתיים הקשר בין השניים ספק אם 

 לדווח ,במקרה הצורך מקפיד,ניתן היה להטיל דופי בהתנהלות הנאשם, ובלבד שהיה 

ו היוותה אך את יריית למפקדיו. למרבה הצער היכרות ז על תוכן דברים שנאמרו

 הפתיחה להתנהלות הכושלת של הנאשם.

זק הציוד האישי של המתלוננת והכניס וח, כחוקר, לשקית בה הגישתוהנאשם ניצל את 

פתק עם שמו ומספר הטלפון שלו. כל בר דעת יכול להסיק מכך שעשה כן  כיס מכנסיהל

ר לאחר שתשוחרר מתלוננת ליצור עימו קשה , שלא לומר לעודד אתעל מנת לאפשר

המתלוננת כתב אישום ובקשה למעצר והיא   נגד מהמעצר. ואכן כך קרה. לאחר שהוגש

 ,בית, הושבו לה חפציה האישיים לרבות הפתק שהוסתר בכיס מכנסיה שוחררה למעצר

 בהמשך היא יצרה קשר טלפוני עם הנאשם בסופו סיכמו השניים כי הלה יגיע לביתה.ו

יום עצרה של המתלוננת ארכה כשבועיים, החל מתקופת ממכתב האישום עולה כי 

אך, , כך שחלף פרק זמן לא קצר 5.10..נוצר ביום  בין השניים . הקשר הטלפוני7.10..1

עולה בברור כי  ,נהפוך הוא בו די כדי שהנאשם יבין את טעותו.לא היה למרבה הצער, 

התכתבויות הנאשם היה מודע לחומרת התנהלותו שהרי מחק את התרשומות וה

 שהתנהלו ביניהם.

חומרה נוספת רואים אנו בעליית המדרגה ביחסים בין השניים שבאה לידי ביטוי בביקוריו  ..1

של הנאשם בבית המתלוננת, בשהייה היחסית ממושכת שארכה מספר שעות, בשתיית 

אין ונדגיש כי נישק אותה.  מפגש הראשון אףהבירה, בכך שנכנס עימה לחדר השינה וב

, שאירעו בפרק זמן של כשבוע. אכן ,בשלושה ביקורים שונים אביקור חד פעמי אלמדובר ב

חוקר באחת היחידות המיוחדות של המשטרה, ינהג באופן  קשה להאמין שחוקר, במיוחד

שכזה עם חשודה בפרשייה אותה חקר, שהוחלט להגיש נגדה כתב אישום והנמצאת במעצר 

 בית.  
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שבמהלך הפגישות הללו שוחחו השניים על ענייניה עוד יש לזקוף לחומרה את העובדה  .17

המשפטיים ובמסגרת זו הלינה המתלוננת על יחס הפרקליטות כלפיה ולאחר מכן ציינה כי 

אם הנושא המשפטי בעניינה לא יתנהל לשביעות רצונה היא יכולה לרדת מן הארץ דרך ירדן 

אמירה שכזו מן הנמנע ש לאאו מצריים. לעניין זה מצאנו טעם בדברי התובעת שציינה כי 

 ,יכולה הייתה להקים עילת מעצר חדשה כנגד המתלוננת בחשד להימלטות מן הדין. דא עקא

ין בהנאשם לא דיווח למפקדיו לא על קיום המפגשים ולא על תוכן הדברים שהוחלפו 

ודוגמא אישית, שמירה על החוק  תהשניים ובכך רמס ברגל גסה ערכים בסיסיים כגון אחריו

 יושר ואמינות. -בוודאי פתו וואכי

עוד יש לזקוף לחובת הנאשם את העובדה שלא דיווח למפקדיו והסתיר מהם הן את קיום  .10

 הקשר והן את  תוכן השיחות והדברים שאמרה המתלוננת.

לפיהן  19.97.90זאת ועוד, הנאשם הורשע גם בעבירה של אי קיום הוראות נוהל אמ"ש   .15

רתי עם מי שידוע לו כי הוא עבריין ועליו להימנע מקשר אסור לאיש משטרה לקיים קשר חב

 חברתי העלול לפגוע בתדמית המשטרה ובאמון הציבור בה. 

עולמו של השוטר צריך להיות נקי מכל קשר עם עולם העבריינות. זו בחירה ערכית 

שמשפיעה, מעצם טיבה, על בחירות חברתיות. ברי, כי כל קשר בין שוטר למי שמעורב 

בריינות, הוא פסול ובעייתי ויש בו כדי לפגוע פגיעה קשה באמון הציבור בעולם הע

בטוהר פעולותיה של המשטרה. העדר משוא פנים, מקצועיות, יושר וטוהר מידות הם 

אדני יסוד בביסוס אמון הציבור בכך שכל פעולה וחקירה תעשה בהגינות, בענייניות, 

 רת.בלא משוא פנים ובלא העדפה כלשהי, אישית או אח

הייתה לגרום   התובעת התייחסה בטיעוניה לפוטנציאל הנזק שהתנהלות מעין זו עלולה .17

לחקירה עצמה ולהליך הפלילי, אך אל מול השערות אלה, בין אם הן נטועות בניסיון החיים 

ובין אם לאו, לא ניתן להתעלם מהעובדה הברורה שלא יוחס לנאשם בכתב האישום,  דבר  

 כלשהו לעניין זה. 

האמור לעיל מתייחס למעשה, לחומרת התנהלות הנאשם ולמשמעויות הנילוות למעשיו.  כל .13

עם זאת בבואנו לגזור את הדין עלינו לשים על כפות המאזניים את הנסיבות לקולא, שהן 

כבדות משקל במקרה זה. בראש ובראשונה הודאת הנאשם החל מהחקירה במח"ש, 

ו  על הדברים הקשים והלא נעימים וכלה במסגרתה, כפי שציין הסנגור, מסר את גרסת

בהודאתו בפנינו, בחרטה הכנה שהביע, בהפנמת הכשל ובלקיחת האחריות המלאה. כן שמנו 

אל מול עינינו את טיב שירותו האיכותי והמיטבי לאורך  כל שנות שירותו, שבאו לידי ביטוי  

ה בחודש מרץ בהעדר עבר משמעתי, בהערכותיו התקופתיות, שבאחרונה שבהן, שנערכ

, כתב עליו מפקדו את הדברים הבאים: "שוטר בעל מוטיבציה להצלחה, פועל בצורה 9.9.

שקולה ואחראית, חרוץ, מקצועי ואהוב על חבריו, מבצע את המוטל עליו לשביעות רצון 

מפקדיו", הן בהערכות העמיתים הגבוהות שקיבל לאורך השנים, בתעודות ההערכה 

רך השנים ובדברים שכתבו עליו מפקדיו מהם בחרנו לצטט וההוקרה, בראיונות  לאו

ממכתבו של רמ"פ חקירות אתגר סנ"ץ רביבו: "אני משמש כר' מפלג חקירות ביחידת אתגר 

מזה כחצי שנה. עם כניסתי לתפקיד שוחחתי עם השוטר ולמדתי להכירו ובכלל זה הייתי 

ם אישיים גבוהים, משקיע מודע לתיק המשמעתי המתנהל כנגדו. מדובר בשוטר בעל נתוני

ותורם רבות מזמנו ומרצו לטובת הצלחת המפלג והיחידה ובעל מוטיבציה גבוהה מאוד 
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להתפתח בפן האישי ולתרום ככל שניתן להצלחת המפלג בפרט והיחידה בכלל. בתקופה בה 

אני משמש כר' מפלג הבחנתי כי למרות הקושי האישי הגדול בו השוטר מצוי כיום בשל 

י עומד כנגדו תיק ביד"מ המשיך ותיפקד באופן מעורר כבוד תוך שהוא ממשיך העובדה כ

בעבודתו במלוא המרץ והתשוקה ולא מניח לעובדה זו להפריע לו בהתנהלות היומיומית 

בעבודה. יש לציין כי השוטר נשאר לויאלי לארגון, אינו מדבר סרה ומבין כי עשה טעות 

שבו הוא נמצא )אי יציאה לקורסים משמעותיים/ ומשלם עליה כבר כעת עד יסתיים ההליך 

ארוכים(. השוטר מקובל ואהוב על חבריו ומוערך מאוד על ידי מפקדו האישי. לתחושתי, 

אירוע מסוג זה  –השוטר הבין, הפנים והתבגר רבות מאז קרה האירוע ואין לי ספק שכיום 

מפורט לעיל, וסיפר על או אחר לא יקרה בשנית". מפקדו הישיר של הנאשם העיד בפנינו, כ

מקצועיותו הרבה של הנאשם, מסירותו לעבודה, ציין כי אין שוטרים רבים כמוהו, כי 

האירוע נשוא כתב האישום יושב כאבן ריחיים על צווארו של הנאשם והביע תקווה שדלת 

הקידום והעתיד הוורוד שהיו מובטחים לו טרם האירוע לא נסגרו כליל וכי העונש שיוטל על 

שם יהיה מידתי. עוד נתנו דעתנו לעובדה שהנאשם שהושעה עם פתיחת החקירה, הנא

, בתחילה כקמב"ץ ותוך כחודשיים, 910., הוחזר לעבודה בחודש ספטמבר 910.בחודש מאי 

בחודש נובמבר באותה השנה, לתפקיד חוקר ביחידת אתגר. זאת ועוד, הונחו בפנינו 

צטיירת תמונה דומה של עובד מקצועי, מסמכים מתקופת שירותו במשרד רוה"מ מהם מ

מסור, מתפקד היטב במצבי לחץ, מקפיד על משמעת ומשקיע מאמצים להגיע לרמת הישגים 

גבוהה ושמהווה דוגמא אישית בהתנהלותו. מכל האמור ניתן לומר כי כשלו של הנאשם, 

נעלם  חמור ככל שיהיה, מהווה חריג בנוף חייו והתנהלותו. לסיום פרק זה נציין כי לא

 מעינינו מצבו המשפחתי והכלכלי.

כידוע, וכפי שנקבע בפסיקה, תכלית הדין המשמעתי היא כפולה; להרתיע שוטרים אחרים  .11

מלעבור עבירות משמעת ולשקם את אמון הציבור. התובעת עתרה להשתת עונש של נזיפה 

א חמורה והורדה בדרגה אחת שלא לתקופה קצובה בציינה שמדובר בענישה מכבידה ול

נפוצה אך לתפיסתה, יש לקחת את הענישה הנוהגת בבית הדין צעד קדימה בוודאי במקרה 

דנן, בו מדובר בהפרה גסה של הערכים ושל כל מה ששוטר בנוי עליו. עוד הדגישה כי רוב 

רובו של הארגון מורכב משוטרים ערכיים, ישרים שייעודם הוא שירות הציבור אך כאשר 

די בשוטר אחד שמכתים את הארגון וגורם לנזק תדמיתי. מנגד,  הציבור מסתכל על הארגון,

עתר הסנגור להשתת עונש מידתי תוך שקלול השיקולים לקולא ובכלל זה חרטת הנאשם, 

 לקיחת האחריות, טיב שירותו ואישיותו.

לא קלה היא מלאכת גזירת הדין, שכן אין מדובר בנוסחה מתמטית אלא באיזון 

וונטיים. עמדת התביעה ולפיה צריך לקחת את הענישה ושקלול כל השיקולים הרל

הנוהגת צעד אחד קדימה היא לגיטימית. ואולם, יישום מדיניות זו, לטעמנו וכפי 

 שעולה מהפסיקה, צריך להיעשות  "צעד לאחר צעד". 

מעבר התביעה מעתירות להשתת עונשים של הורדה בדרגה למשך חודשים ספורים 

ורדה בדרגה לתקופה לא קצובה שמשמעה, במקרה זה, לעתירה החמורה ביותר של ה

הורדה בדרגה  בפועל לתקופה של למעלה מחמש שנים, הוא בלתי סביר, בלתי ראוי 

ובמקרה דנן אף שרירותי. לא זו אף זו יש בעתירה, כשלעצמה, לגרום לפגיעה קשה 

 באמון הציבור בהתנהלות המשטרה, ונסביר למה מכוונים דברינו:
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ע את העונש הראוי, אנו לוקחים בחשבון את מכלול השיקולים לחומרה בבואנו לקבו

ולקולא, כפי שפורטו בהרחבה לעיל. מכלול השיקולים הקשורים הן למעשה והן 

לעושה. כשם שאיננו מתעלמים מחומרת המעשים, ראוי, לטעמנו, במסגרת כלל 

בודתו השיקולים לקולא אף להביא בכלל חשבון את העובדה שהנאשם, שהושב לע

כחוקר ביחידת אתגר חודשים ספורים לאחר קרות האירוע, הצדיק את האמון שניתן 

בו, וכפי ששמענו ממפקדיו הוא מתפקד ביחידה לעילא ולעילא. הן מפקדו הישיר והן 

הממונה ציינו כי הנאשם לקח אחריות, הפיק את לקחו, מתפקד במסירות ובלויאליות 

שאין רבים כדוגמתו.  כל דברי השבח הללו למערכת, הוא שוטר מעולה ומקצועי, 

נאמרו על ידי מפקדים שידעו על קרות האירוע ועל ההליך המשפטי המתנהל כנגד 

הנאשם. לא ניתן ולא ראוי להתעלם ממצב דברים זה. כשלו של הנאשם חמור ביותר, 

על כך אין מחלוקת. עם זאת  הוא הודה בכשלו, לקח אחריות מלאה, נשאר נאמן 

ועשה כל שביכולתו לתרום, לשרת את הציבור ולמלא את תפקידו על הצד למערכת 

הטוב ביותר. עתירת התביעה, לטעמנו, לא הביאה בכלל חשבון ואיזון את מכלול 

הנתונים הללו ונשאלת השאלה, אימתי יעמדו לשוטר מקצועיותו, שעות העבודה 

שטרה, המסירות הארוכות והממושכות, המחיר האישי והמשפחתי הנגזר מהשירות במ

 לתפקיד, לארגון ולשירות לציבור אם לא ביום פקודה?  

זאת ועוד, מה המסר שמועבר לציבור באי מתן משקל ראוי לכל אלו, להודאה וחרטה 

כנה ואמיתית, לקיחת אחריות מלאה, הפנמת הכשל, מסירות ותרומה לכלל?  אם 

תקן את העוול ולתרום הארגון אינו שם ליבו למאמצי שוטר שכשל לכפר על כשלו, ל

לארגון ולכלל, האם אזרח מן השורה שכשל יקבל יחס אחר או שונה? אבן יסוד 

 בתדמית המשטרה וביסוס אמון הציבור בה הוא הגינות, שוויון ומידתיות.

 

למעלה מן הצורך נבהיר כי אחד מעקרונות היסוד העומדים בבסיס תורת הענישה הוא 

ימיני נ'  03/19..זה יפים הדברים שנקבעו בע"פ  עקרון אחידות הענישה, ולעניין 

 :מדינת ישראל

דעתו לרף הענישה  "..בבוא בית המשפט לגזור עונשו של אדם, עליו ליתן

המקובל. חשיבותו של עקרון זה נעוצה בצורך להבטיח את קיומו של עקרון 

שוויון הנאשמים בפני החוק ושמירת אמון הציבור בהליך הפלילי...מובן הדבר 

ופשיטא כי רשאי בית שאין בית המשפט כבול לעולם לרף הענישה הנוהג, 

העלאת רף ..רף הענישה. המשפט, כשהשעה צריכה לכך, להחמיר ולהעלות את

הענישה צריכה להיעשות בהדרגתיות, תוך בחינה כפולה של רף הענישה 

, הן ביחס לעבירות הקונקרטיות שבפניו, והן ביחס לעבירות אחרות בדיני הנוהג

העונשין. הצורך בבחינה כפולה מעין זו הוא ברור: האחת נדרשת על מנת לשמור 

תו עונשים דומים על אלה המבצעים על עקרון אחידות הענישה, למען יוש

על  של כל מקרה(. הבחינה השניה נדרשת עבירות דומות )בהתאם לנסיבותיו

מנת לשמור על קיומו של מדרג ענישה הגיוני בין העבירות השונות, כך שלא 

שא בעונש כבד מאלמוני יייוצר מצב בו פלוני אשר הורשע בעבירה מסוימת, י

 . )ההדגשות לא במקור(.ר"אשר הורשע בעבירה חמורה יות
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 עקרונות אלה יפים ונכונים אף לענישה במסגרת הדין המשמעתי.

 

לאור כל האמור מצאנו כי העונש הראוי וההולם במקרה שלפנינו הוא נזיפה חמורה 

והורדה בדרגה אחת בפועל למשך שנה. שנה שבה יום יום יישא הנאשם כאות קין את 

 לכלל הציבור. שנה ותו לא. כשלונו ואת תשלום חובו לארגון ו

 שופט _______________ שופטת ____________ 

 נ"ץ תומר ברנרס  סנ"ץ תמר עמית

 

 דעת מיעוט, השופט  נצ"ם אברהם פרנקל:

מקובלים עלי רוב רובם של דברי חברי ולא אחזור עליהם. אדגיש רק את שתי הנקודות בהם 

 עמדתי שונה במעט מדעתם ומסקנתי מכך.

 

איסור קיום קשר חברתי עם עבריינים, במקרה זה לא מדובר  –לעיל  15בהתייחס לאמור בפסקה 

רק בעברין באופן כללי אלא בעברינית שהיחידה בה משרת השוטר פועלת נגדה. העברינית אינה 

"שם" בלבד שם המרוחק  מעולם התוכן היומיומי של הנאשם, אלא בפרשיה המטופלת בעת הזו 

 !  על ידי יחידתו

הפגיעה הפוטנציאלית. אכן הנזק לא התממש וכפי שחברי  –לעיל  17בהתייחס לאמור בסעיף 

כתבו בצדק, כתב האישום לא ייחס לנאשם דבר כלשהוא בענין זה. יחד עם זאת, ככול שהנזק 

הפוטנציאלי גדול יותר, אנו מצפים יותר מהשוטר. ככול שהאחריות והסמכות גדולים יותר, כך גם 

מ"י נ.  5.1/13והרמה הערכית הנדרשת. לענין זה ראו דברי כב' השופט בייסקי בע"פ  הצפיה

"ככול שגבוה יותר וחשוב יותר מעמדו של בעל התפקיד הממלכתי, כך חייבת לגבור שמואל עינב 

 אחריותו".

כל אחת משתי נקודות אלו בנפרד ועל אחת כמה וכמה צירופן, מוביל למסקנה כי העונש הראוי 

חודשי הורדה  11זה צריך להיות חמור יותר וכאמור עמדתי הינה כי יש להטיל על הנאשם  במקרה

 בדרגה. 

 דעתי כדעת חבריי.  –בהתייחס לרכיב הנזיפה החמורה 

 _________________  ראש ההרכב

 נצ"ם אברהם פרנקל                     

 סוף דבר

 :בדעת רוב הוחלט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים

 נזיפה חמורה -

 הורדה בדרגה אחת בפועל למשך שנה -

 , בלשכה.9.1.במרץ  11, ה' בניסן תשפ"א, יוםהניתן 

 מזכירות בית הדין תעביר נימוקי גזר הדין לצדדים.

 יום מהיום. 05זכות ערעור תוך 

שופטת ________________ ראש ההרכב _________________ שופט _______________

 סנ"צ תומר ברנר  נצ"מ אברהם פרנקל סנ"צ תמר עמית 
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       99928יק ביד"ם  בת  ית הדין למשמעתב

 ניצב משנה אברהם פרנקל –בפני: ראש ההרכב 

 סגן ניצב תמר עמית –השופטת 

 עו"ד ברוך רובין –השופט 

 

 המפקח הכללי

 באמצעות מחלקת משמעת

 נגד

 הנאשם: רס"ר אוריה דעי

 

 דין -גזר 

 

 כללי

בשימוש בכוח שלא  ,במסגרת הסדר טיעון ,במרחב דוד, הורשע על פי הודאתוהנאשם, סייר  .10

 .   997.-)א(  לתוספת הראשונה לחוק המשטרה, התשס"ו10כדין, עבירה  לפי סעיף 

במסגרת הסדר הטיעון שנכרת בין הצדדים הוסכם כי הנאשם יודה בכתב האישום  המתוקן  .9.

ן לעונש הגיעו הצדדים להסכמה חלקית, כפי בשנית ויורשע כמפורט לעיל ואילו לגבי הטיעו

 שיפורט בהמשך.

 לאחר שמיעת טיעוני הצדדים החלטנו לגזור על הנאשם את העונש הבא:  .1.

 .נזיפה חמורה 

  ש"ח. 388קנס בסך 

  93.5.2829הורדה בדרגה אחת לארבעה חודשים על תנאי, למשך שנה מיום ,

לתוספת הראשונה  )א(91והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה לפי סעיף 

 ויורשע בגינה במהלך התקופה או לאחריה.  2881-ולחוק המשטרה, התשס"

, 9.1..15.7בשל מגיפת הקורונה הכריז בית הדין  על העונש במעמד הדיון שהתקיים ביום  ...

והודיע, לאחר קבלת הסכמת הצדדים,  שנימוקי גזר הדין ישלחו אליהם בהמשך. להלן  

 הנימוקים:

 

 כתב האישום

 להלן עובדות כתב האישום המתוקן בו הודה הנאשם והורשע: .7.

לערך, הגיע  המתלונן לשער השבטים  וביקש להיכנס  9.:11בשעה  79.1.11בתאריך 

להר הבית. באותה העת נכחו במקום שני שוטרים שבדקו את תעודת הזהות של 

כך המתלונן. הנאשם הגיע למקום במטרה להחליף את אחד השוטרים במשמרת ואגב 

התפתח דין ודברים בינו לבין המתלונן, על רקע אירוע קודם שהיה בין השניים כשבוע 

קודם לכן. במהלך הדין והדברים בין השניים קילל המתלונן את הנאשם " האדה קאלב 

אנשאללה בעדין בניק אמו" )ר"ל 'זה כלב אחר כך אזיין את אמא שלו'(. או אז דחף 

והדף אותו לאחור. בסמוך לאחר מכן , נופף  הנאשם את המתלונן באמצעות חזהו
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הנאשם בידיו למול  המתלונן, בתנועה של שתי אצבעות ובתנועה של אצבעות קפוצות 

 כמחווה בפניו "חכה, חכה".

הנאשם דיווח לקצין המשמרת והלה הורה לו לעכב את המתלונן ולהובילו לנקודת 

את המתלונן בליווי שני  האריות הנמצאת בסמוך ושם לעצור אותו. הנאשם  הוביל

לוחמי מג"ב. בנקודה, לאחר שהודיע למתלונן על מעצרו, ניסה הנאשם לאזוק את 

המתלונן שהתנגד באופן שבו נופף בידיו, ולשם כך החזיק הנאשם באמצעות יד שמאל 

שלו את שתי ידיו של המתלונן ובאמצעות יד ימין הכה אותו בגופו והשכיב אותו על 

שורש כף ידו, כל זאת במידה שחרגה מן הסביר. כתוצאה מכך נחבל הרצפה תוך סיבוב 

נזקק לטיפול רפואי כולל תפרים ופונה בניידת לבית נגרמו לו חתכים, הנאשם בעינו, 

 החולים.

הנאשם הורשע בכך שבדחפו ובהדיפתו את המתלונן עשה שימוש בכוח  בלא סמכות 

יבוב שורש כף היד, עשה שימוש כדין ובהכאת המתלונן בגופו, השכבתו על הרצפה וס

 בכוח מעבר למידה הנדרשת.

 טיעוני התביעה וראיותיה לעונש

בפתח דבריו הדגיש התובע כי התביעה רואה את התנהגות הנאשם בחומרה. הנאשם עשה  .0.

שימוש בכוח שבעקבותיו נגרמו למתלונן חבלות. גם אם מדובר במתלונן שמקלל שוטר, 

למעצר, אין להתנהג כלפיו כפי שהתנהג הנאשם. בהתייחס מתנהג שלא כדין ומנסה להתנגד 

לנאשם ציין כי לחובתו שני רישומים משמעתיים בגין העמדה לדין בפני דן יחיד, האחד 

, שלא נמצא לגביו 10..15.1שעניינו עבירה שקשורה לקורונה ואילו השני מיום  9..19.0מיום 

הוערך בציון  9..19.7שנעשתה ביום פירוט. הערכותיו התקופתיות של הנאשם הן: בהערכה 

" .קיבל את הציון "עולה על הדרישות  19.7.10", בהערכה מיום 7"הולם את הדרישות 

". לאור זאת טען  7הוערך בציון "הולם את הדרישות   913.ואילו בהערכה מחודש ספטמבר 

וטר התובע כי בניגוד לשוטרים אחרים  העומדים לדין בפני בית הדין אין מדובר בש

שהערכותיו התקופתיות מעולות ולחובתו אף רישום משמעתי. לסיכום דבריו ובהציגו את 

כי נלקחו בחשבון התיקון המשמעותי שנעשה בכתב האישום  תובעהסדר הטיעון הסביר ה

כמו גם הודאת הנאשם ולקיחת האחריות הן בחקירתו והן בפני בית הדין. משכך ובמסגרת 

הצדדים הם עותרים במשותף להשתת עונש של נזיפה חמורה המתווה העונשי שהוסכם בין 

וכן להורדה בדרגה על תנאי, אלא שלעניין משך תקופת ההורדה ₪  599ופיצוי למתלונן בסך 

התביעה להשתת  עתרהבדרגה ואורך תקופת התנאי כל צד יטען באופן חופשי. לעניין זה 

 נים.עונש של שישה חודשי הורדה בדרגה על תנאי למשך שלוש ש

 טיעוני ההגנה וראיותיה לעונש

בסקרו את השתלשלות העניינים המתוארת בכתב האישום הדגיש הסנגור כי אין מדובר  .5.

במתלונן שהגיע באופן אקראי להר הבית. מדובר במתלונן שנמנה על יחידות הווקף 

שחבריהן עושים פרובוקציות במסגרת העלייה להר הבית וכי נגד המתלונן הוצאו צווי 

קה. זה הרקע למתח שהיה בין הנאשם למתלונן.  כן הציג בפנינו הסנגור שני גזרי דין הרח

נגזרו עליו שבעה חודשי מאסר בפועל   .7301/9שניתנו כנגד המתלונן כאשר בראשון  בת"פ 

בגין יידוי בקבוק תבערה אל עבר רכב שנסע בכביש סילוואן ואשר מתפקידו היה להגן על 

חודשי מאסר  11נדון המתלונן לעונש מאסר של  90/.77ני ת"פ בתי היהודים  ובתיק הש
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בפועל בגין התפרעות ותקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות. עוד ציין הסנגור כי מדובר 

בשירות במקום הכי לחוץ ומסוכן במשטרה, אזור שסבל מפיגועים  רבים  בגינם  אף 

לא כל אירועים קודמים שוטרים שילמו בחייהם. הנאשם משרת במקום זה כחמש שנים, ל

בגינם נחקר במח"ש או הועמד לדין. בהתייחסו להערכות התקופתיות הפנה לדברי 

המפקדים ששיבחו את הנאשם על כך שהוא מונע מאנשים כדוגמת המתלונן להיכנס להר 

הבית.  בהתייחס לעברו המשמעתי של הנאשם הפנה לכך שמדובר בעניין אחד בחיבוק או 

יחידה בניגוד לכללי הקורונה ובאשר לתיק השני, לדברי הנאשם  מתן נשיקה לחבר מה

עצמו, בהיעדר כל תיעוד אחר, מדובר על  מתלוננת שטענה שהוא דיבר אליה בצורה לא 

ראויה.  בהתייחס למצבו המשפחתי ציין כי הנאשם גרוש ומצוי בזוגיות שנייה, יש לו ילדה 

בת כשנתיים מבת זוגו הנוכחית. הסנגור מנישואיו הראשונים שמתגוררת בצפון ועוד ילדה 

הגיש מכתב שכתבה גרושתו של הנאשם ובו ציינה לטובה את עזרתו לה אל מול רשויות 

החוק. לסיכום דבריו הדגיש שמדובר בשוטר טוב, שעומד בלחצים קשים במקום בו הוא 

ם מוצב  ושבמקרה דנן מעד. הסנגור ביקש מבית הדין לכבד את הסדר הטיעון ולהקל ע

 הנאשם לגבי אורך תקופת התנאי ומשכו ולתת לו את המינימום שבית הדין יכול לתת.

הנאשם בדבריו לפנינו ציין כי הוא הוצב תמיד במקומות הקשים ביותר ועבר בהר הבית  .7.

מדורי גיהינום. הוא לא ברח משום דבר שעשה ולמד מהאירוע על  מידת האיפוק הנדרשת. 

להגיע עימו לדיון אלא שהדבר לא הסתייע וכי אותו מפקד אף  עוד ציין כי  מפקדו היה צריך

 הביע נכונות להעלות את  הדברים על הכתב.

 דיון

לא אחת הדגיש בית הדין בפסיקותיו כי כל אירוע של שימוש בכוח שלא כדין מצד שוטר  .3.

הוא פסול, מצער ומנוגד לערכי הארגון. הפגיעה אינה רק בפרט הנפגע אלא גם בתדמית 

ה ובאמון שהציבור רוחש לה. אשר על כן הארגון פועל נחרצות למיגור העבירה, ובית המשטר

 הדין רואה בעבירה זו מסוג העבירות החמורות שבין עבירות המשמעת.

זאת ועוד, תפקידו של השוטר הוא  מהקשים שיש במערכת אכיפת החוק. לעיתים נדרש  .1.

ולא נשמע להוראותיו. התמודדות  השוטר להתמודד עם אזרח שמכשילו או מפריע  לעבודתו

עם מצבים מורכבים מעין אלה מחייבת הפעלת שיקול דעת, מקצועיות והפעלת סמכויות 

נחוצות שהוקנו לשוטר בחוק, כגון סמכות העיכוב והמעצר, בסבירות, במידתיות, בשום 

 שכל ותוך ריסון הכוח.

ועבר על החוק אין בכך כדי צודק התובע בציינו שגם אם התנהג האזרח באופן פסול ומתגרה  .0.

להצדיק את אלימות השוטר כלפיו. מותר השוטר מן האזרח בחובתו המוגברת לשלוט 

בעצמו, לגלות איפוק ולהקפיד על שמירת החוק. יתרה מכך, גם מקום שברור לשוטר 

שהאזרח מתנהג באופן מכוון ופרובוקטיבי עליו להישמר מלהיגרר למצב של איבוד האיפוק 

 והשליטה. 

לא נעלמו מעינינו חלקו ותרומתו של המתלונן להסלמת המצב,  הקללות שקילל את הנאשם   .79

שהן מכוערות ומקוממות כמו גם היכרות מוקדמת בין השניים על רקע אירוע קודם, שטיבו 

לא הוברר בכתב האישום והתנגדותו למעצר שגררה הפעלת כוח מעבר למידה הנדרשת 

וא עצמו נחבל.  יחד עם זאת, היכולת לטפל במצבים מעין שבסופו של יום גרמה לחבלות שהו
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אלה ולהכילם היא חלק מהמיומנויות הנדרשות משוטר ולכך מכשיר הארגון את אנשיו. 

 למרבה הצער כשל הנאשם, במקרה דנן, בכל אלה.

אל מול כל האמור שמנו על כפות המאזניים את מכלול השיקולים לקולא ובראש ובראשונה  .71

ות החל משלב החקירה במח"ש וכלה בהודאת הנאשם בפנינו. התרשמנו  לקיחת  האחרי

שהנאשם הבין את כשלו והפנים את הלקח הנדרש. עוד יש לזקוף לטובת הנאשם את  אופי 

שירותו, בהר הבית,  אחד המקומות הקשים,  המסוכנים והטעונים ביותר לשירות. הנאשם  

כחמש שנים, שבמהלכה לא נרשם משרת בהר הבית החל מגיוסו למשטרה, תקופה של 

לחובתו אף אירוע משמעתי שהתרחש בעת ביצוע התפקיד. לאור החיכוך הרב עם אוכלוסייה 

שלא רק עוינת את שלטון החוק אלא לא אחת  מבקשת להתעמת עם לובשי המדים ולמרבה 

ך הצער אף לפגוע בהם, העדר עבר משמעתי לעניין זה ראוי להערכה ויש  בו כדי ללמד על כ

שהאירוע נשוא כתב האישום חריג להתנהלותו  ושירותו של הנאשם. מאידך, לחובת הנאשם  

עבר משמעתי שכולל בחובו שני רישומים בגין העמדה לדין בפני דן יחיד שאינם ממין העניין  

האחרון שבהם עניינו אי קיום הוראות הקורונה ולגבי השני בהיעדר תיעוד הולם , הגם 

את מהות העניין, מצאנו כי ראוי להתייחס אליו בזהירות המתבקשת.   שהנאשם עצמו מסר 

כן הוצגו בפנינו הערכותיו התקופתיות של הנאשם, שהינן סבירות וצודק הסנגור בהפנותו 

זרקור לדברים שרשם עליו מפקדו בהערכה האחרונה ואלו הם: " מכיר את הדמויות 

בית. משתדל במשימתו לעמוד ביעדים הדומיננטיות בשטח ויודע למנוע מהם כניסה להר ה

המוגדרים למשימה בכלל ולאותו היום ספציפית ומקבל על עצמו את כלל המשימות בהר 

הבית מבלי להתלונן ולבקש משימה מיוחדת. חשוב לציין לטובה את הלויאליות של אוריה 

נושא. כלפי קצין היחידה הישיר שלו. מקפיד על נהיגה זהירה וממלא את הנחיות הפיקוד ב

עם ממוצע גבוה בנהיגה. חשוב לציין כי בשליש הראשון של שנת  910.סיים את שנת 

ההערכה השוטר יישם את כלל הערכים שנתבקש לשפר בהערכה הקודמת והתנהלותו 

במשמרות הייתה למופת".  דברים אלה מלמדים כי לפנינו נאשם שנכון ללמוד, להפנים  

 כן נתנו דעתנו למצבו המשפחתי והכלכלי.  לקחים, מסרים והערות במטרה להשתפר.

הצדדים הציגו בפנינו מתווה עונשי לגביו הגיעו להסכמה חלקית ולפיו עתרו במשותף  ..7

ש"ח והורדה בדרגה על תנאי כאשר  599, פיצוי למתלונן בסך יפה חמורהלהשתת עונש של נז

תביעה עתרה בהתייחס לאורך תקופת התנאי ומשכו כל אחד מהצדדים הציג את עמדתו. ה

להשתת  הורדה בדרגה על תנאי לתקופה של שישה חודשים  למשך שלוש שנים ואילו ההגנה 

 ביקשה מבית הדין להסתפק בתקופות המינימום שניתן.

 

בבואו לבחון הסדר טיעון שהונח בפניו על בית הדין לבדוק האם התקיים איזון ראוי 

התועלת שיש  בהרשעת הנאשם  בין טובת ההנאה שמעניק הסדר הטיעון לנאשם, לבין

ע"פ ת האיזון"( )להלן: "נוסחלאינטרס הציבורי. ) ובעונש המוצע במסגרת ההסדר

עוד נקבע בפסיקה כי ככלל ייטה . (7.9, 533( 1פ"ד נ"ז ) ,פלוני נ' מדינת ישראל 1051/01

בית הדין לכבד הסדרי טיעון שנכרתו בין הצדדים ויסטה מהם אך במקרים חריגים 

 דר הטיעון אינו מקיים את נוסחת האיזון.בהם הס

, צדדים להשתת עונש של נזיפה חמורהבנסיבות המקרה שלפנינו מצאנו כי עתירת ה

באיזון כל , אך הולם במהותווהורדה בדרגה על תנאי, ש"ח  599מרכיב כספי בסך 
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השיקולים הרלוונטיים מצאנו כי ניתן להקל מעמדת התביעה באשר לתקופת ההורדה 

ומשך תקופת התנאי,  ולא יהא בכך לגרוע מהעברת המסר הנדרש  בדבר הפסול  בדרגה

 שבשימוש בכוח כמו גם משמירה על אמון הציבור בארגון ובמשרתיו.

 

עם זאת, איננו מקבלים את עתירת הצדדים לתשלום פיצוי למתלונן ולטעמנו מדובר 

, דחה בית  9./59 ברכיב שאינו עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי. בתיק ביד"ם

הדין את הסדר הטיעון לעניין רכיב תשלום פיצוי למתלוננים והמירו בתשלום קנס. 

הנימוקים שעמדו בבסיס החלטת בית הדין יפים, ונכונים  בהתאמות הנדרשות, גם 

 ,שילוח נ' מדינת ישראל 7735/05לענייננו. בית הדין הפנה, שם לדברי השופט מצא בע"פ 

 ייחס, בהמשך גזר הדין, בהרחבה לסוגיית הפגיעה באינטרס הציבורי:והת .73( .פ"ד נ)

 

כשם שעל התביעה להפעיל שיקול דעת זהיר קודם לקשירתה של "... 

עסקת טיעון הנוגעת לעונש, כך גם על בית המשפט לנהוג איפוק בעת 

למקרים בהם גלוי וברור כי בחינתה של העסקה ולהגביל את התערבותו 

". יין הציבורי, או אינה מתיישבת עמו ובכך מוטעיתהעסקה פוגעת בענ

 בית הדין( –)ההדגשה אינה במקור 

אומנם, רגילים אנו לצטט דברים אלו בהקשר של החמרת העונש מעבר לענישה לה 

עתרו הצדדים, אך אנו מוצאים פן נוסף בדברים, בדבר הפגיעה בעניין הציבורי. 

 ונסביר. 

יעה בעניין הציבורי", בהקשר של הסדרי טיעון רגילים אנו לראות את המונח "פג

הכוללים עונש, שהצדדים עותרים לו במשותף, והוא אינו מתאים בקלותו לעבירה 

שעבר הנאשם. במקרה כזה של פגיעה בעניין הציבורי, חייב בית הדין שלא לכבד את 

 הסדר הטיעון ולהטיל על הנאשם את העונש הראוי בעיניו.

ואים את "הפגיעה בעניין הציבורי" בהיבט אחר לגמרי. במקרה שבפנינו, אנו ר

כאמור, הרכיב העונשי לו עתרו הצדדים במשותף ואנו החלטנו שלא לקבלו הוא 

פיצוי כספי שיעביר הנאשם למתלוננים. המתלוננים, כזכור, בשני מקרים נפרדים 

 אך דומים, עברו עבירות תנועה חמורות, עבירות שיש בהן משום בריונות כלפי

המשתמשים האחרים בדרך, נוסעים והולכי רגל, וכאשר הנאשם החליט לרשום 

להם דו"ח תנועה, סירבו להזדהות בפניו למרות שהוא ביקשם לעשות כן, שוב ושוב, 

 ואף ניסו להימלט מן המקום. "

 

באירוע נשוא כתב שובענייננו, עסקינן במתלונן, שכבר הייתה לו היתקלות קודמת עם הנאשם ו

קילל  את הנאשם קללות סרות טעם ופוגעניות והתנגד למעצרו. לא זו אף זו, הסנגור  האישום

בו  .7301/9ת"פ  -כמפורט להלן:  האחד  ,הציג בפנינו שני  גזרי דין חלוטים שניתנו כנגד הנאשם

הורשע הנאשם בעבירה של סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה בכך שיידה בקבוק תבערה אל 

סע בכביש סילואן ואשר  מתפקידו היה להגן על בתי היהודים. בגין עבירה זו נגזרו על עבר רכב שנ

בו הורשע הנאשם, ביחד עם  90/.77ם( -ת"פ )י –הנאשם שבעה חודשי מאסר בפועל, והשני 
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חודשי מאסר  11אחרים, בעבירות של התפרעות ותקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות ונגזרו עליו 

 בפועל.

בברור שעסקינן במתלונן ששמירת החוק ושלום הציבור ובטחונו הם לצנינים  מהאמור עולה

 -בעיניו, שתקיפת השוטרים שאמונים על אכיפת החוק  אינה זרה לו, בלשון המעטה, וכי זו דרכו 

תשלום פיצוי  למתלונן להתעמת עם שומרי החוק. לטעמנו, האינטרס הציבורי אינו יכול לשאת 

י השוטרים הם מעביר מסר שחי  ,לונן שמחפש לפגוע באוכפי החוקה. תשלום פיצוי למתשכז

. , ומסר שכזה אסור שיצא מבית הדין נושאים רווח בצידםורמיסת כבודם  הפקר, אי ציות להם

על בית הדין לשמור על שלום הציבור ושלום השוטרים שמגנים בגופם ובחייהם על כלל  שומה

לא לקבל את עתירת הצדדים לתשלום פיצוי למתלונן לאור כל האמור החלטנו שמשכך, ו הציבור.

 ולהמירו בתשלום קנס.

הכיצד התביעה, שגזר הדין מיהתנו בשולי הדברים אך לא פחות חשוב מוצאים אנו לנכון להביע ת

היה בפניה עובר לדיון בתיק זה ושגזרי הדין כנגד המתלונן, הוצגו לפניה על  9./59בתיק ביד"ם 

גרת המגעים להגעה להסדר בתיק זה ואף אנו הסבנו את תשומת ליבה לשאלה ידי הסנגור במס

בכל זאת מצאה האם נכון לכלול בעונש רכיב של פיצוי למתלונן שאינו תמים )בלשון המעטה(, 

. 9./59מבלי לאבחן מקרה זה מתיק ביד"ם  לנכון לכלול במתווה העונשי את רכיב הפיצוי למתלונן

 הברור לעניין זה יגיע  עתה ליעדו.אנו תקווה שהמסר הנחרץ ו

 

 סוף דבר

 לאור כל האמור החלטנו להשית על הנאשם את העונשים כפי שפורט לעיל:

 .נזיפה חמורה 

  ש"ח. 388קנס בסך 

  93.5.2829הורדה בדרגה אחת לארבעה חודשים על תנאי למשך שנה מיום ,

שונה )א( לתוספת הרא91והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה לפי סעיף 

 ויורשע בגינה במהלך התקופה או לאחריה.   2881-לחוק המשטרה, התשס"

 , בהעדר הצדדים. 1./7/.., ' ניסן תשפ"אט , ניתן בלשכה ביום

 מזכירות בית הדין תעביר נימוקי גזר הדין לצדדים.

 יום מיום 05זכות ערעור תוך 

 __________שופטת ____________ ראש ההרכב _________________ שופט _____

 עו"ד ברוך רובין נצ"ם אברהם פרנקל   סנ"ץ תמר עמית 
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 5929תיק ביד"מ    בבית הדין למשמעת

 לפני:  אב בית הדין, ניצב משנה אברהם פרנקל

 ניצב תמר עמית-השופטת, סגן

 ניצב מרים מוקסדי-השופטת,  סגן

 

 משטרת ישראל

 נגד

 הההההההנאשמת: סמ"ר 

 

 דין –גזר 

 

 כללי:

הורשעה בעובדות כתב האישום ו הודתה הנאשמת, שלא היתה מיוצגת ע"י עו"ד, 9.1..11.7ביום 

לתוספת הראשונה לחוק המשטרה  7בעבירת התנהגות שאינה הולמת שוטר, עבירה לפי סעיף 

. לאחר שמיעת טיעוני הצדדים וראיותיהם לעונש, ת לה בכתב האישוםהמיוחס 997. –התשס"ו 

 שישולם בחמישה תשלום שווים. ₪  359ת העונש של נזיפה חמורה וקנס בסך גזרנו על הנאשמת א

 נוכח התקופה )קורונה( הסכימו הצדדים כי נימוקי גזר הדין יינתנו בנפרד. להלן הנימוקים:

 

 כתב האישום:

מעובדות כתב האישום עולה כי הנאשמת שימשה כסיירת בתחנת הראל. אחיינה )להלן:" 

בעת האירוע, התנגד לפינוי של מערום עצים שהוכן לקראת  .1( שהיה כבן המתלונן" או "האחיין"

ל"ג בעומר ועמד להיות מפונה על ידי השוטרים יובל ואהרון וזאת נוכח מגבלות הקורונה  מדורת

 ולפיהן נאסר על הדלקת מדורות. 

ול וכי האחיין התנגד כאמור. השוטר יובל ניגש לאמו של האחיין והסביר כי מדובר במערום גד

הוא מצוי בקרבת כבל חשמל. במקביל קילל האחיין את השוטרים ואמר שיפנצ'ר את גלגלי 

 משאית הפינוי.

בעת שהמשאית התקרבה לצורך פינוי העצים, המתלונן רץ הביתה וחזר למקום המדורה כשמצית 

סה בידו וקפץ על ערמת העצים במטרה להציתה. השוטר אהרון אחז ביד המתלונן עם המצית וני

למושכו מהמערום. באותה עת הגיעה הנאשמת למקום כשהיא לבושה בבגדים אזרחיים וצפתה על 

 האירוע מהצד. 

המתלונן הרים קרש עם מסמרים והניפו לעבר השוטרים. בתגובה, השוטר יובל לפת את האחיין  

מאחור בצוואר, הוריד אותו לרצפה ושחרר את אחיזתו במצית ובקרש. בעת בה יובל ניסה 

להשתלט על האחיין, הנאשמת נגשה ודחפה את השוטר אהרון באזור צלעותיו מצד ימין במטרה 

להגיע לשוטר יובל, ובהמשך דחפה את השוטר יובל בבטנו ארבע פעמים באמצעות שתי ידיה 

 ואמרה לו שהיא שוטרת וכן אמרה לו "זוז ממנו, אני אטפל בו ולא אתה".

 הגה הנאשמת באופן שאינו הולם שוטר. התנהמתוארים לעיל במעשיה ובאמירתה 
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 טיעוני התביעה:

לדעת התביעה מדובר בהתנהגות פסולה מצד הנאשמת שהיה עליה להניח לשוטרים לבצע את 

משימתם ללא כל התערבות מצידה ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בקרוב משפחה שלה 

שמעורב. הכשל כאן בא לידי ביטוי הן בהתערבותה הפיזית בדמות הדחיפות לשני שוטרים והן 

 באמירתה. 

 שבון את רף החומרה.מאידך, יש לקחת בח

שנים, החלה כשוטרת חובה ועברה לקבע. לחובתה הרשעה אחת  0מדובר בנאשמת המשרתת 

 שאינה ממין העניין ועל כן אין לקחת אותה בחשבון )ת.ד.(. הוצגה הערכה תקופתית אחת.

והורדה בדרגה אחת, ₪  599לדעת התביעה העונש הראוי במקרה זה הינו נזיפה חמורה, קנס בסך 

 לחודש אחד, על תנאי וזאת לתקופה של שנה. 

 

 טיעוני הנאשמת:  

הנאשמת הגישה מספר מכתבים ממפקדיה וכן הערכה תקופתית וגיליון מעבר משירות חובה 

 לקבע.

ובר באחיין שסובל מבעיות של היפראקטיביות מאוד קשות לדבריה, מד  –בהתייחס לאירוע עצמו 

 ומטופל בכדורים. לטענתה, האחיין מציית רק לה, בהיותה שוטרת, ולא להוריו. 

הנאשמת  ציינה שהיתה בביתה ושמעה צעקות. כשהתקרבה למקום בן  -בהתייחס לכתב האישום 

ולא, הוא יעצור אותו.  דוד שלה, שוטר שהיה באירוע, אמר לה לתפוס את האחיין ובמידה

הנאשמת אמרה לו שזו לא עבודה שלה ואם הוא צריך, שיעצור אותו. בן הדוד ביקש שוב. באותה 

עת האחיין רץ הביתה להביא המצית כפי שמתואר בכתב האישום, חזר, נשכב על המדורה וניסה 

ז האחיין להדליק אותה. היא לא התערבה ועמדה בצד. אחד השוטרים הרים אותו מהמדורה וא

לקח קרש מהרצפה והניף אותו באוויר. השוטר יובל לפת את האחיין באמצעות ידו בצוואר 

 והוריד אותו לרצפה.

הנאשמת שהייתה רחוקה, לא ראתה, אך שמעה את האחיין נחנק. כפועל יוצא, לדבריה, "באתי 

אהרון. לדבריה,  בבהלה". בזמן הגעתה לכיוון השוטר יובל, כפי שהבינה רק בדיעבד, פגעה בשוטר

 ללא כוונה. היא הגיעה לשוטר יובל ודחפה אותו כדי שישחרר את האחיין ואכן כך קרה. 

מייד לאחר מכן אמרה לשוטר שהיא שוטרת ושהיא תטפל באחיין. שאלה אם הוא מעוכב או עצור 

ואם היא יכולה לקחת אותו הביתה. כשהרוחות קצת נרגעו לקחה בקבוק שתיה קרה ונתנה 

 ים )מדובר ביום חם במיוחד(. כמו כן התנצלה בפני השוטר יובל.  לשוטר

 הנאשמת הודתה שהתנהגותה הייתה לא הולמת ולא ראויה. 

לדבריה הייתה "בין הפטיש לסדן". מחד המשטרה אותה היא אוהבת ומחויבת לעבודה בה 

 ומאידך משפחתה בכלל ואחיינה בפרט. 

יים בתחנת בנימין ושנתיים בהראל ומעולם לא שנת –היא משרתת בתפקידי שטח ארבע שנים 

 קרה לה דבר דומה.

 לא מזמן מונתה לר' קבוצת סיור דבר המעיד על אמון המערכת בה. 

 הנאשמת הבטיחה שאירוע דומה לא יקרה לעולם בתקופת השירות שלה.

 כן פירטה בנוגע למצבה הכלכלי.
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 דיון והכרעה:

ת התנהגות שאינה הולמת שוטר. מדובר בעבירה במקרה זה הנאשמת הואשמה והורשעה בעביר

 "סל" הלובשת צורה ופושטת צורה בהתאם לנסיבות המדויקות של כל אירוע.

דומה שגם התביעה מסכימה שהאירוע אינו חמור. ברי כי הנאשמת לא התכוונה לחבל בעבודת 

ש לסדן, השוטרים או לתקוף אותם. כפי שהיא תיארה בעצמה, היא הייתה במצוקה, בין הפטי

והיה עליה לבחור בין שני ערכים כבדי משקל: מחויבותה למשטרה ולהוראותיה מחד גיסא, אל  

 מול מחויבות לשלומו הפיזי של בן משפחה, קטין, שחשבה שנחנק, מאידך. 

עובדות האירוע, המוסכמות, מגלות שכישלונה של הנאשמת לא היה גדול. למען הסר ספק היא 

ה ועל כך היא נענשת. יחד עם זאת ובהתייחס לעונש הראוי, נדרשת כשלה, על כך היא הורשע

 הלימה בין נסיבות האירוע וחומרת הכשל לבין רמת העונש. 

לדברי הנאשמת, שלא נסתרו על ידי התביעה )וכאמור לא נשמעו ראיות בתיק ולא הוצגו עדויות(, 

ההתערבות שלה הייתה  מניע חזק להתערבות מידית. כמו כן רמת -היא חשבה שאחיינה נחנק 

בכדי  דחיפה אחת לשוטר אהרון )שכלל לא שמה לב לכך, לדבריה, מעין "על הדרך" –ברף הנמוך 

( ודחיפות )בלבד(, לשוטר יובל ע"מ להרחיקו מהאחיין להגיע לאחיינה שהוחזק על ידי השוטר יובל

קודם לכן.  מה שביקשו ממנה לעשות –שחשבה שנחנק. כמו כן ביקשה לטפל באחיין בעצמה 

בנסיבות אלו ניתן לקבוע שמדובר בהתערבות אסורה ופסולה, במיוחד כנגד שוטרים עמיתים שאך 

באו למלא את חובתם בתנאים קשים ביותר, שנעשתה מתוך מצוקה פנימית שחייבה אותה, 

 להרגשתה, לפעול מיד ומהר. אך, כאמור, מדובר בהתערבות  שלא נעשתה בצורה בוטה.   

ל הנאשמת לא בוצעו כמטרה בפני עצמה. מטרתם לא היתה להכאיב למקבלי דחיפותיה ש

הדחיפות או לגמול להם על מעשים שעשו. הדחיפות היו אך אמצעי, פיזי, לשם הגעה אל אחיינה. 

לאחיין  מתן סעד מיידי –במילים אחרות, מעשיה הפיזיים מעידים על מחשבתה וכוונתה והוא 

שחשבה שנחנק. המצב היה שונה לו תקפה את השוטרים באגרופים, בעיטות וכיוצא בזה. דחיפה 

 היא המעשה הפיזי המינימלי הנדרש.  

לא זו בלבד אלא הנאשמת התנצלה בסמוך לאירוע ובעוד השוטרים במקום, קרי הבינה את הפסול 

 במעשיה ולקחה עליהם אחריות באופן מידי. 

י בית הדין  הביעה הנאשמת את צערה על האירוע וניכר כי חרטתה כנה. אנו סבורים גם בדיון בפנ

 כי הנאשמת הבינה, הבן היטב, את הפסול במעשיה ולמדה מכך לקח. 

עוד לקחנו בחשבון את קידומה של הנאשמת לר' קבוצת סיור, את מכתבי ההערכה וההערכות 

ברה הנקי ואת מכלול נסיבות האירוע שצברה גם בשנים הספורות בהם שירתה במשטרה, את ע

 כפי שפורטו לעיל. 

 

מכל הנ"ל הגענו לכלל דעה כי לא יהיה נכון לכלול רכיב של הורדה בדרגה, ולו ע"ת, במקרה זה. 

הכה אנושי  ובסיסי  –המעשה נעשה, אך טיבו מבחינת רמת הסטייה מהנורמה ובמיוחד המניע לו 

 גם אם היה בטעות, הובילו למסקנה זו.

בד בבד, לא ניתן לעבור בשתיקה על פגיעה באנשי משטרה שפעלו בצורה מקצועית, בתנאים לא 

פשוטים ואף תחת איום על שלומם ושלום הציבור. עם כל ההבנה למצוקת הנאשמת, היא אינה 

יכולה להצדיק פגיעה, ולו ברמה נמוכה, בשוטרים יובל ואהרון. בנסיבות אלו סברנו כי ראוי 

 ₪. 359שמת ברכיב הכספי של העונש, על אף מצבה הכלכלי ונעמידו על סך של שנחמיר עם הנא
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 מכל האמור החלטנו להטיל על הנאשמת את העונשים הבאים:

 נזיפה חמורה -

 שישולם בחמישה תשלומים שווים ורצופים.  359קנס כספי בסך  -

 , בהעדר הצדדים. 1./7/.., ' ניסן תשפ"אט ניתן היום, 

 עביר את גזר הדין לצדדים. מזכירות בית הדין ת

 . העברת גז"ד לידי הצדדיםיום מיום  05זכות ערעור תוך 

 

 שופטת ________________ ראש ההרכב________________ שופטת _______________

 סנ"צ מרים מוקדסי  נצ"מ אברהם פרנקל סנ"צ תמר עמית  


