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 עבירות רבות של הסתה לאלימותאישו� המתוק� בו הורשע הנאש� לפי הודאתו מייחס לו ה�כתב

 �ב 144לפי סעי�  וריבוי עבירות של הסתה לגזענות 1977 –לחוק העונשי� התשל"ז  2ד144לפי סעי

  לחוק הנ"ל.

  

  והתקופה, שבמסגרתה בוצעו מעשי הנאש�:בחלקו הכללי תוארו הרקע 

  

  ידי פעילי טרור מארגו� החמאס.�של הנערי� היהודיי� על החטיפה והרציחה 12.6.14

  איתור גופות הנערי� בסמו� לחברו�. 30.6.14

  חטיפתו ורציחתו של הנער הערבי מוחמד אבו חדר. 2.7.14

  .26.8.14פתיחה במבצע צוק אית�, אשר הסתיי� בתארי�  8.7.14

  

חברי�, עוקבי�, ישירי�,  1280אותה עת, החזיק הנאש� בחשבו� ברשת החברתית "פייסבוק", ולו 

  לעיני כל. חופשית במרשתתתו� שהוא מאפשר נגישות 

  

הנאש� פרס� בחשבו� ה"פייסבוק" שלו, באופ� שיטתי, בהזדמנויות רבות מאוד, בתפוצה רחבה, 

נגד ערבי� פלסטיני�, ערבי� ישראלי�, באשר ה�, דברי שבח, קריאות ישירות למעשי אלימות וטרור 
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אהדה, עידוד, תמיכה והזדהות כלפי מעשי� כאמור, מתו� מטרה להסית לגזענות נגד אלו, באשר ה�, 

רור, ובכלל זה כלפי מעשי אלימות וטרור נגד יהודי� ישראליי� המחזיקי� קרא למעשי אלימות וט

  בדעה פוליטית.

  

, אשר זכו של פרסומי� והתבטאויות ברוח זו ירטה המאשימה רשימה ארוכהבחלק העובדות, פ

  , כגו�:(ספורי� ביותר) לתמיכה שונה של סימני חיבוב

  

פרס�: "...במקו� שקבוצת ימני� תתחיל לחטו� פלשתינאי�...המלצה לחטיפה  16.6.14בתארי� 

  חני� זועבי".  –ראשונה 

  

לבני, לפיד ומשטרת ישראל הרצח שלה� באשמתכ�. למה  פרס�: "נתניהו, ליברמ�, 30.6.14בתארי� 

  לא לרצוח את זועבי ?".

  

 �בו ביו� פרס�: "נתניה, לפיד, ליברמ�, לבני, אהרונובי., דנינו ועוד כמה, מה שאני מאחל לכ� עדי

לכל אלו שחושבי� שאפשר לחיות ע� ערבי� אני אומר: לכו לעזה...תג מחיר והפע� שאני לא אפרס�...

  כתובות נאצה...יאללה לרצוח בלי לבדוק הרבה מי הוא אותו ב� אד�, אבל בלי להיתפס".לא ע� 

  

  אחוז מה�". 90בו ביו� פרס�: "ערבי טוב זה ערבי...את� יודעי� את ההמש�, לא כול� רק 

  

  פרס�: "מוות לערבי�!". 1.7.14בתארי� 

  

.כשאני אומר ערביי .� יעשו חיי�."להעי� את כל ערביי ישראל לסוריה ולעיראק, ש� ה בו ביו� פרס�:

  ישראל ברור לכ� שזה כולל ג� את עזה כ� ?? ג� עזה תהיה שלנו. שנזכה לחגור בהלוויותיה�...".

  

ידי פעילי טרור מארגו� �הנערי� היהודיי� שנרצחו עלגופות בהתייחס למציאת  ,בו ביו� פרס�

להיות ישראלי זה אחרי שלא נשאיר ...גאה אלוהי� שבשמיי� איזה הלוויות קשות זה היו: "החמאס

  שו� ערבי חי בעול�...".

  

פרס�, בהתייחס לחטיפתו ורציחתו של הנער הערבי מוחמד אבו חדר: "אמ� שזאת  2.7.14בתארי� 

יישר כוח...לרצח הערבי הבא, רק לעשות את זה בחוג מה שלא  תהיה פעולת נקמה של יהודי טוב

  .תיתפסו"
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הנער הנ"ל: "חברה בסו� אותו ערבי מסריח לא נרצח בידי עמינו, אז  בו ביו� פרס� בהתייחס לרצח

  יאללה לדר�".

  

...נקווה 16בו ביו� פרס�: "מוות לכל הערבי�...לרצח הערבי הבא...טוב מאוד שהנרצח היה ב� 

  שהערבי� הבאי� שיירצחו יהיו ג� בגילאי� קטני� יותר".

  

ה� אלה שבעזה  –אחת ולתמיד מכל זרע עמלק  בו ביו� פרס�: "חברה זאת ההזדמנות שלנו להיפטר

  וה� מאלה שחיי� בקרבנו...חבריי היהודי� לא להרגיע את רוחות המלחמה...".

  

  בו ביו� פרס�: "אני משתי� על הנביא מוחמד ועל כל הערבי�! מוחמד מת!".

  

  יטפל בה". וכ�: "מוות לחני� זועבי...חברה בכבוד שלכ� תחטפו אותה ותעמיסו לי אותה לבית...אני

  

  וכ�: "...ימותו השמאלני� לפני הערבי�".

  

  ".83ובי� א� בני  3בי� א� ה� בני  –וכ�: "מוות לכל הערבי� 

  

הרי אי� ערבי שלא שמח כשיהודי�  –וכ�: "חברה צרי� לקחת כבר את החוק לידיי� ולהתחיל לשחוט 

  מתי� נכו� ? זאת אחלה סיבה להתחיל לשחוט אות�".

  

  ערבי בקבר...מוות לכל הערבי�" –ערבי מת. ערבי גבר  – וכ�: "ערבי טוב

  

במועד האחרו� כתב: "...יש לי רק דבר  23.7.14, 20.7.14, 12.7.14ועוד כהנה וכהנה פרס� בתאריכי� 

  אחד להגיד: ימותו כל הערבי�!...אה ועוד לפני כ� השמאלני� הבוגדי�".

  

  ב. מתח� הענישה:

  

השמירה על שלו� הציבור,  שאות� ביצע הנאש� היא ,והמעשי�תכלית המוגנת אחר העבירות ה

על החשש שמא אד� יעשה מעשה אלי� נוכח  הקריאות להסתה, השמירה ביטחונו, הסדר הציבורי, 

מרק� החיי� העדי� בי� חלקי האוכלוסייה השוני� הקיי� במדינה, על ערכי המשטר הדמוקרטי, 

ת, בשלו� מתו� כבוד הדדי, מניעת ליבוי השנאה בכפיפה אחבמדינת ישראל, היכולת לדור יחד 

  והאיבה בי� חלקי� שוני� של אזרחי ישראל.
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�לאור עקרו� ההלימה ופסיקה הנוהגת בתחו�, כאשר כל מקרה לנסיבותיו, ולאור עובדות כתב

 6בי� את מתח� הענישה  האישו�, טיב הפרסו�, ההקשר, הרקע לדברי�, חריפות המלל, אני קובע

חודשי מאסר כעונש ראשי, יחד ע�  18הניתני� לריצוי בדר� של עבודות שירות עד  חודשי מאסר

  ענישה נלווית.

  

  אפנה לגזרי הדי� הבאי�:

  

) בכל הקשור לפרסומו של הכרוז המתואר בעמוד 27.11.00מדינת ישראל נגד כהנא ( 1789/98דנ"פ 

  .ארבעה חודשי מאסר –השני, נדו� ל 

  

בעניינו של מי אשר הורשע , )15.9.09( ירושלי�) מדינת ישראל נגד נוע� פדרמ�(שלו�  1831/06ת"פ 

חודשי  4 –נדו� ל , בעל עבר פלילילאחר שמיעת ראיות בדברי הסתה התומכי� ברצח יצחק רבי� ז"ל, 

  מאסר בדר� של עבודות שירות.

  

ינו של מי אשר פרס� ) בעני8.9.15( אבו קוש מדינת ישראל נגד(מחוזי באר שבע)  40492�12�14ת"פ 

היה במעצר  ללא עבר פלילי,  ,דברי תמיכה בארגו� דאע"ש, הביע רצונו להצטר� לשורות הארגו�, צעיר

מאסר על תנאי למספר כחודשיי�, הודה, הביע חרטה, שית� פעולה בחקירתו, נקבע מתח� שבי� 

  של"צ וענישה נלווית.  300 –חודשי מאסר בפועל, בוטלה הרשעתו, נדו� ל 

  

) בעניינו של נאש� אשר הורשע 31.5.15מדינת ישראל נגד ברע� ( 40507�01�11(שלו� כפר סבא) "פ ת

לאחר שמיעת ראיות בכ� שפרס� סרטו� הקורא בחריפות לרצוח בכיר במערכת אכיפת החוק, ושיבש 

בי, היה עצור כחודשיי�, אחר שהה תקופה בחלופת מעצר, תסקיר חיומהלכי חקירה, נעדר עבר פלילי, 

 של"צ, התחייבות 400, למאסר מותנהנדו� חלו� כארבע שני� מעת ביצוע העבירות, הביע חרטה, 

  חודשי מאסר בפועל. 15 –ונקבע מתח� ענישה שבי� עבודות שירות ל 

  

), במסגרת הסדר טיעו�, עקב 5.12.17מדינת ישראל נגד בנימי� ( 3053�02�14תקווה) �ת"פ (שלו� פתח

קושי ראייתי, נדונו נאשמי� אשר הפיצו באינטרנט ובאמצעות גיליונות נייר תכני� מסיתי� נגד ערבי� 

  ית.בדר� של עבודות שירות וענישה נלוו  חודשי מאסר 3 –ו   6 –ישראלי� ופלשתינאי� ל 

  

) נדונה נאשמת, אשר הורשעה 31.12.17מדינת ישראל נגד פיי� ( 25310�08�16תקווה) �ת"פ (שלו� פתח

לפי הודאתה כי פרסמה באינטרנט דברי� כגו�: "אני בעד זריקת אבני� על יהודי� (על יהודי�, כמוב� 

!! אגבה מול כל ג� א� האב� תביא למותו של חייל ! –ימות ערבי� אי� שאלה) בסיטואציות מסו שעל

וכ� פרסמה דברי� נוספי� על רקע האירועי� שחלק� מתוארי�  .גו� חיצוני את זורקי האבני�..."
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חודשי מאסר בדר� של עבודות  6 –ל מעשי הרצח, האישו� שבפניי, המהללי� את �בחלק הכללי לכתב

מתחיל משמונה נקבע מתח� הבי� השאר נוכח התחשבות בשני ילדיה הקטיני� שתלויי� בה, , שירות

  חודשי עבודות שירות.

  

) בעניינו של מי שהורשע במעשה 10.1.17( אורב� נגד מדינת ישראל 1946�05�16ע"פ (מחוזי מרכז) 

כולל מרידה, הסתה, עת יצר מסמ� הקורא לביצוע מעשי טרור ואלימות כלפי האוכלוסייה הערבית, 

חודשי  15 –כיצד יש לעשות כ�, ל  מכוונות מטרה, מפורטותסדורות,  , מעשיות,הנחיות אופרטיביות

  .מאסר בפועל

  

פרסמו  ) בעניינ� של נאשמי� שבי� השאר,22.7.15(מחוזי ירושלי�) טוויטו ( 4001�05�15ת"פ 

ביחס  ריססו כתובות נאצה, כגו� "מוות לערבי�" נקבע מתח� במספר פרסומי� וכ�בפייסבוק 

(פסקה  , בעלי עבר פלילי, צעירי�ודשי מאסר לשנת מאסרח 4מתח� שבי� לפרסומי� בפייסבוק נקבע 

  והלאה). 35

  

 18) בעניינו של נאש� אשר פרס� 19.5.15מדינת ישראל נגד דעיס ( 44918�12�14ת"פ (שלו� ירושלי�) 

פעמי�, פרסומי� חריפי� כגו� "מוות לישראל" ו"להרוג אות�, מוות למתנחלי�", בהקשר של חטיפת 

הנערי� ורציחת�, ואירועי� ביטחוניי� נוספי�, צעיר, נעדר עבר פלילי לשמונה חודשי מאסר בפועל 

  .עלחודשי מאסר בפו 20 – 7לאחר שנקבע מתח� ענישה שבי� 

  

) נדו� נאש� בריבוי עבירות הסתה 1.6.15(שלו� ירושלי�) מדינת ישראל נגד הדמי ( 44836�12�14ת"פ 

ותמיכה בארגו� טרור, אשר פרסו� קריאות לאלימות נגד יהודי� ברשת הפייסבוק, דברי שבח 

ר בפועל, חודשי מאס 10 –ל והזדהות ע� מעשי טרור, בעל עבר פלילי, ובכלל זה בעבירות רלוונטיות, 

  חודשי מאסר בפועל. 18 –חודשי מאסר ל  6ונקבע מתח� ענישה שבי� 

  

) בעניינו של מי שהורשע בריבוי 22.6.15(שלו� ירושלי�) מדינת ישראל נגד ביומי ( 44790�12�14ת"פ 

פרסומי�, בהיק� נרחב,  33האישו� בפניי, �עבירות הסתה, על אותו רקע אירועי� שמתואר בכתב

תסקיר אמירות חריפות, צעיר, בעל עבר פלילי הכולל מאסר מותנה, ריצה בעברו עונשי מאסר בפועל, 

  חודשי מאסר בפועל. 13 –חודשי מאסר בפועל, נדו� ל  25 – 9נקבע מתחו� ענישה שבי� שלילי, 

  

פרסומי� שנמשכו  19) בגי� 14.2.17(שלו� ירושלי�) מדינת ישראל נגד סלאח ( 34275�12�16ת"פ 

על בעבר פלילי,  ת תמיכה למעשי אלימות וטרור, בעלשלושה וחצי חודשי� פרס� בפיסבוק קריאו

  חודשי מאסר. 13 –חודשי מאסר, נדו� ל  24 –חודשי מאסר ל  10נקבע מתח� שבי� מאסר מותנה, 
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פרסומי� ובה� דברי  13) בגי� 12.5.15(שלו� ירושלי�) מדינת ישראל נגד שלבי ( 44725�12�14ת"פ 

 פלילי,  חודשי מאסר בפועל, צעיר, נעדר עבר 24 – 7נקבע מתח� שבי� שבח ואהדה למחבלי� ולטרור, 

   נדו� לתשעה חודשי מאסר בפועל.

  

מתח� פרסומי�,  7) בגי� 1.12.15(מחוזי ירושלי�) מדינת ישראל נגד יצחק גבאי ( 31351�12�14ת"פ 

חודשי מאסר ערעורו לבית המשפט העליו�  10 – נדו� בגי� אירוע ההסתה, חודשי מאסר 18 – 6שבי� 

  )28.9.16 �מדינת ישראל נגד יצחק גבאי   401/16(ע"פ  ביחס לענישה הנוגעת לחלק זה נדחה

  

מדינת ישראל נגד ג'בארי�, בענייו של מי שהורשע בריבוי עבירות של  4855�08�15ת"פ (שלו� חדרה) 

  .חודשי מאסר בפועל 8 –תמיכה בטרור והסתה לאלימות, נדו� ל 

  

הורשע ראאד סלאח נגד מדינת ישראל, נאש� בעל השפעה בדבריו על קהל שומעיו, אשר  7669/15רע"פ 

בעל עבר פלילי, לא בפני קהל רב, , בדרשה מתוכננת היטב, לאלימות וגלזענות דברי הסתה באמירת

  .חודשי מאסר 9 –נדו� ל חלפו תשע שני� מעת המעשי�, הביע חרטה, 

  

דברי הסתה  11י ירושלי�) עסילי נגד מדינת ישראל ביחס לחלק הד� בפרסו� (מחוז 34162�11�17עפ"ג 

תו� שילוב במעשי� נלווי� (תקיפה על לאלימות וטרור, הכוללי� תשבוחות לפיגועי דקירה וכיו"ב, 

  .חודשי מאסר ביחס לעבירה זו 30 – 10נקבע מתח� שבי�  תסקיר שלילי, לא נטל אחריות, רקע זה), 

  

) בעניינה של נאשמת 31.7.18מדינת ישראל נגד דארי� טאטור (  4480�11�15ת) ת"פ (שלו� נצר

באמצעות חשבונה שהורשעה לאחר ניהול הוכחות בעבירות של הסתה לטרור ותמיכה בארגו� טרור, 

, ש� צרפה סרטו� ובו קטעי "יוטיוב"חשבו� נגיש לעיני כל ב ,חברי� 4,731 , אשר לו"פייסבוק"ברשת ה

ללא עבר פלילי, חל� זמ� מעת האירועי� פה דברי� המעודדי� אלימות וכ� פרסו� נוס�, אלימות והוסי

והגשת האישו�, שהתה כשלושה חודשי� במעצר ואחר כ� במעצר באיזוק, ובהמש� במעצר בית, 

  חודשי מאסר בניכוי תקופת מעצרה ולמאסר מותנה. 5 �נדונה ל

  

  ג. שיקולי ענישה:

  

  ביצע הנאש�. ראשית, חומרת העבירות שאות�

  

שלו בתפוצה נרחבת, רצ� של קריאות לביצוע מעשי טרור  "פייסבוק"הנאש� פרס� בחשבו� ה

  ואלימות נגד ערבי�.
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הקשי� ולפיכ� היו בעלי  ,בתקופה המתוארת במבוא, נוכח האירועי� החמורי� ועהפרסומי� איר

את ההסתה דהוא מתרג�  מא� וחלילה היהכרויות, קשובות,  פוטנציאל של ממש להיקלט באוזניי�

  .ההמעשעול� אל 

  

) נקבע כי "...הקשר בי� הביטוי לבי� המעשה 26.12.11מדינת ישראל נגד ב� חורי� ( 2533/10ברע"פ 

  .האלי� הדוק ביותר"

  

אכ�, נוכח התקופה הרגישה בה פרס� את הדברי�, בהחלט הייתה קיימת אפשרות ממשית שדבריו 

  יובילו לאלימות של ממש.

  

  המילה הכתובה יכולה להיות פוגענית יותר מ� המעש.עתי� 

  

אי� עוד צור� לכתת את הרגליי�  –העבירות אינ� דורשות השקעת מאמ. בעול� הטכנולוגי העכשווי, 

 �מנשרי�, אלא די במחשב המחובר למרשתת, להדפיס חומר כתוב, לצלמו, לשלוח אותו, להחלי

  .מאוד בהלשלח דברי בלע והסתה בתפוצה רחבהקשה על כפתורי� מקלדת, והנה יכול אד� 

  

  .23.7.14 – 12.6.14 –פרסומי� מש� תקופה נכבדה  �23עוסקי� אנו ב 

  

  אפשר לכל מתבונ� להיחש� אל הפרסומי�. הואהעוקבי� אשר היו לנאש�,  1280 –מעבר ל 

  

  הפרסומי� זכו לתגובות וסימני חיבוב, הג� שהיו אלה ספורי� ביותר.

  

קיי� אינטרס ענישתי ברור של הרתעת היחיד והרתעת הרבי�, נוכח הקלות והנפיצות אלה, שכבימי� 

  .ברבי� למפרס� יהמקלדת העת כל מקיש , "פייסבוק"של הפרסו� ברשת ה

  

  .חמש שנות מאסרהעונש המרבי הקבוע בצד העבירות הינו 

  

כי  טע�ב"כ המאשימה  אי� חולק, שכאשר מבוצעת עבריינות על רקע אידיאולוגי, יש להחמיר בענישה.

ו(א) לחוק 144. ואול�, סעי� והלאה) 8שורה  22(עמוד  הנאש� ביצע את העבירות על רקע אידאולוגי

  כי מי שעובר את העבירה מתו� מניע של גזענות והכופל את העונש, לא יוחס לנאש�. ,העונשי� הקובע

  

  , הנאש� צעיר ללא כל עבר פלילי.שנית
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הדי� דלעיל, אשר �יהנימה במעשיו של הנאש�, הרי שבהבדל מחלק מגזרמבלי להקל ראש כמלוא 

במסגרת� נדונו נאשמי� לעונש מאסר בפועל ממש, נאש� זה נעדר עבר פלילי, ולא נלוו לפרסומיו 

  מעשי� אלימי� של ממש וכיו"ב.

  

  שלישית, הנאש� הודה, לא ניהל משפט.

  

  רביעית, חלו+ הזמ�:

  

  . 2016פברואר האישו� הוגש רק בחודש �וכתב 2014יולי �יוניהעבירות בוצעו בחודשי� 

  

  פתחה של המאשימה. תקופה זו רובצת ל

  

 אישו� בעיכוב, כאשר מדובר בנאש�ה�מדוע הוגש כתבמניח את הדעת בעת הדיו� לא התקבל הסבר 

  שהודה בחקירתו במשטרה. 

  

משו� שה� נבעו, בעיקר�, , של המאשימה האישו� הדחיות אינ� רובצות לפתחה�ת כתבאכ�, מאז הגש

, הודה, ומכא� והלאה נבעו הדחיות מ� הצור� 2017מ� התחלופה בייצוגו, ועדיי�, בסופו של יו�, במר. 

  בקבלת תסקיר מוגמר.

  

ועדיי�, קשה להתעל� מ� העובדה, כי הנאש� נות� את הדי� עתה, בחלו� יותר מארבע שני� מעת ביצוע 

  המעשי�.

  

  חיובי ביותר: חמישית, הוגש תסקיר והוא

  

  ייו המיוחדות והמורכבות של הנאש�. התסקיר מתאר את נסיבות ח

  

נורמטיביי�, בעל מוטיבציה לטיפול  �השתת� בפגישות אבחו�, הוא בעל יכולות וכישוריהנאש� 

  אחריות על מעשיו, מבי� את חומרת�.ולשיקו�, מגלה מודעות, בעל יכולת לביקורת עצמית, נוטל 

  

  קירה חדשי�.לא נפתחו לחובתו תיקי חהאירועי� מעת 

  

  נסתו, מטופל תרופתית, פסיכיאטרית.עובד לפרהנאש� 

  



  
  בית משפט השלום ברמלה

02
45798 ת"פ
פלילי נ'  
פרקליטות מחוז מרכז  16
  מועל�

  

  

   

 10 מתו� 9 עמוד

  אצל הנאש�. ההלי� הפלילי יצר הרתעה

  

  .מקיומ� של דפוסי התנהגות אלימי�לא התרש� שירות המבח� 

  

צד כי הרקע למעשיו היה פורק� לתחושות קשות שבבסיס� חרדה ומתח ל ,הערי�שירות המבח� 

  העמדות הפוליטיות בה� מחזיק.

  

  נמסר כי הוא לומד לתואר אקדמי.

  

  של"צ ולהעמידו במבח�. 200לפיכ� נמסרה המלצה לשקול בחיוב את ביטול ההרשעה ולהטיל עליו 

  

  שישית, בדברו האחרו� של הנאש� למדתי על קיומה של חרטה כנה ועל בושה אמיתית במעשיו.

  

אני מכה על חטא מאז אותו יו�. . מה שמילי� לא יכולות לתארבוש ונכל� ברהנאש� אמר, כי הוא "

  ".העונש הכי שיכול להיגזר עלי זה אות קי�, כל החלטה שתתקבל כא� לא תאפיל על הרגשות האלה

  

הדי� דלעיל, מלמד, כי ה� סבי� סביב תקופות מאסר קצרות, וכאשר שוקלי� �יעיו� בגזרשביעית, 

כי יש לעשות  ,לתקופת מאסר קצרה, שיקולי הענישה מובילי� למסקנההא� לגזור את דינו של אד� 

מת במש� המאסר א� א� משמעות הדבר היא הקלה מסויכ� בדר� של עבודות שירות, מאמ. ולהורות 

  שנגזר. 

  

, הייתה 2015ואכ�, בדוח הועד הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעברייני�" מאוגוסט 

� בקהילה באמצעות ענישה בדר� של עבודות שירות צפוי להפיק תוצאות ואחת ההמלצות כי שיק

  טובות יותר מאשר השימוש במאסרי� של ממש. 

  

) עת תיק� את 26.7.18מיו�  2742לחוק העונשי� (ס"ח  133ברוח זו, הביע המחוקק את דעתו בתיקו� 

 � 9ירות לתקופה בת ב(א) לחוק העונשי� באופ� המאפשר הטלת מאסר בדר� של עבודות ש51סעי

  חודשי�.

  

  :מסקנהד. 

  

שקלול כתב האישו� החמור, הפרסומי� המסיתי�, הקריאה הברורה לנקוט באלימות, הרתעת היחיד 

נוכח הפסיקה הנוהגת ומתח� חלו� הזמ�, והרבי�, א� מנגד היעדר עבר פלילי, תסקיר חיובי ביותר, 
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הדבר  של המתח� ובמיוחד כאשר משמעותלאמ. את הר� התחתו� ראוי היה  מלמדי�, כיהענישה, 

  היא העמדת של הנאש� במבח�.

  

לריצוי המאסר בדר� של ואול�, הנאש� נשלח לממונה על עבודות השירות לש� קבלת חוות דעתו 

, במצב הדברי� היו�, ואחרי� חוות דעת שלפיה, מטעמי� בריאותיי� והתקבלהעבודות שירות, 

, כאשר נמסרו לנאש� מספר ניסיונות לעמוד בדרישת שירותהנאש� אינו כשיר לבצע עבודות 

  .הממונה על עבודות השירות ביחס לכשרות הפסיכיאטרית והוא לא עשה כ�

  

חוסר כשרות זו אינה מובילה למסקנה כי יש להקל בענישה ע� הנאש� הקלה נוספת אשר עלולה 

  להעביר מסר מקל מדי.

  

  :ד. תוצאה

  

  � הבאי�:אני גוזר על הנאש� את העונשי

  

הסוהר �בבית 10:30בשעה  �2.1.19 בתארי� בפועל. לש� כ�, יתייצב הנאשחודשי מאסר  6  .א

  תעודת זהות ועותק מגזר די� זה.ב "הדרי�" מצויד

  

� עבירה בה ושני� מהי 3שאות� לא ירצה הנאש� אלא א� כ� יעבור בתו�   ,חודשי מאסר 6   .ב

  הורשע.

  

  ימי�. 45בתו�  רעור לבית המשפט המחוזיזכות ע

  

  התיק סגור.

  
  

  הצדדי�. מעמד, ב2018נובמבר  08, ל' חשוו� תשע"טנית� היו�,  

 

  

              

  
  

  




