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�  הכרעת די�הכרעת די�הכרעת די�הכרעת די
  
  

 379) בצירו& סעי& 2(ב)(382נגד הנאש� הוגש כתב אישו� המייחס לו עבירת תקיפה בנסיבות מחמירות לפי סעי& 

  ). החוקהחוקהחוקהחוק –(להל�  1977 –לחוק העונשי�, התשל"ז 

  

, מצאתי לזכות את הנאש� מחמת �1982משולב], התשמ"בלחוק סדר הדי� הפלילי [נוסח  182פי הוראות סעי& �על

.�  הספק מהטעמי� שיבוארו להל

  

        כתב האישו�כתב האישו�כתב האישו�כתב האישו�

נכי� בירושלי�  ועד היו� במעו� 2007ודי מאז שנת הנאש� משמש כמטפל סיעמעובדות כתב האישו� עולה, כי 

 �כאשר דיירי המעו� ה� בעלי מסגרת שיקומית המספקת לדיירי� מענה טיפולי ושיקומי, הוא ). המעו� המעו�המעו�המעו�המעו� –(להל

נעזר בצוות הוא מרותק לכסא גלגלי�, כ. שהסובל משיתוק מוחי� ודייר במעו�  ואנכות מסוג עצב ושריר. המתלונ� ה

�, במהל. משמרת עבודתו של הנאש� במעו�, 06:00סמו. לשעה  11.10.2015ביו�  .לרוב צרכיו הטיפולי של המעו

להתרומ� בעצמו. בתגובה לכ., הכה הנאש� את המתלונ�  יכול היהאחר שלא ביקש המתלונ� מהנאש� שירי� אותו מ

  מחפש סיבות להתחמק מהעבודה.בפניו מספר פעמי� ואמר לו שהוא שקר� ו

  

  בכתב האישו�. והנאש� כפר במיוחס ל

  

ויטל חדד החוקרת ר ;)המתלונ�אמו של (הגב' יפה מורלי ; המתלונ�נשמעו התקיי� דיו� הוכחות בו  17.2.2019ביו� 

מר ); ביצעה פעולות חקירה בתיקומי ש הודעת אמו של המתלונ� תגוב(רוני אוחיו�  החוקרת הנאש�);הודעת  תגוב(
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עו"ס אשר ניהלה את המעו� בתקופה הרלוונטית לכתב ( הגב' דלית אבוטבול );מנהל תפעול במעו�(שרו� בורהני 

  .)העו"ס אנדריאההעו"ס אנדריאההעו"ס אנדריאההעו"ס אנדריאה –(להל�  ) והנאש�עו"ס במעו�(ורכזו�  אנדריאההגב' ); האישו�

), הודעת הגב' דלית אבוטבול 1סומנה נ/), הודעת המתלונ� (1ת/ נהכמו כ�, הוגשו בהסכמה הודעת הנאש� (סומ

ורכזו�  אנדריאהומכתב ששלחה הגב'  )3(סומנה נ/ 4.7.18עו"ד מזעל, ב"כ המאשימה מיו�  תגובת), 2(סומנה נ/

  ).5למאשימה (סומ� נ/

  

        המאשימההמאשימההמאשימההמאשימה    טענותטענותטענותטענות

  

 �ב"כ המאשימה ציינה בסיכומיה, כי על א& פערי� בגרסאות שמסר המתלונ�, נית� להסיק מה� כי אירוע אלי� אכ

 ,�התרחש, וכי הוכה לפחות פע� אחת באותו אירוע ע"י הנאש�. לדבריה, העדי� העידו על אודות אמינות המתלונ

המתלונ� לטפול אשמות שווא על הנאש�,  ומנגד, אי� בגרסת הנאש� לסתור את גרסת המתלונ�. לטענתה, לו רצה

 .�סיכומיה, הדגישה ב"כ המאשימה כי ג� א� מדובר באלימות בר& בסיו� היה בודה מליבו אירוע חמור מזה שנטע

י� שבי� מטפל / אחראי, לבי� דנמו., עצ� קרות האירוע חמור ויש לגנותו, במיוחד בהתייחס לטיב הקשרי� המיוח

  לתת לכ. ביטוי בפסיקתו.  חסר הישע, ועל בית המשפט

  

        טענות הנאש� וסניגורוטענות הנאש� וסניגורוטענות הנאש� וסניגורוטענות הנאש� וסניגורו

   מהטעמי� הבאי�:מהמיוחס לו הסנגור סבור, כי יש לזכות את הנאש� 

        

יוחס לנאש� כי הכה בפניו של המתלונ�  ,כאמור בכתב האישו�, ישנ� סתירות מהותיות בגרסת המתלונ�. ראשיתראשיתראשיתראשית

 �שאינ� מתיישבות זו ע� זו, ה� לעניי� מספר המכות מתלונ� מספר גרסאות מסר המספר פעמי�. אול� במהל. הדיו

כ�, "חיבר" המתלונ� בי� אירועי� שוני�, כשטע� שהנאש� סנט בו בעקבות �ואופיי�, ה� לגבי מיקו� האירוע. כמו

        מותו של עובד יהודי במעו�, שנהרג בפיגוע לאומני. 

        

 איו�לכ� המתלונ� ראה בכ. ו ,א יל. לעבודה, הוא יספר למנהלתהמתלונ� סיפר כי הנאש� אמר לו כי א� ל, שניתשניתשניתשנית

  כשחשש מתגובת המנהלת. לכאורה, כ. נטע�, זהו מניע למתלונ� לטפול אשמת שווא על הנאש�.

  

, העידו א& ה� אנדריאה, עדֹות שלכאורה יש לה� אינטרס לטובת המתלונ�, ובה� אמו של המתלונ� והעו"ס שלישיתשלישיתשלישיתשלישית

  ואמו א& העידה כי בנה משנה גרסאות;שהוא סתר את עצמו, 

  

וא& הודתה כי בנה , , א& אמו של המתלונ� שינתה גרסאות והזכירה אירועי� שוני� שקרו במקומות שוני�רביעיתרביעיתרביעיתרביעית

  ;המתלונ� כל הזמ� משנה גרסאות
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ל בו , הודעתו ועדותו של הנאש� היו עקביות ומהימנות ואי� לו כל אינטרס לפגוע במתלונ�, שעל הטיפוחמישיתחמישיתחמישיתחמישית

  ועל הבטחת שלומו הוא מופקד;

  

מיצוי קבלת כל התיעוד הנוגע לתקרית, כפי שהתברר בדיו�, שעה �הסניגור מפנה למחדל חקירה הנוגע לאישישית, שישית, שישית, שישית, 

. לטעמו של הסניגור, מדובר במחדל שבהכרח אנדריאהשעלתה סתירה בי� הודעת הפרקליטות לבי� דברי העו"ס 

  הוג�, בהיעדר נגישות לכלל חומרי החקירה הרלבנטיי�, שעשויי� היו לסייע לו.פגע בזכותו של הנאש� להלי. 

  

        דיו� והכרעהדיו� והכרעהדיו� והכרעהדיו� והכרעה

 קובע: חוק העונשי�ל 379סעי& 
מאסר שנתיי�, והוא א� לא נקבע בחוק זה  �ו, דינו "התוק& שלא כדי� את חבר

  עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה".
  

  קובע: חוק העונשי�ל )2(ב)(382סעי& 
  כפל  �כלפי ב� משפחתו, דינו  379העובר עבירה לפי סעי&   (ב)"
  לרבות  �העונש הקבוע לעבירה; לעני� סעי& זה, "ב� משפחתו"    
  מי שהיה ב� משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:   

  ב� זוגו, לרבות הידוע בציבור כב� זוגו;  )1(
        קטי� או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, קטי� או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, קטי� או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, קטי� או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי,   )2(
        על קטי� או חסר ישע" בסעי& על קטי� או חסר ישע" בסעי& על קטי� או חסר ישע" בסעי& על קטי� או חסר ישע" בסעי&     כהגדרת "אחראיכהגדרת "אחראיכהגדרת "אחראיכהגדרת "אחראי            
  ."."."."אאאא368368368368            

  

חסר מוגדר כ לקותושבשל  ,המתלונ�בענייננו, הנסיבות המחמירות של העבירה נגזרות מהעובדה שזו בוצעה כלפי 

  אחראי עליו.כמטפלו, מוגדר כהנאש� בעוד  ישע, 

  

(למעט במקרי� המנויי� בפקודת  סמ. עדות יחידה ללא חיזוק או סיוע�פי דיני הראיות, נית� להרשיע נאש� על�על

, א. במקרה שכזה, על בית המשפט להזהיר עצמו ולנקוט "זהירות כפולה ומכופלת" במת� משקל מלא הראיות)

 2780/90 פ"עראו ג�:  �; וכ49עמ'  ,45)5(מב ד"פ) 7.11.2018 מיו�( יייי""""ממממ' נ גנדורגנדורגנדורגנדור 288/88 פ"עאותה עדות יחידה [ל

  המבוסס על עדות יחידה נכתב:  זיהויזיהויזיהויזיהויבמקו� אחר דובר על  ].)6.6.1991 מיו�( יייי""""ממממ' נ קצירוקצירוקצירוקצירו

  

קושי נוס& עמו נדרש בית המשפט המחוזי להתמודד, הוא זה שעדותו של אור� היא עדות יחידה "
, 733) 3(, פ"ד לא"י"י"י"יממממנ'  צסיסצסיסצסיסצסיס 509/76ע"פ   חייב זהירות מיוחדת, ובלשו�זה לעניי� הזיהוי. מצב 

ישקול את ערכה של העדות היחידה בשבע עיניי�, מעל ומעבר לזהירות הרבה   השופט'  :736�735
לנתח את העדות ולתת את דעתו על הסתירות   על השופט'. ובהמש.: 'שלה הוא נדרש כרגיל

אמת, עליו כ� הגיע למסקנה שעיקרי הדברי� ה� �והפגמי� שהוא מגלה בה. מצא כאלה וא& על פי
 פ"ע[ '..."מתיישבת ע� אות� תהיות ואי דיוקי� להבהיר את שיקוליו ולהסביר כיצד הגרסה

  דינו של כב' השופט א"א לוי].�לפסק 7, פסקה )16.9.2009 מיו�( יייי""""ממממ' נ זירדקרזירדקרזירדקרזירדקר 4861/08
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לבסס הרשעה ברמת כל אלה לאחר ששמעתי את העדי� ונתתי דעתי למוצגי� שהוגשו, הגעתי לכלל מסקנה כי אי� ב

בסיס עדותו היחידה של המתלונ�, המאופיינת בסתירות �מעבר לספק סביר, עלדהיינו, הוודאות הנדרשת בפלילי�, 

  . , סתירות המקבלות אישוש מגורמי� חיצוניי�רבות ומהותיות היורדות לשורשה

  

  , הסתירות המרכזיות ה� בנוגע לטיב האירוע.ראשיתראשיתראשיתראשית

  

בתחילת הדיו� מתאר המתלונ�  .כ� היכה את עגלתוכי הנאש� היכה אותו בפניו ו ,ונ�בהודעתו במשטרה מסר המתל

), בהמש. לשאלת בית המשפט 13�14 ש', 6כי הנאש� נת� לו מכות על הפני� (עמ'  ,בכ. שהוא מספר ,את שאירע

מסביר כי לא קיבל לונ� המת לאחר מכ�. )20 ש', 6כי הנאש� נת� לו סטירה על הפני� שלו (עמ'  המתלונ�,  משיב

  . )13 ש', 7(עמ'  ומדגי� סטירה על לחי שמאל ע� כ& ידו ,אגרופי�

  

 �יודע מה ההבדל בי� סטירה או סטירות או בי� הוא הא�  ,מו ג� בנוגע לטיב המכה. כשנשאלר את עצסותהמתלונ

דבריו, כי קיבל  ), א. למרות23, ש' 8מכה או מכות השיב: "סטירה נחשבת בעדינות ומכה נחשבת חזק" (עמ' 

הדברי� אינ� מתיישבי� זה ע� זה באופ�  ).24, ש' 8"סטירות" אמר: "כשהכה אותי זה היה חזק ולא בעדינות" (עמ' 

  מהותי.

  

�הא� הנאש� נת� לו סטירות או סטירה, השיב כי קיבל סטירה  ,על ידי בית המשפטכאשר נשאל שוב  בהמש. הדיו

לקראת סיו� ). 16, ש' 9(עמ' כי קיבל כמה סטירות המתלונ�, טוע� בסמו. לאחר מכ� ואול�  ,)12�13 ש', 9(עמ' 

 כי המתלונ� ,לכ. יש להוסי& ).15�16 ש', 15כאשר נשאל הא� קיבל מכה או מכות, השיב "פעמיי�" (מ'  ,החקירה

  .) 7, ש' 10שני אופני� שוני� (עמ' כי סיפר אודות המקרה ב ,מודה

        

  . וביחס למיקומו אופ� שבו החל האירועסתירות בנוגע ל, נמצאו ג� שניתשניתשניתשנית

  

לפתע ו ,משו� שלא הצליח להתרומ�משו� שלא הצליח להתרומ�משו� שלא הצליח להתרומ�משו� שלא הצליח להתרומ�כי ק� בבוקר וביקש מהנאש� להרי� אותו, המתלונ�, חקירתו במשטרה סיפר ב

כי ק� בבוקר  ,המתלונ�. בפניי בית המשפט מתאר תחילה )5, ש' 1(נ/ עגלה שלווהיכה את ההנאש� החטי& לו מכות 

הדבר כי הוא זוכר ש ,מוסי&הוא ). בהמש. 13�14 ש', 6עמ' (להכותו בפני� הנאש� התחיל ו ,סאסאסאסאייייהחליק מהכהחליק מהכהחליק מהכהחליק מהכופתאו� ופתאו� ופתאו� ופתאו� 

, כפי שג� מסר בהודעתו )22 ש', 10, עמ' 20 ש', 9ודבק בגרסה זו ג� בהמש. (עמ'  )17 ש', 6בשירותי� (עמ' אירע 

המתלונ� שוחח עמה טלפונית לאחר האירוע וסיפר לה בהקשר זה, מעדות אמו של המתלונ� עולה, כי  .)8, ש' 1(נ/

את שאירע. היא עצמה העידה כי לא הצליחה להבי� א� הנאש� לא סייע למתלונ� לקו� מהמיטה או שמדובר באירוע 

) ודיברה על "שני שלבי�", תיאור שלא עלה א& מגרסת המתלונ� בהודעתו 7�14, ש' 17שאירע באמבטיה (עמ' 

  קירתו לפניי.) או בח1במשטרה (נ/
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מדובר באמו  אינטרס לפגוע במתלונ�, ההיפ. מכ.. �אי� לה ,ידי אנשי� שלכאורה�, הסתירות מחוזקות עלשלישיתשלישיתשלישיתשלישית

  של המתלונ� ובעו"ס אנדריאה.

  

כאמור, אמו של המתלונ� עמדה על הסתירות בדבריו וחוסר הבנתה מה בדיוק אירע. לטענתה מדובר ב"דקויות" 

), אלא שבמשפט פלילי, שבו יש להוכיח מעל לספק סביר אשמתו של אד�, פערי� וסתירות בגרסת 10, ש' 17(עמ' 

  ת" או זוטי דברי�. "דקויולהוות מתלונ�, הנוגעי� לל4ז האירועי� הנטעני�, אינ� יכולי� 

  

ת� יבנוס&, לדבריה שלה, "כולנו יודעי� מה זה גרסאות, וא� תשאל את רועי [המתלונ�] אותה שאלה כמה פעמי�, י

משמעות רבה, במיוחד שעה שה�  בעלידברי� אלה ה�  ). 12�13, ש' 18ל. כמה גרסאות, חמישי� או מאה" (עמ' 

,�כי ה� המתלונ� וה� הוריו סברו כי נעשה לו עוול וכי תשובותיו  נשמעי� מפי אמו של המתלונ�. ע� זאת אציי

בכל הכבוד הראוי ובמלוא  ). 13, ש' ש�ש�ש�ש�הסותרות נובעות מלח5 בלתי הוג� שהופעל עליו במהל. שמיעת עדותו (

, ההבנה למצבו הפגיע של המתלונ� (ואינני יכול להתיימר לדמיי� מצב זה), המתלונ� אינו סובל מלקות קוגניטיבית

כ� לא סברתי �אלא מלקות גופנית קשה. לא הוצגה לי כל אסמכתא ביחס למוגבלות קוגניטיבית ביחס למתלונ�, ועל

שיש קשר בי� לקותו הגופנית הקשה, לבי� יכולתו לתאר את הדברי� כהוויית�.  לכ�, אני מוצא כי דברי הא� בנוגע 

 ., ויש לה השלכה על אמינותוור. ההכרעה בענייננולריבוי גרסאות שהמתלונ� נוהג למסור, היא בעלת משמעות לצ

בהקשר זה אציי�, כי אני מודע לאמירות נשות הצוות והא� ביחס לאמינותו של המתלונ�, א. במקרה שלפניי, לא 

  נית� להתעל� מההבדלי� המהותיי� בגרסותיו.

  

אשר  אנדריאהבעדותה של העו"ס ג� מסר מספר גרסאות שונות לאירוע נית� למצוא שהמתלונ� ביסוס וחיזוק לכ. 

בשיחה השבועית,  2015כי מתוק& תפקידה היא נפגשת ע� המתלונ� פע� בשבוע לשיחות. בסו& אוקטובר  ,העידה

כשלדבריו הנאש� הקי� אותו והושיב אותו בכסא. המתלונ� הרגיש שלא  ,סיפר לה המתלונ� לראשונה על התקרית

המשטרה  ,צורה טובה וזה בתגובה נת� לו סטירות בפני�. לטענתהישב טוב לכ� ביקש מהנאש� שיושיב אותו ב

ששמעה מדלית  ד. עד לאותה עת, המתלונ� היה עקבי בגרסתו, ע2016לחקור את האירוע רק בחודש ינואר  ההגיע

כי כאשר הגיעו  ,אנדריאה). בהמש. מספרת 18�19 ש', 26(מנהלת המעו�) כי אנשי הצוות שמעו גרסאות שונות (עמ' 

 החדשגרסה עד לאותה עת, כשלפתע הוסי& מסר לה� את הגרסה שמסר לה וטרי� לחקור את האירוע, המתלונ� הש

 ,�ואמר לו: לו כי ביכה את הירצחו של אלכס (איש הסגל שנרצח בפיגוע), לעג הנאש�  ה,ולפישלא שמעה קוד� לכ

אירעו ע� המתלונ� הא� שני האירועי� ה ביררה יא). אנדר21�23, ש' 26"אתה סת� בוכה בגלל שהוא יהודי" (עמ' 

הרגישה צור. לעדכ� את  אנדריאהע� אלכס, אירע לאחר ראש השנה. האירוע וכי  ,והמתלונ� אמר שלא, באותו יו�

לא  ,בגרסתו בפניה ,כי המתלונ� ,אמרה ,. בחקירתה הנגדית5המשטרה בכ., ושלחה לחוקרת את המכתב שסומ� נ/

   ). 19�20, ש' 29גלי� שלו (עמ' הזכיר כי הנאש� הכה בכיסא הגל

  

ג� דלית, מנהלת המעו� בזמ� האירוע, מסרה כי "חוסר עקביות [בגרסות המתלונ�] נובע משני דברי�: אחד שרועי 

התברר שהעובד לא היה במשמרת הזו. השני,  ,כשבדקנו .[המתלונ�] העלה טענה שהמטפל היה במשמרת מסוימת
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יהודי�, משהו שאמרתי שהוא מחו5 לדיבור במעו�. שרועי התחיל להצי& אמירות לגבי העניי� של אלכס, ערבי�, 

). 19�22, ש' 24הקפדנו לא לערב את הדברי� האלה. פע� זה בא ופע� זה הל.. פע� זה היה במועד ופע� לא" (עמ' 

ב לעניי� שהוא אמר שזה קרה בשעה מסוימת עוד ציינה בעדותה ש"חוזרת שו נדמה כי הדברי� מדברי� בעד עצמ�.

שעה שמוהנד [הנאש�] לא היה במשמרת וברגע שרועי [המתלונ�] אומר לי שזה קרה כשהוא הקי� אותי והשכיב 

  ).10�12, ש' 25שזה שני מצבי� שוני� בזמני� שוני�, לא יכולתי להבי� מתי זה קרה" (עמ'  ,אותי

  

הוא כי פול על הנאש� את המעשה. בחקירתו של המתלונ� לפניי התברר מניע לטיש פניו, למתלונ� �על, רביעיתרביעיתרביעיתרביעית

 יספרכי  ,בתגובהוזה ענה לו  ללכת לעבודהמעוניי� אינו שלנאש� משו� שאמר הרגיש מאוי� על ידי הנאש�, 

לא צרי. ", השיב כי תמדוע הדאיג אותו שהנאש� יפנה למנהלהמתלונ� כשנשאל . )25�27 ש', 14למנהלת (עמ' 

מכא�, שהמתלונ� חש מאוי� מכ. שהנאש� ידווח על כוונת המתלונ� שלא  ).30�31 ש', 14(עמ'  י"עלי לאיי�

  להתייצב לעבודה. 

  

כרו. בפעולות שאינ� משתנות באופ� להכי� את המתלונ� ליו� המחרת, תפקידו עולה, כי אלא שמדברי הנאש� 

�לבד אריזת מספר קט� של חפצי� לצור. העבודה. אלא , ממהותי בי� א� המתלונ� יוצא לעבודה, ובי� א� נותר במעו

מנת שייערכו �שלדברי הנאש�, א� הוא מבי� כי המתלונ� אינו מתכוו� ללכת לעבודה, עליו להודיע לממוני� על

בסירובו של המתלונ�  ). לכ� הגיונית גרסת הנאש�, כי לא היה1�5, ש' 31בהתא� ויבטלו את ההסעה הנדרשת (עמ' 

די להרגיזו, בוודאי לא ברמה שתוצאתה הכאת המתלונ�. כפי שאמר הנאש�: "למה שאתרגז? כ. לצאת לעבודה כ

  ).23, ש' 31או כ. אני עובד אתו" (עמ' 

  

עוד עולה, כפי שכבר צוי�, שהמתלונ� טע� כי הנאש� גיח. באוזניו את מותו של אב הבית אלכס, בפיגוע, בתגובה 

כי עבד  ,לציי�, כי הנאש� מכחיש ג� עניי� זה, וא& ציי� בחקירתו לפניילכ. שהמתלונ� ביכה את אלכס. לא למותר 

לכ�, לא מצאתי לייחס  ).16�17, ש' 31ע� אלכס שני� וכי "לא דיברתי ע� רועי על זה בכלל ולא באופ� אישי" (עמ' 

  משקל לדבריו של המתלונ� בעניי� זה.

  

ו� את תפקודו המקצועי של הנאש� לאור. שנות מעבר לאמור, הדברי� עומדי� ביחס הפו. להערכת גורמי המע

  .�אמרה: "אני עומדת מאחורי כל מילה שאמרתי, שהדברי� אינ� מאפייני� את  ,המעו� תדלית, מנהלעבודתו במעו

). ג� העו"ס אנדריאה אמרה בעדותה, כי "את מוהנד [הנאש�] אני מכירה מאז שהוא 2, ש' 25מוהנד [הנאש�]" (עמ' 

, 27מעו� (עמ' עובד... מעול�  לא נתקלתי בדברי� לא נכוני� שאמר לי מוהנד" וכי מעול� לא התלונ� עליו מטופל ב

  ). 19�24ש' 

  

        מחדלי חקירהמחדלי חקירהמחדלי חקירהמחדלי חקירה

וכפי שעלה  ,לטענת הסנגורמחדלי חקירה בתיק זה, שדי בה� להביא לזיכויו של הנאש�. נפלו כי  ,ע�והסנגור ט

כי העלתה  ,א& העידה אנדריאהו ,, עובדי המעו� ניהלו תיקי� אישיי� של השוהי� במעו�אנדריאהשל דלית ו �מעדות
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מעול� המאשימה  ,אול� .)25�32, ש' 27ה� בסמו. לאירוע וה� לאחריו (עמ'  ,תיה ע� המתלונ�על הכתב את כל שיחו

ככל ש ,ה א& העידהיאאנדר). 5(נ/לא פנתה חזרה לאנדריאה בעקבות מכתבה לא ביקשה את החומר האמור וא& 

 .)29�30, ש' 29(עמ'  היו מבקשי� ממנה את החומר בעניינו של המתלונ�, הייתה מוסרת אותו תו. יו� או יומיי�ש

לא קיבלה פנייה היא ואול�  ,מעי� אלה כי המעו� מנהל יומ� אירועי� חריגי� בו מתועדי� אירועי� ,דלית העידה

אכ�, יש בדברי� משו� מחדל חקירה משמעותי, בכ. שלא נעשה די לברר ). 6�7, ש'24מהמאשימה בעניי� זה (עמ' 

פניו, מחדל זה כרו. בנזק ראייתי לנאש� וליכולתו להתגונ� ולנהל �לאת היק& התיעוד שבידי המעו� ועובדיו, וע

.�  הלי. נאות והוג

  

        סיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנות

סיכומ� של דברי� הוא, שעדותו היחידה של המתלונ� התאפיינה בסתירות מהותיות שחוזקו בעדויות חיצוניות של 

ברי� הגיונית וסדורה, ועובדות המעו� מי שאי� לה� אינטרס לפגוע בו. מנגד, הכחשתו של הנאש� ותיאורו את הד

המכירות אותו שני� העידו, כי הטענות שהופנו כלפיו ע"י המתלונ�, אינ� מתיישבות ע� הליכותיו ותפקודו בעבודה. 

היו�, מבלי ג� במעו� וממשי. לעבוד בו ברצ& ובדה שהנאש� המשי. לעבוד לא למותר לציי�, כי ישנה משמעות לע

ד� של מטופלי� אחרי�. לכ�, לא נית� לייחס משקל מכריע לעדותו של המתלונ�, ובוודאי שהועלו נגדו טענות מצ

עוד אציי�, כי לא הוכח כי המתלונ� סובל מקשיי�  שבנסיבות אלו, לא נית� לבסס הרשעה מעבר לספק סביר.

מגבלה בתחו� ), וממילא לא התרשמתי מקיומה של 15' , ש33קוגניטיביי�, כפי שנטע� בסיכומי המאשימה (עמ' 

 �זה אצל המתלונ�. המתלונ� העיד ארוכות, א. עדותו הייתה רצופה סתירות היורדות לשורשו של עניי�, באופ� שה

  אינ� מאפשרות להתחקות אחר גרסה עובדתית סדורה והגיונית למה שאירע, לטענתו, בינו לבי� הנאש�.

  

  

 �לסבור שהנאש� פעל כלפיו באופ� בהחלט ייתכ�, כי היו חילופי דברי� בי� המתלונ� לנאש�, כאלו שגרמו למתלונ

פוגעני. בשל כל זאת, לא נית� לשלול שהמתלונ� אכ� חווה אירוע שכזה, א. בהיעדר מידע ברור והגיוני מספיק, 

  כפי שאני מורה. –ת הספק זיכוי מחמ –מתקיי� ספק סביר שיש בו להביא לזיכויו של הנאש� 

  
  ., במעמד הצדדי�2019אפריל  10, ה' ניס� תשע"טהיו�, ניתנה 

  
     

                                                                 
 


