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בענייוהחלטתיחלופי.מ 11קדהליךלבצע 2לאנשםלאפשרהמבחןןת iלשיריתי ihדיון riבמע<כד . 14

לענייננו'הנוגעיםההחלטהעיקריאתאציין .לינק;,~,~~ן';פול fiלהל'ז)~התייחסהזה
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 ' . • 1לכאש~בנוגעשוניםמעטהדברים
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כהמלצההמשפטביתבפנישהדב~;ם'~יוצגומנתעלחילופי,לקד"מהנוגעבכלהחלטה
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נוסףתיקלגב,מ<ד.עהואהמבחןשירותלפנישהיההמידעלקד"ם.הקטיןאתלהפנות

 ' '' ·.] 21.5:19מיום 1לפרו 14-16ש• 23עמ'(ראה' 11קייםלאשלמעשה

נוסףלאנשם,ת<קבודבריםבמצבחלופימ 11קדהליךלקייםניתןלאכיאישרהאכןהמבחןקצינת . 16

 .] 21.5.19מיוםלפרו' l8ש' 23עמ'(ראה, 11שונהוסגור-ככל 11כי'ציינהד<בורכדיתרךאולם

 1ש 23 1עמור;,·(ראה: iסבתיקמדוברידיעתנו,'"למיטבכיציינהבחגיגתההמאשימהנחבאת . 17

נוכח / 2הנאשםבענייוחלופימ 11קד 11לטובתדחיתעלהוריתימשכך .] 21.5.19מיוםלפרו• 21

 .) 21.5.19מיוםלפרו' 25ש~ 23 1עמ :(ראההמאשימה"דברי
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11ש 25עמנ(שם 10.9.19 לפרו•). 1
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הנאשםהתאמתבחינתלצורךחודשבתלתקופהמראשלדחייהעתרהמבחןשירות-31.12.19ב . 19

ל-נדחההדיון .-20.11.19בשהתקייםהיוודעותמגפשבעקבותעבורושנבנתהמ 11חקדבתכנית

נחבא<דרושותבשלבפעםכפעםנדחההדיוןבתכנית.לעמודלנאשםלאפשרמנתעל 25.2.20

הצדדים.

בכלש 11היועמתגובתהתקבלהאתמלוהמאשימה'נחבאתציינה 2020<נואר 28בזיוןבינתיים . 20

להפסקתמסכימהאשראלו,נאשמיםלשניביחסהוגשהאשרהליכיםלבקשת.עיכובהנוגע

 11המבחןשירותובפיקוחבתיאוםהתנדבותשעות soיבצעהנאשמיםמןאחדההליכים';~ל·'וכל

1zs!\;22-24עמנראה,  ,._- . .··- c28.1.20מיוםלפדוי 1

נפתחהטיפולית.בתכניתהנאשםשללתפקודוהמתייחסשמ"לתסiכיר:.התקנל' 1.ו i ~ 3 ():ב··. 21

l3,000בגובהפוצו<'עהברתהכוללתהתכנ;תצויינו'.פרטיתתסקיי fi!I ,צ 11שלשעות 50נ<צועלנגפע
. .,.., ......., ~~-~'~ 

וכיו"נ.משפחהבניעם~גרת, 'f:הנאשם- iתפקואחרמעקב 1

עבורושנבנתהבתכניתעמדהנערכיהנכבדהמשפטלהביאי'לי<דע~;י,;ברצו~נו 11 ,צוייועוד . 22
 .. :.ל).ש- i'(ההדגשה'במקו 11מלאבאופן

מחירשלמלאתשלוםהעביר"הנערכי'עלה lנ<נ~~ה·~מס~רת~יצעאותןהמשימותבפירוט . 23
 •.•צ 11של soלבצעסייםהמבחן,קצינתעםבקשרהיההנער ,ל).ש- fi!I 3000 (כנדרשהפיצוי

 .. ~~.:::·םיגירחארועיםללא 1חיוביתבצורהבפנימיהתפקד
 __ ,- .-_.; ,•י ,_.

הפניתשקדםלרקעהתייחסותתוךל 11שמלצת bלההנימוקיםצויינווהמלצהסיכוםבפרק . 24
... ,_.,-. .: ... 

בה'עמידתוואופןלתכניתהנאשם

 , S.19 • 19ביוםשהתקייםן i;'f ;:•מ 11ך;'הפנייתו'לקד 1';לצ(הדיון,דחייתעלהורההמשפטב<ת 11

'בכ<מפגשהתקיים 20.11.19בתאריך

נוערמדריד<לה, riהנפג~.מטעiכ'·Jוקנציג ""בהם 1מהקהילהמקצועייםוגורמיםמשפחתו

המבחןקiצ<נתנציג"~שטרו1במפגש.~כחכמו-כןטלפוניתזמין."שהיההפנימיהמטעם
חרטהחיייתמלי~הוהביע i::נטל.נlל•ה·שביצעהעבירהאתהנערתיארהמפגשבמהלןהח"מ.

במ;וון;במפגששנוהנעל~וה;בירהמאחרמהשוטרמחילהוביקשמעשהבעקבותועמקוהכנה
.·.· . 

אחרמילאהנערחדושים.שלושהשללנוקופהטיפלויתתכניתהנערעםנבנתההייועדות

מןלקח<םהפיקבנער·אשר.מדוברלהתרשמותנומלא.באופןפעלוהושיתףלפרטיההתכנית

היווהשהiרללך'המשפטיונראהלבימדויוהצלחהבדברנורמטיבילעתיקכיוםשואףהמעשה,

 .) 17.3.20לתסקיר 3עןנ~(ראה'בעתיד"להתנהגותובאשרברורגבלו

מ 11הקדבהלידהנערשלועמידתוהאמורכל"לאורכי'המבחןקצינתציינההתסקירבחתימת . 25

במשטרההחקירהאתלוגנזוהאישוםכתבאתלמחוקממליציםאנו 1כנדרששנבנתהובתכנית

 .ל)ש.במקור-(ההדגשה 11

 20מתוך 4



1 
בירושליםהשלוםמשפטבביתלנוערמשפטבית
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לאחרשבועלתמצנאת.מוסכמת,עמדתוקיימתוככלתגובתםלצייולצדדיםתור<תי-18.3.20ב . 26

תיעדרלנמקהתנקשתותמאש<מתנותרמאוחרלמועדתד<וןדנחהתגובהקבתלובהידער 1מכן

שליחתלואורזהלנאשםביחסכהעדתגובההיעדרוולאור :החלטתניתנת-27.4.20בגתובת.

יבוטלהנאשםשלבעניינוהאישוםכתבשמ"ל,והמלצתבתנאיוועמידהחלופילקד"מהנאשם

הדועהתמציאלשנותהמתבקשתוהמאשימהככלימיםשבעהמושהיתההחלטה •••בהסכמה

 .) 27.4.20מיוםכהחלטתמנומקתוו

 • 11תמשפטביתבהחלטתחוזרלענדןבקשת 11 :שכותרתהבקשתתג<שת~ש<מת b ~··.·ביוםבו . 27

c • -~ -, -י

מכלהמשפט.ביתבמזכ<רותכוורתלאמסננתנקלטתלאוזותגובתה·כנ.ש~חה nצוגנהמאש<iנtו

מכברזהשהועלומהנימוקיםהאישוםכתבלמחיקתמסכימהאינההמ'אש;מה 11 ·'עלניינט·iנiכוtכ

ביוםבו(פלנל<).מפמוווכעקבבןרננתעו"דלבקשת )ב( 3זכעיףכר~ה" 11הנכבד,בבית·:המשפט

לסוגייתהנוגעבכללסכםתתבקשוותצדדנםהאישוםכתבל i 'ו\ i:iב<טולזiוחלטתעלהוריתי

הביטול.
,,..; . ' 

-, ·· c ' 

תאנשןם,כתבלביטולבנרגעלהסכמותהגעהחוסר·על z:6,5ן'ב"ס J:עדהנאשםכ 11ב 2 &
 .-.-י ' "'י-י "

מעברבכתבקצר"סיכוםלהגישהצדדיםעל;ת hול :• ziJ.27.4מיום:לתחלiכנ1יתפניתי-7.5.20ב . 29

בד<וןהשלמותנושמעואובכתבושתשוגריכול"החלטהכינון iעו.ד·~בעבךוו,שנשמעולטענות

 , 11 ) 9.6.20 (הקבוע

לאוריום, 14תוךלסכם/')פשרותכ~ il.fijנימ~'נ Nולמהנאשםנווכסיכומיתתקבלו-13.5.20ב . 30
 . 7.5.20מנוםההחלטה

תךהתייחסתהבקשה .ןםוו l!\תאוכתבל iלביט };ש pלנהמאשימה"תגובתהתקבלת-21.5.20ב . 31

 l(סעיףזכךאנשוtכ,:'(ם,בנ.סיבותכתב<גשת ~i;ם pתמצדנשקיוליםלשקולהמאשימהלסמכות

בשלאןהוגשא 11לפ;ת.כההאנשם,כ 11בטענתדחיתהנוגועתלטענותוהן ) 21.5.20מנוםלתגובה

התפנ<הכי nטענ vשימ Nהמ .) s.21 • 20מיוםלגתובה 2סע<ף Jובאהמשמשמההתיישנותמועד

מ 11קד.לת;ניה:לתלדי i1mת 'וiלוחו!.כ;;~שעמדתהגםמת 11שלטוכיתתבטחה 11גבדראיבתמ 11לקד
נאשםשל ,;·צ~'באשרתב:וונ'י~"אכיפת 11הטענתלענייושם). 3-4(סעיפיםחלופ<לאאןמשלום

ב"כמשבחרככהמאשימה.טענת-עוכבובעניינםשההלכיםהנאשמ<םלנתךבהשוואהתורע 2

סע<פים Jלו.tו'המאשימ'ה nתתכעללהליךשאנןתר<הליכים-לעיכובבקשהלהג<ששלא 2האנשם

 .)םש, 4-5
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חלופיקדוומהלידמבחינתהתיקהשתלשלותשלסכימטיתיאור

חלופיקדיימהליךוגנדבעדשיקוליםדיונישלב

הבעירהביצועכמועדביצועמועד 13.7ככןהיההנאשם

חבעירה

קצינת :התנגדההעבירה)כנגפעתהמועצה

המועצהשהואהנפגעשלדובסיהיה :המבחן

בהחזרההמועצההמגלשה.נשרפהשבמקום

ההליךןאנמשך 11כוהוגשצלחלאבפועלמדועלהתחי/למדוענמוקים

קדי'מבהליךלהמשיך

יחידתיקפעולה,שיתף,נאשם·שלפנישלב

 :חלופימ 11לקךמאrךים_{כצ-א;< ~כתבהגשת
i ~.:~-:.~· -" 

בדודבתיקמדובר 13 ~.כבן.הי~אישום

-------·"-· ... ----..... "._ ------·-,,.,.,........ ....... 
עמי :נראהאישום"כתבהוגשואזהסכמהמאי 21-23שי 13עמנ l.iנראהיי'ייי''

 i.נ o. Jד::::; i:f ~·;·····- .;~ף

 .) 17.7.18מיוםלפורי 16-17שי 14 )~-.נו:.:ו:.. 1sום<-לפרונמ
 '' J:. •--..:י.:

מאשימתב"כלטענת~זך.!רג;כדרתה.'בהחזרזןעצה,תמ.ז
,;c._cכ:iפרואח (20i7 ----,--,--1 ~--+--1~ל-ל_ש_ןנ_ת_ה_ןנ_וות-ה-שש--, 

. ·-. ~ .: ~ . . . 
עדו ) 5.6.17Jא 11לחגשתכ

תלךיהשלמתבטרם

הקז"מ

האנשםבויכלטענת

)מ 2

סמכותל<;גאשומה:-~ fi ~ G;;הה
(במשתמע ·-שוס;א·כ~-להגיש-

 .·.· ~ ·:' .. ~ ,~. :."·~:·. ·י
חמ'אש.ומה:':כ.ת iלגת · z ·:~_ףומסע

 ר:;;}.::~~;::-- 's ~ 12i . 20יום"מ;'
 ·:;·.. י;:··

לאל 11שמולכןנוסף~,תיקקייםכיהתנור 17.9.18מיוםזהמוגתהחלטתלאחרשלב
 ; : : .".~ ~::ן '·: ·-~-:. ' • '~ : : ·.

 ,, ~ ••ך . ,. :ההל<ךךהשלימוהליך(ולאחלופיקד"מלהלךיא"כהגשת

·~:.. ··~,. 
 _: .. ~ :.:~ .מקבו)ל ":~.~

ועמידת.היוועךונךמגפש·~ם,קיר:. iלצוןרדחיית 1ש Z3(עמונסגרהנוסףהתיק

 , ~:):;·; i ·:~ ,.:':·::.:." ":~, ··,,, ···-בתכנותהנאשם ) Zl . 5.20מיוםפורי 19

קד"מדיההשליםהאנשם

מיוםשמ"ל(תסקירחלופי

17.3.20 ( 

כתבאת.לבטלהתח<יבהלא:המאשימהפמ"י

לקד"מ pןהיתה'~" riדתמעממילא .האישום
מיוםל~~רבתה: b ~ 3,i(סעיפ~חלופילאאךמקביל

21.5.20 ( 

בקשהלהגיששלאבחר 2הנאשםכ 11ב :פמ"יעיכובבוצע 1+3נאשמים

השונההתוצאהלתלותראיוהליכיםלעיוכבלשלווצוחופנובעניינםהליכים

מיוםלתגרנה 5(סעיףהמאשימהבתהנחלות

(21.5.ZO 
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הצדדיםטענות

שיש-החסד"פ)(להלן 1982ב- 11תשמהפליליהדיןסדרלחוק ) 10 ( 149סעיףלפיבבקשהמדורב . 32

ראשים.מספרלה

והשלכות-בחוקהמוסדרחלופילקד"מהרשותהסכמתעלהסתמכותלטענתנוגע-אחזראשא)

הנאשםב"כלסיכומי 30-35 120-24סעיפים-חסתמכות") 11ה-טענתכלהלןזומהסכמהחזרתה

 , 13.5.20מיום

כאשרבתיק.הנאשמיםיתרשללמצבםהשוואהןתךרברנית.אכיפהלטענתש'נ<-··נוגעראשב)

בעניינם.ההליךעוכבזאתבכלחלופיקד"מלהטילהיהניתןולאיותרחמורבבע\רה נ;f;; tאף,שrןל

מספקמשקלניתןלאוכיהאמשימה.הפעילהאותוהזעתבשיקולגפםטןע'כ<:נפל 2הנאשם j; ;,ב ; 33

 11זוהר•ם 11בותפקדוושיקומוסיכויי 1הדיוןובמועדהעבירהבעתהנאשםגילת 6ליiכ'כדוג 1לשיק

עלבמלואוומלואוחדושכשלוטת~שאינםמטעמיםשנפסקפי 1ל R נ.f'~:דק;ד 9בהשהחלוהעובדה
בעניינםההלידעוכבהנאשמיםיתרכיהעובדהוכר ,ביiר:חiנשפטהחלט~בעiכבותהנאשםידי

 ·--··- 'י.-·,, .---- ·- .

 .ל 11שמלהמלצותבכורהמעמדתת 5שבשהרי , 2020מינוארבדיון
:.·,o• 

והן 17.3.20מיוםל 11שמלתסקורבגתובתההן;ןנ<ם, T'ה 1גiמ t1בבעל-פה iהטענההמאשימהמנגד . 34
. --. •' 

וכיאלובנסיבותגםאושרםכבתלהגושמסמכותהכי Zl.5.20 tJ1מיהנאשםלסיכומובגתובתה

שלטוניתהבטחהחיתהלאלדבהעל."הסתמכות"מקוםאיו;·לדבריה,הראוייםהשיקוליםשקלה
 ,·יי---:~

בקשהלהגישלא 2הנאשםןכ~r.נןך,:'משבחרמקבילקד"מלהליןבהפניהרקהוהמדוברוכי

בררנות"."אכ~פה iך iבךטענהלהעלאתמקוםאיושוב-הליכיםלעיכוב
,;:;'!,·,-,',:.~:c; 

והכרעהדיור
-,. ' "·.::·~-

·•. 
מסמרותלקבועלי i (:(אףהאישום,כתבביטולעללחורותישכיסבורניהצדדיםשביובמחלוקת . 35

בשלזאתשלטונית","הבטחח;דיעולההרשותהתנהלותיהאםנהאשםשלההסתמכותבשאלת

עומד·חjךליןי~~ל J ד~נ.t ~r:נדעלהמצביעיtנמשקל,כבדיאחרםי,טעמיםקיימיםכיהועבדה
.;-; . 

 .הוגןהלןיניהוללעקרונותבסתירה

ל.ו nמינאופיהנושאתהחלטהלקבלתכבקשהזובקשהלסווגישהפסיקה,פיעל . 36

עלהינואiררתןהנטל·לחו.כיחחפותחזקתעומדתלנאשםבןהפלילימההליךבשונהכייודגש . 37

להוכיחהנאשםרעלמינחלית,תקינותחזקתקמהלמאשימהחמינהלישבהלןיהריהמאשימה,

ההליך.ביטולבדמותסעדלהצדיקכדימ•נהליתסבירותאי

 • 11צדקמןחגנה 11חלטענתהנוגעבכלבנטלנשא zהנאשםב"ככימלמדהתיקפרטיבמכלולעיון . 38

הנאשםשלחלקוהטופולית,התכניתבתאנימלאבאופןשעמדהנאשמיםבמיוהיחידהיההנאשם

יתרמביןהיחידהואזאתוחרף 1לנאשםבהשוואהצעירחוהגילוגםיותרקלהיהבעבירה
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 1ואחב-קטין)ישראלמדינת 69988 • 06 • 17פ 11ת

לעמדתמוחלטובניגודהמאשימהמצדהסברוללאלהתנהל,ממשךיבעניינושההליךהנאשמים

שמייל.

בתאניםהנאשםעמידתהעבירה,בעתהנאשםגילהעבירה,ביצועמועדהתיק,השתלשלותנוכח . 39

בסיכומושהועלוהטענותאףרעל-קדיימתכניתשלמדוקדקוביצועחלופימ 11קדהליךלקירם

והנאשמיםליתרביחסהליכיםלעיכובהנרגעותהטענותלרבות , 21.5.20מורסהמאשימהבייכ

כתבביטולזהובכללשמ"להמלצותאימוץעלמררהאני 27.4.20מויםהי:ולטתישלארן.הרי

וחן-1971א 11תשלטיפו)לודרכיענישת(שפיטתתכוערלחרקא 12סעיףהוראת;ןו'לאררהאישום

בפרט , zאנשםשלבעניינוההלךיניהולכימחששובפרטלחסד"פ ) 10כ 149סע,ף ..ר1י>ת 1ל_ארו.ח

הצדק.מןהגכחכדי-עולתבתיקהאנשמיםי'תרשלר~~דעניינם i·.בהש

באשרחלופ,יולאמקבילמ 11קדלתלךיהמאשימהעמדתלאמץחיזi'מקרםלפיהתטענהקבל bאיני . 40

ופשרטעםנתנהלאהתיקכללאורןאולםהחלופילתליך ' ;Jה~jנןך;ןבע'ו~רקהמאשימה
בסיכומיההמאשימהדלמטה).בטבלהתגובתהה?ל~ל~.המאפיינת iהלשרגם ry ~ר(להתנגדותה

במשך ,ודוקמקביל.ולאחלופימ 11בקדמדוברכי 1ד .. 9:1sם, 1ביש.ניתנזiלטה Aלiוהתייחסהלא

לאמור.מעברהמאשימהנימרקיםהעלתה·לאהחל~ה;מאז•אותהוח~.ימשנהלמעלה
. _"_:.• ·,:,·-. 

חינהההנמקהלמעשה,מלמזכי z1.s . 20מירםמגתובתהכערלההמאשימiר,נקטהבהבלשוןעיון . 41

התיקלהשתלשלותהתייחסותאיו ,ם(!\אכן;.נחבאלטענותהתייחסותבהאיוכללית,לשון

ראויים,יישיקרלים"שקלהכי;;ואת.tוערבדה ii"עמדתאתושרבשרבמציינתהמאשימהולמעשה

 . . : ! •. ·• • • •· •.טיבם.מהלפרטמבלי
במקרר)אינו(ההדגשותהמאשימהבדברישצוייוהנימוקהנדרךחאלמנטסעיף

 roגתבי
חמאשומח

תוך •••לחקובהתאםחלופי ..הליךשקלההמאשימהבהליןלפתוחמדוע 1

פורטושחלקןמסיבותהעני~ושלורצינית.אמיתיתשקילהלהליןלהפנותולא

 . . . . . . ·.· "ואחרותבכקשהחלופי

וזווחלטבמקרה.מתאיםמדוברכיסברהלא"המאשימהכ"אלהגישמדוע 2

 ....האישום"כתבהגשתעל

שלאחריםשיקלויםמלובדודתעומדתאינהכזו"הפניהמשקללתתלאמדוע 3

המאשימהונלקד"מלהפניהבכורה

,הליך •.•כעמדתהדבקההמאשימה-כוואהגשתוומרגעחהליןלהמשיךמדוע 4

חלופי//לא ••קדוומכגכדהכאשם

לאהנאשמיםלשלושתביחסהמאשימהו•עמדתהליןלהמשיךמדוע 5

השתנתהוובכללותו
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-נישראלמדינת 69988 • 06 • 17פ 11ת  1ואחקטין) 1

 21.5.20מיוםלסיכומיה 1-4בסעיפיםגםבתיק.שחלוהתמורותלשינוייםביטוייותר,מוקדמות

הנמקהללאוחלופיקדוומכגרןטיפולייםלהליכיםמתפשרתבלתיהתנגדותגילתההמאשימה

לקבלה.היהשניתן

הליכיםלעיכובמשקללתתאיולפ<ההמאשימה)בווכלסיכומי 5(סעיףהמאשימהטענתגם . 4 7

בידישאיוטענהחינהבלב.דעצמועללהליןהנאשםעללמעשהרכיהנאשמים,יתרשלבעניינם

מטעמיםהנוער,חוקשבבסיסהתכליותמהגשמתהימנעותנפר.דבתת-פרק\'(אפרטכפןלקבלה,

לשקולהמאשימהעלשהיה ,בפרטעמה.להסכיןיכולאינוזהשמותב'מדיניותחינהטכניים,

הימנעותמצדיקהציבוריהאינטרסכילמסקנההגיעההמדינה,קליטות;משפךעמדת;ו.~חןש
 .זכולכאשםהנאשמיםמיתרוחומרקללעשרתואףלהקישוהיה:עלהמאשימה:מנ<ה\ל·ה;וק

תוךההלךיסורםלרבותאחרתתוצאהבכללהסתפקניתןלא\תוו bהיfולרת dהווב ך;;;;ח ..חרף . 48
הרשעהנו.ינאי

•:;.,:.::..;.,:'.:"'' 
~~:.;....,• 

·. ,_,,· 

 ·'::.רגוהלהלידהאנשםבזכותפגיעה

ויביאיכולההלוךניהולהמשךכיסבורניבדיונים,ל 11ושממעמדות.הצדדיםוכעולהשציינתיכפי . 49
'.~ 

זכריותעלויתרהנאשםהאםבשאלהמבלי.להכריעאףוזאתווצדקהגינותבעקרונותגפיעהלידי

המאשימה.התנהלותעלקטי:נ;~;חסתמך iסןב<והאםהדיוןשלהמוקדמיםבשלביםדיוניות

בתפניתתינוהמועצה,·הסכמת iiנות(·בטרםהראשוןבגלגולועודהתיקשלראשיתוכזכו,ר . 50

לאחרגםויהיהשיכולופולי f\ ;(,;ךק;ל~בידללהלי~'.פליל?·חלופיהליד-קד"מלהלןיהאנשם
לדיוןדעמתאים.נמאצהאנשםכי-4.7.18ו ls. . 30.4בדיוניםהדגישהמבחןשירותאשמה.קביעת
הואאדרבהמ. 11.להל1י.קד ~;~תמאינו 2שם N°הכלפיהעמדהכלהביעהלאהמאשימה 4.7.18
אישרההמאשימהואף ·,"ןחאתה''שומעלאו,וומכללבבחינתמאתים,אינואחרמעורבכיציינה

 ' •--י-,, ·.·-,

 ·... . ... ":·קדוומ.להליךהפנייהקיימתזנןהנאשםשלנתוקןכי

 .ישרם >;zחכתבביטול-הלכהחלופימ 11קדהל<ךשהשליםלמיהמל,ךדרךכיקבעבעצמוהמחוקק . 51

המאשימה.מדבריעלהשלאדברמוצדקת-ובהנמקהחריגיםבמקריםזולת

-זהבסעיףא(א) 12
ביתפני i:שלא'מתנהלאשרבנוהל,שנקבע 1לחלקןאופלילילהלידחלדפיהליד-חלופווו"הלךי
בלעדיו,ההליךלקיוםהסכמתואתנתןאם •בהשתתפותושלאאועבירהנפגעבהשתתפותמשפט

לרבותהפלילי,למעשההקט•ןשלהאחריותקבלתאתשתבטאלפעלוהלהביאהיתר,ביוומטרתו,

החברה;אוהקה•לההעבירה,נפגעכלפיתיקוןבאמצעות

 .)ד{קטןסעיףהוראותלפישנקבענוהל •"נוהל"

 :מאלהאחדבל •"תובע"
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כמעטהתיק,בראשיתעודהמאשימהבדברישבוטאתהתיק,מסגירתלתמנעהעקרוניתהגישה . 42

כאלןהתפתחויותוהיובתיק,שתוךהדרמטיותההתפתחויותחרףמשמעות<באוןפהשתנתהולא

'אבשרהליכיםלעיכובבתיקאחריםנאשמיםשלעניינםמהעברתתחלהאחרונה'בשנהבמיוחד

הנאשם,שלמצבומקרתובכלבעבירת,יותרפע<לחלקנטלמחםאחדכיעולהחאדשוםמכתב

הנאשםשלבעניינוהאחרהתיקכסגירתחמשןשנוהם.משלוותרטובחוחופול<ת, bמבחונת

החלופיהקד"מבתכניתמושלםבאופןבעמידתווכלהחלופיקךtומא<פש_ו ll'ר" i:לפניכ\ט"נה;ז

בהנמקותממששלביטוימצאולאהאלוחארועיםכלההיוועדות.מפגש 1i:שנקבנ!חתNנים··ןבותך

ההליי·בתחילתכנרגילתהארתהבעמדהזנקהולiנ.עשההמאש;~נה,
 <':·~-:-.י,;;כ;_~,י ~". ;·

בקןדבקההמאשימההמאשימה,גתובתסעיפימרביתרב~מצוטטיםלעיל,בטבהלשרואיםכפי . 43

להליד ...בעמדתהדבקה"המאשימהכימדיניותה;·:ל.חצדקת s,21 . 20מיום. . Aבסיכימיגםזה,
במקוואינהההדגשה 21.5.20-מיוםהמאשימה"לתגובת 1(סע<ףו iאדלא-ח~;פי'משליםמ 11קד

המאשימהלתגובת 5(סעיףהשתנתה"לאמים iiא i lז· h.ש 1ביחס.לשלהמאשימהעמדת 11 .ל).ש-

בנסיבותהתחשבותללאנחרצת,דבקותכיס;וראיני ל)~'שך.במקוואינהההדגשה-
המדינהפרקליטותשאפילובפרט .עירלמראית_ולוההלךילתקינותערובהתינהוהתתפחויות,

שמשיקלו•הרוהתמורות,חרףבע.מדה, ~-קבז·· Qוהמאש<מככלאדרבה,שונה.עמדהביטאה

נעשה.לאדעתה-והדברדוע~~ש<נתה riבכל-ש~ביר 7להסעליההיההצדקפניומראיתשקיפות

להתאמתמוב<להת<קדמות h:i ~ p ·;;~'לכשםנ~לר.כוצ~ל. ttשמלהמלצותהנוגעבכלהדברשרנה . 44
"-."., ,-' 

לפניעדושמ"ללדוגמא,עמדתכןשל·iרנאשם.מצדוהתקדמותאוצעדלכלביחסט<פולדרכי

אחוותיקככלכישlנ••לציג1ר Jהצהר:iרלחל<ך.קז"מ,מאתיםשהנאשםכןעלמשנתייםלמעלה

מגפשוקיוםלרפי hמ 11הליד.,iכדם iי pלעצמםיכינול 11שמגורמיאזכיייסגרהנאשםשלבעניינו

היוועדות.

זאתל;רמתתהו;..הוראות~ם 1~חבקנהעולהשמ"למדבריהעולההטיפוליהקוכיסבורני . 45
ליאה ri'fiעמזילאחרגםהמקבילתהליךקיוםעלפשרותללאלעמודישלפיההמאשימהמדיניות

שלמוגדר<ת.בקהללא r'עת<גפיעהמהורתוגםהנאשםשלבעניינוגפיעהמהורההקד"מבתכנות
-, .. 

המאשימהכיחששישנומקום 'חלופיקד"מנהליךמהשתתפותלהימנעהעלוליםמזיינים

תהליך.ניהולהמשךותדרושבתכניתמעמדיתםתתעלם

מותניתהמאשימהשלהתקינותמחזקתחלקאולםעמדתהלהביעמנדטאמנםלמאשימה . 46

מדיניותהתאמתזהובכללשוניםנאשמיםנירשריוןכלליעלהקפדהוכןובהכלתבשקופות

התנהלותשבכסוסלרציונלהנוגעבכללצער,ילנסיבות.ובהתאםדעתהשקיוללפיהמאשימה

להנמקותהמפנותהמאוחרותבהנמקותשכןוכלשצריינובהנמקותמצאתילאהמאשימה,
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) l ( 6סעיףלפישהוסמךבכירפרקליטאומחזופרקליטZ )א)( l ( נוסחהפליליהדיןסדרלחוק)

העניין;לפי ,-1982התשמ"במשלוב],

) Z ( לענייןהסמיךשהואמשטרתיתובעאותביעותיחידתכראשהמכהןמשטוחקציןשהואתובע

זה;

,כאמורקטיןלדיולהעמידיסדושקייםפליליתבחקירהנתגלהכיהדועהשקיבלמבחןקציו )ב(

בנוהל,המפורטיםהסףלתנאיבהתאםחלופילהליךהקטיןאתלהפנותאםיבדקו ,)א( lZבסעיף

ניתןכיהתובעאוהמוסמךהקציןמצאלתובע;אוהמוסמךלקציובדיקתותוצ1י1ותאתויעביר

הקטיןאתלהפנותרשאייהיההמבחןוקציוהמבחן,לקציוידויעחלופי,~הליד<ן ,l:iהראתלהפנות

אלה:כלשהתקיימוובלכדהנוהל,להוראותהתאם i לן:נת~/~\ iכאמ(ולהליך

הדרושהמידעאתלומסרהמבחןשקציןלאחרהחלופי,בהליךשתתף ij _~·~תכגiהקlו~\'הסכיtנ ) 1 (
עלמההליזהצפויותוההשלכותבהליזלהשתתףהסכמתומשמעותונi '1:,לרההל<ךמהותבדבר'

בגרותו;ובמידתבגילובהתחשבלובני.ם iובאופן-זןJנבש!נההמשפ;;;,מצבו
) Z ( במעורבמכירהקטיןf נ1וfבאיר}נiff לויוחס• 

קציויעבירהושלם,שלאוביוהנוהללהוראותבהתאםשהווt~לםביוחלופי,הל•ךהסתיים )ג(

מרכזישיקלותהיההחלופיההליזהשלמתהקטין; ל1>י.ונ'; jהiבלצתו'!וענלמשטךfו·אתהמבחן

הקטין,שלבעניינוהiדלידזi~ליליהחל~~לגבי·המשזבכלומכריע
", "·.:; -

 ל).ש-במקדואינה(ההדגשה ., .
-~-

חיכההמלךזדךהכי,לאזהאמיזחדזת.בנסיבזתדקחריגהסייג.ואופשרמפורשבאוןפהמחוקק . 52

ההלידהמשךלגביהחלטהבכל.ומכריעמרכזישיקלותהיההחלופיההליזש"השלמת

הפלילי"·

1)שב:כ.ד נi.~ 1קזהליךקיוםהתנההמחוקקועו,זזאת . 53 המיוחסבאירוע'ק~;י·;כ;·ר':במעורבותו 11
חזיונוותזכויותיועלהנאשם 1מ:צמפליגר·בויתו'ר i:מזוכילךכערהיהשהמחוקקאומרהורולו".

אבוןפקז"מהש(ןתףבהליד '5הסכמתואוזות·-השלכותהנאשםייזועהצרידשהמחוקקכדכייעז

הסכמתומשמעותונi i:לר ,:iרהליךמהותבדברהדרושהמידעאתלומסרהמבחןשקציןשוו

לו"·'המובנים fובא;~ש~ה 7פטי, &iהממצבועלמההלידהצפויותוההשלכותבהליךלהשתתף

ימים'כמה'כקשהואזה.שלו<ות' Jlהמשiבכללוהוסברו :כיבפנייצייו 2הנאשםכ 11בזנן'בנדון . 54

דבר iiתקדם_עם riלכבךומעונייןרוצההנאשםיוםשלובסופווהמשמעויותההשלכותלהביו
 1-31ש 9 'נ:J i\ . 31-32 ,''ש sעמ,דאה: Jלולהשלים".לאפשרומבקשהענייןאתמביוכשהואהזה

 .ל).-שבמקוראינהההדגשה 4- . 7.18מיוםלפרו•

מחייבתשהסכמתולוהיהשברימשוםקךוומ,להלךיכרתםבטרםלחשובימיםכמהביקשהאנשם . 55

אותו.

כיהבהירהיותרמאוחרבזיוןאולםקךוומלהליךהסכמתהנתנהשמחדהמאשימהנקטהכןלא . 5 6

זוהתנהלותעלהנאשםכ 11בתההבכדילאמאחה".ל"צזקהתכוונהוכיכדבעיחובנולאודבריה

אותושנשלחלמהחלופי.לקד"מהיתההכוונההקדום.הפרוטוקלואתיקראשב"כ 11 :ואמר
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אותימפתיעמאדו •מאליומובןהיהזה •לכךהתנגדותהיתהלאהסכמה.היתהלגביו 1מ 11לקד

 .] 4.7.18מיוםלופרי 15-17ש' 9עמנ.(ראה: 11אומרשחברימה

ביטויקובלהדברכיניכרלא-חלופולקד1נמהנאשםוהפניית 17 . 9.18מיוםהחלטתילאחרגם . 57

שבההמאשימה .חלקומילאאכןהנאשםכילעובדהממששלמשקלניתןוכיהמאשימהבעמדת

ארע.לאדברמשלההליךניהלולהמשךועתרהכלוםננלהפסידמ"בל<העקרוניתעמדתהעל

תובע 11כמשמשראינוהמאשימהבשיקולישבשגרהכדברמתערבאינוזהדנו,.,אף.שמובתבנדרן . 58

מיוםבסיכומיהלרבותחדרהכלשלאורך.בפרטזוהתנהלותעםלהסכיולא.נ'תרמקוםמכל 11על

20 , 21.s ןjלהחלטתו. 41בסעיףשציינתימהטבלהכעולהעמדתהלנמקנמנעה,·'חובאש;ן:ב

מקרואתעולהאי-הנוחותתחושתאלא"חיצוניים"ש<קוליםוהנחתתבהג§~;;תכ'או רב;ד;,· ן;~': 59
'-'" ,·· -. 

המועצהגורםוכיהנאשם.באשמתשלאהופסקההל<ךכימלא ה':!ג b;rהמ( ~:;; pהמאש<~כ iכטענונן
 ~cז:;:;:;נ;;;.,, .... ~ ...

המעכבאחרמשפט<הל<ךאיורכיבו,חזרהקד"מהליך"ה<תכנות 5ס<לב<ישוב,·שבענרהמקומית
·-____' 

שבשהנאשםלאחרגםבסירובהנותרההמאשימהמדוער iר f:שלאiכקד"מ. pהליןקידוםאת

פניםלשתימשתמעתאינהשמ1נלועמדתההיוועדותתכנ<תתנאירכלעמד ·;ו tחולקד"מלהליך

 .האישום: i:כתביטולחשיבותבדבר

לאאיתנים.אדניםעלהחלטתהלהשתיתחובהגםבתוכהמגלמתהמאשימהשלהתקינותחזקת . 60

מסכימה"אינהלפיההמאוחרתבהנמקהל,אוגםשיקולים""נשקלולפיהןבטענותלהסתפקנותן
,·. --:., 

מיוםהמאשימהלתגובתב 3טעיף :נראה iמכברנז.השהועלוהנימקויםהאישוםכתבלמחיקת

 . 21.5.20מיוםהמאשימה~iכיכומי ri'1-4בסעי.!גי ( Jשצווזבהנמקותדישאיוובוודאי .] 27.4.20

לטענותנקדותיתתגובה/בתר icfi: !"נ;~ני~~·קי;צהל~ hהמאש;על,היההתקינותחזקתמשהרועה . 61
ועו.דז.נר iשיקסיכוייהאנשם,גל;להתייחסותזהובכלל 2הנאשםכ 11בשהעלה

ללא 11ההליך םו<סל;~~· iJ~כ<מ bכו:וציינהשבהבכתבהמאשימהבגתובתמדועתמהתימשכך . 62
מעבר(וספות iהנמקות';פציפינתלקבל:ובקשתו ])ב( 3סעיף 27.4.20מיום[בקשה 11הרשעה

דבקהכי •.ה bהמ~שי 'ר\ני~~· · z1·:5:iסמיוםבסיכומיהגםנענתה.לא-צוינושכברלהנמקות

נתנהאולtנ<~א- lהi.באשימהכ 11בלסיכומי 6(סעיף 11האנשםלהושעתתעתור"לאלפחיבעמדתה
.--,.,---" 

המתקדמים·בשלבים'בפרטעמדתהלנמקבפניהשנקרוהרבותההזדמנויותחרףלעמדתה,פשר

 ....היוועדותתכניתבתנאיעמידתובדברדעכנוששמ"ללאחרהתיקשליותר

הנאשםלפיההiכופתיהתואצהנוכח-הצדקמןההגנהלטענתממששלמשקלנותןאנימשכך . 63

זאתרכללהתנהלממשךינענינושההליךהיחידגםהואהטיפלויתהתכניתבתנאישעמד

ברורים.לאמשיקולים

 20מתוך 12



1 
בירושליםהשלוםמשפטבביתלנוערמשפטבית

 1ואח~טין)ישראלמדינת 69988 • 06 • 17פ 11ת

הבררניתהאכיפהטענת

הביעהלא 4.7.18דיוןמועדעדשהמאשימההיחידהיח zהנאשםהמעורביםמביוכייודגש . 64

ביטא-4.7.18בוחן 30.4.18בדיוניםחןהמבחןששירותגםמהמ. 11חקדנחלךילשילובוהתנגדות

מ. 11קדלהליןמתאיםנמצאהנאשםלפיחעקבותעמדה

במקוםשחיוונווךפעמיתחדכוסוהדליקמציתנטלאשרחרא , 1האנשםכימלמדהאישוםכתב . 65

בחומרתלהקלמכליהנאשם,שלחלקועיתון.להדליקהחליטוהנאשמיםיותרבשלב.מאוחררוק
,/ --.--::-

יוצראינוהאישוםכתבלמעשהכאשרמגלשה.מאחוריהבוערהעיתוןהינ\"בחשן.כת 1מעשיו

השימושיוזםכיהעובדהציוןלמעט 1היתרכלשלמעשיהםרביןהנאשםמעשי<ו i'.Y:ח?לוקשלiנמ
 . 1 6האנ~אלא 1אינבמצות

·._-,_, 

מהנאשםהעבירהביצועבעתשנתייםבכמעטחיהגדול .-סtי 1 ~.א 11גליאיםמבח;כתגם . 66

חודש}tז~ושג6ה 13כבךשחיה 2

יורת.טובלחיותאמורלכאורחחיההנאשםשלמצבו ,תנוערק 1חאמורעלדרהטיפול.יבמישורגם . 61

הנאשםפשוטים,יותרמעטהדבריםאצלי 11ל' 11אושרו.עליד~מ ~; i.ו~דב 1אףצייהנאשםנ 11נ . 68
קד"מהליךלהתחילמנתעלהמבחןקצינתעם ~;פנ~;ה ,;;;יוזשםייי--ת.iגקד

ההשלכותלהביןימיםכמהביקשהואזה.שלהמשמעויותכל.לוהוסברוכמתאים.כברשנקבע

מביןכשהואהזההדברעםלהתקדםומעונ"ן··כבררוצההנאשםיוםשלובסופווהמשמעויות
,-.· ''·--'-'.:,-:)-'-:_.-, 

 . 4.7.18מיוםלפרו• 1-3ש• 9עמ• 31-32 '•ש· 8עמ'ראה,'·להשלים".לולאפשרומבקשהענייןאת

הנאשםשל-מצבומיטיבה'וJ'ו iבמסרת hבכללlכש° iחטופוליים·:ההיבטיםניתרגםכיצדייךעוד . 69

השלבים.בכלמ 11הקד;;לין~ליםאנri 1ח~\ב;~'ומוכןלבצורהשמתפקדבנאשםמדוברשפיו-
עמ• :(ראה 11היוםלגביי.מצבו_מזוהרים:מכתבחיוביים-מגישסופרהדיווחי~ם

 ) 17.7.18לפרו• 22-25ש• 13

מאתיםלאכמצא 1.נבדiו iכ 13.6.1 _ 8 ' 0ביוהודיעההמאשימה 1באשםלגניהמעורבים,ליתרכיחס . 10

טןעואף , Jiל~ענו.iוג<נ 1•כ:הנאשם, iבכאשושנשלח,כמכתבהמפורטותמחסינותמ 11קדלהלין

נא ן<~צ.~ך i:משבעניינו.ם i\!lאיכתבלביטולהבקשהדחיתי 17.7.18דיוןבמעמדפח.ובעלנכתב

 . 17.7.18מיוםלפרו• 24-26ש• 14מעמ•כעולההליכיםלעיכובבקשהלהגישככוונתוכידאזכוחו

בתוצאה.מחותישיכרוללאאולםנשניתעלההנושאחמשןבדירןאכן

הוגשהקד"מלתליךבנוסףכיהזאבה,עמנואלך 11ען , 1האנשםכ 11בצייר 11.12.18מיוםבדיון . 71

הליכים.לעיכובבנובמברבקשתגםכאמור

למצבןהנרגעותאובייקטיביותמסיבותכיצייו 2.7.18מיוםתבסקירהמבחןשירות 3אנשםלגבי . 72

כוחובאת 1ששוןמוריהד 11עומ. 11חקדנחליךחיונייםרכיביםלקייםניתןלא 3נאשםשלהרפואי

הלו,וך 11,ען 3נאשםשליוםזהכ 11ב ) 11.1.18מיוםלפרו• lZש• 20עמ•(ראה"ש 11ליועמ,פנתהדאז
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בירושליםהשלוםמשפטבביתלנוערמשפטבית

 1ואח~קטין)ישראלמדינת 69988-06 • 17ת"פ

שהואלנערקדי'מלעשותמוכןלאהמבחן"שירותכיהעובדהבשלחיכההבקשהתררףכ<בפכיציין

"אני :<כציין 3האנשםב"כמשכך r11.12.18מיוםלפרו• 8-10 1ש 20,עמ•(ראה

תידחההליכיםלעיכובשלישהבקשהככלהליכים,לעיכובשליהבקשהעלעומדזהבשלב

 .) 11.12.18מ<וםלפרו• 16-18 1ש 20 1עמ :(ואח 11החלופיההליךלעאעמדו

כגנדשההלוךבכךבע<הלראותא<ןמזרעהסב<וה 21.5.20מ<וםלס<כומ<ה 5בסע<ףהמאשימה . 73

 :עוכבהאחריםשלבעניינםשההליךבזמןבו l!l ~ J.ממ 2כאשם

שלבסופואשרהליכיםלעיכובבקשההגישו 3ונאשם 1נאשם-•ם_ףאחרים Jהנ'אשלענייו 11

"iנלבזfדבר.התJi הליכים.לעיכובבקשהלהגיששלאבחר 2נאשםהמדינה.פרקליטותל·;ךי

נגדהטענהברורהלאלוכןהשתנתה.לאהנאשמיםלשלושתמ~שי.lבה:ב;tוס h _.דתה b ע•.

 ·"בעניינםההליכיםעיכובאתלבקשאחריםנ1יl1!נמיםהחלטתעלהמא~•מה
_..· ." . --".~·.::"\;;' 

 .והשוויוןהצדקבעקרוןהפגיעהלתחושתומזורמראפאלובדבר<"םאיןניסבורני . 74

היחדישהינואףהנאשם,דווקאכיצדלשאלהמחותיק Jl.:iנמנעת'lנלת~-;יחמאשל~חלמעשה, . 75
"טנכי"אופיבעליטעמיםמועליםזאתחלף .נמשךחליד·ב~כיינו nשזהחרא_חקן,;מ;לדיבהשעמד

הבחנהוכןהמדינה.פרקליטותוביןו) 11פמ Jמחזו;ךןשליםפרקלןtו\תלחבחכזו.ב<ןהנוגעים<ותר,

חשוכים.הסנגוריםךוועל'ה i:iשננקהמשפטיתהטקטיקהב<ן

שלהשוניםהאורגניםב<ןז) 11ב-לע(דואליותשכ<ות•• 11בדברהטענה .אלוטענותלקבלבידיאון . 76

לשלושתביחס ל).שפמ"י-(של•.עמדתה i ;דהבר<-~ובפרטעל.ימקובלתאינההאכיפהגורמי

יד•עלהתקבלהדברשל•בסופו lל<כיtנ• i;לע<כרכן' !iשחבקשלמרותהשתנתה"אלהנאשמים

 ··::". " .. .המדינה•.'פרקליטות

העבירהמסוגבעבירה<ם Sח.ליעיכוב~צי;ירי'מ~פשרהאינטרסכיסברההמדינה,משפרקליטות . 77
משקלזהלרכיבת nלכפמ"י'המאש~מהשעלהריהעבירה,בוצעהבהוובנסיבותהאנשםשביצע

 231סעיף.לפ< i1בק\!נהגישמי~לח !Yבלהתמקדולאההליךלהמשיךהאםבהחלטתהממששל

ומת.ולחסד"פ
•''----;-' 

·-;· .. 
".;· 

לאזה..-lנשנך JJבס<ס.iרר l:חעומדוiוחתכל<ותהגשמתרעלהנוערחרקהוראותעלאמרןזהמוגת . 78

מוגניםא<נטוס<ם·עםאחדבקנהערליםאונםבומקוםבפרטטכניים,טעמיםיתקבלובנקל

אחוום.

לשותפיו,אשם iשבין-'הבהשוואהנוחרתחוסרתחושתהציבור,יחא<נטוסובשלאלובנסובות . 79

-כןלעשותובנוןמוצדקבחןבנסיבותחלופימ 11קדהליךשלקיומובעצםהמחוקקרצוןומילוי

 .האישוםכתבביטלועללהורותישכישסבורניחרי
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 1ואח8וfקטין)ישראלמדינת 69988 • 06 • 17ת"פ

 11תצדקמבתגנת 11לדוקטר<נתבסתירהעומדהחלידניהול

תצדקמןתגנה

 149סעיףהוראתעלבהסתמןהא<שוםכתבלב<טול 17.7.18דיוןבמעמדעתר,הנאשםכחבא . 80

הנאשםב"כתטיפול<תבתכניתהנאשםעמידתלאתר 1982תשמנ•ב-תפל<ליהדיוסדרלחוק ) 10 (

טענתונוכחהד<ןמשורתלפכיםורקבוטלכהנ•א--26.4.20בתא<שוםכבת_נ<ט..ול ..וב<קששב

זה,מובתלעיון-26.4.20הלפכיהג<עתלאשתגובתהאףהתנגדותה,כ<מקה;ת b ל·· fiתמאשימ

טענותיהם.לשטוחנוספתהזדמנותלצדדיםונתתיהביטולמהחלט~ jחזרת?ב

האישוםכתבביטול 1111 :שכותרתםבסיכומיםהנאשםבו1כהעלה 13.5.20ןtב' iבכתנ'מיכומ\\ J.:i\ בtג''. 81

iמחמנ~ i עקביותלחוסרהנוגעיםטיעוניםזהובכללהוגןלהליןהנוגעים·ט;עונןםמן'.הצדק~נה

וטענותהאנשם)ב"כלסיכומי 29-37סעיפים(ראההקטיןות 5JY ~;ץ-~בופגifגההמאשימהמצד

הנאשם).כ 11בiני iלtוי:כ-44 ~ 40כסעיפיםבררנתיאכיפה
, .. ~ '·•·' 

כעולהחדשותהנמקותלקבלתפניהזהובכלללטעכות.שזןןשמעוךה iiהב 1;ל ip::לפניותיחרף . 82

 41בסעיףבטבלהשציינתיוכפיהנדרשבנטל'ה r' כ:iו(.'לאתמאש<iכת , 27.4.20מיוםמהחלטתי

עלמתבססתעמדתהכיכלליבאופןשטענהאוקו~מותהפנת;:~;ל~כמקןתהמאשימהלהחלטת,י

כיסבורהש"אינהאו ) 21.5.20מיוםהמאש.ימהלסיכומי 1(סעיףורציניתנ•אמיתיתשקילת 11
" c ,.;.•.:,.··:'. 

 .) 21.5.20מיוםהמאשימהלסיכומי 2(סעיף 11המתאיםבמקרהמדובר

אףוזאתלפגם.טעםבהיששיפו.ט<,ת.-ביק\רתבוי ..שאינםמופשטים,טיעוניםבהצגתכינרי . 83
 _,",_, __ ,· .• ",.' .,_. ··יי-;

התואצהנוכחלנפיםצריכות c~איןנהנאשםנ~•כעלה nשהסתמכותבדברלטענותלהיזקקמבלי
,.-.-,,,;:· ··-· ., ' 

הגעת.יאליה

ניהלואתלהמש<ך ה~ע~;·~~קבמהמאשימהנודברים,במצבתוקףבמשכהאמוריםהדברים . 84
לאהצהרתה\כזן iר.ו_נןו' iבחלאכי ~->'/( 1אדםשלבכבדוואינהרנטיתבפגיעההכרוךדבר 1ההליך

הנוערלחוק 12סעיףוננ<גוהלתוראתברורים.לאשיקלויםסמךעלזאתוכללהרשעה)לעתור
·-~· o : •. ...,, .• ,· . ·.'·--. 

ולרוחו.

עלהוכרההצדק,מן J(iהתגדוקטרינתפ 1לחסז• ) 10 ( 149סעיףלחק<קתעוברכיהמפורסמותמו . 85

221 ) 2נ(י' 1;זישר/)ל,מדינתנ.ואח'יפת 2910194בע"פתעל<וןהמשפטביתשופטיידי 1 
(לתלן-

מדינת 4855/02פ 11בעהעל<וןהמשפטביתענניהורחבתואףנפס<קת,והתפתחההלכהיפת),הלכת

בורוביץ').עניין(להלן- 776 ,) 6נט( l(פזנ 1בורוביץ 1נישראל

שהנאשםבכןזילפיתלחסזוtפ ) 10 ( 149בסעיףמקדמיתכטענההדוקטרינהעיגוןלאחרכ<ום, . 86

מהותיתבסתירה"עומדיםבעני<כוהפליליההלידניהלואןתא<שוסכתבהגשתכייראה

צורןעוזוא<ן<ותרקליםלתוכחתהשהתנאיםהרימשפטית",והגינותדצקשללעקרונות
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 1ואחישרא'18וקטין)מדינת 69988-06-17פ 11ת

בתחושתחריפהגפיעהשלאוהרשות,שלשערורייתיתהתנהגותשליחסיתהנוקשיםבמבחנים

העליוןהמשפטביתקבעבורוביץ'בענייומכ,ךיתרהיפת.בהלכתנקבעואשרוההגינות,הצדק

דווקאלאותיוחסוההגינותהצדקבתחושתהגפיעהבהחריגה,כיאםאפשרות,לשלולאיוכי

מסויימות.בנסיבותטעותאולרשלנותאףאלא,הרשויות,שלשרעורייתיתלהתנהגות

אלו'מבחניםלפיאנשםלכלביחסאישוםכללבחרךיששלביהתלתהמבחןפיעל . 87

במנותקזאתעוצמתם'רמזיתהמשפטיבהליךשנתגלוהפגמיםבחינת-המאשימההתנהלותא)

הנאשם.שלחפותואואשiננiומשאלת

בתחושתלגפיעהיביאהאמרר<םהפגמיםחרףהפליליההלךישלק<ומוהאם j; (;ח~· oי riאיזוך.פנ<ב)

,iשלהקונקרטיותבנסיבותבהתחשבהשוניםהאינטרסיםניראיזון · 11 ~הכלהצדק'רההג~נונ

העבירה,קרבןושלהנאשםשלהאישיותהנסיבותהראיות,jןעב<רה;עוצמתמרת iחגת~- i'iהמקרה

מידתןנסיביתיה,האנשםבזכויותהפגיעהחומרתלהגתונן,~;טמ ii ·ביכולתו'שלח~יעהמידת

לב.אר.בתוםבזדו(פעלiוו'~אםהרשות,שלאשמה
 '~·יי ·-.. '·,

הצדקבתחושתבגפיעהכרוךהפליליההלךיקיוםכיהשתכנננהמשפטחר'שב~ת Nל-מידתיותג)

ביטולמאשריותרימידתייםמתוניםאבמצעיםלראפ·א·~וזגפr.נים:ניתרהאםלבחרועלייוההגינות,
". .,_ . 

האישום.כתב

,,-.-_. 

במודלהראשוניםהשלבים(שנוהאiשם .'נן.iר iבזלהפגיעהועוצמתהמאשימההתנהלותשאלת . 88

 3000מכיסוושילםהיוועדותתכ.ניתעמד•ב_תאנ?שהנאש~לאחרשא,תביתרבולט<םהמשולש)

li!J דל 5כל'תהתח;בויו'תאתומילאשל"צשעותמזמנוהשקיעiנ;i '_jן l) מתסקירהרלוונטייםלקים

ללאהישנהבעמדתה::.'ותצבתרמהכל ~ 5ת.תע ·י;.;: ;tהמא~~כ<ייתכן-לא 17.3.20מיוםל 11שמ

הסבר.

מיוםדירגלעד'\יזמך.·בהכרעת 1נישראלבמדינתשלוגילתשבעבבארהמחוזיהמשפטביתשופטת . 89

מר"הגנהיננ:ו nפניו:נ?·.ש·~נדר~'ל:ב riהאיזין···לרכיבבהתייחסה"רייזמר"'ענייולר nנל 14.11.16

-~ .. " ,:.;-.~-'-.אנשם'ל J'tJ!\שיקוסיכוייובכללםלבחרךשישרכ<ב<םמכלולציינההצדק"

המק'זה,שלהק\גקרטיותבנסיבותבהתחשבהשוניםהאינטרסיםביואיזון

ושל.קרבךהנאשםשלהאישיותהנסיבותהראיות,עוצמתהעבירה,חומרתובהם•

הנאשםבךכז•תוהפגיעהחמוות 1להתגונןהנאשםשלביכלותוהפגיעהמידתהעבירה,

לבבתוםאובזדוןפעלהוהאםהרשות,שלאשמהמידתונסיבותיה,
 ל).ש._::,במקוראינה(ההדגשה

הענייובנסיבותהראויכסעדהא<שוםכתבביטול

התנחלותנוכחאישום,כבתילביטולמעברפעולה,דרכימגווךמציגפ 11לחסד ) 10 ( 149סעיףאכן . 90

אישוםכתבילביטולהתייחסההצדקמןלהגנהביחסשהפסיקהגםמההרשות.שלבעייתית

 .אחרוךכמוצא
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1 
בירושליםהשלוםמשפטבביתלנוערמשפטבית

-נישראלמדינת 69988 • 06 • 17ת"פ  1ואח Cקטין 1

טענתנאמץלאלכאורהמדוע ,!הא<שוםזכבתביטולתינו 2לנאשםביחסהיחידהסעדהאמנם . 91

הרשעה.ללאויסתונסיימשךהחלידלפיההמאשימהבייכ

שלרחבבמגוןומקדמיתבטענהלטפלסמכותהמשפטלביתמקנהפ, 11לחסד 149סעיףלכאורה . 92

כךפ. 11לתסד 150סעיףסיפאשקובעבפיאישוםכתבביטלובאמצעותרקדווקאלואובלים

פוגעניים.פחותבאמצעיםשימושלעשותניתןשלכאורה

וקבלתקדיימלהליךהנאשםהופנוגבינוהרקעחרףהאישוםכתבהותרתכיבוךני g ,,זנןבנדון . 93

המאשימה.התנהלותעםהשלמהמהורהלמעשה.במלואההמאשימהעמדת
,:: _.::; ~.-";:_-:. -_: .. ::: 

שציינהוכפיזנןשבנדוןמאחרוזאתאישוםכתבלביטלוביחסאך.זאת;·הiולטה.דנן.הינה ciיחדע . 94
";. ·-·-~ ,_ ::;,. "--';,. 
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