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  בתי המשפט
 071818/03עפ  יפו-בית משפט מחוזי תל אביב

 

 אב"ד   -סג"נ  ,כב' השופטת ד' ברלינר בפני:

 כב' השופט ז' המר

 ד' קרתכב' השופטת 

 09/06/2004 תאריך:

 

  שטיינברג מרדכי בן דוד  בעניין:

 המערער פרופ' דוד ליבאי, גיא פלנטר ואוהד גורדון  ע"י ב"כ עוה"ד 

  ד  ג  נ 

  פרקליטות מחוז מרכזבאמצעות  -מדינת ישראל  

 המשיבה גב' אנה אבידוב ע"י ב"כ עו"ד 

 

 

 1977-, תשל"זהעונשין חוקחקיקה: 

 

 חקיקה שאוזכרה: 

 )ג(348: סע'  1977-חוק העונשין, תשל"ז

 

 

 

 

 

 

 פסק דין
 

המערער הוא רופא משפחה ועובד במרפאת קופת חולים בקרית גנים בראשון לציון.  א.

 המתלוננת היתה מטופלת שלו.

 

ה במהלך ביצע המערער במתלוננת מעשה מגונ 05.03.00פי הנטען בכתב האישום, בתאריך -על

 .1977-, תשל"זהעונשין חוקל )ג(348סעיף בדיקה רפואית במרפאה, עבירה על 
 

פי -גונה עלאפיזודות המהוות, כל אחת מהן לחוד וכולן יחד, מעשה מ 3כתב האישום מפרט 5129371

 נטענת התביעה.

 

 בבית משפט קמא )כב' השופטת ד' עטר(, הרשיע את המערער לאחר שמיעת ראיות.

 

http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.c
http://www.nevo.co.il/law/70301/348.c
http://www.nevo.co.il/law/70301
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הראיות כללו את עדותה של המתלוננת, את עדות המערער, עדות חוקר המשטרה, וכן מספר עדי 

ת הגנה שהעידו על אופן התנהלותו של המערער כרופא כלפי חוליו, נושא שהיתה לו רלוונטיו

 בהקשר לאירועים בתיק. 

 

חודשי מאסר על תנאי  6חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות,  6על המערער הוטלו 

 ו₪. 7,500ופיצוי למתלוננת בסך 

 

הערעור שבפנינו מופנה בראש ובראשונה לעצם ההרשעה. לחילופין, על כך שבית משפט קמא לא 

 נהסתפק בתיק זה בסיום ההליך ללא הרשעה.

 בילופי חילופין טען המערער גם ביחס לעונש.לח

 

 ומרבית העובדות בתיק זה לא היו שנויות במחלוקת. ב.

המחלוקת נסבה סביב הקונוטציה שנלוותה למעשים, האם מדובר בקונוטציה מינית או במעשים 

 תמימים. 

 נבמידה מזערית קיימת מחלוקת גם באשר לרכיב המעשה באחת האפיזודות הנטענות.

 

 העובדות הרלוונטיות: ואלה

המתלוננת היתה מטופלת ותיקה של המערער. לא רק היא טופלה על ידו אלא כל משפחתה. 

המערער היה זה שטיפל באביה המנוח עד לפטירתו ממחלה קשה ובמסגרת זו ביקר גם בביתה של 

 בהמתלוננת.

 

ננת שיתפה אותו היחסים בין השניים )המערער והמתלוננת(, היו על כן לא פורמליים. המתלו

 ובנושאים שאינם שייכים ישירות לבעיות רפואיות כאלו ואחרות .

 

למתלוננת היו בעיות רפואיות נוספות לתלונה הקונקרטית שבגינה באה אותו יום. טיפולו של 

 נהמערער בה היה טיפול מערכתי ולא רק נקודתי.

 

עה למערער לצורך בדיקה לדבריה השתלשלות הדברים בתאריך הנטען היתה כדלקמן: היא הגי

 במיתרי הקול. 

 

 בהמתלוננת סיפרה למערער "בהתלהבות" כי יום קודם נולדה לה אחיינית.

 

 ". ובגלל כל המצב שלי הוא גם בדק לי את הריאותהמערער בדק את גרונה "

בדיקת הריאות נעשתה כאשר היא יושבת על המיטה והמערער בדק אותה בגבה, כאשר החולצה 

 יתה מורמת. מעל הגב, ה

במאמר מוסגר נעיר, כי מלכתחילה נטען בכתב האישום כאילו המתלוננת היתה לבושה בחזיה 

בלבד בפלג גופה העליון במהלך הבדיקה, כאשר מטבע הדברים יש בנתון זה כדי להשליך לענין 

 וכוונתו המינית של המערער.
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דיקה נעשתה כאשר החולצה במהלך הדיון בבית משפט קמא, תוקן כתב האישום ונאמר בו כי הב

 נהיתה מורמת בגבה של המתלוננת אולם לא מעבר לכך.

 

" קצת הרבה שומןהמתלוננת סיפרה כי המערער תפס בה בחלק שבין בית השחי למותן. תפס "

 ואמר לה כי השמינה. 

 

 לאחר מכן, בעודה יושבת על המיטה נישק אותה בלחיה. 

 

 בהמשך קמה ועמדה סמוך לדלת. 

מערער להראות לה, תוך הצבעה על תמונה הממחישה את גוף האדם, היכן מצויה שם רצה ה

 הדלקת בגרונה. 

 

איזה ריח לאחר שהראה לה, החלה להסתובב כדי להתיישב, ואז נישק אותה בצוואר ואמר לה "

 ב".טוב יש לך

 

הוא בהמשך, כאשר התיישבה, החזיק בידה ואמר לה שהפעם היא צריכה להעביר לו אנרגיות, כי 

 עבר טיפול שניים. 

 

 ועד כאן תיאור המעשה מפי המתלוננת.

 

אפיזודות. האחת, הנשיקה על הלחי; השניה, התפיסה  4-כפי שניתן לראות מדובר למעשה ב

 בבשרה; השלישית, הנשיקה בצוואר; הרביעית, תפיסת הידיים. 

תלוננת תוך שהוא נעיר כי בכתב האישום לא הואשם כלל המערער באשר לכך שתפס בגופה של המ

 נמעיר לה כי השמינה. למערער לא יוחסה כל עבירה בהקשר זה.

 בעדיין, כיוון שהמתלוננת העידה על כך, גם אפיזודה זו מהווה חלק מהמכלול.

 כפי שנאמר לעיל המערער איננו חולק על מרבית העובדות.  ג.

 

 בקליפת אגוז גירסת המערער היתה כדלקמן:

 

חיה של המתלוננת: הוא אכן נשק לה, בתגובה לכך שבישרה לו על באשר לנשיקה על ל  .1

 והולדת אחייניתה.

סדר הדברים בהקשר זה היה כדלקמן: המתלוננת נכנסה והתיישבה בכיסא המטופלים. 

ציינה כי כואב לה הגרון. הוא קם מכיסאו כדי לבדוק את גרונה. לפני שבדק את גרונה 

נית ואז התכופף לעברה ונתן לה נשיקה בלוויית אמרה לו המתלוננת כי נולדה לה אחיי

 אמירה 'מזל טוב';

 

באשר לבדיקה בהמשך והתפיסה בבשרה: המתלוננת עברה למיטה כדי שיוכל לבדוק את   .2

ריאותיה. הוא בדק אותה בגבה, ודרך אגב אמר לה שהשמינה ועליה לרדת במשקל. אמירה 
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ם לרדת במשקל, והיא מתחייבת מעין זו הוא משמיע לעתים למטופלים שאכן צריכי

 מתפקידו;

 

באשר לנשיקה הנוספת: המתלוננת המשיכה בטענה כי גרונה כואב. הוא הפנה אותה   .3

לתרשים של גוף האדם המצוי במרפאה ואמר לה שתצביע על המקום בו היא חשה את 

 הכאב. באותו שלב לא נשק לה. 

היא יכולה להעביר לו "אנרגיות  בהמשך כאשר עמד להיפרד מהמתלוננת אמר לה כי היום

חיוביות", כפי שהוא נוהג להעביר לה בהזדמנויות אחרות. המתלוננת הושיטה לו את ידיה 

 ולחצה את ידיו;

 

לאחר מכן הוא קם מכיסאו כדי ללוות אותה לדלת. בדלת, בזמן פרידה, אמר לה מילות .  4

 ה. עידוד, פתח בפניה את הדלת ונשק על לחיה כמחווה של פריד

 

אף אחת מהפעולות כמפורט לעיל לא נעשו בכוונה מינית כלשהי והוא הופתע כאשר התברר לו 

 שהמתלוננת הגישה נגדו תלונה. 

כדי להשלים את התמונה נציין בקצרה את ההתפתחויות לאחר מכן: המתלוננת סיפרה  ד.

מגעים בינה לבין על האירוע לאמה. לאחר מכן פנתה לקופת חולים. היו כנראה מספר שיחות או 

אנשי קופת חולים שבפניהם שטחה את טענותיה. המתלוננת דרשה להעביר את המערער מן הסניף 

 נולספק לה שירותים של רופא תחליפי שיהיה נגיש יום יום.

 בימים לאחר האירוע. 9משלא נענתה דרישתה פנתה למשטרה והגישה את תלונתה, וזאת 

היום שבו התרחשו הדברים. המערער התנצל בפניה אם  המתלוננת פנתה גם למערער בערבו של

 נפגעה. 

 

 בית משפט קמא קבע את הממצאים הבאים: ה.

 

כב' השופטת קמא האמינה למתלוננת באופן גורף והתרשמה כי המתלוננת סיפרה דברים .  1

 כהוויתם;

 

 ספציפית באשר לכל אחת מהאפיזודות:   .2

ידי המתלוננת, קרי: שלא -ה בשלב המתואר עלבאשר לנשיקה הראשונה: הנשיקה אכן ארע

 בצמוד לבשורה שבישרה למערער בדבר הולדת אחייניתה. 

גירסת הנאשם לפיה נשק למתלוננת בשלב בו סיפרה לו על אליבא דבכ' השופטת קמא: "

הולדת אחייניתה, בסמוך לבדיקת גרונה, אינה סבירה בעיני ... גירסת הנאשם ממנה עולה 

ז בפנס ובמקל על מנת להחל בבדיקה הרפואית מביאה שלב שאינו טבעי כי באותה עת אח

 להכרעת הדין(; 104" )עמ' בעיני להודעת הבשורה המשמחת

 

המערער ניסה להרחיק עצמו מכל מגע פיזי עם המתלוננת החורג ממהלך הבדיקה .  3

 ה. הרפואית. עובדה זו תרמה להתרשמותה של כב' השופטת קמא כי גירסתו אינה מהימנ
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מה היה לו לנאשם להתפתל בגירסתו אודות אחיזת לענין זה אומרת כב' השופטת קמא: "

ידי המתלוננת והעברת האנרגיות או בדבר בקשתו שתחזיק את ידיו ביום המקרה ותעביר 

 ו".לו אנרגיות בשל מיחושיו אם היה משוכנע בכשרות מעשיו

של המערער בחקירתו במשטרה  בענין זה ממשיכה כב' השופטת קמא ומזכירה את תשובתו

באותו הקשר. המערער אמר כי חש מבוכה בנושא זה והיה שוקל שנית את תשובותיו 

 במשטרה באותו ענין;

 

הכרעת הדין איננה כוללת ממצא ספציפי ביחס לנשיקה שבצוואר )למעט האמון הגורף   .4

יח נעים )המהווה בכל גירסתה של המתלוננת(. יחד עם זאת, ביחס לאמירה כי למתלוננת ר

לכאורה חלק מהנשיקה בצוואר(, קובעת כב' השופטת קמא כי המערער נהג להחמיא 

למתלוננת בעבר, ואמר לה גם בעבר כי היא מדיפה ריח נעים. קביעה זו מתבססת גם על 

 (;26-29שורות  7פיסקה  100גירסתה של המתלוננת )ראה עמ' 

 

קמא כי גם בעבר נהג המערער לאחוז בידיה  באשר לתפיסת הידיים קובעת כב' השופטת  .5

של המתלוננת ולהעביר לה "אנרגיות". המתלוננת לא ראתה במעשים אלה מעשים מיניים 

 ולא התלוננה על ביצועם. 

 

באשר לראיות הנוספות: הנדבכים הנוספים עליהם מבוססת ההרשעה, פרט לאמון  ו.

 בגירסת המתלוננת, היו כדלקמן:

 

ימים, אולם לאמה וגם  9מיידית. אכן למשטרה פנתה המתלוננת כעבור  מדובר בתלונה  .1

לקופת חולים פנתה לפני כן ולכן אין לראות בתלונה בבחינת גירסה כבושה או תלונה 

 כבושה;

 

היו אכן בתיק זה מחדלי חקירה, אולם אין בהם כדי לפגום בראיות התביעה ולעורר ספק .  2

 במהימנותם;

 

התנצל פועלת אף היא לחובתו, כמו גם העובדה שביקש מהמתלוננת  העובדה שהמערער  .3

 לשחזר אתו את שארע בטרם הבירור בקופת החולים.

 

 

באשר לכוונה הפלילית הנדרשת, דהיינו כוונה לגירוי, סיפוק או ביזוי מיני: סך כל  ז.

 המעשים שמדובר בהם מצביע על כך כי אכן מדובר בכוונה מינית. 

 

אין מדובר במעשה בודד השנוי במחלוקת אלא בסדרה של מעשים אליבא דכב' השופטת קמא: "

 ".מיניים שסופם משליך על ראשיתם
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היחסים בין המערער למתלוננת היו יחסי מטופל ורופא. מדובר בבדיקה רפואית. המערער מכיר 

הלחי ולא כל שכן  את המתלוננת, את אופיה ורגישותה וצריך היה לדעת כי מעשיו: נשיקה על

אין ספק בעיני כי הנאשם היה מודע לתוצאות מעשיו נשיקה על הצוואר, נושאים אופי מיני. "

 (.32-31שורות  107" )עמ' ולכך כי יענו לכל הפחות כדי ביזוי המתלוננת מהבחינה המינית

 

 דיון ח.

 

 י המערער ליהנות. לאחר שבחנו את הראיות נראה לנו, כי קיים ספק ממשי בתיק זה, שממנו רשא

 

דעתנו היא כי הכוונה למעשה שיש בו משום גירוי, סיפוק או ביזוי מיני לא הוכחה. יתכן 

שהמתלוננת נפגעה, לאו דווקא בהיבט המיני אלא אולי מכך שהמערער נטל חירות לעצמו לנהוג 

 כפי שנהג. מכאן ועד להוכחת הכוונה הפלילית הנדרשת עדיין הדרך רחוקה. 

 

 מוצא הרלוונטיים לשיטתנו הם כדלקמן:נתוני ה

 

 היחסים הלא פורמליים בין המערער למתלוננת.   .1

ענין זה לא היה שנוי במחלוקת. המערער ביקר בביתם של המתלוננת ובני משפחתה, ליווה 

את אביה המנוח בימיו האחרונים. המתלוננת נהגה כאמור, לשתף אותו גם בעניינים שאינם 

 איות. קשורים לבעיות רפו

יחסים לא פורמליים אלה משליכים על מה שניתן לצפות לו מהמערער בגדר יחסי אנוש. לו 

היה מדובר ברופא שיחסיו עם המתלוננת הצטמצמו לאותה בדיקה רפואית שעניינה הכאב 

בגרונה, יתכן שהתמונה היתה שונה. אולם כאשר מדובר במי שמקורב למשפחה ניתן לצפות 

ימות יהיו ביטוי לקירבה, להזדהות, להשתתפות ברגשותיו של המטופל כי מחוות פיזיות מסו

 בהבדל מכוונות מיניות;

 

מענין לענין באותו ענין: המערער הוא אכן אדם "פיזי" וחם. גם בית משפט קמא קבע כי .  2

אכן הנאשם רופא חם ולבבי וכי ארע שנשק למטופלות בנסיבות חריגות שלא במהלך "

 להכרעת הדין(. 19פיסקה  108" )עמ' ה אנושית נורמטיביתטיפול רפואי וכמחוו

 

באשר להתנצלותו של המערער: מכלל הנסיבות עולה כי אין להסיק שמדובר בביטוי   .3

לאשמה, בהבדל מתמיהה אמיתית ורצון לפייס את המתלוננת אם נפגעה, בלי קשר לשאלה 

 אם הפגיעה היתה בעלת אופי מיני.

ו יום למערער בטלפון, ואמרה לו כי נפגעה מהתנהגותו. בתגובה המתלוננת היא שפנתה אות

 לפניה מעין זו בהחלט סביר כי המערער התנצל בפניה אם נפגעה.

 

 היו אכן מחדלי חקירה משמעותיים  .4

בגדר מחדלי חקירה אלה: לא נחקרו מקבלי התלונה המקוריים: אמה של המתלוננת ואנשי 

 שון. קופת חולים שאליהם פנתה בשלב הרא
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 כאשר מדובר בעבירת מין יש חשיבות רבה לתלונה המקורית, המיידית ולתוכנה.

 

הטענה היא כי המתלוננת "הקצינה" תלונתה בין התלונה בקופת החולים לתלונה  -בדיעבד 

 במשטרה והדבר לא נבדק.

 

מקובל עלינו כי מחדלי חקירה קיימים לעתים קרובות ואין בהם כדי לאיין את "היש". 

 ין: בגדר מחדלי חקירה, בנסיבות הענין, מדובר בחסר משמעותי.עדי

 

 מכאן לבדיקה פרטנית של כל אחת מהאפיזודות נושא כתב האישום: ט.

 

לענין הנשיקה הראשונה: בית משפט בחן את גירסתה של המתלוננת מול גירסתו של המערער 

 ה. באמת מידה של סבירות והיגיון, ומצא כי גירסת המערער אינה סביר

לענין זה )בחינת ההיגיון( אין לבית משפט קמא יתרון על ערכאת הערעור. לשיטתנו יש היגיון רב 

 דווקא בגירסתו של המערער בנקודה זו.

 

אין מחלוקת כי המתלוננת הודיעה לו על הולדת האחיינית. אירוע חריג, משמח מבחינתה, שהיא 

 ראתה לשתף בו את המערער. 

קה על הלחי על בשורה מעין זו היא טבעית ובוודאי לא חסרת היגיון. תגובה ספונטנית של נשי

 אדרבא מתן נשיקה על הלחי כשהיא מנותקת מכל הקשר, היא המעשה הבלתי הגיוני.

 

אנו מדגישים בהקשר זה, כי נשיקה על הלחי איננה מעשה בעל אופי מיני מובהק. זוהי נשיקה 

גם בית משפט קמא קיבל שהמערער נוהג בדרך זו שמקובלת ביחסים חברתיים. כפי שצויין לעיל 

)גם אם לא נהג כך כלפי המתלוננת עד לאותו יום(, אולם התלהבותה מהולדת אחייניתה, יכולה 

 להסביר את הנשיקה על הלחי דווקא באותו יום.

 

כיוון שאין מדובר במעשה בעל אופי מיני מובהק וכיוון שהקשר הדברים הובהר, נראה לנו כי קיים 

 פחות ספק באשר לכוונה המינית.ל

 

באשר לבדיקה, לרבות תפיסתו של המערער בבשרה של המתלוננת, והאמירה כי  י.

 השמינה: כפי שצויין לעיל בנושא זה לא יוחסה למערער עבירה. 

 

בית משפט קמא ביקש לראות בתגובתה של המתלוננת למעשה זה ביטוי לחוסר הסכמה מצדה 

 לכל נגיעה בהמשך.

 

במעשה בעל אופי של בדיקה רפואית. גם המתלוננת לא חשבה אחרת, שעל כן לא התלוננה  מדובר

על כך. האמירה כי השמינה היא אמירה רלוונטית כשהיא באה מפיו של רופא המטפל בה באופן 

מנת להדגים את -כללי ולא רק בבעיה ספציפית, ואין בה כל הקשר מיני, גם אם תפס בבשרה, על

 השומן שצברה.
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באשר לנשיקה הנוספת: זהו המעשה היחיד שלגביו, אם תתקבל גירסתה של המתלוננת  א.י

 במלואה, הרי שהוא נושא לכאורה, אופי מיני. 

מקובל עלינו כי נשיקה בצוואר איננה נשיקה על הלחי. אלא, שלענין זה גירסתה של המתלוננת 

 איננה ברורה ואיננה חד משמעית. 

 

נשק לה כאשר הסתובבה. המערער טוען כזכור, כי נשק לה על הלחי המתלוננת טענה כי המערער 

 בשלב יציאתה מהדלת. 

פיזית, כיוון שמדובר במהלך תנועה של המתלוננת, כאשר הסתובבה, הרי יתכן שהמתלוננת חשה 

 שמדובר בצווארה למרות שהנשיקה היתה בשולי הלחי. 

 , חוסר הוודאות בגירסת המתלוננת.אולם מעבר לכך ומה שחשוב בעינינו יותר, הינה, כאמור

 

 המתלוננת נחקרה בחקירה נגדית בנושא זה, כדלקמן:

ש. אם אני מבין נכון הוא מסביר על התרשים ואז את הולכת, רוצה להתיישב, "

 ואז נותן לך נשיקה על הצוואר ואז את מתיישבת ועושים אנרגיות.

אני זוכרת שזה היה אך  ת. את הענין הזה בדיוק מתי היה אני לא בדיוק זוכרת.

 בדיוק מתי אני לא זוכרת. 

אני זוכרת בדיוק דברים שהיו חריגים וחורים לי, דברים שלא היו בדרך כלל וזה 

דברים שזעזעו אותי. בדיוק איך ומתי אני לא רוצה לענות סתם כי אני לא 

 ".זוכרת

 

המערער, נתן לה את  בהמשך נחקרה המתלוננת באשר לשלב יציאתה מן החדר )השלב שבו, לטענת

הנשיקה הנוספת(, ולא זכרה מאום בנושא זה, לא אם המערער ליווה אותה לדלת, לא אם פתח את 

 הדלת וכיוצא בכך.

 

הנשיקה בצוואר הוא האירוע הטראומתי מבין כל האירועים עליהם מספרת המתלוננת. הדעת 

 נותנת, כי אירוע זה דווקא יהיה זכור לה היטב ובפרטי פרטים. 

 

 דווקא בנושא זה גירסתה, כאמור, מעורפלת והיא איננה זוכרת פרטים.  

לא נעלם מעיני כי בית משפט קמא נמנע מהתייחסות ספציפית לאירוע זה  והסתפק באמירה, כי "

 (. 9פיסקה  101" )ראה עמ' פרטים בשולי האירוע לא היו זכורים למתלוננת במלואם

 

רוף העובדה שהמתלוננת לא שוללת במפורש את דבריה של המתלוננת כמצוטט לעיל בצי

האפשרות כי המערער ליווה אותה לדלת ושם נתן לה נשיקה )שהרי איננה זוכרת כיצד היתה 

 הפרידה ממנו(, מותירים ספק באשר לאופן התרחשות הדברים.

 

גם האמירה כי יש לה ריח טוב איננה יכולה להיחשב, בנסיבות התיק הנוכחי, כאמירה המצביעה 

חד משמעית על כוונתו המינית של המערער. ספק אם המערער התכוון באמירה זו להפיק סיפוק 
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מיני או לבזות את המתלוננת, שהרי גם לגירסת המתלוננת המערער נהג לומר לה דברים מסוג זה 

גם בפעמים הקודמות כדי לעודד אותה ולהרים את רוחה והיא לא ראתה בכך בעבר, אמירות 

 ני.בעלות אופי מי

 

באשר להחזקת הידיים: נראה לנו שמגע זה איננו יכול להיחשב כמגע מיני על פי כל אמת מידה. 

המתלוננת אישרה כי גם בעבר נהג המערער להחזיק את ידיה, כדי להעביר "אנרגיות חיוביות" 

 בדרך זו. 

 

של  הוכח במשפט שהמערער נוהג כך עם חולים, כדי לעודד את רוחם, ואף נהג כך עם אביה

 המתלוננת, אותו ביקר בחוליו בביתו.

הפעם אמר המערער כי הוא זקוק לאנרגיה, משום שעבר טיפול שיניים קשה )עקירה כירורגית של 

 שן(. טיפול זה והתרופות שקיבל בשל כך הוכחו בבית המשפט.

 

לא נראה לנו שניתן לייחס למערער כוונות מיניות בהחזקת הידיים. גם המתלוננת אמרה כי 

מעולם לא חשה כל בעיה עם החזקת ידיה, להיפך, חשה הכרת תודה בשל מאמציו לעודדה, כמו 

 שעודד גם את אביה.

 

במאמר מוסגר: העובדה שמדובר בטיפול לא רציונלי, שיכול להחשב אפילו כטיפול פרמיטיבי, 

 מסביר את המבוכה שחש המערער בהסבירו נושא זה בחקירתו במשטרה.

 סוף דבר י.

 

 אין מחלוקת על המגעים הפיזיים דעתנו היא כי קיים ספק באשר לכוונה שנלוותה אליהם. הגם ש

 

 לפיכך אנו מזכים את המערער מחמת הספק.

 

 , במעמד הצדדים.(2004ביוני  9כ' בסיון תשס"ד )ניתן היום, 

      

 סג"נ -ד' ברלינר, שופטת   ז' המר, שופט  ד' קרת, שופטת

 אב"ד

 לשינויי ניסוח ועריכה נוסח מסמך זה כפוף


