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הנאשם      

  

 ד פרי" עו–כ המאשימה "ב:נוכחים
 פלנטרגיא ד  " עו-כ הנאשם "ב

 1נאשמת 
  

 פרוטוקול

  

 :כ המאשימה"ב
 הודתה הנאשמת ובית המשפט מצא אותה 29.11.01 –ב ,  לנאשמת אין עבר פלילי

הנאשמת הודתה בעבירות של . אשמה מבלי שהורשעה בעובדות כתב האישום

הפרשיה ידועה , קשירת קשר  לעוון שיבוש מהלכי משפט בנסיון לקבל דבר מרמה

 .2ת המשפט אשר גזר את דינו של נאשם לבי

והתביעה מתרשמת כי מדובר בתסקיר ,  אנחנו עיינו שוב בתסקיר שרות המבחן

על פי התסקיר מדובר בנאשמת נורמטיבית אשר למעשה  טופלה  אצל ,  חיובי

וכן כיום למעשה  היא בדרך חיים של עבודה מסודרת ולימודי ,  פסיכולוג פרטי

 .סיטת תל אביבפסיכולוגיה באוניבר

 אין מדובר 2 לנאשם 1התביעה סבורה שהגם שאנו מוצאים שינויים בין הנאשמת 

בשוני אשר יכול לאבחן את השניים כמבצעי עבירה שונים אשר ראוי להטיל עליהם 

 2כמו שהתביעה הסכימה ביחס לנאשם .  של בית המשפטתבהתייחסוענישה שונה 



 שעות בצרוף פיקוח  200 תקופת שלץ של ולמעשה תוטל עליו, שנאשם זה לא יורשע

שיוטלו על התביעה  תבקש לאור אחידות הענישה ,   חודשים של שרות המבחן6בן 

הגם ששרות המבחן לא דיבר על ,  כפי שעולה מהתסקירצ" שעות של200 1הנאשמת 

אנו ,  חודשים6כך אנו נבקש לאור אחידות הענישה כי יוטל על הנאשמת פיקוח של 

יש צורך שהחברה , גבי הנאשם שלגביו התנהל החריג של אי הרשעהסבורים של

אנו יודעים שיש השפעה , תהיה בטוחה שאדם זה לא יחזור לדרך שאינה נורמטיבית

לכן אנו סבורים שיש כאן איזו ביקורת נוספת מצד , של אי עמידה בתנאי פיקוח

, המקרהשרות המבחן על הנאשמת שאכן אותה דרך חדשה שהיא פתחה בה לאחר 

סבורים שעל בית המשפט להטיל , לאחר אותם עדויות  שקר שמסרה בפני המשטרה

 .עליה פיקוח וגם מבחינת אחידות הענישה

  

 :הסניגור טוען לעונש

מסמכים , תעודת שחרור מהצבא, מגיש מסמכים על מצבה הכלכלי של הנאשמת

תעודה רפואית , תיעוד אודות עבודתה והמלצות ממעסיקה השונים, אודות לימודיה

 .מיום תאונת הדרכים נשוא כתב האישום

אי הרשעה כעקרון לא מוביל גם לפיקוח או לשלץ , באשר לעתירת חברי לפיקוח

גם הטעם של אחידות בענישה איננו צריך להביא . והדבר תלוי בכל מקרה ומקרה

פיקוח קם כאשר יש צורך , להטלת פיקוח על נאשמת זו כיון שפיקוח איננו ענישה

הנאשמת , תהתייחסובכך ושרות המבחן בדק את הסוגיה הזו בתסקירו יש לכך 

מטופלת באופן פרטי ולפיכך איני רואה כל מקום   להעמיס על שרות המבחן כאשר 

 היא לאמץ את המלצת עתירתנולכן , שרות המבחן עצמו לא מצא לנכון להמליץ עליו

בהיקף ועל פי התוכנית שרות המבחן ולהשית על הנאשמת שרות לתועלת הציבור 

 .שנקבעה על פי שרות המבחן

אחד השיקולים לאי , 23בעת המקרה נשוא כתב האישום היתה הנאשמת בת 

מדובר , הרשעה הוא שמדובר במעידה חד פעמית ואכן הנאשמת ללא עבר פלילי

 וחצי שנים מאז 3בהסתבכותה הראשונה בחייה עם החוק ומן העובדה כי במהלך 

 חד במעידהניתן ללמוד באופן נחרץ כי אכן מדובר , ה בשניתהמקרה לא הסתבכ

 .פעמית

 .כי הנאשמת עמדה במבחן מבלי להסתבך, דברים אלה יפים גם לפיקוח

 14ובגיל ,  אביה עזב את הבית13בגיל , ילידת ארגנטינה, נסיבות חייה אינן פשוטות

השלכות של באשר ל, מצאה עצמה נודדת בשנות העשרה בין הוריה, התגרשו הוריה

בהמשך עבדה באופן , הנאשמת שרתה בנחל שרות מלא, זה אני מפנה לתסקיר

 משוחררים ועשתה םלחיילי קיבלה מילגה 2000בשנת , מסודר במקומות שונים



 מה 700 עשתה פסיכומטרי וקיבלה 2001באפריל , מכינה באוניברסיטת תל אביב

וכיום , ראיינת טלפונית עבדה כמ2001ביולי עד ספטמבר , שמעיד על הפוטנציאל

 היא עובדת 21.10.01מיום ,  לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביבסטודנטיתהיא 

 .כנציגת שרות לקוחות" כאל"בחברת 

במידה והדבר לא יתאפשר תפנה ,  היא מתעתדת ללמוד במכון ויצמןבהמשך

כיון שהיא חושבת . למוסדות  של השכלה גבוה העוסקים בתחום בו היא לומדת

עתידה המקצועי תלוי בקבלת מימון של קרנות וגופים ממשלתיים , סוק במחקרלע

הדבר היה מסקל את יכולתה לעסוק בתחומים בהם ,  ואם היתה מורשעת בתיק זה

יתרה מכך עבודתה בחברת כאל כנציגת שרות לקוחות זו משרה של . השקיעה רבות

בל לכל עבודה אחרת בספק רב אם היה ניתן לה להחזיק במשרה זו או להתק, אמון

 .אם היתה  מורשעת בעבירות בהן עסקינן

 נסיבות המקרה אין בו כדי להקל ראש בחומרת העבירות או לגמד ןלענייכל שאומר 

נטלה אחריות על , ממעשיה של הנאשמת היא עצמה הודתה בחקירתה המשטרתית

עורכי  ושני 2ואלמלא עדותה לא היו נאספים המעשים הפליליים של נאשם , מעשיה

תה הביעה צער למעשיה כפי שהיא עושה עבהוד, וםדין המוזכרים בכתב האישה

אין לנו כאן , ראשית, אך יש נסיבות מיוחדות שאבקש להביא, היום בהרכנת ראש

 עם בחורה שקמה יום אחד עם תוכנית פלילית לנסות ולקבל במרמה כספים ןעניי

לא ארעה כלל , ם היתה בדיה במצב בו תאונת הדרכיןענייגם אין , מחברת ביטוח

שם בחר בית משפט העליון שלא , כפי שקרה ברשות ערעור של אביחי כהן ואחר

 .להרשיע את הנאשמים בעבירות מאוד דומות

אני חוזר להצהרה המשותפת של התביעה וההגנה שנרשמה במעמד ההודיה בכתב 

 משה מגיל הוא מורה לנהיגה נאשמת חברת ילדות של הבת של, משה דוד,  האישום

הלך לבדוק איתה את האופנוע הוא בן , יעץ לה בקנית האופנוע,  לימד אותה נהיגה6

ביום המקרה היא נהגה את האופנוע עד השטח ואז הוא החליט בגלל , 23 והיא 49

שהיא נהגת חדשה על האופנוע שאין לה יציבות בנהיגה בשטח הוא החליף אותה 

 .ר סמוך לבית העלמין ירקוןכאשר הוא מרכיב אותה מאחור בשביל עפ

ונגרם נזק ,  שלו והיתה התנגשותעהאופנו הגיע ממול עם 2 מזלם הרע ונאשם עאיתר

 .לאופנועים

 לכתב האישום הנאשמת היתה מבוטחת כנהגת יחידה ללא כיסוי 1הבעיה שבסעיף 

 .בעיה זו לא העסיקה את הנאשמת כאשר הגיעה לבית החולים,  לנהג אחר

ואז בבית , שהיא היתה נוסעת ולא נהגת,  בגליון חדר המיון רשם הרופא מפיה

, אני מפנה להצהרה של באי כוח הצדדים, החולים קרה משהו ששינה את גרסתה

מרד דוד משה , תאונה ראשונה בחייה, נהגת חדשה, הנאשמת בבית החולים פצועה



 יתכן שאין מספיק ,אז היא נכשלה וכך היא נכנסה לעבירה, לימד אותה נהיגה

אך זה הרקע המוסכם על , ראיות להעמיד את משה דוד לדין בגין הדחת הנאשמת

 .ידי באי כוח הצדדים לכניסת הנאשמת לעבירות נשוא כתב האישום

, ד אברהם"ד רזניק ועו"קשירת קשר עם עו, 7 לסעיף סמתייחאני , קרה דבר נוסף

משמע הם ידעו מי , ת פליליותשותפות בעבירו, כתב האישום מיחס על פי עדותה

לא פגשה בו , ד אברהמי"הנאשמת לא מכירה את עו, איך אם כן הם ידעו, באמת נהג

ולפי עובדות האישום , ד זיו וסיפרה לו שהיא זו שנהגה"היא פנתה לעו, מעולם

 .התביעה מאמצת את גרסת הנאשמת

 .כאן קיבלה הנאשמת יעוץ משפטי פלילי ופסול לחלוטין

נכנסת הנאשמת לסחרור נוסף , בות המיוחדות שארעו בבית החוליםלאחר הנסי

היא , הדברים האלה לא מנקים את הנאשמת,  בעקבות התנהגותו של עורך דין

 ולא היתה צריכה לתת יד לכך אך זה בא להסביר איך בחורה תואינטליגנטיבגירה 

ת חלק כזו מוכנסת לסחרור של עבירות פליליות חמורות כאשר היא אומנם נוטל

 בקונצרטביודעין בכל מה שכתוב במפורש אך זה לא ביוזמתה והיא כאן מנגנת 

 תבהנחייהיא פשוט פועלת , התוכנית הפלילית לא שלה, שבניגונם של עורכי הדין

 .יעוץ משפטי פסול ופלילי

 דבר מכל זה ההרוויחהנאשמת לא רק שלא ,   סוקלןהענייכי , בפועל לא נגרם נזק

, היא נפצעה אך לא קיבלה שום פיצוי על פציעתה, היא לא נהגה. אלא הפסידה רבות

שנהג על פי החלטתו שיש חשש שהדיח את הנאשמת לא , משה דוד עליו ניסתה לגונן

מדובר בתביעה של  , קרנית תובעת את הנאשמת, הוא תובע את קרנית, הועמד לדין

 .  שקלים250,000

 תהלוואועובדת לפרנסתה משלמת מאז שחרורה היא , לנאשמת אין תמיכה מהוריה

לבסוף מתסקיר שרות המבחן עולה כי מדובר בבחורה בעלת יכולות ,  של סטודנטים

 .בעבודה ובלימודים, וכוחות חיוביים שבאו לידי ביטוי עד כה בתפקודה החיובי

אומנם , שרות המבחן עמד בהרחבה על החסך הרגשי העומד כרקע לביצוע עבירות

 שעושה זאת באופן פרטי לא בא לידי ןמכיווייה בטיפול אך מצא שיש לעבד את קש

 .עשתה זאת בעבר ותעשה זאת בעתיד. פיקוח

 .2בית המשפט צריך להתחשב גם בנושא האחידות ואי הרשעתו של נאשם 

לאמץ את , אשר על כן אנו מבקשים מבית המשפט שלא להרשיע את הנאשמת

 .שת שרות המבחן בהתאם לבקצ"בקשת שרות המבחן ולהטיל עליה של

  



 החלטה

שיבוש מהלכי משפט , הנאשמת הודתה בביצוע עבירות של קשירת בביצוע עוון

 . לקבלת דבר במרמהןוניסיו

 ללא הרשעה בדין ופיקוח של צ" שעות של200רת להטיל על הנאשמת התביעה עות

 .2כל זאת  כעונש שהוטל על נאשם ,  חודשים6שרות המבחן למשך 

 שעות 200מבחן ולהסתפק בהטלת לאמץ את המלצת שרות הההגנה עותרת נגד 

 . ללא הרשעהצ"של

 .הכלל הוא כי משנמצא אדם המבצע עבירה יורשע בדין

צר יחס בלתי סביר והחריג כדוגמת עונש ללא הרשעה מוטל  לרוב כאשר עלול להיו

 .בין הנזק הצפוי מההרשעה בדין לנאשם לבין חומרתה של העבירה

יחד עם זאת  אף . כי העבירות בהן הודתה הנאשמת הינן חמורותבענייננו אין ספק 

 :ביחס לביצוע העבירות עצמן יש לתת את הדעת על מספר נתונים

מסרה כי היתה , כאשר הגיעה הנאשמת לבית החולים בעקבות פציעתה בתאונה

במהלך שהותה בבית החולים על פי החשד . בגדר נוסעת על האופנוע ולא נהגת

זו לאחר שהיתה פניה אליה מטעמו של מי שנהג באופנוע או של בנו שונתה  גרסה 

 . של עורכי דיןםייעוצאו /  וםובעידוד

בנסיבות אלה נמסרה על ידי הנאשמת גרסה שיקרית לצורך הונאת חברת הביטוח 

 .לקבלת דבר במרמה

בסופו של יום סוכלה  מטרת הקשר  הנאשמת לא פוצתה ואף  מצויה בסיכון כי 

 . על ידי חברת קרנית לנהג האופנועןיינתשיפוי הפיצוי אשר תחויב  ב

הצדדים פרטו את נסיבותיה האישיות של הנאשמת אשר יש בהצטברותן  ובשים לב 

 :לנסיבות שפורטו לעיל כדי להצדיק עונש חריג ללא הרשעה בדין

 הראשונה בעת חקירתה במשטרה בביצוע העבירות בהזדמנותהנאשמת הודתה 

 .ונטלה אחריות

בעקבות הודעתה של הנאשמת נחשפו המעשים הפלילים של שאר המעורבים 

 .בקשירת הקשר

מן התסקיר עולה כי מדובר בבחורה חיובית .  ללא עבר פלילי27הנאשמת כבת 

על אופיה ואורח . המנהלת אורח חיים נורמטיבי למרות נסיבות חייה שאינן פשוטות

משביעות רצון , כחיילת איכותיתחייה ניתן ללמוד מתעודת השחרור בה הוערכה 

והעובדה כי מצויה בעיצומם של לימודי פסיכולוגיה וביולוגיה ,  מעסיקיה

 .באוניברסיטה ועובדת באופן קבוע למחיתה

 .  שנים ואף במהלכם לא נפתחו נגדה תיקים3 –מאז ביצוע העבירה חלפו למעלה מ 



 לימודיה ולעסוק הרשעתה בדין עלולה לחבל בעתידה נוכח כוונתה להשלים את

 .דבר הכרוך בקבלת מימון מקרנות ממשלתיים, במחקר

צו מבחן נועד לקיים שיחות טיפוליות לצורך ליבון הבעיות אשר להן ,  המבחןןלעניי

בענייננו לאחר  שהוברר כי הנאשמת היתה בטיפול .  ומעשיותיפקודוהשלכה על 

המשיך בטיפול כזה אין פרטי לאחר ביצוע העבירות נשוא כתב האישום ובכוונתה ל

 .התסקיר ממליץ על הטלת צו כזה

 .בנסיבות אלה איני סבורה שאכן יש מקום להעמידה בצו שכזה

עה בדין אשר  ללא הרשצ" שעות של200ני מטילה על הנאשמת לאור האמור לעיל א

על פי התוכנית שנקבעה על ידי שרות המבחן אשר ידווח לבית ת "יבוצעו באגודת קש

 . מילוי מכסת השעותהמשפט בתום

  

 .המזכירות תעביר עותק החלטה לשרות המבחן

  

 .  ימים45זכות ערעור תוך 

  

 .במעמד הצדדים) 2002 בפברואר 7(ב "תשס, ה בשבט"ניתנה היום כ

  

                                                                                                

 שופטת, רות לורך
  

  

 


