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 גזר דין

 

  
הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן המייחס לו ביצוע שתי עבירות   .1

  : במעשים הבאים, 1977 -ז " לחוק העונשין התשל192של איומים לפי סעיף 

  

, 03-6299799שמספרו , מקו הטלפון שבביתו של הנאשם, בשעות הערב, 28.02.10בתאריך  )         1(

ליה מסוג פנאסוניק מכתב למשרדי הנהלת בתי המשפט שלח הנאשם  ממכשיר פקסימי

  : שתוכנו כדלקמן, כנפי  נשרים בגבעת שאול בירושלים' ברח

  

  !! מאודבקרוב"  

  שופט או! נוציא להורג   

  בעזרת!!! להורגשופטת 

  !מאודאמצעי לחימה קטלניים 

  טיל או ירי מרובה סער

   !!! מלאה-מחסנית קלשניקוב 

   הרגו פהכבר!!! זו הבטחה אישית 

   יש לנו כמה!? לא-אכן שופט 

  השופטים פה!!!  כוונים -וכמה 

  !וזבל חיים - עלובי

  "!הקבוצה          
  

לכתובת הדואר האלקטרוני של , באמצעות תוכנת מחשב, באופן אוטומטי, הפקסימיליה הועברה

בעת שמזכירתו ,  בשעות הבוקר01.03.10ובתאריך , כבוד השופט משה גל, לשכת מנהל בתי המשפט

היא פתחה את , בדקה את הדואר האלקטרוני, גבריאלה ניסלנר' הגב, של מנהל בתי המשפט

הציגה אותו המתלוננת , משראתה את תוכן המכתב. ה והדפיסה אותהתשדורת הפקסימילי
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כבוד השופט משה גל , וכן למנהל בתי המשפט, איתי דיין, למאבטח במשרדי הנהלת בתי המשפט

  ). "המתלוננים "-שלושתם : להלן(

  

, במעשיו אלה איים הנאשם על המתלוננים בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופם

בכוונה להפחיד את , של שופטי ישראל, בשמם הטוב או בפרנסתם, הםבנכסי, בחירותם

  .המתלוננים או להקניטם

  

-03שמספרו הוא , שבביתו של הנאשם, מקו הטלפון,  לערך09:00בשעה , 09.02.10בתאריך   )2(

שלח הנאשם ממכשיר פקסימיליה מסוג פנאסוניק מכתב למשרדי הנהלת בתי , 6299799

   :שתוכנו כדלקמן, המשפט

  

  !!!יירצחו שופט או שופטת "  

  יש לנו על הכוונת כמה וכמה  

   !!!ההדקשופטים על   

  !תדאגי- אל! זה יקרה  

   כלי נשקהמוןיש ביידינו   

  !ראו הוזהרתם !!! לחסול   

  תכינו את הסדורים  

  !קדישלהגיד   

  !!!"ל"ז! ה "בע  

  
 הרשעות קודמות בעבירות 8הוא בעל עבר פלילי הכולל .  גרוש ללא ילדים1960הנאשם יליד    .2

  . 2007הרשעתו האחרונה הייתה בשנת . אלימות ואיומים, רכוש

  

המתאר את הנאשם כמי שאינו עובד בשנים האחרונות , הוזמן תסקיר של שירות המבחן  .3

הנאשם . שבו היא שוהה,  בבית האבותומדגיש את רוב זמנו לטפל באמו הקשישה הסיעודית

קצינת המבחן התרשמה ". מעשה שטות"הסביר את ביצוע העבירה לקצינת המבחן כ

  . היא נמנעה מהמלצה טיפולית. שהנאשם לא הבין את עומק הבעייתיות שבמעשיו

  

כ המאשימה ביקשה להחמיר בעונשו של הנאשם נוכח תעוזת הנאשם בכך ששלח איומים "ב  .4

חומרתן של מילות האיום , המופנים לכלל שופטי ישראל, הלת בתי המשפטבכתב להנ

. היא גם הדגישה את עברו הפלילי של הנאשם. והעובדה שלא מדובר במעשה חד פעמי

היא הפנתה . המאשימה ביקשה לגזור על הנאשם עונש של מאסר שלא יפחת משנתיים

  . י מאסר משמעותייםלפסיקה שלפיה נגזרו על  נאשמים שאיימו על שופטים עונש
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  . כ המאשימה גם הפנתה לפסיקה התומכת בעמדתה"ב  .5

 נדון עניינו של מבקש שהטיח  כלפי שופטת בית המשפט ,י"מ. רענן נ 8656/09פ "בע  .א

.... מה בית המשפט חושב שייקח לי את הילדים", בדיון על משמורת ילדיו, לנוער

אני יודע איפה את .... י בכסא הזהאת לא תשב... אני אלחם בך. אני מזהיר אותך

לפיו נגזרו על , דין- בית המשפט העליון אישר גזר" אני יידע להגיע אליך... גרה

  .  חודשי מאסר בפועל4, )למרות תסקיר חיובי של שירות המבחן(המבקש 

הורשע הנאשם בהשמעת איומים , אלעביד.  י נ"מ 899/08) שלום אשדוד. (פ.בת  . ב

אני , צריך לירות בה",תוך הפניית יד המדמה אקדח, שאמרבכך , לעבר שופטת

 מהם במצטבר לעונש מאסר 10,  חודשי מאסר בפועל14נגזרו עליו ."  אזיין אותה

  . אחר שריצה

הורשע הנאשם בכך שאיים על , רוקון. י נ"מ 19451-09-10) שלום חיפה. (פ.בת  .ג

. כי יהרוג אותה בקרוב, שופטת באמצעות המענה הקולי של טלפון נייד השייך לבנה

  .  חודשי מאסר בפועל9, חרף עבר הפלילי הלא מכביד, בית המשפט גזר עליו

  

כי , יצוין. תוך התיחסות לנסיבות חייו הקשות, הסניגור ביקש להקל בעונשו של הנאשם  .6

הוא חי כאדם בודד והיום . ובגיל זה הוא נפרד מאמו, 4הוריו של הנאשם התגרשו בגיל 

הסניגור הדגיש כי הנאשם הודה במיוחס לו בכתב האישום וחסך זמן . ו הקשישהמטפל באמ

הסניגור חזר על דבריו של הנאשם כי עשה את . הוא הביע גם חרטה על התנהגותו. שיפוטי

הוא גם הדגיש כי . המעשים כמעשי שטות ולא בתכנון מוקדם ומבלי כוונה לפגוע באיש

  . ולכן חמור פחות, א שהיה כלליהאיום לא הושמע כלפי שופט ספציפי אל

  

הוא תיאר את הסבל שלו . הביע הנאשם חרטה על המעשים, בדברו האחרון לפני גזר הדין  .7

  . בבית המעצר

  

  :מדינת ישראל. מיארה נ 1867/01פ "כתב הנשיא ברק בע, בנוגע לאיומים כלפי שופטים  .8

הינו דבר חמור אשר פוגע בעקרונות היסוד של , בין במשתמע ובין במפורש, איום על שופט"

יש . בפרט, ובפעילות מערכת בתי המשפט, ככלל, הוא מהווה פגיעה קשה בשלטון החוק. השפיטה

   ."לעוקרו מן השורש ולגנותו בכל פה

  

זה מתחיל . פטיםאנחנו עדים בתקופה האחרונה להתגברות בתופעות האלימות כלפי שו  

ממשיך , כמו המקרה הנדון והמקרים האחרים שסקרנו מהפסיקה, במקרים של איומים

, ומתקדם להתנכלויות גלויות, כגון חיתוך צמיגי מכוניות של שופטים, בהתנכלויות בסתר

גם נרצח שופט , לפני שנים אחדות. כגון זריקת חצפים לעבר שופטים באולם בית המשפט

אם המערכת המשפטית לא תגן על עצמה באמצעות ענישה . ו שופטבישראל בשל היות

  . היא עלולה למצוא עצמה חשופה להמשך מעשי אלימות כלפיה ולהתדרדרות במצב, הולמת
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, מעשיו של הנאשם שלפנינו שונים מהמקרים שהובאו בפסיקה שצוטטה על ידי המאשימה  .9

 האיום כלפי כלל ציבור השופטים , ברם. משום שהאיומים לא הושמעו כלפי שופט ספציפי

הנאשם לא השמיע את האיום באופן . חמור לא פחות, בצורה אנונימית, שיירצח שופט

אלא שבכל , כפי שארע במקרים שצוטטו בפני, ספונטני תוך כדי דיון משפטי ובלהט הדיון

כך שלח את המכתב להנהלת בתי -ואחר, סיגנן את הדברים בכתב, בתכנון מראש, פעם

חזר וביצע , הנאשם לא הסתפק במכתב איום אחד אלא בתוך פחות מחודש ימים. פטהמש

חוסר הבהירות באשר למניע האמיתי ,כפי שכתבה קצינת המבחן בתסקיר. עבירה נוספת

הנאשם שבפנינו לא הורתע . למשלוח המכתבים מעלה סיכון להישנות ההתנהגות העבריינית

ועשה כאן מעשה פלילי חדש , ת שביצע  בעברמעונשים שנגזרו עליו  בשל עבירות שונו

  . בתעוזה רבה

  

ובחוויה הקשה , כפי שהוצגו על ידי ההגנה, יש להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם  . 10

אין מנוס מענישה חמורה , ואולם. שעוברת על הנאשם הנמצא במעצר ארוך לראשונה בחייו

כדי להרתיע הן את הנאשם שלפנינו והן את ציבור המתדיינים בבתי משפט ובבתי הדין לבל 

   .יעיזו לעשות מעשים שכאלה

  

  :אני גוזר על הנאשם עונשים כמפורט להלן, לאור כל האמור לעיל  . 11

  

  .5.3.10מיום מעצרו שנה  החל מאסר בפועל  של   . א

  

 חודשים למקרה שהנאשם יעבור עבירה של איומים במשך שלוש שנים 8מאסר על תנאי של   . ב

  .מיום שחרורו מן המאסר

  

  .  יום45שלים בתוך זכות הערעור לבית המשפט המחוזי בירו  . 12
>#3#<  

  
   הצדדים במעמד 29/06/2010, ע"ז תמוז תש"ניתנה והודעה היום י

  

 
 סגן נשיאה, שמעון פיינברג 
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