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 9 
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 11 
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 13 
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 16 

 17 כללי

 18 

הנאשם, קצין שיטור קהילתי בתחנה, הודה בעובדות כתב האישום במסגרת הסדר טיעון,  .6 19 

והורשע בהתנהגות שאינה הולמת שוטר או שיש בה כדי לפגוע בתדמית המשטרה,  עבירה  20 

 21 .6002 –לתוספת הראשונה לחוק המשטרה התשס"ו  3לפי סעיף 

   22 

על פי הסדר הטיעון שנכרת בין הצדדים הוסכם שהנאשם יודה בעובדות כתב האישום  .6 23 

יורשע בהוראת החיקוק שיוחסה לו. באשר לעונש, הסכימו הצדדים למתחם ענישה  24 

במסגרתו תטען התביעה לנזיפה חמורה וקנס ולעומתה תטען ההגנה שיש להסתפק  25 

 26 בנזיפה בלבד.

 27 

 28 

 29 כתב האישום

 30 

על פי עובדות כתב האישום,  במועדים הרלבנטיים, שירת הנאשם כקצין שיטור קהילתי  .3 31 

 32 .                        בדרגת רפ"ק בתחנת 

)להלן:                          או בסמוך לכך, עמד  09:40, בשעה 64.00.6064בתאריך  33 

 34 .                                   "המתלונן"( על הכביש בסמוך לתחנת אוטובוס ברח'

הנאשם, שהיה אותה עת בסיור שגרתי ברכב משטרתי במקום, ניגש אל המתלונן ושאל  35 

, הורה לו הנאשם                    אותו מניין הוא. משהשיב המתלונן שהוא מתגורר במקום 36 

להציג תעודת זהות. המתלונן השיב ששכח את תעודת הזהות בביתו. בהמשך לכך, הורה  37 
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ת ולהתלוות אליו לתחנה. כשהוא אחז בזרועו, הכניס הנאשם למתלונן להיכנס לנייד 1 

 2 הנאשם את המתלונן לצדו הימני של המושב האחורי של הניידת. 

בהמשך ולאור קריאת הנאשם בקשר בבקשה שיצטרף אליו שוטר נוסף כמתבקש בנוהל,  3 

חבר לניידת סיור והעלה לרכבו מתנדב מתגבר שהתיישב במושב האחורי מאחורי הנאשם  4 

לונן. במהלך הנסיעה, התפתח דין ודברים בין הנאשם למתלונן כמו גם בין וליד המת 5 

המתנדב למתלונן אשר במהלכו אמר הנאשם שבנסיבות אחרות היה מרסס את המתלונן  6 

 7 בגז פלפל. 

בהמשך ובעקבות דין ודברים בין המתלונן למתנדב ולאחר שהרגיש שהמתלונן עלול לסכן  8 

נאשם למתלונן: "תיזהר, תיזהר, אני אשבור לך את המתנדב לאחר שרכן לעברו, אמר ה 9 

את השיניים. תיזהר, אני אשבור לך את השיניים חתיכת זבל, אתה מאיים פה על  10 

מישהו?" ובה בעת הסתובב לאחור והדף את המתלונן בחוזקה בפניו תוך שאמר לו: "חכה  11 

 12 חכה זה לא יגמר בזה". 

תחתון והוא נזקק לטיפול  כתוצאה ממעשיו של הנאשם, נגרם למתלונן חתך בעפעף 13 

 14 רפואי. 

 15 

 16 דיון

 17 

עבודת המשטרה, הם תדמית המשטרה ואמון הציבור בה הם האדנים עליהם מושתתת  .4 18 

הנכסים היקרים ביותר של הארגון ותנאי בלעדיו אין להצלחתה במילוי משימותיה. לא  19 

בין בכדי הבליט הארגון בחזונו את אמון הציבור במשטרה כיעד מרכזי תוך שקשר בינו ו 20 

 21 השמירה על זכויות הפרט, באומרו: 

" נעשה לחיזוק אמון הציבור במשטרה, תוך שמירה על זכויות הפרט, על כבודו ועל  22 

 23   חירותו, ונראה בקהילה ובמנהיגיה שותפים בדרכנו לחיזוק חוסנה של החברה בישראל"

 24 

ואינם  הדברים שהטיח הנאשם במתלונן הם בוטים ואינם ראויים. הם אינם ראויים בכלל .4 25 

הולמים איש משטרה בפרט. כך גם ההדיפה שהדף הנאשם את המתלונן, הייתה בריונית  26 

מיותרת ולא מוצדקת בנסיבות העניין וגרמה למתלונן חבלה שבגינה נזקק היה לטיפול  27 

 28 רפואי. 

 29 

אין ספק ששוטר שמתבטא ומתנהג באופן המתואר בכתב האישום ובנוכחות אזרח  .2 30 

ואלו כפי שכבר ציינו חיוניים  –ה ובאמון הציבור בה פוגע בתדמית המשטר –מתנדב  31 

 32 לתפקודה.

 33 

הנאשם ככל שוטר אחר, מחויב בנורמות התנהגותיות ומוסריות גבוהות במיוחד הנובעות  .3 34 

 35 מתפקידו ומעמדו כמי שמייצג חוק ואכיפת החוק ובפרט כשהוא בא במגע עם אזרח.

 36 שטרה רב ניצב דודי כהן ואח'סדיק נ' מפכ"ל המ 0664603דברים ברוח זו נאמרו בבג"ץ 

 37 [ מפי כב' השופטת פרוקצ'יה שסיכמה את הדברים כך:02.03.6009] 633(, 3)6009על -)תק
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" על שוטר במערך המשטרה חלה חובת אמון מיוחדת, בהיותו איש  2 

אכיפת חוק, הנזקק למלוא הסמכות המוסרית כדי לאכוף את החוק  3 

כחמורה ]...[. במיוחד, על זולתו. נדרשת ממנו הקפדה יתירה בקלה  4 

נדרש השוטר לקיים סטנדרטים גבוהים של רמת פעולה ואמינות  5 

כאשר הוא בא במגע עם האזרח שכלפיו הוא מפעיל סמכות ומרות.  6 

שימוש לרעה בהפעלת מרות זו מהווה פגיעה בעלת חומרה מיוחדת  7 

לא רק כלפי הנפגע עצמו, אלא גם כלפי המערכת המשטרתית  8 

החוק, ונשענת על אמון הציבור בהגינותה המופקדת על אכיפת  9 

 10 וברמתה הערכית."

 11 

מעובדות כתב האישום ניתן להבין שהנאשם פעל כפי שתואר, שעה שהיה נתון בלחץ שנבע  .0 12 

מהתנהגותו המתגרה של המתלונן.  למרות שניתן להבין את חששו של הנאשם, לא ניתן  13 

בכירה כמו הנאשם, ניתן  להצדיק את התנהגותו. דווקא מקצין ותיק מנוסה ובעל דרגה 14 

היה לצפות להפגנת איפוק, שיקול דעת וריסון הכוח שהן מיומנויות הנדרשות משוטר  15 

שטח. הנאשם יכול היה לנקוט בשורה של פעולות  אחרות שפגיעתן במתלונן פחותה, כדי  16 

לרסן אותו. הדברים אמורים בשים לב לכך שהמתלונן היה אותה עת בסטטוס של מעוכב  17 

 18 בלבד.  

 19 

למרבה הצער בחר הנאשם בפתרון מוטעה אשר הוביל אותו בסופו של יום לשבת על  20 

על מקרים כגון דא לימדנו שלמה המלך, החכם באדם ספסל הנאשמים בבית הדין.   21 

 22 "טובה חוכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה"  במגילת קוהלת:

 23 

יזקפו לזכותו גם בצד השיקולים השונים לחומרה זכאי הנאשם לכך שביום הדין  .9 24 

 25 השיקולים לקולה ואלה הם רבים.

 26 

ראש וראשון לשיקולים אלה הוא טיב שירותו של הנאשם. מעדות האופי של מפקדו תנ"ץ  27 

למדנו שהנאשם קצין מוערך, ערכי, מסור, מקצועי,           מפקד מרחב -                           . 28 

עדותו משתלבת מוביל, חותר למגע, בעל יכולות הנהגה, המהווה דוגמה ומופת לאחרים.  29 

הן מהערכותיו התקופתיות שבכולן הוערך בציונים גבוהים  –היטב בתמונה המצטיירת  30 

והן   –הן משלל המסמכים שהונחו בפנינו  ובהם תעודות הוקרה והערכה רבות –ביותר 31 

מנתוני הסוציומטריה. מאלה עולה שהנאשם הוא קצין איכותי ומצטיין לאורך שנים. יש  32 

 33   .        מאת ראש המועצה המקומית 6063ת תעודת ההוקרה משנת לציין באופן מיוחד א

, בה זכה הנאשם על חלקו בהצלת נערה מטביעה. במהלך האירוע פעל בדבקות            . 34 

 35 ותוך גילוי אומץ לב.

  36 

 37 עוד התחשבנו בכך שעברו המשמעתי של הנאשם, ללא רבב וזו לו מעידה ראשונה.
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טאת נטילת אחריות והפנמה של נוסף על אלה התחשבנו גם בהודאתו המידית המב 2 

 3 הכשל.

 4 

טיב המעשה ואופיו כמו גם הפגיעה היחסית בקרבן העבירה והפגיעה בתדמית המשטרה  .60 5 

ובאמון הציבור בה, לא מאפשרים להסתפק בנזיפה בלבד כפי שביקשה ההגנה. מסיבה זו  6 

 7 עת באנו לדון בפן ההצהרתי של הענישה, מצאנו לבכר את עמדת התביעה על פני זו של

 8 ההגנה.

 9 

נזיפה  לאחר שנתנו דעתנו לנסיבות כולן, החלטנו לגזור על הנאשם –סיכומם של דברים  .66 10 

 11 חמורה.

 12 

ש"ח  6,000בהינתן שהנאשם כבר ספג פגיעה כלכלית עת שילם למתלונן פיצוי בסך  13 

 14 במסגרת ההסדר שגובש מול מח"ש, לא מצאנו, בנסיבות העניין, הצדקה  לגזור עליו קנס.

 15 

 16 

עו"ד,  –, בנוכחות התובעת מפקח גילה וודג'ה 6063בינואר  36היום, ד' בשבט תשע"ז, ניתן והודע  17 

 18 כוחו עו"ד יוסי קליין.-ובא                  הנאשם רפ"ק 

 19 

 20 
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