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האב שתלה את בנותיו בנגב ירצה שני מאסרי עולם מצטברים לאחר
שערעורו נדחה
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעור של אדם שרצח את שתי בנותיו הקטינות בנגב בשנת 2013
]ע"פ  .[756/16המערער איים על אשתו שירצח את הבנות והיא נגשה לתחנת המשטרה בערד כדי
להתריע ,אך הגבר הרג אותן במהלך הלילה .הוא הורשע בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ונדון לשני
מאסרי עולם מצטברים .הוא ערער בטענה שאין ראיות חותכות שהצביעו על אשמתו אך ערעורו נדחה.
על פי עובדות כתב האישום הגיעה האם לתחנת המשטרה בערב של  20.5.13ודיווחה כי בעלה מאיים לרצוח את שתי בנותיה
הקטנות .למחרת הן נמצאו ללא רוח חיים .הגבר ,בדואי מאזור הדרום ,נשפט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ונגזרו עליו שני עונשי
מאסר עולם מצטברים בגין רצח הבנות ,נוסף על  10שנות מאסר על עבירות נוספות .הגבר ערער בטענה שעונשו חמור מידי
ובטענה שהראיות להרשעתו לא היו מדויקות.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט העליון ,בתאריך  ,16.4.2018לפני כב’ השופט י’ עמית ,כב’ השופט ד’ מינץ ,כב’ השופטת י’
וילנר .ב”כ המערער טען שאין ראיות חותכות לעבירות שבהן הורשע הגבר .כמו כן נטען שאדם אחר חנק את אחת הילדות ולא
המערער ולכן יוצא מכך שהעונש שקיבל חמור מידי; ב”כ המשיבה מסרה כי הערעור של הגבר מיותר .הוא לא טרח להעיד במהלך
משפטו ,פתח בשביתת רעש והכחיש את המיוחס שלו .כל הראיות מעידות כי לפני הרצח איים על האישה שירצח את הבנות .לאורך
כל המשפט עלתה תמונה של אדם אלים ואובססיבי שביקש לשלוט בחייה ובחיי בנותיהם.
השופטים הסכימו עם טענות המשיבה ודחו את הערעור פה אחד .הודגש שכל הראיות מצביעות חד משמעית על אשמתו של גבר .צוין
כי לא שיתף פעולה לאורך כל המשפט ואף גילה אלימות במהלכו כלפי אנשים המעורבים בו .לאור כל אלה הערעור נדחה והוא
ירצה את העונש שנגזר עליו בבית משפט מחוזי ,שני מאסרי עולם מצטברים ומאסר מצטבר על  10שנים על עבירות נוספות.
ב”כ המשיבה ,מדינת ישראל :עו”ד איתמר גלבפיש ועו”ד שרית שמש.
ב”כ המערער :עו”ד טל ענר.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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