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קצין יס"מ תקף בעלים של פאב בתל אביב ולא הורשע
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו נמנע מלהרשיע קצין משטרה מצטיין שהורשע בתקיפת בעל פאב בתל
אביב ,לאור חרטתו ותפקודו המעולה ]ת"פ  .[36263-03-17הנאשם השתמש בכוח במהלך מעצר בבית
מרזח בלתי חוקי ,ואף דחף את המתלונן בעודו מחזיק בצווארו .הוא הביע חרטה וציין שנהג כך כי חשש
לשלום פיקודיו .השופט התרשם מחרטתו ומתפקודו הטוב במשטרה ולא הרשיע אותו בדין ,אלא הטיל
עליו עבודות שירות לתועלת הציבור ופיצוי למתלונן.
הנאשם שירת כמפקד יס”מ בתל אביב .בתאריך  11.6.16הגיעו לפאב בעיר כדי לבצע מעצר .בעודו דורש מבעל המקום לפתוח את
הדלת ,בעט בדלת ודחף את המתלונן .לאחר מכן אף הכשיל אותו באמצעות רגלו והפילו לאחור .בעוד המתלונן מנסה לקום ,הוא
היכה אותו באמצעות כף ידו ,תפס בצווארו והפילו שוב לאחור.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ,בתאריך  ,4.7.18בראשות כב’ השופט עמית צבי גורפינקל .הנאשם הודה
במסגרת הסדר טיעון בעובדות כתב אישום מתוקן בעבירה של תקיפה.
תסקיר שירות המבחן העלה כי מדובר באדם נורמטיבי ,נשוי ואב לילדים ,בעל תואר ראשון בקרימינולוגיה ותעודת טכנאי הנדסת
תעשייה וניהול .הוא שירת ועדיין משרת במשטרת ישראל בתחילה כשוטר ולאחר מכן כקצין מוערך .שירות המבחן ציין כי הוא נוטל
אחריות ,ביטא צער והיה אמפטי כלפי המתלונן .משום כך הומלץ על המשך שירותו במשטרה וסיום ההליך המשפטי ללא הרשעה.
ב”כ המאשימה ציינה את האלימות המיותרת שהפגין הנאשם ואת הצורך להגביל את הכוח הפיזי שבו משתמשים השוטרים כדי לעצור
אנשים .עם זאת ,הסכימה התביעה עם המלצת שירות המבחן על עבודות שירות; ב”כ הנאשם הביא עדי אופי שהעידו לטובת הנאשם,
כולל מפקדיו בעבר ובהווה .הודגש כי הנאשם הניח כי יש בבית המרזח שיכורים וכי חשש לשלומם של פיקודיו.
השופט ציין שכבר נגרם לקצין נזק נפשי ותודעתי וכי התרשם שמדובר בקצין מצטיין ומסור לתפקידו .הוא איחל לו בהצלחה בהמשך
תפקידו וביקש ממנו להמשיך ולספק שירות משמעותי למדינה .לאור אלה נמנע להרשיעו בדין והטיל עליו צו שירות לתועלת הציבור
בהיקף של  120שעות ופיצוי למתלונן בסך .₪ 3,000
ב”כ הנאשמים :ב”כ עו”ד ניר לזר.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :ב”כ עו”ד אופיר אפרתי ,מח”ש.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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