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 9חודשי מאסר לאדם שתקף שוטר ועובד ציבור
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה  9חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי
וקנסות על נאשם שהורשע לפי הודאתו בעבירות אלימות שונות ]ת"פ .[60717-11-16
הנאשם תקף אדם אחר ללא כל סיבה באזור המלונות בים המלח .לאחר שנעצר היכה
עצור אחר ,חבט בסוהר והיכה שוטר שליווה אותו לדיון .השופט ציין לחומרה את
התמכרותו לאלכוהול ואת אי שיתוף הפעולה שלו עם שירות המבחן.
הנאשם הודה והורשע בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ,שתי עבירות של תקיפה סתם ,תקיפת
עובד ציבור ,איומים ותקיפת שוטר בנסיבות מחמירות .כתב האישום המתוקן כולל  3מקרי אלימות שהתבצעו
במועדים שונים .במקרה הראשון החל הנאשם לתקוף אדם ללא כל סיבה באזור בתי המלון בים המלח.
נוסעי האוטובוס ניסו להפריד ביניהם וכתוצאה מכך נפגע אדם נוסף .בלילה לאחר שנעצר תקף האדם עצור
ששהה עימו בחר ולמחרת תקף סוהר שהגיע לקחת אותו לדיון בבית משפט .במקרה השלישי איים הנאשם
על השוטר שלקח אותו לבדיקה פסיכיאטרית וכאשר השוטר שחרר אותו לשירותים ,תקף אותו הנאשם ,ירק
עליו וחבט בו.
שני הצדדים הגיעו להסדר טיעון שבו נקבע כי העונש יידחה עד לקבלת תסקיר .אם התסקיר יהיה חיובי,
יומלץ כי הנאשם ירצה עבודות שירות על פני מאסר בפועל .התסקיר העלה כי מדובר ברווק בשנות 40-
לחייו ,סיים  10שנות לימוד בארץ מוצאו ועלה לארץ .הוא למד לימודי טבחות ועבד בתחום שנים אחדות,
כולל בים המלח .שירות המבחן דיווח כי הנאשם לא שיתף עמו פעולה על דפוסי ההתמכרות שלו לאלכוהול
ולא נטל אחריות על מעשיו .כמו כן הנאשם לא הביע כל רצון להשתתף בהליך טיפול או שיקום .הודגש כי
הוא בעל יכולות קוגניטיביות תקינות ,אך הוא מנהל אורח חיים התמכרותי .לטובתו צוין כי הוא ניסה לשמור
על יציבות תעסוקתית וגילה אחריות רבה כלפי בני משפחתו.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתאריך  7.12.17בראשות כב' השופט יואב עטר.
ב"כ המאשימה הדגיש כי התקיפות התרחשו ללא כל היכרות מוקדמת של הנאשם עם המותקפים .הודגש כי
הנאשם לא היסס לתקוף עובדי ציבור ,כמו הסוהר והשוטר .ב"כ הנאשם טען כי יש לראות את שלושת
הנאשמים כמקשה אחת ולכן יש לקבוע מתחם ענישה אחד ולאפשר לנאשם להשתקם על ידי עבודות
שירות.
השופט ציין כי על אף שמדובר בשלושה מקרים שונים ,הם כולם בעלי דפוס עברייני ואלים .העבירות שביצע
הנאשם חמורות והוא פגע בתחושת הביטחון של נפגעי העבירה ובריבונותם על גופם .נכון הדבר שהוא ביצע
את התקיפות ללא כלי נשק ,אולם עשה זאת ללא כל התגרות מצד נפגעי העבירה .בנוגע לתקיפות עובדי
ציבור ,יש להקפיד על שמירת ביטחונם האישי של סוהרים ושוטרים המבצעים תפקידם נאמנה .השופט
הדגיש כי אין לשלול את הסברה שכל עבירות האלימות נבעו מההתמכרות של הנאשם לאלכוהול .אמנם
לטובתו יש לציין כי אין לנאשם עבר פלילי ,אך הוא לא נוטל אחריות על מעשיו ולא מעוניין להשתלב בהליך
טיפולי .לאור הסיכוי שמעשיו יישנו ,גזר עליו השופט  9חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי וקנסות לכל
אחד מנפגעי העבירה.
ב"כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו"ד שגיא אבנעים.
ב"כ הנאשם :עו"ד דואני אברהם.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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