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 4שנות מאסר על מצית כנסיית הלחם והדגים
בית המשפט המחוזי בנצרת גזר לאחרונה  4שנות מאסר על הצעיר שהצית את כנסיית
הלחם והדגים ]ת"פ  .[57576-07-15הנאשם תכנן את מעשיו בקפידה והמטרה הייתה
לשרוף את הכנסייה שהיא אתר היסטורי ומקודש לדת הנוצרית .אף כי לא התכוון לפגוע
בחיי אדם ,אנשים נפגעו בעת הניסיון לכבות את השריפה .כמו כן עם תום ההצתה ריסס
על קיר הכנסייה כתובת נאצה .לאור חומרת מעשיו גזר עליו השופט  4שנות מאסר ,מאסר
על תנאי ,תשלום פיצוי לכנסייה ותשלום קנס.
הנאשם הורשע לאחר הוכחות בביצוע עבירות של הצתה בנסיבות מחמירות ,השחתת פני מקרקעין ממניע
של עוינות כלפי ציבור ,קשירת קשר לביצוע פשע ,קשירת קשר למעשים אחרים ,הסתייעות ברכב לביצוע
פשע ,הפרעה לשוטר ,הפרת הוראה חוקית.
בתאריך  18.6.25הגיע הנאשם עם אחרים לכנסיית הלחם והדגים והצית אותה באמצעות חומר דליק .נוסף
על כך ריסס על קיר הכנסייה כתובת נאצה .מעשיו נבעו ממניע של עוינות כלפי הדת הנוצרית .לאחר מכן
ניסה להימלט כששמע ששוטרים מגיעים לעצור אותו ולחפש בביתו .כמו כן התעלם מהצו שניתן ופגש חבר
שנאסר עליו להיפגש עימו.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט המחוזי בנצרת בתאריך  12.12.17בראשות כב' השופט ג'ורג' אזולאי.
תסקיר שירות המבחן ציין כי מדובר בצעיר בין  ,21רווק ,משפחתו מתגוררת באופקים ואילו הוא עבר
בנעוריו להתגורר במאחזים בשומרון ,לא גויס לשירות צבאי ועסק ברעיית צאן .הוא טען כי לא ביצע עבירות
אלה ,אך הודה כי היה בקשר עם אנשים שדעותיהם קיצוניות .כיום ,לטענתו ,הוא מעוניין לנהל אורח חיים
נורמטיבי .שירות המבחן התרשם כי על אף הצהרותיו קיים סיכוי גבוה להישנות המקרים ,וכי אין כיום מסגרת
שיקומית לטפל בו ולכן לא ניתנה המלצה בעניינו.
ב"כ המאשימה ציין כי מדובר בשלושה אירועים נפרדים שיש לקבוע על כל אחד מתחם עונש הולם .נפגעו
ערכים חברתיים של שלמות גוף אדם ורכוש .כמו כן מעשי הנאשם כוונו כלפי מקום פולחן דתי שמהווה סמל
לציבור הנוצרי ומעשיו פגעו בערכים של חופש הפולחן ,ערכי כבוד האדם ,שוויון וסובלנות .ההצתה התבצעה
לאחר תכנון מדוקדק והכתובת שרוססה על קיר הכנסייה לא הותירה ספק באשר לכוונתם של המבצעים
לפגוע בנצרות .לאור כך ההצתה הייתה עלולה לגרום לנזק דיפלומטי משמעותי ליחסי ישראל עם מדינות
אחרות .לאחר ההצתה נמלטו הנאשמים מהמקום כשהכנסייה בוערת והיו אדישים להשלכות מעשיהם .לאור
חומרת מעשיהם יש לגזור על הנאשם מתחם של  9-6שנות מאסר על ההצתה ,וחודשי מאסר מצטברים על
העבירות האחרות.
ב"כ של הנאשם טען כי מתחם העונש מוגזם וכי במקרים אחרים שבהם הופגנה עוינות כלפי הדת היהודית
ומוסדותיה ,נגזרו עונשים נמוכים בהרבה .כמו כן ההצתה התבצעה בשעת בוקר מוקדמת ולא היה בכוונת
הנאשם לסכן חיי אדם .הוא הדגיש כי לא הוכח כי נגרם נזק דיפלומטי כפי שנטען וציין כי הנאשם נעדר עבר
פלילי .מתחם הענישה ההולם לדבריו הוא בין  4-2שנות מאסר והודגש כי מתן עונש כבד מזה יעודד בני נוער
לחקות אותו.
השופט ציין כי יש לתת משקל למניע האידאולוגי שבשמו פעל הנאשם וכי הוא וחבריו ניסו באמצעות מעשה
ההצתה האלים להעניק לעמדותיהם הקיצוניות הד תקשורתי .מקרה זה לא מצדיק התייחסות לנסיבותיו
האישיות .הודגש התכנון המוקדם של מעשיו והכתובת המסיתה שרשמו על קיר הכנסייה .צוין כי בעת הניסיון
לכבות את השריפה נפצעו אב המנזר ומתנדבת משאיפת עשן .על אף העובדה שלא התכוונו לפגוע בחיי
אדם ,עליהם היה לדעת כי למציתים אין אפשרות לדעת להיכן יתגלגלו מעשיהם ואם אנשים יהיו באירוע
באופן בלתי צפוי וייפגעו .הודגש כי המקום שהוצת הוא כנסייה עתיקה בעלת ערך היסטורי ,דתי וסמלי עבור
הציבור הנוצרי בארץ ובעולם .באשר לנזק התדמיתי של מדינת ישראל ,הובאו הוכחות למקום המרכזי
שתפס האירוע בכלי תקשורת ברחבי העולם .נוסף על כך אלה ,הנאשם לא הביע חרטה וצער.
לאור חומרת מעשיו גזר עליו השופט  4שנות מאסר בפועל ,מאסר על תנאי מצטבר ,תשלום פיצוי לכנסיית
הלחם והדגים בסך  ₪ 50,000שישולם בתוך חמישה חודשים ,ותשלום קנס בסך .₪ 5000

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

 4שנות מאסר על מצית כנסיית הלחם והדגים  -עורך דין פלילי אסף דוק

ב"כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו"ד אבי פסטרנק ,עו"ד עמוס דניאלי.
ב"כ הנאשם :עו"ד איתמר בן גביר.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
}{*:fast_contact

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

24/10/2018
077-5006206
052-6885006

