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השופט נ ' סולברג :
המעשים  ,העבירות והעונשים

.1

המע רערים הואשמו בכך שבאישון ליל  22.6.2012ברחוב קראשי ליד

בית קפה חמאדה בג ' סר א -זרקא ניגש המערער בע " פ  ( 32/14להלן  :שווקאת ) אל
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מוחמד ג ' ורבאן ( להלן  :המתלונן )  ,קילל אותו  ,הכה אותו באגרופו בעינו  ,בצווארו ,
באפו  ,בידו ובכתפו  ,ואיים עליו " :הלילה אני אשרוף אתכם ואזרוק עליכם רימון" .
למתלונן נגרמו נפיחות סביב עינו השמאלית  ,אודם  ,הגבלה בתנועות כתף ימין ,
שפשוף קטן באמה והוא נזקק ל 5 -ימי מחלה  .בליל  , 26.6.2012לקראת שעת
חצות  ,בסמוך לבית המתלונן שבג ' סר א -זרקא  ,נשאו והחזיקו המערער בע " פ
 ( 2477/14להלן  :עבד ) ושווקאת  ,אקדח טעון ב קוטר  9מ " מ  ,מחסנית נוספת ו11 -
כדורים  .האקדח הוחזק בידו של עבד  ,והמחסנית הנוספת הוחזקה בידי שווקאת .
השניים ירו  10כדורים לעבר בית המתלונן  ,וכדור אחד בשער ביתו  .בשער נפער
חור  .בבית היו באותה שעה המתלונן  ,אחיו עאדל ג ' ורבאן והקטינים ל ' וח '  .עבד
ושווקאת נמלטו מ המקום עם האקדח והמחסנית  .שווקאת הואשם בתקיפה הגורמת
חבלה ממשית  ,באיומים  ,בשתי עבירות בנשק  ,במעשה פזיזות או רשלנות ובהיזק
בזדון  .עבד הואשם בעבירות בנשק  ,במעשה פזיזות או רשלנות  ,ובהיזק בזדון .
.2

עבד הואשם בנוסף באיומים ובהפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו  .ביום

 , 24.1.2013בשעת בוקר  ,באזור החוף בג ' סר א -זרקא ביקשו שני שוטרים במדים
בתפקיד מעבד להזדהות  ,על רקע חשדם בדבר מעורבותו בפלילים  .עבד התקרב
באופן מאיים לאחד מהם  ,כשהוא מנופף בידיו  .השוטר שאלֹו האם הוא מתכוון
לתקוף אותו ועבד השיבֹו " :אני לא תוקף אם אני יתחיל אתה לא תצא היום מהכפר" .
כשנשאל עבד מדוע הוא מאיים  ,השיב " :אני לא מאיים ,אני לא ירביץ לך יותר גרוע אם

אני יתחיל איתך אתה לא תצא היום מהכפר"  .השוטרים עמדו על שלהם  ,דרשו מעבד
להזדהות  ,ולבסוף הוא נעתר  ,הציג את תעודת הזהות שלו  ,אך דחף את השוטר
בכתפו  .לאחר שהוברר כי עבד דרוש לחקירה בגין מעורבותו באירועים הנ " ל ,
הודיעוהו השוטרים כי הוא מעוכב לחקירה  .עבד סרב להתלוות אליהם  ,ונעצר רק
בהגיע תגבורת למקום .
.3

משפטיהם של שווקאת ושל עבד התנהלו לפני מותבים שונים בבית המשפט

המחוזי בחיפה  .השופטת ח' הורוביץ דנה בעניינו של שווקא ת ; השופטת ד' סלע דנה
בעניינו של עבד .
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שווקאת כפר בעובדות שיוחסו לו בכתב האישום  ,הורשע לאחר שמיעת
הוכחות  ,ונדון בגין העבירות מושא האי רוע הראשון ל 12 -חודשי מאסר ול12 -
חודשי מאסר על -תנאי  .בגין העבירות מושא האי רוע השני נדון במצטבר ל 4 -שנות
מאסר ול 18 -חודשי מאס ר על -תנאי  .בית המשפט המחוזי הפעיל לחובתו מאסר
על -תנאי למשך  10חוד ש ים  ,מחציתו במצטבר ומחציתו בחופף למאסר בגין
העבירות מושא האירוע הראשון  .בסך הכל נגזר על שווקאת לרצות  65חודשי
מאסר  ,בניכוי תקופת מעצרו  .כמו כן חוייב שווקאת לפצות את המתלונן בסך של
 . ₪ 5,000שו וקאת מערער על הכרעת הדין במה שנוגע לאירוע השני  ,ועל גזר
הדין .
עבד הודה  ,הורשע על -פי הודאתו בהסדר טיעון  ,צרף שני תיקי תעבורה ,
ונדון ל 48 -חודשי מאסר  15 ,חודשי מאסר על -תנאי  18 ,חודשי פסילה מלהחזיק
רישיון נהיגה ו 6 -חודשי פסילה על -תנאי  .כמו כן  ,חוייב עבד בתשל ום פיצויים
למתלונן בסך של  . ₪ 10,000עבד מערער על גזר הדין .
ערעורו של שווקאת על הכרעת הדין

.4

בא -כוחו של שווקאת הדגיש בערעורו כי איננו חולק על העובדות שנקבעו

בהכרעת הדין של בית המשפט המחוזי  ,בציינו כי נקבעו ממצאים בשונה מן
העובדות שיוחסו לשווקאת בכתב האיש ום  .לטענתו  ,בכתב האישום טענה המשיבה
כי שווקאת ועבד הגיעו סמוך לבית המתלונן כשעבד נשא אקדח טעון ב11 -
כדורים  ,ואילו שווקאת נשא מחסנית נוספת בידו  .במהלך המשפט עמדה המשיבה
על הטענה כי שווקאת נשא אותה מחסנית  ,ואף ביקשה להרשיעו בטענה כי מסר
את המחסנית לידי עבד  ,שעשה בה שימוש במהלך הירי לעבר בית המתלונן  .מחמת
הספק  ,קבע בית המשפט המחוזי  ,כי אין ניתן לקבוע ששווקאת החזיק מחסנית בידו
או שמסר מחסנית לידיו של עבד  ,פרט לנוכחותו של שווקאת בזירת האירוע  .בא
כוחו של שווקאת הפנה לדברי בית המשפט המחוזי בעמוד  16להכרעת הדין
כדל קמן " :לסיכום ,הנני קובעת כי בליל האירוע השני ,הנאשם הגיע ביחד עם עבד ליד
ביתם של המתלונן ומשפחתו .עבד החזיק באקדח והחל לירות לעבר הבית ,כשהנאשם עמד
סמוך אליו .עבד ירה לפחות  11כדורים לכיוון הבית .קליע אחד פגע בשער הבית וקליע

נוסף פגע בקיר מעל חלון בקומה השניה (ת . ")32/בא -כוחו של שווקאת טוען כי על
סמך הממצאים העובדתיים שקבע בית המשפט המחוזי  ,אין ניתן להרשיע את
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שווקאת בשותפות למעשיו של עבד  ,וכי מן הראוי היה לזכות את שווקאת מחמת
הספק .
.5

אין בידי לקבל את טענתו של שווקאת  .כאמור  ,שווקאת לא מערער על

הרשעתו בעביר ות מושא האישום הראשון  .אין ניתן לנתק את האירוע הראשון מן
השני  ,זיקה הדוקה בין השניים  ,מניע אחד  .האירוע השני הוא המשכֹו של הראשון ,
מימוש האיום שהיה גלום בו  ,והסלמתו  .כזכור  ,היה זה שווקאת שקילל את
המתלונן  ,הכה אותו באגרופו בעינו  ,בצווארו  ,באפו  ,בידו ובכתפו  ,ואיים עליו :
"הלילה אני אשרוף אתכם ואזרוק עליכם רימון"  .אמר ועשה  .את האיום האלים הוציא
שווקאת מן הכוח א ל ה פועל  ,ביחד עם עבד  ,כעבור  4ימים  .עבד הוא למעשה
האקדוחן  ,ובאמצעותו מימש שווקאת את איומו  .די בכך לביסוס ההרשעה .
.6

אפרט קמעא  ,אולי למעלה מן הצורך  :כפי שציין בית המשפט המחוזי ,

נוכחותו של שווקאת במקום מושא האירוע השני אינה מקרית " :שעת התרחשותו
והימצאותו של הנאשם [שווקאת] במקום ,אינן מצביעות על אפשרות של נוכחות סתמית
ומקרית .כמאמר המשפט' :הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?' (עמוס ג .)2 ,בהעדר סתירת
החזקה ,לפיה מקום בו נכח הנאשם [שווקאת] במקום בו החזיק ונשא עבד אקדח ואף ביצע
ירי ,הוא ידע והסכים לכך ,יש להסיק כי הנאשם הגיע ביחד עם עבד במטרה משותפת ,חיזק

את ידו והיה שותף לכל מעשיו" ( עמוד  16להכרעת הדין ) .כזכור  ,במשפטו טען
שווקאת טענת אליבי  ,על כך שכלל לא נכח במקו ם  ,טענה שהופרכה  .טענתו הנ " ל
בערעורו  ,הריהי גרסה חדשה  ,שלפיה אכן נכח במקום  ,אם כי היתה זו נוכחות
מקרית " :המדובר בנוכחות ברחוב ,בשטח פתוח ,אמנם בשעת לילה ,אך מדובר בשעה בה

עדיין מסתובבים אנשים רבים ברחובות ג'סר א-זרקא" ( סעיף  10לנימוקי הערעור ) .אמת
נכון הדבר  ,כטענת בא -כוחו של שווקאת  ,בית המשפט המחוזי לא קבע ששווקאת
מסר מחסנית לעבד  .ברם  ,ההימנעות מקביעת הממצא האמור  ,נבעה מחמת הספק ,
ו לא היה ב ה כדי להביא לזיכויו של שווקאת  ,משום שבית המשפט המחוזי שוכנע ,
בצדק  ,כי המשיבה "הוכיחה את מירב העובדות המיוחסות לנאשם [שווקאת] בכתב

האישום ,ואין לי ספק בנוכחותו ובשותפותו של הנאשם באירועים הנטענים" ( עמוד 8
להכרעת הדין ).
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.7

אותו ספק לגבי המחסנית נבע מהעדר ממצא בעקבות בדיקות לגילוי שרידי

ירי או מגע עם מתכת  ,שנעשו לחולצתו של שווקאת  ,ובמדגמים משערותיו  ,מידיו
ומבטנו  .ברם  ,בית המש פט המחוזי קבע  ,כדברי הבודק בחוות דעתו  ,כי "אין
אפשרות לקבוע אם היו מצויים ע"ג החשוד או חולצתו שרידי ירי ,או לא .אין בהעדר ממצא

כדי להזים את עדויות התביעה" ( עמוד  14להכרעת הדין ) .בית המשפט המחוזי סקר
את עדותו של המתלונן  ,על כך שראה את שווקאת נותן לעבד מחסני ת  ,ועבד מכניס
את המחסנית לאקדח וממשיך לירות  .פרט זה בעדותו של המתלונן בבית המשפט ,
לא צויין בהוד ע ותיו במשטרה  .בעימות עם שווקאת טען רק כי שווקאת החזיק
מחסנית ביד  ,וכי עבד עמד לידו וירה  .גם בשחזור  ,בתשובה לשאלת החוקר אם
ראה את שווקאת מעביר מחסנית לעבד  ,השיב ה מתלונן כי ראה רק מחסנית ביד
של שווקאת  .עד אחר  ,ח ' ,תאר תנועה של טעינת אקדח  ,מיד לאחר ששווקאת מסר
משהו לעבד  .מכאן הסיק ח' שמדובר במחסנית  .בית המשפט המחוזי ציין בהכרעת
הדין כי ח ' השתדל מאד לדייק בדבריו  ,כי ציין בוודאות ששווקאת מסר דבר מה
לעבד  ,ולדברי ח '" ,חשבתי שזה מחסנית .עבד טען והתחיל לירות" ( עמוד  15להכרעת
הדין ) .בית המשפט המחוזי ציין כי "עדותו של ח' היתה מהימנה מאד ,והוא אישר כי
איננו בטוח שמדובר במחסנית .אכן סמיכות הזמנים בין מסירת דבר מה ,להמשך הירי ,ואולי
אף לתנועת טעינה ,מעלה חשד כבד כי מדובר במחסנית ,כפי שהאמין ח' ,אך לא די בכך.
לכאורה ,ועל אף שהנאשם עצמו לא טען זאת קיימת אפשרות שהנאשם מסר לעבד משהו

אחר ,או רק עשה תנועה לכיוונו ולא הייתה זו באמת מחסנית" ( שם ) .עינינו הרואות  ,כי
בית המשפט המחוזי היה זהיר מאד בקביעת ממצא לגבי אותה מחסנית  ,אם היתה
בידו ש ל שווקאת  ,ואם מסרּה לידי עבד  .יהא הדבר כאשר יהא  ,הרי שהרשעתו של
שווקאת באירוע מושא האישום השני מבוססת היטב  ,בשים לב לרקע שבא לידי
ביטוי באירוע מושא האישום הראשון  ,בהפרכת טענת האליבי לפיה כביכול לא נכח
במקום  ,ובירי שביצע עבד לעבר ביתו של המתלונן  ,באותה שעת חצות 10 ,
כדורים לעבר בית המתלונן  ,כדור אחד בשער הבית  ,כששווקאת נמצא שם עמו .
אדרבה  ,המניע למעשה היה של שווקאת  ,כעולה מן האירוע מושא האישום
הראשון  ,לא פחות מעבד עצמו  .מן הראוי אפוא לדחות את ערעורו של שווקאת על
הכרעת הדין .
הערעורים על גזרי הדין
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.8

מכאן נפנ ה לדון בערעוריהם של שווקאת ועבד על גזרי הדין שניתנו

בעניינם  .בגזר הדין של שווקאת  ,אשר ניתן ביום  , 19.11.2013ציין בית המשפט
המחוזי את חומרתם של המעשים  ,את אינטרס שלום הציבור  ,ואת ער ך קדושת
החיים  .גם אם בפועל לא נפגע אדם  ,קבע בית המשפט  ,הרי ש ביר י בנשק לעבר
ה בית  ,בלבו של כפר הומה אדם  ,י ש סכנה חמורה לפגיעה בגוף ובנפש  ,שאך בנס
לא נתממשה  .בית המשפט המחוזי הוסיף כי אין מדובר באירוע ספונטני  ,אלא
מתוכנן  ,שבו חבר שווקאת לעבד  ,כשהם מצויידים בנשק קטלני שנעשה בו שימוש .
גם אם עבד הוא זה שירה בפועל  ,כך נקבע  ,אין בכך כדי ל הפחית באופן ממשי
מחומרת מעשיו של שווקאת  .בהקשר זה גם צוינה העובדה כי עבירות בנשק חם
ושימוש בו לשם י שוב סכסוכים של מה בכך הפכו לנגע  ,אשר יש להילחם בו
מלחמת חורמה  ,בפרט כאשר הנשק עצמו לא נתפס והוא עדיין מהווה סכנה ואיום .
אשר למאפייניו האישיים של שווקאת הזכיר בית המשפט את עברֹו הפלילי ,
עבירות אלימות משנת  2002ו . 2009 -בית המשפט הטעים כי בגין הרשעתו
האחרונה נגזרו על שווקאת  10חודשי מאסר על -תנאי  ,ו הוא לא למד את ל קח ֹו ,
ולא נ מנע מלבצע את המעשים בהם עסקינן  ,תוך כדי תקופת התנאי  .כמו כן הפנה
בית המשפט לכך ששווקאת לא הודה במעשים אלא ניהל הוכחות  ,וגם לאחר
הרשעתו לא הביע חרטה  ,לא הכיר בחומרת מעשיו הרעים ולא הבהיר את המניעים
ל ביצוע ם  .לזכותו של שווקאת שקל בית המשפט את העובדה שלא הוא היה היורה ,
את הפציעה הקלה יחסית של המתלונן  ,את מצבו הבריאותי והמשפחתי  ,ואת
תקופת ' מעצר הבית ' ,שבמהלכה גם הורחק מביתו ומשפחתו  .לאור השיקולים
האמורים  ,ולאחר שנסקרו גזרי דין שניתנו במ צב ים דומים  ,קבע בית המשפט כי
מתחם הענישה בגין אירוע הירי נע בין  3ל 6 -שנות מאסר  .אשר לאירוע התקיפה
טרם הירי  ,העמיד בית המשפט את מתחם הענישה בין  10ל 18 -חודשי מאסר
בפוע ל  .בהתחשב גם בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה  ,גזר בית המשפט על
שווקאת בגין אירוע התקיפה  12חודשי מאסר בפועל  ,וכמו כן הפעיל את עונש
המאסר המותנה לחובתו  ,מחציתו במצטבר  ,מחציתו בחופף  .בנוסף  ,גזר בית
המשפט על שווקאת  12חודשי מאסר על -תנאי  .בגין אירוע הירי הט יל בית המשפט
על שווקאת עונש של  4שנות מ אסר בפועל  ,וכן  18חודשי מאסר על -תנאי  .בנוסף
חוייב שווקאת לשלם פיצויים למתלונן בסך של  . ₪ 5,000בית המשפט הבהיר כי
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בהתאם לסעיף  40יג לחוק הוטל עונש נפרד בגין כל אירוע  ,וכי לא ראה נימוק
שיש בו כדי לה צדיק חפ יפה בין העונשי ם  ,בוודאי כאשר כבר הוחלט על חפיפה
חלקית של המאסר המותנה שהופעל .
.9

גזר הדין בעניינו של עבד ניתן ביום  , 25.2.2014ובית המשפט פתח את

פרק הדיון בו  ,בא ו מרו כי " :קשה היא מלאכת גזירת הדין ,בעיקר כאשר עסקינן באנשים
צעירים אשר עברם אינו מכביד ,ואשר ביצעו עבירות חמורות ,הפוגעות בחברה ,בשלום

הציבור ובשלטון החוק" .גם בגזר דין זה הזכיר בית המשפט המחוזי  ,בראש
ובראשונה  ,את חומרת ה מעשי ם  ,עבד נשא והוביל נשק  ,ביחד עם שווקאת  ,שלו
היה סכסוך קודם עם המתלונן  .במסגרת האירוע בוצע ירי מתוכנן  ,לא ספונטני ,
לעבר בית בלב כפר צפוף  ,ירי אשר נ ועד להפחדה או להקנטה – וכל זאת שעה
שבבית נכחו המתלונן  ,אחיו ושני קטינים  .בית המשפט קבע כי רק בנס לא נגרמו
אבדות בנפש כתוצאה מהתנהגותו הבריונית והמסוכנת של עבד  ,וכי יש לשים קץ
לתופע ה שב ה ב קלות בלתי נסבלת נעשה שימוש בנשק  ,גם בעקבות סכסוכי זוטא .
בהקשר זה ציין בית המשפט כי ניסיונו של עבד להמעיט מחומרת האירוע בשל כך
שלא נפגע מאן דהו א מהירי  ,אינו מתקבל על הדעת  .בכל אחד מהכדורים שנורו
היה טמון סיכון ממשי וחמור לגוף ולנפש .
. 10

אשר לעבירות האיומים וההפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו  ,קב ע בית

המשפט כי במעשיו פגע עבד בערכי שלטון החוק ושמירת הסדר הציבורי  .בית
המשפט דחה את טענות עבד לפיהן לא ידע כי הוא דרוש לחקירה  ,וקבע מכל מקום
כי לא היתה הצדקה להתנגדותו לשוטרים ולהתנהגותו התוקפנית והמאיימת
כלפיהם  .עוד הזכיר בית המשפט כי לעבירות חמורות אלה נוסף תיק תעבורה
שעניינו בנהיגה תחת השפעת סם מסוכן  ,שביצע עבד ביום  , 17.1.2013כשבוע
עובר לביצוע העבירות האחרות  .גם בהקשר זה קבע בית המשפט כי עבד הוכיח
זלזול ב ערכי שלום הציבור ו שלטון החוק  ,ובבטחונו האישי .
. 11

לאחר סקירת טיעוני ב " כ הצדדים והפסיקה שהגישו בתמ יכה לעמדתם ,

קבע בית המשפט המחוזי כי מתחם העונש ה הולם בגין אירוע הירי נע בין  3ל7 -
שנות מאסר בפועל  .בקביעה זו התייחס בית המשפט גם לגזר הדין שניתן בעניינו
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של שווקאת ביחס לאותו אירוע  ,בו נקבע מתחם שבין  3ל 6 -שנות מאסר בפועל ,
בהבהירֹו כי עובדות האירוע שנקבעו ב הכרעת הדין של שווקאת אינן זהות לאלו
שנכללו בכתב האישום המתוקן בהן הודה עבד במסגרת הסדר הטיעון  .אשר
לעבירות האיו מי ם על שוטר והפרעה במילוי תפקידו  ,העמיד בית המשפט את
מתחם הענישה בין מאסר על -תנאי ל בין  18חודשי מאסר בפועל  .ב אשר לעבירת
התעבורה נקבע כי מתחם הע ו נ ש ההולם נע בין פסילת רשיון נהיגה למשך שנתיים
לבין  4שנים  ,בנוסף למאסר על -תנאי ועד מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות .
. 12

לאחר שקבע את מתחם הענישה  ,שקל בית המשפט המחוזי גם את נסיבותיו

האישיות של עבד  ,היותו צעיר העובד בעבודה קבועה  ,התארס לאחרונה  ,מצבו
הרפואי  ,והודאתו בעובדות כתב האישום  ,באופן שחסך את הצורך בניהול הליך
הוכחות  ,על כל המשתמע מכך  .מנגד  ,קבע בית המשפט  ,יש לזכור כי העבירות
הרבות והחמורות שנעברו רחוקות מלעלות בקנה אחד עם הניסיון לתאר את עבד
כאדם נורמטיבי הנעדר דפוסי התנהגות עבריינית  .עצם נשיאת הנשק והשימוש בו ,
כך נקבע  ,מעיד ים על זלזול בוטה ב חיי אדם  ,ומלמד ים על מסוכנותו הרבה  .כך גם
התייחסותו לשוטרים ולכללי התעבורה  .לאור זאת  ,קבע בית המשפט  ,לא ניתן
להעמיד את עונשו של עבד על הצד הקל  ,ויש להטיל עליו עונש מאסר לתקופה
משמעותי ת  ,על מנת לגרום להרתעתו ולהגנה על שלום הציבור  .ל גבי אירוע הירי ,
הוא האירוע החמור  ,קבע בית המשפט כי לאור עיקרון אח י דות הענישה יהווה
עונשו של שווקאת נקודת עוגן ביחס לעונש שי וטל על עבד  ,שותפו ל מעשה  .בית
המשפט הטעים כי על אף שבכתב האישום המתוקן אין קביעה לגבי זהות האדם
שירה לעבר בית המתלונן  ,בשונה מעניינו של שווקאת  ,הרי שמכל מקום נושא עבד
במלוא האחריות למעשה הירי  ,בהיותו מבצע בצוותא לכל דבר ועניין  .כמו כן
הזכיר בית המשפט גם את העבירות הנוספות בהן הורשע עבד  .מנגד זקף בית
המשפט לזכותו של עבד את העובדה כי לא עומדות לחובת ו הרשעות קודמות
בפלילים  ,בשונה משווקאת  ,וכן את העובדה שהודה בכתב האישום  ,ל קח אחריות ,
והביע חרטה על מעשיו  .נסיבות אלו  ,כך נקבע  ,מצדיקות מתן משקל מסוי י ם לקולא
לעניין תקופת המאסר  ,ולעומת זאת – ק ב יעת פיצוי כספי למתלונן בשיעור גבוה
מזה ש בו חוייב שווקאת  .נוכח האמור הטיל בית המשפט על עב ד עונש של 48
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חודשי מאסר בפועל  ,בניכוי תקופת מ עצ רו ; מאסר על -תנאי לתקופה של 15
חודשים ; פסילת רישיון נהיגה למשך  18חודשים מיום שחרורו ; ופסילה על -תנאי
למשך  6חודשים נוספים  .בנוסף הוטל על עבד ל שלם פיצוי למתלונן בסך של
. ₪ 10,000
עיקרי הטענות בערעורים

. 13

באי -כ וח המערערים מפנים את חיציהם נגד חומרת העונש ים שנגזרו בבית

המשפט המחוזי  .בא -כוחו של שווקאת טוען כ י אירוע התקיפה הראשון נגד
המתלונן מצוי ברף החומרה הנמוך ביותר  ,הנזק בגינו מינורי  ,באופן שאינו מצדיק
קביעת מתחם ענישה כה גבוה  ,והטלת עונש של  17חודשי מאסר בפועל  .אשר
לאירוע הירי נטען כי עונש של  4שנות מאסר הוא כבד באורח קיצוני  ,וכי בית
המשפט התעלם בפועל מחלקו המועט של שווקאת במעשה הפלילי  ,ו מ כך שהורשע
על בסיס נוכחותו במקום ותו לא  ,וקבע עונש זהה לזה של עבד  ,הוא היורה  .בנוסף
ציין ה סנגור גם את מצבו הבריאותי הלקוי של ש ווקאת ו את ' מעצר הבית ' הממושך
בו היה נתון  ,ה רחק מביתו ו מ בני משפחתו  .כמו כן הוא מלין גם על סכום הפיצוי
שחוייב בו שווקאת  ,וטוען כי אין ביכולתו לשאת בו .
. 14

מחרה מחזיק אחריו בא -כוחו של עבד  ,בטענה כי העונש שהוטל על מרשו

חורג במידה נ י כרת וקיצונית מרף הענישה המ קובל בעבירות כגון דא  .ערעורו של
עבד מתמקד ב רכיב המאסר בפועל  ,ובמסגרתו נטען כי לא היתה התחשבות מספקת
בלקיחת האחריות מצד עבד  ,בעברֹו הנקי ובאורח חייו הנורמטיבי  .בנוסף נטען כי
בית המשפט המחוזי ראה עצמו כבול לעונש שנגזר על שווקאת לאור עיקרון
אחידות הענישה  ,ואו לם אין מדובר בנסיבות זהות  ,ו היה על בית המשפט לעשות
את ההפרדה המתחייבת  ,להבדיל בין השניים  ,ולגזור על כל אחד מהם עונש
בה תאם לנסיבותיו הייחודיות  .בהקשר זה  ,כך נטען  ,שגה בית המשפט המחוזי
בשניים  :בכך שלא התחשב במידה הראויה בנסיבות האישיות של עבד  ,ובכך
שמלכתחילה קבע ביחס אליו מתחם ענישה מחמיר א ל מול זה שנקבע לשווקאת  ,על
אף שביצעו את העבירה בצוותא  .הסנגור טוען כי לפי עובדות כתב האישום
המתוקן  ,ברור כי חלקו של עבד במעשים קטן יותר מזה של שווקאת  ,בין היתר
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לאור העובדה כי בניגוד לאחרון  ,לא היה סכסוך קודם בינו לבין המתלו נן אשר
עמד ברקע האירועים .
. 15

המדינה מתנגדת לשני הערעורים ומבקשת לדחותם  .באשר לשווקאת

מצביעה המדינה על כך שהוא בעל המניע  ,שלו האינטרס לביצוע המעשה עצמו ,
והוא זה שביקש להטיל אימה ומורא ע ל המתלונן ו בני משפחתו  .עוד נטען כי הפער
בענישה בינו לבין עבד נובע מהע דר עבר פלילי לעבד  ,ומכך שהורשע על -פי
הודאתו במסגרת הסדר טיעון  .כמו כן מבקשת המדינה לדחות את הביקורת שמתחו
המערערים על מתחמי הענישה שנקבעו  ,וסומכת ידיה על שיקולי הענישה שפורטו
בגזרי הדין על -ידי בית המשפט המחוזי .
דיון והכרעה

. 16

נת תי דעתי על טענותיהם של ב " כ הצדדים  ,א לו שבכתב וא לו ש בעל -פה ,

על רקע גזרי הדין דנן  ,ואחרים בעניינים שכמותם  ,ו הגעתי לכלל מסקנה כי אין
ה צ דקה להעתר לערעורים  .אציע לחב ַר י לדחותם .
. 17

מן המפורסמות הוא כי אין ערכאת הערעור גוזרת מחדש את דינו של

המערער  ,ו אינה נו טה להתערב ב גזר הדין אלא במ צב ים חריגים בלבד  ,בהם נפלה
טעות  ,או כאשר העונש חורג באופן מובהק מז ה המקובל בנסיבות דומות ( ע " פ
 3091/08טרייגר נ' מדינת ישראל  ,פסקה  ; ) 21.1.2009 ( 11ע " פ  9097/05מדינת
ישראל נ' ורשילובסקי  ,פסקה  ; ) 3.7.2006 ( 8ע " פ  5316/13מסאלחה נ' מדינת

ישראל  ,פסקה  ; ) 9.12.2013 ( 6ע " פ  5931/11עבדולייב נ' מדינת ישראל  ,פסקה 15
(  .)) 22.10.2013הלכה זו  ,לא נס ליחה גם לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 113
לחוק ( ראו ע " פ  8641/12סעד נ' מדינת ישראל  ,פסקה .)) 5.8.2013 ( 30
. 18

כידוע  ,מלאכת גזירת הדין איננה מדע מדויק  ,וכפי שהעיד בית המשפט

המחוזי ע ל עצמו  ,מלאכה קשה היא – אישית ועדינה  ,המשתנה בין עניין אחד
למשנהו  .על בית המשפט לאזן בין שיקולים שונים ונוגדים  ,ול י ת ן לכל אחד מהם
את משקלו הנכון בנסיבות העניין הנדון – את אינטרס הציבור אל מול עניינו של
הפרט  ,את עקרון ההלימה והגמול בשים לב ל רצון בשיקום  ,את מידת הדין
בהתחשב עם מידת הרחמים .
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. 19

הצדדים פרשו לפנינו את טענותיהם  ,זה בכה וזה בכה  ,כמפורט מעלה  ,תוך

שהביאו דוגמא ות מ פסיקת בית משפט זה בעניינים שונים  ,הקרובים בנסיבותיהם
לאלו דנן  .מהתמונה הכללית העולה מהפסיקה האמורה  ,כמו גם מפסיקה נוספת ,
ניתן להסיק כי ג ם אם בענייננו לא הקל בית המשפט המחוזי עם המערערים  ,הרי
ש אין מדובר בחריגה כזו המצדיקה את התערבותנו .
. 20

רבות נאמר ונכתב על הרעה החולה הפוקדת את מקומותי נו ומותירה חלל

ו הרס  ,היא התופעה של שימוש בנשק חם ברחובה של עיר  ,גם בשל סכסוכים
בעניינים של מה בכך  .בית מ שפט זה חזר והתריע מפני התפשטות התופעה  ,וקבע
באופן ברור כי יש להילחם בה ולמגרה באופן הנחרץ ביותר  .דמם של אלו אשר
קיפדו את פתיל חייהם  ,בכללם עוברי אורח תמימים  ,זועק מן האדמה  .אין מנוס
מהטלת עונש מאסר של ממש בנסיבות אלו  ,גם א ם מדובר באנשים נורמטיביים
ללא עבר פלילי מכביד ( ע " פ  6989/13פרח נ' מדינת ישראל  ,פסקה 13
(  ; ) 25.2.2014ע " פ  1676/08אבו האני נ' מדינת ישראל  ,פסקה כב ( ) 1.6.2009
( להלן  " :עניין אבו האני ") ; ע " פ  3900/05מדינת ישראל נ' ארביב  ,פסקה 5
(  ( ) 27.3.2006להלן  " :עניין ארביב ") ; ע " פ  6141/11מדינת ישראל נ' פלוני  ,פסקה
 ( ) 5.7.2012 ( 5להלן  " :עניין פלוני ") ; ע " פ  8956/10תשובה נ' מדינת ישראל ,
פסקה  ( ) 15.7.2012 ( 4להלן  " :עניין תשובה ")) .זו גם המסקנה העולה מן
הפסיקה שהובאה על -ידי ב " כ הצדדים  :כך למשל נמנע בית משפט זה מ להתערב
בעונש של  5שנות מאסר שהוטל בגין עבירות של סחיטה באיומים ונשיאה והובלת
נשק  ,אשר כללו ירי שנועד להרתיע ( ראו עניין תשובה  ,פסקה  .) 4במקרה אחר
הוטלו  4שנות מאסר בגין הובלת נשק שלא כדין וחבלה בכוונה מחמירה  ,בנסיבות
הדומות לענייננו ( עניין ארביב  ,פסקה  .) 5בעניין אחר התקבל ערעורה של המדינה
על קולת העונש בגין עב ירות אלימות ועבירות החזקת והובלת נשק  ,ועונשו של
המשיב הועמד על  48חודשי מאסר בפועל ( עניין פלוני  ,פסקה  .) 5בעניין אבו האני

הופחת מעט עונשם של מערערים שהורשעו בעבירת ירי באזור מגורים וחבלה
בכוונה מחמירה  ,והועמד על  32חודשי מאסר בפועל  .בפרשה אחרת  ,ד ומה
בנסיבו תיה  ,המערערים הודו שם במעשיהם  ,הועמד עונשם על  30חודשי מאסר ,

12
תוך ציון כי מדובר ברף התחתון של מתחם העונש ( ע " פ  4595/13זובידאת נ' מדינת

ישראל  ,פסקה .)) 6.7.2014 ( 20
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כזכור  ,בגין אירוע הירי נגזר על שווקאת עונש של  4שנות מאסר בפועל .

עונש זה אינו חורג במידה משמעותית מרמת הענישה המקובלת  ,ואינו מקים סיבה
להתערבותנו  .בגין אירוע התקיפה והאיום נגזרו על שווקאת  12חודשי מאסר  ,תוך
הפעלת מאסר מותנה קודם למשך  12חודשים  ,אשר ירוצה חציו במצטבר וחציו
בחופף  .עונש זה איננו מן החמורים  ,בוודאי כאשר נלקחת בחשבון העובדה כי
העבי רה בוצעה בעוד שמאסר על -תנאי תלוי ועומד נגד המבצע  .אין בידי לקבל את
טענת בא -כוחו של שווקאת  ,לפיה היה מקום להתחשב בכך שלא הוא היה היורה
בפועל  .אין ספק כי שווקאת היה ה ' רוח החיה ' מאחורי המעשה  ,בעל המניע והרצון
לממש את האיום שהטיח בפניו של המתלונן זה מכבר  .כ מצו יין לעיל  ,בצדק נקבע
כי שווקאת ועבד ביצעו את העבירה בצוותא  ,ואין בכך שעבד הוא זה שירה בפועל ,
כדי לה צדיק הקלה בעונש ו  .נימוקי גזר הדין של בית המשפט המחוזי נכונים ,
השיקולים מאוזנים  ,ואין הצדקה להתערב או לשנות מגזר הדין .
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דברים דומים יש לומר גם בעניינו של עבד  .בצדק נקבע כי יש להעניק

משקל הולם לעקרון אח י דות הענישה  ,ולשאוף לכך שיוטל עונש דומה על
המבצעים בצוותא מעשה מסוים  .אכן  ,לזכותו של עבד עומדות נסיבות מקלות ,
אשר בגינן ראה בית המשפט המחוזי להקל בעונשו  .נסיבות אלו כוללות את עברֹו
הנורמטיבי  ,מצבו המשפחתי והוד אתו ב ביצוע ה עבירות  .מנגד  ,יש לזכור כי
לעבירות הנשק נוספו גם עבירות איומים והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו  ,ו כן
גם עבירת תעבורה  .אינני מקבל את הטענה כי בית המשפט עשה מלאכה קלה ולא
ערך הבחנה בין עניינ יה ם של השניים בעת גזירת עונשו של עבד  .בחינת גזר הדין
שניתן ו השיקולים השונים שפורטו בו מלמדת כי גם אם " השורה התחתונה " היא
דומה  ,הרי שבכל אחד מהמקרים היא מהווה תוצאה של איזון זהיר של שיקולים
משתנים  ,הנוגעים לעניינו האישי של כל אחד מהמערערים  .מכל מקום  ,אחידות
הענישה אינה מתמצה אך ורק בנסיבות הפרשה  ,אלא גם ביחס לגזרי ד ין בתיקים
אחרים  .בהתחשב בכך  ,וכן גם בנסיבותיו של עבד  ,דומה  ,שעונש כולל של  4שנות

13

מאסר איננו חריג באופן המחייב התערבות  .בית המשפט המחוזי שקל והחליט
כדבעי וגזר הדין מוצדק .
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אשר על כן  ,אציע לחב רַי לדחות את הערעור על הכרעת הדין ואת

הערעורים על גזרי הדין .

שופט
המשנה לנשיאה :
אני מסכים .

המשנה לנשיאה

השופט י' דנציגר :
אני מסכים .

שופט
הוחלט כאמור בפסק הדין של השופט נעם סולברג .
נית ן היום  ,ד ' בתשרי התשע " ו ( .) 17.9.2015
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המשנה לנשיאה

שופט
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