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פסק-דין
השופט י' דנציגר:

לאחר ששמענו את טיעוני בא-כוח המערער הוא ביקש להציג לפנינו את נכונות
.1
מרשו להודות בביצועה של עבירת הריגה ובביצועה של עבירת שוד ,תוך שהוא מבקש
שהדבר ישליך על גזירת עונשו.
הבהרנו למערער כי בנסיבות העניין לא נוכל לקבל את ההודאה בעבירת
.2
ההריגה ,וצייינו כי ניתן יהיה לשקול הקלה מסויימת בעונשו – בדמות חפיפת העונש
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שהושת עליו בגין עבירת השוד עם העונש שהושת עליו בגין עבירת הרצח – אם יודה
בביצוע עבירת הרצח ,על כל המשמעויות הנובעות מכך ,מן ההיבט של נטילת אחריות
וחרטה כלפי משפחתה של המנוחה.
בא-כוח המשיבה ביקש להדגיש כי המערער לא שילם עד כה ולוּ אגורה אחת
.3
מסכום הפיצוי שהושת עליו לטובת נפגעות העבירה.
לאחר שיח ושיג ,לאחר שבאי-כוח הצדדים וכן בא-כוח נפגעות העבירה
.4
התייעצו עם שולחיהם ,ומתוך הכרה בחשיבות הנודעת להודאת המערער ובקבלת
אחריות על ידו ,גם אם במאוחר ,התגבשה ההצעה שלהלן שהייתה מקובלת ,לא בלי
התלבטות ,על כל המעורבים בדבר:
המערער יודה קבל עם ועדה בביצוע עבירת הרצח ובביצוע עבירת השוד
א.
בנסיבות מחמירות שבהן הורשע בבית המשפט המחוזי ,ויביע חרטה על
מעשיו.
עונש מאסר העולם בגין עבירת הרצח יוותר על כנו ,ואילו עונש המאסר
ב.
בן חמש השנים בגין עבירת השוד ירוצה בחופף לעונש בגין עבירת הרצח.
עד יום ב' ה 8.2.2016-יעביר המערער סך של  20,00ש"ח על חשבון
ג.
הפיצוי שהושת עליו לחשבון בנק שאת פרטיו יקבל בא-כוחו מבא-כוח נפגעות
העבירה.
מיום  1.4.2016וביום הראשון בכל חודש ,במשך  47חודשים רצופים,
ד.
יעביר המערער סך של  5,000ש"ח ,בצירוף ריבית והצמדה כדין מיום פסק-דין
זה ועד ליום התשלום בפועל ,לחשבון הבנק דנן עד להשלמת מרבית סכום
הפיצוי שהושת עליו .התשלום ה 48-והאחרון יעמוד על סך  3,000ש"ח
בצירוף ריבית והצמדה כדין.
היה והיום הראשון בכל חודש יהיה יום שבת או יום חג ,יידחה מועד התשלום
ליום החול הראשון שלאחר השבת או החג.
עונש המאסר המותנה המצויין בסעיף ג' לסיפא לגזר-הדין מיום
ה.
 19.6.2014יעמוד בעינו.
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נוכח כל האמור ,בהתחשב בהתחייבות המערער לשלם את סכום הפיצוי
.5
שהושת עליו ,כמפורט לעיל ,ולאחר שהמערער הודה בביצוע עבירת הרצח ועבירת
השוד והביע חרטה על מעשיו ,אנו דוחים את הערעור על הכרעת הדין ומקבלים,
בהסכמה ,את הערעור על חומרת העונש במובן זה שעונש המאסר בן חמש השנים
שהושת על המערער בגין ביצוע עבירת השוד ירוצה בחופף לעונש מאסר העולם
שהושת עליו בגין עבירת הרצח.
ניתן היום ,י"א בשבט התשע"ו ).(21.1.2016
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