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בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים
ע"פ 3468/18
ע"פ 5159/18
ע"פ 5611/18
לפני:

כבוד השופט נ' סולברג
כבוד השופטת ע' ברון
כבוד השופט י' אלרון

המערערת בע"פ :3468/18

מדינת ישראל

המערער בע"פ :5159/18

ישי בן אבו

המערער בע"פ :5611/18

יהונתן הולצמן
נגד

המשיב בע"פ :3468/18

דניאל כהן שור

המשיבה בע"פ  5159/18ובע"פ
:5611/18

מדינת ישראל
ערעורים על גזר הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים
מיום  20.3.2018בת"פ  19817-10-16ובת"פ 14723-01-17
שניתן על ידי כבוד השופטת ח' לומפ; ועל גזר הדין בת"פ
 20487-10-16מיום  24.5.2018שניתן על ידי כבוד השופט א'
רון

תאריך הישיבה:

ג' בכסלו התשע"ט

בשם המערערת בע"פ
:3468/18

עו"ד יוסף אש; עו"ד שרית רייך-אבניאל; עו"ד
תמר פרוש

בשם המערער בע"פ :5159/18

עו"ד אברהם כהן

בשם המערער בע"פ :5611/18

עו"ד ארז בר-צבי

בשם המשיב בע"פ :3468/18

עו"ד יהודה שושן
פסק-דין והחלטה

)(11.11.2018
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למקרא נימוקי הערעור ,למשמע דברי ב"כ הצדדים מזה ומזה ,בגמר הדיון
אתמול בשלושת הערעורים שבכותרת ,בהמלצתנו ,הוסכם כדלקמן:
ערעור המערערת בע"פ  3468/18מתקבל במובן זה שהמשיב בע"פ 3468/18
.1
)דניאל כהן( ירצה עונש מאסר בעבודות שירות )בהנחה שהממונה על עבודות השירות
ימצא אותו כשיר לכך( ,למשך  3חודשים ויום אחד ,חלף  400שעות של"צ .עד תום
ביצוע עבודות השירות ימשיך המשיב בע"פ  3468/18בתכניות פרטניות בשירות
המבחן.
ניתן בזאת צו מבחן למשך שנה ממועד סיום ביצוע עבודות השירות ,במהלכה
ימשיך המשיב בע"פ  3468/18בקבוצה הטיפולית ,בהתאם להנחיית שירות המבחן.
שאר רכיבי גזר הדין יעמדו בעינם .ב"כ המשיב בע"פ  3468/18מסר כי המשיב שילם
 ₪ 5,000מתוך  ₪ 7,500שחויב בתשלומם כפיצוי למתלונן ,ואת היתרה לא שילם
עדיין מחמת טעות .אם אכן שילם סך של  ,₪ 5,000יוכל המשיב בע"פ  3468/18לשלם
את היתרה בסך של  ₪ 2,500בתוך  30יום מהיום.
.2

ערעור המערער בע"פ ) 5159/18ישי בן אבו( נדחה.

לצורך התארגנות ,אנו דוחים את מועד התייצבותו לריצוי עונש המאסר ליום
 16.12.2018בשעה  .09:00על המערער בע"פ  5159/18לפנות לאלתר לשב"ס לצורך
ביצוע מיון מוקדם )בטלפונים 08-9787377 :או  .(08-9787336אנו דוחים את מועד
תחילת ביצוע תשלום הקנס ליום ) 22.4.2019ב 10-תשלומים כפי שקבע בית המשפט
המחוזי( .דחיית מועד ביצוע התשלום ,אינה חלה על הפיצויים למתלונן.
גזר הדין של המערער בע"פ ) 5611/18יהונתן הולצמן( יתוקן במובן זה ש4-
.3
מתוך  6חודשי המאסר על-תנאי שהופעלו ירוצו בחופף ,ו 2-חודשים במצטבר ,כך
שבסך הכל ירצה המערער בע"פ  20 5611/18חודשי מאסר .שאר רכיבי גזר הדין יעמדו
בעינם.
הממונה על עבודות שירות מתבקש להגיש בתוך  30יום חוות דעת לגבי
התאמתו של המשיב בע"פ ) 3468/18דניאל כהן( לרצות עונש מאסר למשך  3חודשים
ויום אחד בעבודות שירות .לכשתוגש חוות דעת הממונה ,ינתן פסק דין משלים בע"פ
.3468/18
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ניתן היום ,ד' בכסלו התשע"ט ).(12.11.2018
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