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 ד"ר עמי קובו שופטכב' ה בפני 

  

  

 

  

 מדינת ישראל

 

  מאשימהה    

    

  נגד

 

   עמוס כה� (עציר)  

 נאשמי�ה    

  

  ב"כ המאשימה: עו"ד חגי בנימי�

  ב"כ הנאש�: עו"ד רועי לנג 

  

  הכרעת די�

  רקע

 השאלה זו ?העונשי� לחוק 307 סעי� לפי, לרצוח בכתב האיו� עבירת של מהותה מהי .1

 . זה בתיק הכרעה הדרושה המרכזית

 מיוחסת הראשו� באישו�. אישומי� שני אוחז אשר מתוק� אישו� כתב הוגש הנאש� נגד .2

& ז"תשל, העונשי� לחוק 307 סעי# לפי), עבירות ריבוי( לרצוח בכתב איו� של עבירה לנאש�

 192 סעי# לפי איומי� של עבירה לנאש� מיוחסת השני באישו�"). החוק: "להל�( 1977

 . לחוק

 השתמש האישו� לכתב הרלוונטיי� במועדי� ,האישו� כתב בעובדות המתואר פי&על .3

 הוגדר הנאש� של חשבונו)". הרוצח( כה� עמוס" בכינוי שלו" פייסבוק"ה בחשבו� הנאש�

 כל לעיני חשופי� היו שלו הפייסבוק בחשבו�" קיר"ה גבי&על שכתב והתכני�, כפומבי

 . האחרי� הפייסבוק משתמשי

 ברצח איומי� בעקיפי� או במישרי� הנאש� שלח, האישו� לכתב הרלוונטיי� במועדי� .4

 :להל� כמפורט הפייסבוק באמצעות לידיעוני� שהופנו
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 נחמ� מר כ"לחה הפייסבוק באמצעות ברצח איו� הודעת הנאש� שלח 27.11.12 ביו�  .א

 קישור צור# להודעה". אני זה עליי תקרא, מאוד נעי� שכני� אנחנו" תוכנה אשר שי

 בה 28.10.12 מיו� בירושלי� השלו� משפט מבית הנאש� של בעניינו מעצר להחלטת

 את ביצע שהמשיב סביר חשד שעולה הרי, החקירה בחומר שעיינתי לאחר: "נקבע

 לחשוב מרבה הוא כי משפט בבית ג� מדבריו מתקיימת המסוכנות ועילת לו המיוחס

 "). שי נחמ� כ"חה כלפי האיו�: "להל�" (בשלישית שירצח סיכוי ויש רצח על

' הגב כ"חה של הפייסבוק קיר גבי על ברצח איו� הודעת הנאש� כתב 24.2.13 ביו�  .ב

 לא. אישה להיות יכולה והשלישית, שניי� רצחתי אני" תוכנה אשר קריב יפעת

 ברצח איו� הודעת הנאש� כתב, מועד באותו". ותקראו שלי לקיר כנסו מאמיני�

 ,ל% שלו�" תוכנה אשר ,גמליאל גילה' הגב כ"חה של הפייסבוק קיר גבי על נוספת

 רוצה אולי את, השלישית בפע� ארצח שאני סיכוי ויש, אנשי� שני שרצחתי אני זה

 ")גמליאל גילה כ"וח קריב יפעת כ"ח כלפי האיומי�: "להל�." (אותי לפגוש

 של הפייסבוק" קיר" גבי על ברצח איו� הודעת הנאש� כתב, 2013 מר+ חודש במהל�  .ג

 הרוצח כה� עמוס אני. מירב ל% שלו�: "תוכנה אשר ,מיכאלי מירב' גב כ"חה

. שופט של ב� שהוא שלי חבר ע� יחד היה זה שלי האחרו� והרצח. ציו� מבשרתמ

 לפני אתכ� ראיתי. יפי� ממש זוג ובעל% את, אגב ודר%. סדיסטי� רוצחי� שנינו

 "). מיכאלי מירב כ"חה כלפי האיו�: "להל�" (מקסימי� ממש את�. שבועיי�

 גלית' גב של משפחתה בני את לרצוח איי� בה הודעה הנאש� כתב 29.4.13 ביו�  .ד

, 2 ערו+ זכיינית" קשת" חברת של הבוקר תכנית של הפסייסבוק" קיר" גבי על, גוטמ�

 ואני, השלישית בפע� ארצח שאני סיכוי ויש, מהרוצח ל% שלו�" תוכנה אשר

 ").גוטמ� גלית' גב כלפי האיו�: "להל�" (של% מהמשפחה אחד יהיה לא שזה מקווה

, אקוניס אופיר מר כ"חה ברצח איו� הודעת הנאש� כתב 2013 מאי חודש במהל�  .ה

 ואני" תוכנה אשר שלו הפייסבוק" קיר" גבי על אקוניס כ"חה שהעלה לתוכ� בתגובה

 מי יודע לא אני. מבולבל אני אמת. אותו ארצח שאני אופיר אתה שזה בכלל לי נראה

 מתאי� אתה א� לי תגיד אתה אולי, לי תעזור. אותו ארצח שאני השלישי יהיה

 "). אקוניס אופיר כ"חה כלפי האיו�: "להל�" (אותו ארצח שאני השלישי להיות

 על, לפיד יאיר מר, האוצר שר את לרצוח איי� בה הודעה הנאש� כתב 23.5.13 ביו�  .ו

 2 רצחתי אני שלו�: "תוכנה אשר, אלקי� זאב מר כ"חה של הפייסבוק" קיר" גבי

 שר לפיד יאיר ג� להיות יכול וזה, השלישית בפע� ארצח שאני סיכוי ויש, אנשי�
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 כלפי האיו�: "להל�" (ירושלי�, ציו� מבשרת, הרוצח כה� עמוס החתו� על. האוצר

 "). לפיד יאיר השר

 אשר. ג.ג של המעריצי�" קיר" גבי על ברצח איו� הודעת הנאש� כתב 7.8.13 ביו�  .ז

 מתאימה לי נראית זה מה ואת. אנשי� 2 רצחתי ואני, הרוצח כה� עמוס אני" תוכנה

 בתל השבוע אות� ראיתי אני" הוסי# בהמש�". אותה ארצח שאני השלישית להיות

 "). .ג.ג כלפי האיו�": להל�" (אביב

 גבי על לבני ציפי' גב, המשפטי� שרת ברצח איו� הודעת הנאש� כתב 12.8.13 ביו�  .ח

 שאני השלישית שזאת חושב אני. לבני ציפי" תוכנה אשר שלו הפייסבוק" קיר"

, המשפטי� שרת כלפי האיו�: "להל�" (אנשי� שני כבר רצחתי ואני. אותה ארצח

 "). לבני ציפי' גב

" קיר" גבי על גלאו� זהבה כ"חה ברצח איו� הודעת הנאש� כתב 13.8.13 ביו�  .ט

 להיות מתאימה היא, אומרי� את� מה חברי�" תוכנה אשר, שלו הפייסבוק

 "). גלאו� זהבה כ"חה כלפי האיו�: "להל�" (שלי השלישית הנרצחת

 נער�, יפו&אביב בתל השלו� משפט בבית, 14.8.13 ביו�, האישו� כתב לפי, השני באישו� .5

 הנאש� איי� הדיו� במהל�. בקר שמאי השופט' כב בפני, הנאש� של בעניינו מעצר דיו�

 שארצח סיכוי ויש, אנשי� שני רצחתי אני: "באומרו בקר השופט' בכב כדי� שלא בפגיעה

 הצביע הדברי� את באומרו". אחרי� וג�, אתה יהיה שזה סיכוי ויש, השלישי בפע�

 אשר נוספי� אנשי� של לעבר� ג� הצביע מכ� ולאחר ,בקר השופט' כב של לעברו הנאש�

 . בקר השופט' כב את להפחיד בכוונה זאת כל, המשפט&בית באול� נכחו

 לכ�, היתר בי�, משפטיות טענות והעלה, המתוק� האישו� כתב בעובדות הודה הנאש� .6

 הודאתו). 21&19' עמ( לרצוח בכתב איו� בגדר אינ� הראשו� באישו� האמורי� שהמעשי�

 . הדברי� למשמעות הנוגע בכל התנהל וההלי�, נרשמה הנאש� של

 .בהסכמה הוגשו המאשימה וראיות המתלונני� תלונות .7

  עדות הנאש�

 כרשת, בפייסבוק כי הנאש� העיד הראשית בחקירתו). ואיל� 23' עמ( להגנתו העיד הנאש� .8

 אד� של חבר להיות עצמו לכפות יכול אינו אחד וא#, חבריו את בוחר אחד כל, חברתית

 השלו� משפט&בית קבע ש� 12&10&45821 י"במ המעצר החלטת את הגיש הנאש�. אחר

 ):1/נ(בעניינו של הנאש�  הבאי� הדברי� את חקירה לצרכי מעצר בהלי�, בירושלי�
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לאחר שעיינתי בחומר החקירה, הרי שעולה חשד סביר שהמשיב ביצע את "

המסוכנות מתקיימת מדבריו ג� בבית משפט כי הוא מרבה המיוחס לו ועילת 

  ". לחשוב על רצח ויש סיכוי שירצח בשלישית

  ")החלטת המעצר(להל�: "

 שירצח סיכוי ויש, אנשי� שני רצח הוא המעצר החלטת לפי, המשפט&בבית הנאש� לדברי

&5' ש, 25' עמ( מאוד רבי� לאנשי� האמורה ההחלטה את העביר הנאש�. השלישית בפע�

 פנה ואז, בפייסבוק שלו" קיר"ב הופיעו הציבור אנשי. ציבור ואנשי כנסת לחברי פנה הוא). 6

 הייתה מטרתו אלא), 20&19' ש, 25' עמ( אות� לרצוח מטרה לו הייתה לא, לדבריו. אליה�

  . לאיי� התכוו� ולא איי� לא הוא האמורי� במעשי�. הדברי� את יראו ציבור אישי שאות�

 ואד� שהוא חשדה והמשטרה, המלח לי� בסמו� 2001 בשנת רצח בוצע כי הסביר הנאש� .9

 הוא 2001 בשנת בחקירתו כבר, הנאש� לדברי). 25&24' ש, 25' עמ( ברצח מעורבי� היו נוס#

 את לנקות כדי, הדברי� את המשפט&בית בפני ולהביא, האמת את לספר מעוניי� היה

, לדי� נעמוד, עבירה עשיתי, "לדבריו). 6&5' ש, 26' עמ( הנרצח משפחת בפני ג� מצפונו

 הנוכחי בתיק האירועי� בתקופת). 8&7' ש, 26' עמ" (לא אז לא, אותנו יזכה ירצה ש"בימ

' ש, 26' עמ( בכ� מעוניי� אינו כבר כיו� א�, 2001 משנת הסיפור את" לפתוח" מעוניי� היה

 לעמוד מבקש הוא, שניי� ברכ רצח הוא לפיה המעצר להחלטת שבנוגע מסר הנאש�). 13&11

 ). 9&8' ש, 27' עמ( איי� לא א�, אפשרי הדבר א�, לדי� כ� על

 אנשי� שני שרצח אמר הוא בדיו� כי הנאש� העיד ,בקר השופט' כב כלפי לאיו� הנוגע בכל .10

 היה הראשו� כי השיב והנאש�, השלישי זה מי שאל השופט, שלישיאד�  שירצח סיכוי ויש

" אתה" ג�, אחד כל להיות יכול זה, תיאורטית, והשלישי, 2001 בשנת השני, 1986 בשנת

 הנאש�לדברי . להרוג כוונה לו אי�, לדבריו). 24&22' ש, 26' עמ( אחרי� וג�) השופט: קרי(

 איו� כאל לכ� התייחס לא השופט' כב אפילו ולדבריו", השלישי" זה מה להסביר ניסה הוא

 ). 3&1' ש, 27' עמ(

 את להציג הייתה המטרה א�, נאמרו המילי� כי הנאש� הוסי# בפייסבוק המעשי� לגבי .11

 ). 32&31' ש, 26' עמ( המעצר החלטת

 מותו את ומצא, לבית� שפר+ בחור היה 1986 בשנת כי הנאש� העיד הנגדית בחקירתו .12

 חמש של בעונש כ� בשל נשא הנאש�). 14&11' ש, 27' עמ( הנאש� מעורב היה שבה בתגרה

, לדבריו. ציבור לאנשי רק כותב שהוא מסר הראשו� באישו� למעשי� בנוגע. מאסר שנות

 החלטת את לאנשי� הציג הוא. המעצר בהחלטת רשו� הדבר אלא, שירצח אמר לא הוא
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). 9&6' ש, 28' עמ( האישו� בכתב נזכרי� שאינ� ציבור אנשי כלפי א# כ� ועשה, המעצר

 ).20&19' ש, 28' עמ( במשטרה התלונ� כאשר כשורה פעל שי נחמ� כ"חה הנאש� לדברי

 חושב הוא לפעמי�, פשע מבצע אד� שכאשר הייתה מטרתו כי העיד החוזרת בחקירתו .13

 ע� לדבר יכול הוא הנאש� לדעת אבל, יותר טוב לו יהיה, מעשיו על ישל� לא שא�

אד� אינו צרי� להתבייש בטעויות . בו מתביישת אשר) 2001 משנת( חברו של המשפחה

  שביצע.

  טיעוני הצדדי�

 הנאש�. האישו� כתב עובדות בכל הודה הנאש�, דוד רונית ד"עו, המאשימה כ"ב לטענת .14

 אי�, שונה הייתה הנאש� של כוונתו א� ג�. משמעיי� וחד ברורי�, מפורשי� איומי� מסר

. ומורא פחד יעוררו שהדברי� לצפות יכול היה הנאש�. הנפשי היסוד לעניי� לשנות כדי בכ�

 רצינות את להראות כדי המעצר להחלטת הפנה הנאש�. להקניט או להפחיד כוונה הייתה

 . האיו�

, 2001 משנת אירוע של חריג סיפור בעל באד� מדובר, לנג רועי ד"עו, הנאש� כ"ב לטענת .15

 משנת שהתיק לכ� ולגרו� מצפונו את לנקות, ציבורי הד לעורר כדי העול� לכל פונה אשר

כ הנאש� טר� הוגש בישראל כתב אישו� על איו� בכתב לרצוח, "ב לטענת. ייחקר 2001

 307 סעי# לפי העבירה לעניי�, כ�&כמובגי� שימוש בפייסבוק או בדר� וירטואלית אחרת. 

 כ"ב טע� עוד. בפייסבוק פתוח בקיר מדובר. אקטיבית פעולה או, רצינות שמביע מעשה נדרש

 הואיל, לחוק 307 סעי# לפי עבירה מגלה אינו הראשו� באישו� האישו� כתב כי, הנאש�

 חש לא בקר השופט' כב א#באישו� השני, . משמעיי� וחד מפורשי� באיומי� המדובר ואי�

  . מאוי�

  דיו� והכרעה

 הראשו� באישו� הנאש� את להרשיע יש כי סבורני, הצדדי� טיעוני את ששמעתי לאחר .16

 הנאש� את לזכות יש המעשי� מ� לחלק בנוגע ואילו, לרצוח בכתב איו� של עבירות במספר

 השני באישו�. איומי� של בעבירה, זאת חל#, ולהרשיעו לרצוח בכתב איו� של מעבירה

 . איומי� של בעבירה הנאש� את להרשיע יש כי סבורני

 :כדלקמ� קובע" לרצוח בכתב איו�" שכותרתו עונשי� לחוק 307 סעי# .17

כתב איו� ברצח, והגור� יודע "הגור�, במישרי� או בעקיפי�, שאד� פלוני יקבל 

  מאסר שבע שני�". & תכנו של הכתב, דינו 

  :כדלקמ� קובע" איומי�" שכותרתו העונשי� לחוק 192 סעי# .18
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"המאיי� על אד� בכל דר� שהיא בפגיעה שלא כדי� בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו 

טו, הטוב או בפרנסתו, שלו או של אד� אחר, בכוונה להפחיד את האד� או להקני

  מאסר שלוש שני�".  & דינו 

המתוארי� באישו� הראשו�, אשר הוכח במעשי�  :העובדתי היסוד 'האישו� הראשו�  .19

כי הנאש� גר�, במישרי� או בעקיפי�, שאד� פלוני יקבל כתב  הנאש� הודה בעובדותיו,

 גבי על דברי� שרישו� מוב� עודאיו� ברצח. מוב� א# שהנאש� ידע את תוכנו של הכתב. 

 על בוצע הרישו� א� מינה נפקא אי�. שבסעי# הכתב דרישת את מקיי� בפייסבוק" קיר"

 בגדר הינו במחשב כתב ג�. אחרת תוכנה בכל או בפייסבוק, המחשב באמצעות או, ד# גבי

 . מוריד ואינו מעלה אינו הכתיבה לש� שימוש נעשה שבו הטכנולוגי והאמצעי, כתב

 כדי האמורי� בדברי� יש כי וניכר, אובייקטיבית מבחינה איו� בגדר הוא הדברי� תוכ�

 במעשי� ומדובר הואיל. לעיל האמורות בנסיבות היישוב מ� אד� של בלבו אימה להטיל

 משו� בדברי� לראות שיש הרי, הדברי� התממשות אפשרות על שליטה יש לעושה אשר

) 1989( 373) 3( מג ד"פ, ישראל מדינת' נ ליכטמ� 103/88 פ"ע( אזהרה בגדר ולא, איו�

  ")).ליכטמ� הלכת": להל�(

 לעשות עלול אני" כתב ובה הממשלה ראש ללשכת מכתב שלח נאש� שבה דומה בפרשה

 איו� של בעבירה הנאש� הורשע'", וכו כנסת חבר שר, ממשלה ראש ולרצוח טבעי מעשה

' נ גבאי 70498/01 (מח' ת"א) פ"ע' ר( נדחה וערעורו ברצח 307 סעי# לפי, לרצוח בכתב

 וכי לאיי� התכוו� לא המערער א� ג� כי גבאי בפרשת נקבע עוד)). 16.7.01( ישראל מדינת

 תוכ� על. לו לסייע כדי בכ� אי�, בכירי� לגורמי� זעקתו את להביא הייתה כוונתו כל

 של תוכנו א� כי הוא לומר שנוכל כל": המחוזי המשפט&בית כתב האמורי� הדברי�

  ". מהו איו� נדע לא שוב, איו� מהווה איננו המכתב

  .  המחויבי� בשינויי�, דנ� למקרה א# נכוני� האמורי� הדברי�  

סבורני כי כדי לבסס הרשעה בעבירה של איו� בכתב לרצוח, לפי  – הדרישה לאיו� מפורש .20

לחוק העונשי�, מ� הראוי שהאיו� ברצח יהיה מפורש, ולא נית� להסתפק באיו�  307סעי# 

זאת בי� היתר לאור הפער . 192מרומז או משתמע, במובח� מעבירת האיומי� לפי סעי# 

העבירות, שבע שנות מאסר  שתיבצד� של י� העונשי� המרבי� הקבועי� המשמעותי ב

איו� שאינו מפורש ברצח, אלא משתמע או מרומז, עשוי ושלוש שנות מאסר, בהתאמה. 

 במובח� מעבירת איו� בכתב לרצוח. להיכלל בעבירה של איומי�,

 : לעיל לאמור בהתא� הראשו� שבאישו� האירועי� ייבחנו להל�, לפיכ� .21
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. לרצוח מפורש באיו� מדובר לא כי סבורני, שי נחמ� כ"חה כלפי לאיו� הנוגע בכל  .א

 באיו� המדובר אי� ואול�, העונשי� לחוק 192 בסעי# כאמור, באיו� אמנ� מדובר

 בצירו#" אני זה עליי תקרא, מאוד נעי�, שכני� אנחנו" הניסוח. ברצח מפורש

 בנוגע, לפיכ�. סת� איו� בגדר אלא, ברצח איו� בגדר ואינ, המעצר החלטת

, זאת חל#, וולהרשיע, 307 סעי# לפי מעבירה הנאש� את לזכות יש זה מעשהל

 הרשעה מפני א# להתגונ� סבירה הזדמנות ניתנה לנאש�. 192 סעי# לפי בעבירה

 וזאתבנוגע לכל אחד ממעשי האיו� שבאישו� הראשו�, , 192 סעי# לפי בעבירה

 . 1984&ד"תשמ], משולב נוסח[ הפלילי הדי� סדר לחוק 184 סעי# לדרישת בהתא�

 לפיו שהניסוח הרי, גמליאל גילה כ"וחה קריב יפעת כ"חה כלפי לאיו� הנוגע בכל  .ב

 והשלישית, השלישית בפע� שירצח סיכוי ושיש אנשי� ניש שרצח מציי� הנאש�

 איו� בגדר אינ� כמו ג� הצעה לחברת הכנסת לפגוש אותו, ,אישה להיות יכולה

בהקשר . 192 סעי# לפי באיומי� מדובר אלא, לחוק 307 סעי# לפי, לרצוח בכתב

קבע כב'  ,)8) (פסקה 15.1.01(מדינת ישראל נ' גבאי  1856/00כ� בת"פ (נת') לדומה 

"לו היה הנאש� כותב כי עלול לרצוח איש ציבור, הרי שאי� השופט חאלד כבוב כי 

 בכ� התייחסות והפניית איו� כלפי גור� מסוי�". 

 כה� עמוס אני" לפי הניסוח כי סבורני, מיכאלי מירב כ"חה כלפי לאיו� בנוגע א#  .ג

 מפורש איו� ואינו, מרומז איו� בגדר הינו", מקסימי� ממש ובעל� ואת... רוצח

 192 לסעי# אלא, העונשי� לחוק 307 סעי# של לגדרו נכנס המעשה אי�, לפיכ�. ברצח

 . לחוק

 שלו�": הניסוח. 307 סעי# לפי, ברצח ממשי איו� הינו גוטמ� גלית' גב כלפי האיו�  .ד

 אחד יהיה לא שזה מקווה ואני, השלישית בפע� ארצח שאני סיכוי יש, מהרוצח ל�

 דנ� ובמקרה, ברור הינו הדברי� הקשר. ברצח מפורש איו� הינו", של� מהמשפחה

 הניסוח. ענתהנמ של משפחה ב� שירצח לאפשרות מפורש באופ� התייחס הנאש�

 את משנה אינו" של� מהמשפחה מישהו יהיה לא שזה מקווה אני" השלילי

 שהנאש� אפשרות שקיימת כ� על איו� בגדר הינו כזה ניסוח שא# משו�, המסקנה

 . ברצח מפורש איו� להוות כדי בכ� די. גוטמ�' גב של ממשפחתה מישהו ירצח

 בכלל לי נראה" הניסוח. ברצח מפורש איו� הינו אקוניס אופיר כ"חה כלפי האיו�  .ה

 השלישי להיות מתאי� אתה א� לי תגיד אולי... אותו ארצח שאני אופיר אתה שזה

 או משתמע באיו� מדובר לא. ברצח מפורש איו� בגדר הינו" אותו ארצח שאני

 . לחוק 307 סעי# לפי באיו� מדובר, לפיכ�. מרומז
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 שני רצחתי" הניסוח. ברצח מפורש איו� הינו לפיד יאיר האוצר שר כלפי האיו�  .ו

 שר לפיד יאיר ג� להיות יכול וזה, השלישית בפע� ארצח שאני סיכוי יש, אנשי�

 .לחוק 307 סעי# לפי, ברצח מפורש איו� בגדר הינו", האוצר

 מה ואת... הרוצח כה� עמוס אני" הניסוח. ברצח מפורש איו� הינו .ג.ג כלפי האיו�  .ז

 מפורש איו� בגדר הינו" אותה ארצח שאני השלישית להיות מתאימה לי נראית זה

 . לחוק 307 סעי# לפי, ברצח

 ציפי" הניסוח. ברצח מפורש איו� הינו לבני ציפי' גב המשפטי� שרת כלפי האיו�  .ח

" אנשי� שני כבר רצחתי ואני. אותה ארצח שאני השלישית שזאת חושב אני. לבני

, הנאש� של הפייסבוק" קיר" גבי על נכתב אמנ� זה איו�. ברצח מפורש איו� הינו

 שגר� במי מדובר, 307 סעי# לנוסח בהתא� ואול�, לבני לשרה ידו&על נשלח ולא

 איו� בגדר הינו זה מקרה א# ולכ�, ברצח איו� כתב יקבל פלוני שאד� בעקיפי�

בכל הנוגע לשאלה א� האיו� הגיע לידי שרת המשפטי�, הרי שכפי  .לרצח בכתב

 יגיע שלידיו שהאד� דרישה אי�, 307 סעי# נוסח לפילעיל, בפרשת גבאי שנקבע 

 . ברצח המאוי� דווקא יהיה המכתב

 מה חברי�" הניסוח. ברצח מפורש איו� הוא גלאו� זהבה כ"חה כ"חה כלפי האיו�  .ט

 איו� כדי עולה" שלי השלישית הנרצחת להיות מתאימה היא, אומרי� את�

 ולא, הנאש� של הפייסבוק" קיר" גבי על אמנ� נכתב זה איו� א#. ברצח מפורש

 שגר� במי מדובר, 307 סעי# לנוסח בהתא� ואול�, גלאו� כ"לחה ידו& על נשלח

 איו� בגדר הינו זה מקרה א# ולכ�, ברצח איו� כתב יקבל פלוני שאד� בעקיפי�

, 18' עמ( גלאו� כ"חה של לידיעתה הגיעו שהדברי� כ� על מחלוקת אי�. לרצח בכתב

 ). 22' ש

, משמע העבירה ליסודות מודעות הינו לרצוח בכתב האיו� עבירת של הנפשי היסוד .22

 שהוא ידע שהנאש�: קרי). הכתב קבלת( התוצאה גרימת ולאפשרות לנסיבות, להתנהגות

 של תוכנו את יודע והנאש�, ברצח איו� כתב יקבל פלוני שאד�, בעקיפי� או במישרי�, גור�

 כולל אינו הסעי# נוסח. ))15.1.01(מדינת ישראל נ' גבאי  1856/00(ר' ג� ת"פ (נת')  הכתב

במקרה דנ�, . לאיומי� בנוגע העונשי� לחוק 192 לסעי# בניגוד, מטרה או כוונה של דרישה

שוכנעתי, מעבר לספק סביר כי הנאש� ידע שהוא גור� שאד� פלוני יקבל כתב איו� ברצח, 

 והנאש� ידע את תוכנו של הכתב. 

לחוק,  192בכל הנוגע לעבירת האיומי�, במעשי� לעיל שנקבע שה� בגדר איומי� לפי סעי# 

. א# בנוגע להפחיד את האד� או להקניטו"" מטרה הנפשי היסוד של לקיומו דרישהקיימת 
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 לאחר, דנ� במקרה. את היסוד הנפשי הנדרש ורני כי עלה בידי המאשימה להוכיחסבלכ� 

כוונת הנאש� הייתה להפחיד את האנשי�  כי שוכנעתי, הנאש� של עדותו את ששמעתי

 אשר כלפיה� הופנו האיומי� או להקניט�. 

 מודעות לעורר אלא, להקניט או להפחיד הייתה לא הנאש� של המרכזית מטרתו א� א#

' עמ( ההגנה שטענה כפי, מצפונו את ולנקות) ברצח נחשד שבו( 2001 משנת לאירוע ציבורית

 או להפחיד הייתה המשנית שמטרתו המסקנה את לשלול כדי בכ� אי�), 26&25' ש, 32

 . המרכזית מטרתו הגשמת לש� כאמצעי וזאת, להקניט

ידע ברמת הסתברות קרובה לוודאי שמעשיו יגרמו פחד כלפי האנשי� הנאש� לחילופי�, 

שאליה� הופנו האיומי�, ובהתא� להלכת הצפיות דינו כדי� מי שחפ+ בכ� (ר' הלכת 

  ליכטמ�).

 באיו� מדובר. איו� בגדר הינ� הנאש� של מעשיו כי שוכנעתי, השני לאישו� הנוגע בכל .23

 שארצח סיכוי ויש, אנשי� שני רצחתי אני" הנאש� דברי כאשר, אובייקטיבית מבחינה

 לאחר. איו� בגדר ספק ללא הינ�" או אחרי� אתה יהיה שזה סיכוי ויש, השלישית בפע�

' כב את להקניט או להפחיד התכוו� א# הנאש� כי שוכנעתי ,הנאש� של עדותו את ששמעתי

, אליה� דבריו את וכיוו� בקהל אחרי� אנשי� על ג� הצביע שהנאש� העובדה. בקר השופט

, האיו� את לממש התכוו� הנאש� א� מינה נפקא אי�. המעשי� מ� מפחיתה שאינה בוודאי

 לשלול כדי בכ� אי�, איומו את לממש התכוו� שלא שהנאש� בהנחה שא# ומכא�, לאו א�

 א� מועד באותו נפחד חש בקר השופט' כב א� מינה נפקא אי�, כ�&כמו. העבירה ביצוע את

 או ההפחדה וכי מטרתו את השיג מאיי�ה כי להוכיח נדרש לא האיומי� בעבירת. לאו

 הלכת' ר( תוצאה בעבירת המדובר ואי�, התנהגות בעבירת מדובר שכ�, התממשה ההקנטה

 )). 14.2.11( ישראל מדינת' נ פינקו 10&08&27347) מרכז' מח( פ"ע וכ�, ליכטמ�

, לרבות הציבורי בשירות משרה נושאי או, ציבור שייא כלפי הופנו בשני האישומי� המעשי� .24

 דברי יפי�, אלה גורמי� כלפי איומי� של לייחודיות הנוגע בכל. שרי�, חברי כנסת ושופט

 95) 4( ס ד"פ, ישראל מדינת' נ ל� 2038/04 פ"ברע ביניש' ד) אז כתוארה( השופטת' כב

)2006 :( 

"השמעת איומי� נגד אישי ציבור היא רעה חולה אשר בכוחה לפגוע באושיות 

הדמוקרטיה, וזאת ג� במקרי� שבה� איש הציבור עצמו אינו מודע כלל לאיו� 

שהושמע כלפיו. איו� המופנה נגד אישי ציבור מערער את הסדר החברתי, ובנסיבות 

מ� היישוב השומע את המתאימות יהיה בו כדי לזעזע את שלוות נפשו של כל אד� 

האיו�. אי� ספק כי בכוחו של איו� כזה ליצור פחד בלב שומעו, וא� אכ� זו הייתה 

כוונת משמיע האמירה, כי אז מדובר באיו� לכל דבר ועניי�. ודוק: אי� לבלבל בי� 
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איו� על אישי ציבור לבי� דברי ביקורת, שה� לגיטימיי� וחוסי� תחת הגנת חופש 

    הביטוי". 

 רסו� דב

 :כדלקמ� קובע, כ�'על אשר .25

 לפי, לרצוח בכתב איו� של עבירות 3 & מ הראשו� באישו� הנאש� את מזכה אני  .א

 . העונשי� לחוק 307 סעי#

 192 סעי# לפי, איומי� של עבירות 3 &ב הראשו� באישו� הנאש� את מרשיע אני  .ב

 . לרצוח בכתב האיו� מעבירת זוכה שבה� המעשי� בגי�, העונשי� לחוק

 לפי, לרצוח בכתב איו� של עבירות 6 & ב הראשו� באישו� הנאש� את מרשיע אני  .ג

 . העונשי� לחוק 307 סעי#

 . לחוק 192 סעי# לפי, איומי� של בעבירה השני באישו� הנאש� את מרשיע אני  .ד

 

  

  

  , במעמד הצדדי�2014אפריל  10,  י' ניס� תשע"דניתנה היו�,  

  

                                     

                                                                 

 

  




