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 הכרעת דין

 

פי , על , מביצוע עבירת איומיםאת הנאשם, א. ד. לזכותבפתח הכרעת הדין אני מודיע כי החלטתי 

"(, ומביצוע עבירת הטרדה באמצעות חוק העונשין)להלן: " 2911-לחוק העונשין, תשל"ז 291סעיף 

חוק )להלן: " 2991–לחוק התקשורת )בזק שידורים(, התשמ"ב 03מתקן בזק על פי סעיף 

המפורטים בכתב מסרונים ה"(, המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן, בנוגע לשליחת התקשורת

עבירה של איומים ביצוע "(, וזאת למעט מהמתלוננת"למתלוננת ר.ד. )להלן: האישום המתוקן 

 יו החלטתי להרשיע את הנאשם כמפורט להלן.בנוגע למסרון אחד, לגב

לחוק העונשין, וזאת ביחס  291את הנאשם בביצוע עבירה של איומים, לפי סעיף  להרשיעהחלטתי 

מאוד רציתי ללכת בטוב נראה לי שאיתך זה , ובו כתב בין היתר "...למסרון ששלח למתלוננת ביום 

 .קן(לפרק א' בכתב האישום המתו 03)סעיף  "לא ילך בטוב

 

 מבוא

הנאשם מואשם כי ביצע עבירות של איומים והטרדה בכך ששלח למתלוננת מסרונים רבים שלטענת 

המאשימה כוללים תכנים מאיימים ומהווים הטרדה. הנאשם כופר בעצם שליחתם ובתוכנם של 

מרבית המסרונים, ומעלה טענות למחדלי חקירה וטענות הגנה מן הצדק, הכוללות טענות כנגד 

קבילות המסרונים ומשקלם נוכח פגמים בהליך קבלתם כראיה במשטרה ובמשפט, וטענות הנובעות 

מכך שלא נחקר בחקירת המשטרה ביחס למרבית המסרונים. הנאשם מודה בשליחתם ובתוכנם של 

שניים מהמסרונים המפורטים בכתב האישום, אך טוען כי הם אינם כוללים תוכן מאיים וכי הם 

 טרדה.אינם מהווים ה

 אלו הסוגיות הדורשות הכרעה בהכרעת דין זו.
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 כתב האישום

אשר מייחס לו עבירה של הטרדה באמצעות מתקן  ,הוגש כתב אישום מתוקן נגד הנאשם .2

לחוק העונשין,  291י סעיף , ועבירה של איומים על פלחוק התקשורת 03לפי סעיף  ,בזק

 .וזאת בהתייחס למסרונים ששלח הנאשם למתלוננת

ילדים משותפים. להם הנאשם היה נשוי למתלוננת ו, המתוקן פי עובדות כתב האישוםעל  .1

, החל הנאשם ...ועד ליום  ...בתקופה שבין התאריכים  מהמתלוננת,לאחר גירושיו 

 , וחלקם גם בעלי תוכן מאיים,בכך ששלח לה עשרות מסרונים בעלי תוכן מטריד, להטרידה

 . ..וזאת לאחר שנודע לו על  ממספר הנייד שלו לטלפון שבבעלותה,

כתב האישום המתוקן מפרט שורה ארוכה של מסרונים שעל פי הנטען שלח הנאשם  .0

 למתלוננת. 

 להלן פירוט המסרונים המיוחסים לנאשם ונטען כי שלח למתלוננת: .4

וחלקם גם מאיים, וזאת  בעלי תוכן מטרידמסרונים, שנטען שהם  19... ]נמחק תוכנם של 

 נם משום פגיעה בפרטיות[.מאחר שיש בתוכ

האמת שיש הרבה עניינים , שלח הנאשם למתלוננת מסרון ובו כתב: "...בשעה  ...בתאריך 

 ".חשובים יותר מהילדים. שבת שלום. את הכל יביא ה' במשפט

נראה לי שאיתך זה , שלח הנאשם מסרון עם תוכן מאיים ובו רשם: "...בשעה  ...בתאריך 

 ". שבוע מבורךלא ילך בטוב. בכל מקרה 

 

 גדר הכפירה והסכמות

 הנאשם כפר במיוחס לו.  .5

הנאשם הכחיש כי שלח את המסרונים המיוחסים לו בכתב האישום המתוקן והכחיש את  .6

תוכנם כפי שהוא מפורט בכתב האישום, למעט שני מסרונים )השניים האחרונים 

 ן עבירה כלשהי:המפורטים בכתב האישום( כמפורט להלן, אשר לטענתו לא מתגלה מתוכנ

תודה רבה על ", בו נכתב:  ..., בשעה ...הנאשם מאשר כי שלח למתלוננת מסרון, ביום  .א

( ילדים בכל זאת לגד )כך במקור( עינך חשבתח )כך במקורהכל, אני חשבתי שטובת ה

האמת שיש הרבה עניינים חשובים יותר מהילדים שבת שלום את הכל יביא ה' 

 ". במשפט

 לטענת ההגנה אין מדובר בהודעה ובה משום איומים או משום הטרדה. 

שאת  אני מבין: "בו נכתב ..., בשעה ...הנאשם מאשר כי שלח למתלוננת מסרון ביום  .ב

, מאוד רציתי ללכת בטוב נראה ...ל מחר את נ.בכוונה לא עונה, זו זכותך, אני יאסוף 

  ."מבורךילך בטוב. בכל מקרה שבוע לא לי שאיתך זה 

 לטענת ההגנה,  אין בתוכן הודעה זו משום תוכן מאיים או משום הטרדה. 

הוסיף וטען כי התקשורת בינו לבין המתלוננת הינה בנושא ילדיהם בלבד, ועל כן  הנאשם .1

 אין בה משום הטרדה. 

 

 העדויות שנשמעו והראיות שהוגשו

 העידה המתלוננת.  המאשימהמטעם  .9



אשר ערכה מזכר  ,רס"ר לירן יעקב ,2פר עדת תביעה מס : שוטריםכמו כן העידו מספר 

מזכרים מיום  0אשר ערכה  ,, רס"מ שני שושן1; עדת תביעה מספר (4)ת/ 4.21.20מיום 

  ,0עד תביעה מספר  , בהתאמה(;1ת/; 3ת/; 2ת/) 4.21.20, ומיום 2.21.20, מיום 13.22.20

(; עד 9ת/) 24:21, שעה 21.22.20ום אשר גבה את הודעת הנאשם מי ,רס"ב יונתן ברמן

   (.6ת/) 21.22.20אשר ערך לוח צילומים מיום  ,רס"ב אבי מור ,4תביעה מס' 

. כמו כן העיד רס"ב אריק אלעד, חוקר בתחנת המשטרה בבת מטעם ההגנה העיד הנאשם .9

 . ים

במסגרת חקירה  , אשר נגבתה9:11שעה  21.22.20המתלוננת מיום הוגשה הודעת בנוסף, 

ב...  ...תיעוד הדיון מיום  (;4נ/) בעקבות תלונת הנאשם ...חשודה בבה הייתה המתלוננת 

לבנם שחל הנאשם  ב... ...(; תיעוד הדיון  מיום 2נ/) לבנם של הנאשם והמתלוננת

  (.3נ/)והמתלוננת 

 

 דיון והכרעה

לאחר בחינת כלל הראיות והעדויות ובחינת טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי יש  .23

לזכות את הנאשם מהעבירות המיוחסות בכתב האישום המתוקן ביחס למסרונים 

וזאת בגינה יש להרשיעו, של איומים,  מעבירההמפורטים בכתב האישום המתוקן, למעט 

מאוד רציתי ללכת בטוב נראה תב בין היתר ", ובו כ...ביום  למסרון ששלח למתלוננתביחס 

 ."לי שאיתך זה לא ילך בטוב

סבורני כי יש לקבל את מרבית טענות הנאשם ביחס למסרונים שעצם שליחתם ותוכנם  .22

לפרק א' בכתב האישום המתוקן(.  1-19שנויים במחלוקת )המסרונים המפורטים בסעיפים 

טענות אלו כוללות טענות למחדלי חקירה וטענות הגנה מן הצדק, שבעיקרן תוקפות את 

מים בהליך קבלתם כראיה במשטרה ובמשפט, קבילות המסרונים ואת משקלם נוכח פג

ואת העובדה שהנאשם כלל לא נחקר בחקירת המשטרה ביחס למרבית המסרונים הללו. 

 על כן, סבורני כי יש לזכות את הנאשם מהמעשים המיוחסים לו בנוגע למסרונים אלו. 

הם כמו כן, סבורני כי ביחס למסרונים שהנאשם מודה בשליחתם ובתוכנם, אך טוען כי 

אינם כוללים תוכן מאיים, יש לקבל את טענתו לפיה לא הוכחה עבירת האיומים ביחס 

לאחד המסרונים, אך יש לדחות טענה זו ביחס למסרון הכולל את הביטוי "איתך זה לא 

יילך בטוב", אשר לגביו הוכיחה המאשימה את התקיימות כל יסודות עבירת האיומים 

 מעל לכל ספק סביר. 

י כי יש לקבל את טענת הנאשם, לפיה לא הוכחו  במקרה דנן יסודות עבירת בנוסף, סבורנ

 ההטרדה מעל לכל ספק סביר, ועל כן יש לזכותו מעבירה זו. 

 

 במחלוקת יםשנויותוכנם  המסרונים שעצם שליחתם

לאחר בחינת הראיות וטענות הצדדים ביחס למסרונים שעצם שליחתם ותוכנם שנויים  .21

..., קרי המסרונים המופיעים -המסרונים, למעט המסרונים מימים ... ובמחלוקת )כלל 

פרק א', בכתב האישום המתוקן(, באתי לכלל מסקנה כי  -לפרק העובדות  1-19בסעיפים 

 יש לזכות את הנאשם מהמעשים המיוחסים לו בנוגע למסרונים אלו.



כי בתיק דנן מתקיים  לאחר בחינת מכלול התמונה הראייתית בעניין מסרונים אלו, סבורני .20

שילוב חריג של מחדלי חקירה, מחדלי תביעה, פגיעה בזכויות של הנאשם, נזק ראייתי, 

וקשיים בעדות המתלוננת וביתר ראיות המאשימה, אשר מוביל למסקנה כי יש לזכות את 

הנאשם מביצוע המעשים המיוחסים לו בנוגע למסרונים אלו, הן מחמת היעדר ראיות 

מהנאשם למתלוננת ולביסוס תוכן המסרונים, ס טענת שליחת המסרונים מספיקות לביסו

הן מחמת המשקל המוגבל שניתן להעניק לראיות המאשימה בהקשר זה והיעדר היכולת 

 להסיק מהן מסקנה מרשיעה, והן מחמת טענת הגנה מן הצדק ביחס לחלק ממסרונים אלו.

 של עבירות האיומים וההטרדה יםהעובדתי ותמעל לכל ספק סביר היסוד והוכח בנוסף לא .24

ולא ניתן להסיק מסקנה מרשיעה מראיות המאשימה ביחס ביחס למסרונים אלו, 

 למסרונים אלו. 

כמו כן, יש לזכות הנאשם מחמת הגנה מן הצדק, נוכח קיומם של מחדלי חקירה ותביעה, 

נזקים ראייתיים ופגיעות מהותיות בזכויות של הנאשם, אשר מובילים למסקנה 

האישומים נגד הנאשם ביחס למסרונים אלו עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של ש

 צדק ושל הגינות משפטית ומצדיקים את זיכוי הנאשם, בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה. 

 

 במחלוקת ותוכנם שנוייםטענות הצדדים ביחס למסרונים שעצם שליחתם 

 

 טענות ההגנה

ים המוזכרים בכתב האישום ואשר נשלחו, כאמור, הנאשם כפר בכך ששלח את המסרונ .25

לפרק העובדות  1-19... )המסרונים המופיעים בסעיפים -על פי הנטען, בין התאריכים ... ל

בכתב האישום המתוקן(. כמו כן, הנאשם כפר בתוכנם של המסורנים האמורים, וטען כי 

נשלח, ואם גם אם נשלחו מסרונים התוכן המפורט בכתב האישום המתוקן אינו התוכן ש

 נשלחו מסרונים הרי שתוכנם האמיתי והמלא אינו מגבש עבירות של איומים או הטרדה. 

טענתם הראשונה של באי כוחו המלומדים של הנאשם, עורכי הדין מנחם רובינשטיין ומורן  .26

סעדון, היא כי המאשימה לא הניחה תשתית ראייתית מספקת לעצם שליחתם של 

מאחר ותיעוד המסרונים כלל לא הוגש כראיה במשפט, לא המסרונים האמורים ולתוכנם, 

 על גבי מדיה דיגיטלית כלשהי וגם לא בתדפיסים או בצילומים. 

 לטענת ההגנה מדובר במחדל של המאשימה העומד לחובתה. 

המאשימה ביקשה להגיש את תדפיסים או צילומים של חלק מהמסרונים במהלך פרשת 

מן הטעם שמדובר בראיות שאינן עומדות בכללי התביעה, אך ההגנה התנגדה להגשה 

 הקבילות.

בית המשפט החליט כי הדיון בבקשה ידחה לאחר שמיעת חקירתה הנגדית של המתלוננת. 

לאחר שהסתיימה עדות המתלוננת המאשימה לא ביקשה לקיים דיון בקבילות התדפיסים 

ולא ביקשה בשנית להגיש את התדפיסים, ולפיכך גם לא התקבלה החלטה בנדון. 

זה "אלו עדי", וזאת מבלי שהוגשו המאשימה המשיכה בפרשת התביעה עד תומה והכרי

התדפיסים ומבלי שהמאשימה ביקשה לקיים דיון בקבילותם. לאחר מכן נשמעה פרשת 

ההגנה, שבכללה גם העיד הנאשם, על יסוד המצב הראייתי הקיים לאחר תום פרשת 

התביעה. המאשימה נזכרה לבקש להגיש את התדפיסים ולדון בשאלת קבילותם רק בשלב 



הגנה התנגדה להגשת התדפיסים בשלב הסיכומים, בטענה שיש בכך כדי ההסיכומים. 

 לפגוע באופן מהותי בהגנת הנאשם, אשר עדותו כבר נשמעה. 

במצב הדברים האמור, נוכח מחדלה של התביעה ועמדת ההגנה, בית המשפט סרב לאפשר 

 למאשימה להגיש את התדפיסים בשלב הסיכומים, ועל כן בסופו של יום, אין בתיק

 המונח בפני בית המשפט כל תיעוד של המסרונים השנויים במחלוקת. הראיות 

טענה נוספת של ההגנה היא כי אף אם תדפיסי המסרונים היו מוגשים כהלכה במשפט הרי  .21

שהיה מקום לקבוע כי הם בלתי קבילים, באשר הם אינם עומדים בכללי הקבילות הטכנית 

 ה מהותיים היורדים לשורשו של עניין.שנקבעו בפסיקה והם נגועים במחדלי חקיר

התדפיסים המדוברים הקיימים בתיק החקירה הם למעשה צילומי מסך של המסרונים, 

ידי המתלוננת או מי מטעמה, באופן סלקטיבי )לפי עדותה שלה(, מגמתי -שהופקו על

י וחלקי, חלקם ללא ציון מועד מדויק, ללא צירוף ההתכתבויות של שני הצדדים שנעשו לפנ

אותם מסרונים ואחריהם, והם הודפסו על גבי דפי נייר, ונמסרו למשטרה רק בחלוף מספר 

שבועות ממועד הגשת התלונה. כל זאת, בניגוד גמור לכללים המחייבים ביחס לקבלת 

ראיות השמורות על גבי מדיה דיגיטלית, באופן המהווה מחדל חקירתי ממשי היורד 

ת לדעת האם מדובר במלוא התוכן של ההודעות והאם לשורשו של עניין, המונע כל אפשרו

בוצעו שינויים או עריכות בתוכן של ההודעות, והמונע אפשרות להבין את ההקשר 

והנסיבות של כל הודעה ומכך גם ללמוד על תוכנה, על כוונת הנאשם העומדת מאחוריה 

המסרונים  ועל האופן בו הבינה אותה המתלוננת והתייחסה אליה. הדרך הנכונה לקבלת

הייתה על ידי תפיסת הטלפון הנייד של המתלוננת והעברתו לחדירה ולבדיקה על ידי חוקר 

משטרתי מיומן ומוסמך, אשר היה מפיק דיגיטלית, בצורה מקצועית ואובייקטיבית, את 

כלל ההתכתבויות הרלוונטיות בין הצדדים, תוך ציון מועדים מדויקים, ושמירת 

גבי מדיה דיגיטלית התואמת למקור. חובת המשטרה לפעול  הממצאים בידי המשטרה על

א)ג( לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר 01-א ו10בדרך האמורה עולה מהוראות סעיפים 

ונוהל תפיסה וחיפוש במחשב  033.39.62נוהל אח"מ מספר  –וחיפוש(, ומנהלי המשטרה 

 . 30.033.305מספר 

ידי בעל חנות צילום, אליו פנתה המתלוננת  זאת ועוד, הפקת התדפיסים בפועל בוצעה על

באופן עצמאי. המתלוננת לא מסרה את פרטיו של אותו אדם, והוא לא זומן להעיד לגבי 

אופן הפקת התדפיסים מהטלפון הנייד של המתלוננת. בנוסף, אותו אדם לא חתם על 

וא גם לא הצהרה כלשהי לפיה לא בוצעו כל שינוי, עריכה או הוספה בהודעות, וכאמור ה

 הובא להעיד על כך, וכל זאת בניגוד להוראות הדין. 

לא זו אף זו, בניגוד לטענת המאשימה והמתלוננת, מעדויות חוקרי המשטרה לא עלה כי 

הם ערכו השוואה כלשהי של תדפיסי ההודעות שמסרה להם המתלוננת אל מול מכשיר 

ואף לא הוגש כל מזכר הנייד שלה בעת שהמתלוננת מסרה להם את תדפיסי ההודעות, 

 המתעד ביצוע השוואה שכזו. 

לאור האמור לעיל, טוענת ההגנה לקיום פגמים מהותיים בשרשרת הראיות, למחדלי 

חקירה היורדים לשורשו של עניין, ולאי עמידה בכללי הקבילות, ביחס לתדפיסי ההודעות 

  כראיה.שמסרה המתלוננת למשטרה, באופן כה קיצוני עד כי לא ניתן לקבלם 



נוסף לכך, המשטרה יכולה הייתה לתפוס את מכשיר הטלפון הנייד של הנאשם, לחדור  .29

 אליו ולהפיק ממנו את כלל התכתובות והמסרונים כאמור. 

הנאשם התייצב לחקירת המשטרה כאשר הטלפון ברשותו, הוא העמיד את הטלפון לרשות 

 החוקר והסכים לביצוע כל בדיקה בו. 

המאשימה לפיה לא ברור מעדות הנאשם אם הוא מסר את מכשיר יש לדחות את טענת 

הנייד שלו לחוקרי המשטרה על מנת שיבדקו את התכתובת בינו לבין המתלוננת. ברי, כי 

, שהנו לוח תצלומים שנערך על ידי החוקר אבי מור, יש כדי לחזק את גרסת הנאשם 6ת/ב

על מנת שיפיקו ממנו את כל  לפיה מסר את מכשיר הטלפון הנייד שלו לחוקרי המשטרה,

   הראיות בעניין ההתכתבות בינו לבין המתלוננת.

העובדה שהמשטרה נמנעה מלעשות כן מהווה מחדל חקירתי נוסף, היורד לשורשו של 

 עניין. 

לטענת ההגנה לא ניתן לבסס את הרשעתו של הנאשם בעבירות המיוחסות לו בנוגע  .29

המתלוננת, אשר התייחסה בעדותה לתוכן של למסרונים השנויים במחלוקת גם על עדות 

 חלק מהמסרונים. 

ראשית, המתלוננת התייחסה בעדותה רק לחלק מההודעות המצוינות בכתב האישום, 

והיא לא ידעה למסור תיאור מדויק של ההודעות, הן מבחינת התוכן, הן מבחינת 

 ו אחריהן. המועדים, והן מבחינת ההקשר שלהן והתכתובות הדדיות שקדמו להן ושבא

שנית, עדות המתלוננת נשמעה זמן רב לאחר האירועים, כך שבאופן טבעי נפגם זיכרונה 

לגבי הפרטים, ובדיוק לשם כך היה על המשטרה להפיק בעת החקירה את מלוא ההודעות 

 ולשמור אותם על גבי מדיה מגנטית.

תה הייתה בלתי שלישית, לא ניתן לייחס משקל ראייתי ניכר לעדות המתלוננת, באשר עדו

    בלתי עקבית, והתגלעו בה פרכות וסתירות מהותיות היורדות לשורש העניין. מהימנה,

על  לשיטת ההגנה למתלוננת היה מניע מובהק להגשת התלונה במשטרה נגד הנאשם וזאת

מתוך תחושת נקם, בעקבות תלונה שהגיש ו רקע סכסוך הגירושין הטעון והקשה ביניהם,

בו הגישה את  באותו היוםבאזהרה בדיוק נחקרה  תלונה בגינה ,...הנאשם נגדה בגין 

 תלונתה נגד הנאשם וקודם להגשת התלונה כנגד הנאשם. 

כאשר המתלוננת נחקרה באזהרה כאמור, היא כלל לא ציינה את ההודעות המאיימות 

נאשם, ורק בסמוך לאחר סיום חקירתה, וטרם והמטרידות שלטענתה שלח לה ה

 בנוגע לעתיד בנם המשותף, החליטה להגיש את תלונתה דנן.  ...התייצבותה לדיון בלשכת 

הסבריה של המתלוננת באשר לעיתוי הגשת התלונה דנן אינם תואמים את המציאות 

ה כי המתלוננת העידומלמדים על נטייתה של המתלוננת להעצים ולהגזים בתיאוריה. 

ה חששהסלמת ההודעות באותה עת ועל רקע בעיתוי בו הוגשה תלונה את ההחליטה להגיש 

עיון בכתב האישום מעלה כי במשך  . דא עקא,רציחות באותה תקופהבעקבות גל  לחייה

לא נשלחו  ,חודש נובמברלעד ויוני חודש החל ממספר חודשים קודם להגשת התלונה, 

בנוסף, ההודעות שגרמו למתלוננת לחשוש . ת ההסלמה, כך שאין בסיס לטענהודעות כלל

לחיה, לטענתה, נשלחו חודשים רבים טרם הגשת התלונה, באופן המשמיט את הבסיס 

לטענת החשש לחיים כגורם לעיתוי הגשת התלונה. לפיכך, ההסבר ההגיוני היחיד להגשת 



ורצונה לנקום התלונה בעיתוי בו הוגשה הוא, כאמור, הסכסוך הקשה בינה לבין הנאשם 

 בנאשם בעקבות הגשת התלונה מצדו נגדה.

המאשימה לא הציגה ראיות המספיקות לביסוס טענת שליחת המסרונים מהנאשם , לפיכך .13

למתלוננת ולביסוס תוכן המסרונים, מכיוון שלא הוגש תיעוד כלשהו של המסרונים עצמם, 

וגשים הם היו בלתי מכיוון שאף אם תדפיסי המסרונים המצויים בחומר החקירה היו מ

קבילים ולחילופין בעלי משקל ראייתי אפסי, ומכיוון שעדות המתלוננת באשר לתוכן 

 המסרונים השנויים במחלוקת היא בעלת משקל נמוך. 

נוסף לכך, אין להרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בנוגע לחלק מהמסרונים  .12

ותביעה, ומם של מחדלי חקירה השנויים במחלוקת מחמת טענת הגנה מן הצדק, נוכח קי

נזקים ראייתיים ופגיעה בזכויות מהותיות של הנאשם, אשר מקימים פגיעה מהותית 

 בעקרונות של צדק והגינות משפטית.

מפורטים בכתב האישום. למעשה, ה מסרוניםבמשטרה אודות מרבית ההנאשם לא נחקר 

, ובמועד זה בפני חוקרי המשטרה 21.22.20הנאשם נחקר במשטרה פעם אחת בלבד, ביום 

הייתה מונחת תלונת המתלוננת ולא היו בידיהם תדפיסי המסרונים, אותם מסרה 

המתלוננת למשטרה רק מאוחר יותר. לפיכך, במסגרת חקירתו זו של הנאשם הוטחו בו 

ים מתוך חלק מהמסרונים, כפי שעלה מתלונת המתלוננת. באותה חקירה, רק שברי קטע

מן הסתם, לא הוטחו בנאשם כל המסרונים השנויים במחלוקת, על מלוא תוכנם. כאמור 

לעיל, מצופה היה כי המשטרה תתפוס את הטלפון הנייד של המתלוננת, וחוקר מיומן 

וונטיות בין המתלוננת לבין יחדור לטלפון ויעתיק מתוכו את כלל ההתכתבויות הרל

הנאשם בתקופות המדוברות. בהמשך לכך, מצופה היה כי לאחר הפקת התוכן האמור  

הנאשם יזומן לחקירה נוספת במסגרתה יוטחו בו כלל החומרים שהופקו מהחדירה ותינתן 

לו הזדמנות להגיב ולהתייחס לממצאים. דבר זה לא נעשה ומהווה מחדל חקירתי. לכל 

ופה היה כי לאחר שהמתלוננת מסרה למשטרה את תדפיסי המסרונים הפחות, מצ

שהדפיסה בחנות צילום פרטית מטעמה, המשטרה תזמן את הנאשם לחקירה נוספת 

ותטיח בו את כלל החומרים שהתקבלו. אולם גם דבר זה לא נעשה, ומדובר במחדל 

ת הטלפון חקירתי מהותי. נוסף על כך, בעת חקירתו של הנאשם במשטרה הוא מסר א

הנייד של לחוקר והתיר לחוקר לבדוק אותו. חרף זאת, החוקר הסתפק בצילום של שלוש 

הודעות בלבד מתוך המכשיר, ונמנע מלתפוס את המכשיר על מנת לחדור אליו ולהעתיק 

את תוכנו הרלוונטי. גם זהו מחדל חקירתי מהותי. זאת ועוד, לאחר תום החקירה, לאחר 

דת התביעות ובטרם החלטה על הגשת כתב אישום, מצופה היה העברת תיק החקירה ליחי

מיחידת התביעות להורות ליחידה החוקרת לבצע השלמת חקירה הכוללת חדירות 

לטלפונים של המתלוננת ושל הנאשם והעתקת תוכנם ולאחר מכן זימון הנאשם לחקירה 

וקרת לבצע נוספת בה יוטחו בו החומרים שיופקו, או לכל הפחות, להורות ליחידה הח

השלמת חקירה הכוללת זימון של הנאשם לחקירה נוספת בו יוטחו בו התדפיסים שהביאה 

המתלוננת למשטרה. גם זאת לא נעשה, וחרף זאת החליטה התביעה להגיש כתב אישום 

הכולל מסרונים רבים שהנאשם כלל לא נחקר אודותיהם ושתוכנם כלל לא הוטח בו 

 תביעתי מהותי. בחקירתו במשטרה. המדובר במחדל 

ההתנהלות האמורה של היחידה החוקרת ושל יחידת התביעות הובילה גם לפגיעה 

מהותית בזכותו של הנאשם להליך הוגן, באשר נשללה ממנו זכות הטיעון והתגובה 



לחשדות נגדו טרם החלטה על הגשת כתב האישום בעניינו. בשים לב לתוכן המסרונים 

שיתף פעולה בחקירתו והתייחס לטענות שהוטחו בו,  המדוברים, ובשים לב לכך שהנאשם

לא מן הנמנע, כי אילו המסרונים האמורים היו מוטחים בו במסגרת חקירת המשטרה הוא 

היה שולל את עצם שליחתם, או שולל את תוכנם ומוסר נתונים לגבי התוכן המלא והנכון, 

את התביעה שאין  או מספק גרסה והסברים משכנעים לאמור בהם, באופן שהיה משכנע

 מקום להגיש כתב אישום בעניינם. 

ההתנהלות האמורה גרמה לנאשם גם לנזק ראייתי ממשי. נוכח מחדלי היחידה החוקרת 

והתביעה ניתנה לנאשם ההזדמנות להגיב ולהתייחס לראשונה למסרונים השנויים 

לתו של במחלוקת רק במסגרת עדותו בבית המשפט, זמן רב ביותר לאחר האירועים. יכו

הנאשם לזכור במדויק את האירועים, את תוכן המסרונים, ואת ההקשר והנסיבות 

העומדים מאחורי המסרונים, נפגעה באופן ממשי, ועל כן נפגעה יכולתו להתגונן כראוי 

ובאופן הוגן מפני האישומים המיוחסים לו. זאת ועוד, אילו המסרונים השנויים המחלוקת 

רת המשטרה הנאשם יכול היה לפעול להשגת ראיות ועדויות היו מוטחים בו במסגרת חקי

התומכות בגרסתו ולהציגם למשטרה טרם החלטה על הגשת כתב האישום. בכלל זה יכול 

היה הנאשם להציג ראיות מהן עולה שהמסרונים או חלקם כלל לא נשלחו על ידו, או 

ת בינו לבין שתוכנם שונה ממה שנשלח, או לפעול להשגת התוכן המלא של התכתובו

המתלוננת מתוך מכשיר הטלפון הנייד שלו ולהגישם למשטרה, וכן להפנות את המשטרה 

לעדים שונים, ואלו היו יכולים לשפוך אור על תוכן המסרונים המדוברים באופן שיכול 

היה לחזק את גרסתו. גם בכך יש משום נזק ראייתי ממשי, מכיוון שעם חלוף הזמן עד 

 אשם להשיג את הראיות האמורות הלכה ופחתה. למשפט היכולת של הנ

והתביעה האמורים, הנזקים הראייתיים האמורים והפגיעה האמורה מחדלי החקירה  .11

בזכויות מהותיות של הנאשם, עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות 

משפטית בעוצמה אשר, בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה, מחייבת את זיכוי הנאשם 

 רות הנוגעות למסרונים אלו מחמת הגנה מן הצדק. מהעבי

  

 טענות המאשימה

כאמור בא כוח המאשימה עתר,  -באשר לתדפיסי המסרונים שמסרה המתלוננת למשטרה  .10

לאשר לו להגיש כראיה תדפיסים אלו,   במסגרת הסיכומים ובטרם מתן הכרעת הדין,

 ובקשתו נדחתה. 

בא כוח המאשימה הלין כי בית המשפט אמור היה לקיים דיון בעניין קבילות התדפיסים 

לאחר תום שמיעת חקירתה הנגדית של המתלוננת, בהתאם להחלטת הביניים מיום 

המאשימה עתרה להגיש את מכשיר הטלפון הנייד של  0.4.21. בנוסף, בדיון מיום 03.2.21

קשה זו, וקבע שיתאפשר למאשימה לטעון המתלוננת כראיה, אך בית המשפט דחה ב

בעניין קבילות תדפיסי המסרונים בפתח הדיון הבא. ברם, במועד ההוכחות הנוסף לא 

התקיים דיון כאמור, והצדדים לא העלו זאת מיוזמתם. לפיכך, ועל אף שב"כ המאשימה 

לא ביקש לדון בבקשתו להגשת תדפיסי המסרונים במועדים שנקבעו ובסופו של דבר 

כריז "אלו עדי" מבלי שהוגשו התדפיסים, עתרה המאשימה להגיש את ההודעות בשלב ה

הסיכומים נוכח חשיבות הגשתן להוכחת המיוחס לנאשם בכתב האישום. לטענת 



המאשימה, ההגנה חקרה את העדים גם אודות מסרונים אלו, כך שהגשת ההודעות בשלב 

 תן באופן חריג בשלב הסיכומים. לאפשר את הגש  הסיכומים לא תפגע בהגנה, ולכן יש

לטענת המאשימה יש לקבל את תדפיסי המסרונים שמסרה המתלוננת למשטרה ולהעניק  .14

 להם משקל ראייתי ממשי. 

המשקל שיש לייחס לתדפיסים נובע הן מעדות המתלוננת בנושא והן מהמזכרים שהוגשו 

ופן הדפסת פלט ומעדויות השוטרים שנשמעו. המתלוננת העידה באופן אמין אודות א

המסרונים ממכשיר הטלפון הנייד שלה, בהתאם להנחיות המשטרה, דבר המלמד על 

אותנטיות המסרונים, כשעדותה נתמכת גם ביתר עדויות החוקרים. המתלוננת והשוטרים 

נחקרו בחקירות נגדיות בנושא ותשובותיהם חיזקו את האותנטיות של התדפיסים ואת 

 משקלם. 

ההגנה הלינה בתחילת שמיעת הראיות כי המאשימה לא הציגה את המאשימה ציינה כי 

מכשיר הנייד של המתלוננת בדיון, אך כאשר המתלוננת ביקשה להציג את מכשיר הנייד 

שלה, ההגנה התנגדה לכך. לאור התנהלות ההגנה יש לדחות את טענותיה בנוגע לאי 

חקרה ארוכות  קבילות התדפיסים ולתת להן משקל ממשי, בפרט כי ההגנה עצמה

 אודותיהן. 

 המתלוננת העידה בעדותה, מזיכרונה, על תוכן חלק מהמסרונים.  .15

המאשימה מבקשת לתת את מלוא המשקל לעדות המתלוננת וליתר עדויות המאשימה 

 וראיותיה, ולהעדיפן על פני עדות הנאשם. 

המאשימה סבורה כי מדובר במתלוננת כנה, אשר מסרה תיאור מדויק ומפורט של 

האירועים, אותם חוותה בגופה ובנפשה, וכי גרסתה הייתה עקבית ואחידה. מעדות 

המתלוננת ניתן להתרשם מהפחד ומחוסר האונים שאחזו בה, אשר בגינם נאלצה להגיש 

שידרה מצוקה לילדיה עד שפחדה לתת להם להתלוות   תלונה במשטרה. המתלוננת

ת, נרגשת ומהימנה. המתלוננת לנאשם. עדותה של המתלוננת הייתה אותנטית, כואב

סיפרה על סכסוך הגירושין, המחלוקות והתלונות ההדדיות שהגישו השניים. בנוסף, 

וסיפרה על   בינה ובין הנאשם  המתלוננת לא ניסתה להעצים את האירועים שהתרחשו

תלונות הדדיות, איומים וצווי הרחקה, אשר מעידים על הסכסוך הקשה בין הצדדים. 

על מנת להפסיק את   הנאשם  עידה כי ניסתה אף לפנות לאחותו ואמו שלהמתלוננת ה

"מחול השדים" בין השניים.  המאשימה מציינת כי הנאשם אף לא טרח להביא את אמו 

ואחותו כעדות הגנה על מנת לשלול את דברי המתלוננת, דבר אשר מחזק את עדותה. לאור 

 אמון בגרסת המתלוננת. האמור לעיל, סבורה המאשימה שיש לתן את מלוא ה

מנגד, לטענת המאשימה, אין לתת אמון בגרסת הנאשם אשר עדותו הייתה בלתי עקבית, 

מגמתית, סלקטיבית, ובעלת סתירות ופרכות בעניינים היורדים לשורשו של עניין. הנאשם 

בעדותו תחילה העיד כי המתלוננת מסרה למשטרה באופן סלקטיבי הודעות ששלח לה, 

מדובר בהודעות כוזבות. כמו כן, בהמשך עדותו העיד כי הודעותיו התפרשו  ולא טען כי

באופן שלילי. לפיכך, יש בדבריו אלו כדי לאשר כי שלח את ההודעות המיוחסות לו בכתב 

האישום. ברם, בהמשך עדותו, עת הציגה בפניו המאשימה את ההודעות, שלל כי כתב 

  אותן, דבר המעיד על סתירה מהותית בגרסתו.



כמו כן, בעדותו התחמק הנאשם מלתת תשובה ברורה אם הציג את מכשיר הנייד שלו בפני 

חוקר המשטרה. כך גם מסר עדות מתחמקת בהתייחס לשליחת ההודעות להורי 

 המתלוננת.

בהתייחס להודעות עליהן לא נחקר כלל הנאשם במשטרה, המאשימה סבורה כי לא נגרם  .16

לנאשם הייתה הזדמנות להעיד עליהן, ולהכחיש את   לנאשם נזק ראייתי או עיוות דין.

בפני חוקרי   כתיבתן ושליחתן למתלוננת, ואף היה באפשרותו להציג את מכשיר הנייד שלו

המשטרה, אך הוא מאן לעשות זאת. המאשימה הפנתה לפסיקה התומכת בטענותיה, בה 

וכי העובדה  נקבע כי חובתו של נאשם להתמודד עם ראיות הנה בעדותו בבית המשפט,

שהנאשם לא נחקר במשטרה יכולה להשליך בדיעבד על קבלתו או דחייתו של הסבר הניתן 

מדינת  13305034לראשונה מעל דוכן העדים, אך אין בה כדי להביא לזיכוי הנאשם )ת"פ 

אודות ההודעות, והשיב תחילה   (. הנה כי כן, בעדותו נחקר הנאשםישראל נגד בנימין ואח'

י, אך בהמשך עדותו לא התייחס ולא זכר את ההודעות שהוצגו בפניו על ידי באופן עניינ

המאשימה. לפיכך, לטענת המאשימה לנאשם נתנה הזדמנות בעדותו בבית המשפט לתת 

 הסברים להודעות עליהן לא נחקר, ולא נגרם לו כל נזק ראייתי. 

נראה לי לה: "לטענת המאשימה, ההודעה שהנאשם הודה בשליחתה למתלוננת, ובה כתב  .11

", היא הודעה בעלת תוכן מאיים, אשר נשלחה במטרה להקניט שאיתך זה לא ילך בטוב

את המתלוננת, להפחידה ולפגוע בשלוות נפשה. כמו כן, גם ההודעה הנוספת שהנאשם 

", יש כדי לזרוע פחד יביא השם במשפטהודה בשליחתה למתלוננת, בה כתב לה: "

 במתלוננת.  

מקבלים משנה תוקף נוכח סכסוך הגירושין הקשה בין הצדדים, דבר איומיו של הנאשם 

אשר לא מותיר ספק כי מדובר בדברי איום. לא זו אף זו,  הנאשם העיד כי בעיני אחרים 

", וכן העיד שהוא מבין שהוא צריך להיזהר כלא דרך רגילהיתכן והודעות הללו  יתפרשו "

  בדבריו. 

 

 יחתם ותוכנם שנויים במחלוקתהראיות בעניין המסרונים שעצם של

כאמור, המסרונים עצמם לא הוגשו כראיה במשפט, לא באמצעות מדיה מגנטית ולא  .19

 באמצעות תדפיסים.

המאשימה הגישה מזכרים שונים אשר מתייחסים להליך קבלת תדפיסי המסרונים  .19

, יונתן (, וכן העידו בנושא השוטרים לירן יעקב, שני שושן1ת/, 3ת/, 2ת/, 4ת/מהמתלוננת )

 ברמן ואבי מור.

 . המתלוננת העידה בעדותה, מזיכרונה, על תוכן חלק מהמסרונים .03

(, והיא כוללת שאלות שהוצגו לנאשם ביחס לחלק 9ת/הוגשה ) הודעת הנאשם במשטרה .02

 מהמסרונים שנכללו בכתב האישום. 

 הנאשם העיד ומסר גרסתו ביחס למסרונים. .01

 

 אי הגשת המסרונים כראיה במשפט

המסרונים עצמם לא הוגשו כראיה במשפט, לא באמצעות מדיה מגנטית ולא  כאמור, .00

 באמצעות תדפיסים.



במהלך חקירתה הראשית של המתלוננת ביקשה המאשימה להגיש את תדפיסי המסרונים 

כראיה. ההגנה התנגדה בטענה שהתדפיסים אינם קבילים וביקשה לבסס את טענותיה 

ת התנגדות ההגנה הוחלט כי קודם תסתיים בחקירתה הנגדית של המתלוננת. בעקבו

חקירתה הנגדית של המתלוננת ולאחר מכן יימשך הדיון בסוגיה ותתקבל החלטה. לאחר 

תום חקירתה הנגדית של המתלוננת ביקשה המאשימה לקבל את מכשיר הטלפון הנייד 

של המתלוננת כראיה. ההגנה התנגדה לבקשה זו ובהמשך לכך התקבלה החלטה שלא 

את הגשת המכשיר עצמו, מאחר שהמכשיר לא נתפס בחקירת המשטרה, לא עבר  התירה

בדיקה כדין על ידי חוקר מיומן, ולא הועבר להגנה במסגרת חומר החקירה. עוד הוחלט כי 

הצדדים רשאים לטעון ביחס לקבילות התדפיסים וככל שתתקבל החלטה שהם קבילים 

יכומים, המאשימה לא שבה וביקשה הם יוגשו כראיה. לאחר החלטה זו, ועד לשלב הס

להגיש את התדפיסים כראיה ולא ביקשה לטעון בנושא, לקיים דיון או לתת החלטה 

בנושא, עד כי ההגנה יכולה הייתה להבין שהמאשימה זנחה את בקשתה זו. המאשימה 

הכריזה "אלו עדי" ולאחר מכן נפתחה פרשת ההגנה. גם בפתח פרשת ההגנה המאשימה 

גיש את התדפיסים ולקיים דיון בנושא. הנאשם העיד במשך שתי ישיבות, לא ביקשה לה

 וגם במהלכן לא ביקשה המאשימה להגיש את התדפיסים. 

רק לאחר סיום עדות הנאשם וסיום פרשת ההגנה, במסגרת הסיכומים, עתרה המאשימה 

לא מצאתי להיעתר לבקשת המאשימה נוכח  תדפיסים.את הלהגיש כראיה  לאשר לה

סבורני כי אילו רצתה המאשימה להגיש את התדפיסים כראיה  בהליך בו הוגשה.השלב 

היה עליה לבקש לעשות כן במועדים שנקבעו, קרי עוד טרם תחילת פרשת ההגנה. כאמור, 

המאשימה לא עשתה כן, עד כי ההגנה יכולה הייתה להבין שהמאשימה זנחה את בקשתה 

ות הנאשם ותום פרשת ההגנה, שעה שההגנה בעניין זה. לפיכך, הגשת התדפיסים לאחר עד

יוצאת מנקודת הנחה כי התדפיסים לא הוגשו כראיה ובהתאם לכך מנהלת את פרשת 

ההגנה ואת עדות הנאשם, ומבלי שיש להגנה הזדמנות של ממש להתמודד עם התדפיסים 

כראיה במסגרת פרשת ההגנה, לרבות בדרך של הבאת ראיות מטעמה בעניין זה, יש בה 

לפגוע פגיעה של ממש בהגנת הנאשם ובזכותו להליך הוגן. אכן, ההגנה חקרה את עדי  כדי

התביעה גם אודות המסרונים השנויים במחלוקת, וזאת מאחר שבשלב זה לא היה ידוע 

עדיין אם תדפיסי המסרונים יתקבלו כראיה. אולם, בכך אין די כדי לשמור על זכותו של 

שת ההגנה יצאה ההגנה מנקודת הנחה שהתדפיסים הנאשם להליך הוגן, מאחר שבעת פר

לא הוגשו כראיה ושנראה שהמאשימה זנחה את בקשתה בעניין, ובהתאם לכך נוהלה 

פרשת ההגנה. אילו ידעה ההגנה כי תדפיסי המסרונים יתקבלו כראיה היה באפשרותה 

ת להגיש ראיות מטעמה בעניין זה, ושעה שההגנה נמנעה מלממש אפשרות זו, יש בהגש

התדפיסים בשלב הסיכומים כדי לפגוע בזכות הנאשם להליך הוגן. בנסיבות דנן, באיזון 

שבין חשיבות ההודעות מבחינת המאשימה לבין הפגיעה בזכויות הנאשם, זכות הנאשם 

 להליך הוגן גוברת. 

אשר על כן, לא מצאתי להיעתר לבקשת המאשימה להגיש את התדפיסים בשלב  .04

רונים עצמם לא הוגשו כראיה במשפט, לא באמצעות מדיה המסהסיכומים, ולפיכך, 

. פועל יוצא מכך הוא שקיים חוסר ראייתי מהותי לצורך מגנטית ולא באמצעות תדפיסים

 ביסוס שליחת המסרונים המצוינים בכתב האישום ולהוכחת תוכנם. 



נוסף על האמור, כפי שאראה בהמשך, אף אם המאשימה הייתה מבקשת להגיש את  .05

התדפיסים במועד המתאים סבורני כי היה קושי בקבלתם כראיה נוכח מחדלי חקירה 

מהותיים ביחס להליך קבלת המסרונים בחקירת המשטרה, ואף אם היו מתקבלים כראיה 

גבל ביותר נוכח מחדלי החקירה הרי שהמשקל הראייתי שניתן היה לייחס להם היה מו

 האמורים. 

 

 קבילותם ומשקלם של תדפיסי המסרונים, אילו היו מוגשים

נחקרה המתלוננת בתחנת משטרת איילון באזהרה בחשד לכך  9:11בשעה  21.22.20 ביום .06

(. בסמוך לאחר תום חקירתה באזהרה 4נ/ש..., וזאת בעקבות תלונה שהגיש נגדה הנאשם )

להגיש כנגד הנאשם את תלונתה דנן, גם כן בתחנת איילון. בתלונתה ניגשה המתלוננת 

ה במסגרת המסרונים מסרה המתלוננת אודות ההטרדות והאיומים של הנאשם כלפי

ששולח לה לטענתה. מעדות המתלוננת עולה כי החוקר הסתפק בעיון בטלפון של 

הנייד שלה המתלוננת תוך כדי החקירה ולא ביקש ממנה למסור את מכשיר הטלפון 

לחדירה ולבדיקה על ידי חוקר מיומן לצורך העתקה דיגיטלית של כלל המסרונים 

מהתקופה הרלוונטית, לא שאל להסכמתה לכך ולא פעל להוצאת צו שיפוטי בעניין )ראו 

מעדות החוקר (. 26-21לפרוטוקול, שורות  19לפרוטוקול; עמוד  29עדות המתלוננת: עמוד 

אריק אלעד, עולה כי החוקר לא זוכר שעיין במכשיר של שגבה את תלונתה, החוקר 

לפרוטוקול,  52המתלוננת בעת גביית התלונה, וכי אם היה עושה כן היה מציין זאת )עמוד 

המתלוננת נשלחה לדרכה, כאשר לדבריה היא מקבלת הנחייה לצלם את (. 29-14שורות 

הצילומים למשטרה המסרונים הרלוונטיים מהטלפון שלה בכוחות עצמה ולהביא את 

(. באותו היום, 26-21לפרוטוקול, שורות  19; עמוד 21לפרוטוקול, שורה  29בהמשך )עמוד 

, הוזמן הנאשם להיחקר אודות תלונתה של המתלוננת נגדו, והוא התייצב 21.22.20-ה

(. במסגרת החקירה הוטחו בנאשם קטעים מתוך חלק 9ת/במשטרה ונחקר באזהרה )

בכתב האישום, וזאת על סמך תלונת המתלוננת. אין תיעוד על כך  מהמסרונים המוזכרים

שהוצגו לנאשם בחקירה זו מסרונים כתובים, מצולמים או מודפסים. הנאשם הגיב 

לטענות שהועלו נגדו בעל פה ומסר גרסה. כמו כן, הנאשם הסכים להתיר למשטרה לצלם 

, החוקר אבי מור 21.22.20-ה מסרונים ממכשיר הטלפון הנייד שלו, ובשל כך, באותו היום,

(. מעבר לכך 6ת/צילם שלושה מסרונים מהטלפון של הנאשם ותיעד אותם בלוח צילומים )

אין כל תיעוד שחוקרי המשטרה ביקשו מהנאשם למסור את מכשיר הטלפון הנייד שלו 

לחדירה ולבדיקה על ידי חוקר מיומן לצורך העתקת מסרונים, שאלו להסכמתו לכך או 

שוחחה החוקרת שני שושן עם המתלוננת  13.22.20וצאת צו שיפוטי בעניין. ביום פעלו לה

 2.21.20(. ביום 2ת/והמתלוננת מסרה לה שתביא את צילומי ההודעות באותו היום )

שוחחה החוקרת שני שושן עם המתלוננת פעם נוספת ושאלה אותה למי מסרה את 

מהטלפון אלא לצלם את ההודעות להעתיק התמלולים, ולאחר מכן אמרה למתלוננת שלא 

שנה האחרונה, והמתלוננת השיבה שתביא את הצילומים  –של ההטרדה מחצי השנה 

התקיימה שיחה נוספת עם המתלוננת והיא מסרה  1.21.20(. ביום 3ת/באותו היום )

(. לדברי המתלוננת היא ניגשה לחנות צילום 3ת/שתביא את צילומי ההודעות למחרת )

( ושם 13-15לפרוטוקול, שורות  19זוכרת את פרטיה המדויקים )עמוד  בחולון, שאינה



והאדם בחנות הצילום הדפיס את כל ההודעות  USBחיברה את מכשיר הטלפון שלה לכבל 

(. לדברי המתלוננת 0-6לפרוטוקול, שורות  01הרלוונטיות שאמרה לו להדפיס )עמוד 

האדם בחנות לא הדפיס את כל חילופי ההודעות בינה לבין הנאשם בתקופה הנדונה 

 29" )עמוד כל ההודעות הרלוונטיות שאמרתי לו להדפיסבמלואן אלא רק את "

(. לאחר מכן המתלוננת הגיעה 1-9לפרוטוקול, שורות  01; עמוד 20-24טוקול, שורות לפרו

(. לדברי 21-26לפרוטוקול, שורות  29עם החומר המודפס לתחנת המשטרה )עמוד 

 המתלוננת בעדותה היא לא זוכרת בדיוק מדוע עבר פרק זמן מהרגע שבו התבקשה למסור

את התדפיסים למשטרה, והסבירה את העיכוב את תדפיסי  ההודעות ועד לרגע בו הביאה 

(. 23לפרוטוקול שורה  19עמוד  – 02לפרוטוקול, שורה  19בסיבות אישיות שונות )עמוד 

המתלוננת לתחנת המשטרה ומסרה את צילומי ההודעות לחוקרת הגיעה  0.21.20ביום 

מגנטית.  (. המתלוננת לא מסרה תיעוד כלשהו של ההודעות על גבי מדיה4ת/לירן יעקב )

הגיעו צילומי ההודעות לידי החוקרת שני שושן. מעדות המתלוננת עולה כי  4.21.20ביום 

תדפיסי המסרונים שמסרה למשטרה אינם תמיד מלאים ורציפים ובחלקם חסרים מועדי 

-1, 2-4לפרוטוקול, שורות  40; עמוד 10, 20-24לפרוטוקול, שורות  29עמוד המסרונים )

 43; עמוד 23-15לפרוטוקול, שורות  09; עמוד 29-13קול, שורות לפרוטו 09; עמוד 22

(. לאחר מכן המשטרה לא ביצעה פעולות נוספות ביחס למסרונים, 9-26לפרוטוקול, שורות 

ולא פעלה לתפיסת הטלפונים של המתלוננת או של הנאשם לשם העברתם לבדיקה של 

 פה הרלוונטית. חוקר מיומן והעתקה דיגיטלית של חלופת המסרונים מהתקו

יש לציין כי קיימת סתירה בין עדות המתלוננת לבין עדויות השוטרות לירן יעקב ושני שושן  .01

,  בכל הנוגע למסירת התדפיסים למשטרה. לטענת המתלוננת, כאשר 1ת/-4ת/והמזכרים 

היא הביאה את התמלילים למשטרה הגיע חוקר שלקח את התדפיסים ואת מכשיר 

 29וואה0הצלבה בין ההודעות שבמכשיר לבין התדפיסים )עמוד הטלפון שלה וביצע הש

, 03; עמוד 2-22, שורות 15ואילך; עמוד  19, שורות 14; עמוד 24-29לפרוטוקול, שורות 

עולה כי  4ת/(. מעדות החוקרת לירן יעקב ומהמזכר 5-6, שורות 40; עמוד 21-19שורות 

די החוקרת, שהייתה חוקרת המתלוננת הגיעה עם התדפיסים לתחנה ומסרה אותם לי

מבלי לבצע כל פעולה תורנית באותה העת, והיא הניחה אותם במגירת האלמ"ב, וזאת 

(. עוד עולה כי החוקרת שני שושן 4ת/; 25, שורה 23עמוד  – 14, שורה 9)עמוד  נוספת

קיבלה את התדפיסים למחרת ועברה עליהם לבדה, שלא בנוכחות המתלוננת וללא ביצוע 

(. על כן מעדויות השוטרות 1ת/ו הצלבה כלשהי מול ההודעות בטלפון עצמו )השוואה א

ומהמזכרים לא עולה כל תמיכה בטענת המתלוננת לפיה לאחר מסירת התדפיסים 

לחוקרת לירן יעקב הגיע חוקר נוסף שבדק אותם והשווה אותם להודעות שבמכשיר 

מול מכשיר הטלפון של  הטלפון. מאחר שבלתי סביר שחוקר ביצע בדיקה שלה תדפיסים

המתלוננת מבלי שיהיה תיעוד לפעולה זו, ומאחר שהטענה אינה עולה בקנה אחד עם 

ועם עדויות החוקרות לירן יעקב ושני שושן, הרי שקיימת סתירה של  1ת/וב 4ת/האמור ב

 ממש בסוגיה זו בין עדות המתלוננת לבין המזכרים ועדויות השוטרים. 

סוגיה זו התפתחה ובהמשך עדותה היא העידה כי למעשה היא כמו כן, עדות המתלוננת ב

הביאה את התדפיסים למשטרה פעמיים, ולאחר הפעם הראשונה נאמר לה שהמסמכים 

 06לא תקינים ועל כן היא הדפיסה אותם שוב והביאה אותם למשטרה פעם נוספת )עמוד 

זאת, לא אישרו דברים (. החוקרות לירן יעקב ושני שושן  לעומת 22-12לפרוטוקול, שורות 



עולה כי המתלוננת מסרה בשלב מסוים תמלולים )ולא תדפיסים או  3ת/אלו, ומהמזכר 

צילומים( לחוקר בשם וולי אגם, ואולם בתיק החקירה לא קיימים תמלולים כלשהם או 

 מזכר כלשהו מחוקר בשם וולי אגם, כך שכלל לא ניתן להבין במה מדובר.

מתוארת לעיל, סבורני כי אף אם המאשימה הייתה מבקשת נוכח השתלשלות העניינים ה .09

נוכח מחדלי  להגיש את תדפיסי המסרונים במועד המתאים היה קושי בקבלתם כראיה

חקירה מהותיים ביחס להליך קבלתם בחקירת המשטרה, ואף אם היו מתקבלים כראיה, 

ן היה לאור מגמת המעבר מכללי קבילות לכללי משקל, הרי שהמשקל הראייתי שנית

 לייחס להם היה מוגבל, נוכח מחדלי החקירה האמורים.

ידי אדם -התדפיסים המדוברים הם למעשה צילומי מסך של המסרונים, שהופקו על .09

מטעמה של המתלוננת )בעל חנות צילום(, שלא נמסרו פרטיו, שלא הובא להעיד, לא נמסרו 

הציוד בו עשה שימוש, והוא לא  ראיות לגבי כישוריו, ידיעותיו וניסיונו בפעולות אלו ולגבי

 לפיה לא בוצעו כל שינוי, עריכה או הוספה בהודעות. חתם על הצהרה כלשהי 

היו המון הודעות התדפיסים הופקו באופן סלקטיבי )כדברי המתלוננת בעדותה: " ,כמו כן

; 10, 20-24לפרוטוקול, שורות  29וראו עמוד  –" אבל מסרתי מה שהיה רלוונטי לתמונה

 09חלקי )עדות המתלוננת, עמוד באופן לעיתים  ,(1-22, 2-4לפרוטוקול, שורות  40 עמוד

(, חלקם ללא ציון מועד 23-15לפרוטוקול, שורות  09; עמוד 29-13לפרוטוקול, שורות 

עמוד לא באופן רציף )חלקם (, 9-26לפרוטוקול, שורות  43מדויק )עדות המתלוננת, עמוד 

(, ללא צירוף ההתכתבויות של שני הצדדים 2, שורה 43עמוד  ;11-15לפרוטוקול, שורות  09

(, והם הודפסו על 1-22לפרוטוקול, שורות  09שנעשו לפני אותם מסרונים ואחריהם )עמוד 

 גבי דפי נייר, ונמסרו למשטרה רק בחלוף כשבועיים ממועד הגשת התלונה. 

, לאחר שנאמר ...יום כך, למשל, העידה המתלוננת בחקירתה הנגדית, בהתייחס להודעה מ

ככה זה יצא בצילום יש לזה המשך...", לה כי הצילום של הודעה זו קטוע, ואמרה: "

ת. כי זה מה שהיה רלוונטי וכאשר עומתה עם העובדה שאין המשך לצילום זה, אמרה: "

" )עמוד לתלונה. ש. מי החליט מה רלוונטי? ת. אני החלטתי. כשהגשתי את התלונה...

 (. 11-15, שורות לפרוטוקול 09

לפרוטוקול,  21לא זו אף זו, מעדויות חוקרות המשטרה )עדות החוקרת שני שושן, עמוד 

; עדות החוקרת לירן יעקב( עלה כי הן לא ערכו השוואה 1, שורה 20עמוד  – 16שורה 

כלשהי של תדפיסי ההודעות שמסרה להן המתלוננת אל מול מכשיר הנייד שלה בעת 

ן את תדפיסי ההודעות או לאחר מכן, ואף לא הוגש כל מזכר המתעד שהמתלוננת מסרה לה

זה היינו הך מבחינתי. האידיאלי ביצוע השוואה שכזו. לדברי החוקרת שני שושן: "

 שלוקחים את המתלוננת ומעלים אותה למז"פ, ומז"פ מצלם את המסרונים. גם לצלם

 (.16-03לפרוטוקול, שורות  21" )עמוד בחנות צילום זה בסדר

הכללים ביחס לאיסוף ותפיסה של ראיות השמורות על גבי מדיה מגנטית המהווה מחשב,  .43

א)ג( לפקודת סדר הדין הפלילי 01-א ו10לרבות טלפון חכם, מוסדרים בהוראות סעיפים 

 23.322.239נוהל תפיסה וחיפוש במחשב מספר  –)מעצר וחיפוש(, ובנהלי המשטרה 

, חלק סדר הדין בפליליםראו: י. קדמי,  כמו כן,. 64..322.2נוהל אח"מ מספר וחלקים מ

 .699-136(, עמודים 1339ראשון )

בהתאם לכללים המקובלים, דרך המלך לקבלת המסרונים במקרה דנן הייתה על ידי  .42

תפיסת הטלפון הנייד של המתלוננת בסמוך לאחר הגשת התלונה והעברתו לחדירה 



, על ידי חוקר משטרתי מיומן ומוסמך, אשר היה ולבדיקה בציוד משטרתי ייעודי ומקצועי

מפיק דיגיטלית, בצורה מקצועית ואובייקטיבית, את הראיה הטובה ביותר, קרי את כלל 

ההתכתבויות הרלוונטיות בין הצדדים, תוך ציון מועדים מדויקים, ושמירת הממצאים 

 בידי המשטרה על גבי מדיה מגנטית, כחלק מחומר החקירה.

לה המשטרה בניגוד לכללים האמורים, באופן המהווה מחדל חקירתי ממשי במקרה דנן פע .41

והיורד לשורשו של עניין, מאחר שהמחדל פגע באופן ממשי ביכולת לדעת האם מדובר 

במלוא התוכן של ההודעות והאם בוצעו שינויים או עריכות בתוכן של ההודעות, וביכולת 

ם ללמוד על תוכנה, על כוונת הנאשם להבין את ההקשר והנסיבות של כל הודעה ומכך ג

 העומדת מאחוריה ועל האופן בו הבינה אותה המתלוננת והתייחסה אליה. 

, חרף דברי המתלוננת בעדותה, לפיהם לאחר שמסרה את תדפיסי המסרונים ועודזאת  .40

נטל את מכשיר הטלפון שלה והשווה את הכתוב בו לתדפיסים, הודעה למשטרה שוטר 

 15; עמוד 24-29לפרוטוקול, שורות  29)עמוד  את תוצאות בדיקתו לתיקהודעה, ואף צירף 

לפרוטוקול, שורות  40; עמוד 21-19לפרוטוקול, שורות  03; עמוד 2-22לפרוטוקול שורות 

מעדויות חוקרי המשטרה לא עלה כי מי מהשוטרים ערך השוואה כלשהי של תדפיסי (, 5-6

ההודעות שמסרה להם המתלוננת אל מול מכשיר הנייד שלה בעת שהמתלוננת מסרה להם 

את תדפיסי ההודעות, ואף לא הוגש כל מזכר המתעד ביצוע השוואה שכזו )עדות החוקרת 

 (.1ת/ו 4ת/; עדות החוקרת שני שושן; 25שורה  ,23עמוד  – 14, שורה 9עמוד לירן יעקב, 

(. 26, שורה 29לא ידעה למסור את פרטי השוטר שביצע פעולה זו )עמוד המתלוננת גם 

קיימת סתירה של ממש בין עדות המתלוננת לבין המזכרים ועדויות למעשה, כאמור לעיל, 

 השוטרים בכל הנוגע להליך מסירת התדפיסים מהמתלוננת למשטרה. 

ף לכך, המשטרה יכולה הייתה לתפוס גם את מכשיר הטלפון הנייד של הנאשם, לחדור נוס .44

 אליו ולהפיק ממנו את כלל התכתובות והמסרונים כאמור. 

הנאשם התייצב לחקירת המשטרה כאשר הטלפון ברשותו, הוא העמיד את הטלפון לרשות 

 . 6ת/החוקר והסכים לצילומו, כעולה מ

המאשימה לפיה לא ברור מעדות הנאשם אם הוא מסר את אין בידי לקבל את טענת 

מכשיר הנייד שלו לחוקרי המשטרה על מנת שיבדקו את התכתובת בינו לבין המתלוננת. 

, שהנו לוח תצלומים שנערך על ידי החוקר אבי מור, עולה כי הנאשם העמיד את 6ת/מ

או ראיה אחרת  הטלפון שלו לרשות חוקרי המשטרה ואף הסכים לצילומו. בהיעדר מזכר

ממנה עולה כי הנאשם סירב למסור את המכשיר הנייד שלו לבדיקת המשטרה, סבורני כי 

כדי לשלול טענה זו ולחזק את טענת הנאשם שהעמיד את מכשיר הטלפון  6ת/יש במזכר 

; עמוד 5-13לפרוטוקול, שורות  51הנייד שלו לרשות החוקרים לכל בדיקה שירצו )עמוד 

 (. 22, שורה 59

יתרה מכך, אין חולק כי המשטרה לא פעלה להוצאות צו שיפוטי שיתיר לה לתפוס את 

הטלפון של הנאשם לצורך חדירה, בדיקה והעתקה של תוכנו, כפי שהיא מוסמכת לעשות 

 אף כאשר הנאשם אינו מסכים לכך, וכפי שנעשה פעמים רבות בנסיבות דומות. 

 . חקירתי נוסף מלעשות כן מהווה מחדלהעובדה שהמשטרה נמנעה 

קיים קושי נוכח משמעות מחדלי החקירה האמורים והשלכותיהם במקרה דנן, סבורני כי  .45

 .קבילה תדפיסי המסרונים שמסרה המתלוננת למשטרה כראיה בקבלתשל ממש 



עם זאת, בשים לב למגמת הפסיקה באשר למעבר מכללי קבילות לכללי משקל, ובפרט  .46

שמקורן במדיה מגנטית, אני נכון להניח כי ניתן  באשר לגמישות היחסית בקבלת ראיות

 היה לקבל כראיה את תדפיסי המסרונים אף חרף מחדלי החקירה האמורים.

במשפט, סבורני כי קבילה אף אם תדפיסי המסרונים היו מתקבלים כראיה אולם, 

ם במידה ניכרת, המחדלי החקירה האמורים מכרסמים במשקל הראייתי שניתן לייחס ל

 . ן היה להעניק להם משקל ראייתי מוגבל ביותרכך שנית

מחדלי החקירה האמורים, מאלצים אותנו להסתמך על חומר סלקטיבי, שהופק על ידי 

אדם בלתי ידוע, שמידת מקצועיותו וניסיונו אינם ידועים, והוגש על בצורת תדפיס נייר, 

ומקצועי, ועל ידי  וזאת חלף הפקתו באופן מלא ודיגיטלי, באמצעות ציוד משטרתי ייעודי

חוקר משטרתי מיומן ואובייקטיבי שהוסמך והוכשר לכך, והגשתו על גבי מדיה דיגיטלית. 

 לדידי, בכך יש כדי לפגום באופן ממשי במשקל שניתן לייחס לתדפיסי ההודעות. 

אכן, המתלוננת עצמה העידה באשר לאופן הפקת התדפיסים ומסירתם לידי המשטרה  .41

שהוצגו לה במהלך העדות הם התדפיסים שמסרה למשטרה  שהתדפיסיםואף אישרה 

( ונשמעו 1ת/-4ת/(, וכן הוגשו בעניין זה גם מזכרים של חוקרים )12-11, שורות 29)עמוד 

גם הן להליך קבלת התדפיסים  עדויות של החוקרות שני שושן ולירן יעקב, אשר התייחסו

נגדיות בעניין זה. יתרה מכך, המתלוננת. המתלוננת והחוקרות אף נחקרו בחקירות מאת 

המתלוננת בעדותה אף הסכימה למסור את מכשיר הטלפון שלה לבדיקה באותו המועד 

(, וההגנה התנגדה לכך, באופן שיש בו לחזק את משקל דברי המתלוננת 19, שורה 09)עמוד 

 של דבר לבדיקה נוכח השלב בהליך בו נתבקשה )יוער כי, כאמור, הטלפון לא התקבל בסופו

 44עמוד  – 12לפרוטוקול, שורה  40ראו: עמוד  –הגשתו והפגיעה בזכויות הנאשם 

 לפרוטוקול(. 

עם זאת, אינני סבור כי יש באלו כדי לרפא את הקשיים הנובעים ממחדלי החקירה  

 האמורים ולהעניק לתדפיסי המסרונים משקל ראייתי ממשי חרף המחדלים. 

ם בפועל לא הובא להעיד ולא נמסרו פרטים בשים לב לכך שהאדם שהפיק את המסרוני

לכמות המסרונים, לזמן הרב שחלף מאז האירועים ועד לשמיעת אודותיו, ובשים לב 

העדויות בבית המשפט, באופן הפוגם ביכולת העדים לזכור את כל הפרטים ובמיוחד את 

את הפרטים הטכניים, לדברי המתלוננת עצמה בעדותה, מהם עולה כי היא אינה זוכרת 

כל הפרטים הנוגעים להליך הדפסת המסרונים ומסירתם למשטרה ולעובדה כי גרסתה 

, 06; עמוד 1, שורה 19עמוד  – 13, שורה 19בעניין זה אף התפתחה במהלך העדות )עמוד 

לכך שאין חולק שהתדפיסים אינם כוללים את כל חילופי  (, וכן בשים לב22-19שורות 

אין בעדות  אני סבור כי – נדונהננת בתקופה ההתכתובות בין הנאשם לבין המתלו

המתלוננת, בעדויות החוקרים ובמזכרים שהוגשו ביחס לתדפיסים כדי לאפשר לבית 

המשפט להשתכנע כי המסרונים הנכללים בתדפיסים אכן כוללים את מלוא התוכן 

 כדי לאפשר לבית המשפט לצורך בירור אשמת הנאשם, ואין בעדויות ובמזכריםהרלוונטי 

להבין כהלכה את ההקשר והנסיבות של כל הודעה ומכך גם ללמוד על תוכנה, על כוונת 

 הנאשם העומדת מאחוריה ועל האופן בו הבינה אותה המתלוננת והתייחסה אליה.

כעולה מכתב האישום, מרבית המסרונים הכלולים בתדפיסים אינם כוללים אמירות 

אותך" וכיו"ב(. כמו כן, כעולה מהעדויות,  בעלות אופי מאיים בוטה ומפורש )כגון "אהרוג

התדפיסים אינם כוללים את מלוא התכתובות בין הצדדים לפני ואחרי המסרונים שנכללו 



בכתב האישום, ואינם כוללים גם את דברי המתלוננת ביחס אליהם, לרבות דברים מהם 

ח לה ניתן ללמוד, למשל, שהמתלוננת חשה מאוימת או ביקשה מהנאשם להפסיק לשלו

הודעות. על כן, ובשים לב למערכת היחסים הטעונה והמורכבת בין הנאשם לבין 

המתלוננת, לרבות סביב ..., הכוללת גם סכסוכים משפטיים, כלכליים, סוציאליים 

יש חשיבות רבה להבנת הנסיבות וההקשר של כל הודעה  –ואחרים, וטענות קשות הדדיות 

רה של איום או הטרדה. לצורך כך יש הכרח לקבל על מנת לבחון האם היא אכן מהווה עבי

את כלל התכתובות הרלוונטיות של שני הצדדים באותה התקופה, באופן מדויק ורציף, 

ולבחון את המסרונים הנכללים בכתב האישום לאור המכלול האמור. במקרה דנן, נוכח 

והחוקרים  מחדלי החקירה, לא התקבלו כלל התכתובות כאמור, ואין בעדויות המתלוננת

 ובמזכרים שהוגשו כדי לרפא חוסר זה. 

אין בעדות המתלוננת ובעדויות השוטרים ובמזכרים שהוגשו כדי לרפא את הקשיים , כןעל  .49

הנובעים ממחדלי החקירה  האמורים ולהעניק לתדפיסי המסרונים משקל ראייתי ממשי 

 חרף המחדלים. 

שמשקלם הראייתי של התדפיסים, אף אילו היו מוגשים, היה נותר נמוך, גם מכאן, 

 .  בעדויות המתלוננת והחוקריםבהתחשב 

קיימת סתירה בין עדות המתלוננת בהקשר זה לא למותר לשוב ולהזכיר, כאמור לעיל, כי  .49

לבין עדויות החוקרים והמזכרים בכל הנוגע להליך מסירת התדפיסים למשטרה. סתירה 

שניתן לייחס לעדויות המתלוננת והשוטרים כבסיס לחיזוק  מפחיתה עוד יותר מהמשקלזו 

 המשקל של התדפיסים.  

בהקשר למחדלי חקירה מהסוג של מחדלי החקירה דנן ולמשמעותם אפנה להכרעת הדין  .53

, שם זוכה הנאשם מעבירה של מדינת ישראל נ' פלוני 15303-23-21בתפ"ח )מחוזי חיפה( 

השופט משה  עת רוב שניתנה מפי הנשיא )כתוארו דאז( יוסף אלרון ומפימעשה סדום בד

 גלעד. 

 בעניין מחדלי חקירה שעניינם חילופי הודעות קבע הנשיא אלרון את הדברים הבאים :

במוקד הדיון שבפנינו, מחלוקת באשר לאותנטיות "

תכתובות המסנג'ר. למרבה ההפתעה, מחשבו של 

המשטרה. וגם הנאשם לא נתפס על ידי חוקרי 

משהועתק תוכנו לראשונה על ידי מר רוזנטל, לא נעשה 

 הדבר לפי הנהלים...

אני קובע כי המדובר במחדל חקירתי מהותי אשר יכול 

 היה להפריך או לאשש את גרסת הנאשם. 

אין חולק כי אין מחדל חקירתי עומד בפני עצמו, ולא כל 

' חוה נ 2326/23מחדל, משמעו, זיכוי הנאשם )רע"פ 

( ואולם, במקרה דנן, .64(, 2)2223על -מדינת ישראל תק

 המחדל הינו משמעותי ביותר.

... 

לנוכח החשיבות שיש לתכתובות המסנג'ר... אומר כי 

מחדלם של חוקרי המשטרה באי תפיסת מחשבו 



והעתקת התוכן שלא על פי הנהלים, אינו דבר של מה 

 בכך...

... 

המשקל הראוי  לטעמי, לא ניתן בחוות דעתו של חברי

לסתירה המהותית בעדותו של רכז המחשוב בתחנת 

זבולון, מרדכי רוזנטל אשר טען כי הייתה זו המתלוננת 

שהעתיקה ממחשבה הנייד את קובץ תיעוד השיחות 

קי, והיא זו שחיברה -וזאת, לאחר שנתן לה דיסק און

אותו למחשב הנייד שלה... גרסת המתלוננת הייתה "לא 

.. גרסת הנאשם ובא כוחו מניחה בפנינו היה ולא נברא".

 "קיומו של מניע נקמני לתלונת המתלוננת...

 

 בהמשך לכך, כבוד השופט גלעד קבע את הדברים הבאים:

אחד הנדבכים החשובים בבניין הראיות בתיק זה הינו "

הראיות הדיגיטאליות, ובמיוחד התכתבויות בין הנאשם 

 למתלוננת בתוכנת "המסנג'ר"...

שברור כי בטרם האירוע היו הנאשם והמתלוננת על אף 

חודשים... הובאו בפנינו על ידי  1-בני זוג במשך כ

המאשימה רק התכתבויות בתוכנת המסנג'ר מהחודשים 

 ....222אוקטובר -ספטמבר

 S.M.Sבנוסף, הובאו ע"י המאשימה תוכן שתי הודעות 

שהועתקו מן הטלפון הסלולרי של המתלוננת... ...למרות 

דצמבר -תלוננת שלחה, בין החודשים ספטמברשהמ

רבות... רק תוכן שתי ההודעות  S.M.S, הודעות .222

אה בפנינו כל ראיה מדוע לא ובהנ"ל הובא בפנינו, ולא ה

הורד תוכן כל ההודעות הנוספות ונוסף על כך, מדוע הורד 

מן הטלפון של  S.M.Sרק תוכנן של שתי הודעות 

 המתלוננת...

אם בזמן החקירה ניסתה המשטרה  אין אנו יודעים

 להוריד תוכן הודעות מהטלפון של הנאשם. 

... 

עוד מתברר כי כלל לא נתפס מחשבו של הנאשם במהלך 

החקירה. איני סבור כחברי השופט רניאל כי "חטאת" 

 זה רובץ לפתחו של הנאשם. 

הארוכה" של החוקר שהוא המופקד  הנאשם אינו "זרועו

איסוף כל הראיות הרלבנטיות... וכי איזה מניעה  על

הייתה לחוקר לבקש מהנאשם להביא את מחשבו או 

לצאת עימו לביתו לתופסו בסיום החקירה...? אני סבור 

כי בעניין זה היה החוקר "שבוי בקונספציה" שדי 



בתכתובות שיצאו ממחשבה של המתלוננת ולכן לא טרח 

סכים עם דברי לתפוס את מחשבו של הנאשם. אני מ

אי לחוות דעתו כי ב 272רניאל בסעיף  חברי השופט

בדיקת המחשב של הנאשם, המשטרה לא עשתה 

עבודתה כראוי כיוון שבאמצעות בדיקה כזו "...ניתן היה 

לאשר או לשלול את העובדה שהמסרים במחשב 

המתלוננת אמיתיים". ...אני סבור שיש להפחית 

 פס. ממשקל הראיות הדיגיטאליות עד לא

... 

יתרה מזאת, עד התביעה מר פורלייטר, אישר שמר 

רוזנטל לא פעל לפי נוהלי המשטרה הנוגעים להעתקת 

 חומר דיגיטלי...

בדין קבע חברי השופט רניאל, כי בשל כך מדובר בראיה 

שהושגה שלא כדין הואיל והיא בוצעה בניגוד לנוהלי 

המשטרה בדבר העתקת חומר דיגיטלי והואיל ומר 

בצדק  –טל אינו חוקר מחשב מיומן, והפנה בעניין זה רוזנ

א)א( לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר 23לסעיף  –

, המורה כי חדירה 4565-וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט

לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה כזאת ייעשו ע"י 

 בעל תפקיד המיומן לבצע פעולה זו.

תן במפורש, ראיות דיגיטליות... החוק הסדיר דרך העתק

ובעקבותיו נכתבו נוהלי המשטרה בעניין זה. במצב זה 

אני סבור כי הגיעה העת להפחית ממשקלן של ראיות 

כאלה אשר הושגו בדרך פסולה שכזאת עד לאפס... 

בענייננו המשטרה "כלכלה )וקלקלה(" מעשיה לא רק 

בניגוד להנחיות בית המשפט העליון, אלא בניגוד 

 ם שלה עצמה. להוראות החוק ולנוהלי

אין די באמירה בלבד שהמשטרה לא עשתה עבודתה 

כראוי, כשמן הצד השני מוכשרות ראיות שהושגו על ידה 

 בדרך פסולה...

לפיכך, אני סבור שאין לעשות שימוש בראיות אלה... אף 

 לא לחיזוק עדותה של המתלוננת".

 

החקירה המהותיים באשר למחדלי דברים אלו יפים גם לענייננו ומחזקים את מסקנתי 

 .במקרה דנן

 

 

 



 המסרוניםתוכן בעניין והנאשם ת המתלוננת יועדו

המתלוננת העידה בעדותה, מזיכרונה ובאופן עצמאי ומנותק מהתדפיסים, גם על התוכן  .52

 של חלק מהמסרונים המצוינים בכתב האישום וששליחתם שנויה במחלוקת. 

על  , ולהעדיפהאת מלוא המשקל זההמאשימה ביקשה לתת לעדותה של המתלוננת בעניין  .51

 פני עדות הנאשם. 

לאחר בחינת עדות המתלוננת ומכלול הנסיבות, סבורני כי המשקל שניתן לייחס לעדות  .50

 באשר לתוכנם של חלק מהמסרונים הוא מוגבל.  המתלוננת

ראשית, המתלוננת התייחסה בעדותה רק לחלק מההודעות המצוינות בכתב האישום, 

סור תיאור מדויק של ההודעות, הן מבחינת התוכן, הן מבחינת והיא התקשתה למ

המועדים, והן מבחינת ההקשר שלהן והתכתובות הדדיות שקדמו להן ושבאו אחריהן 

לפרוטוקול(. כאמור לעיל, בנסיבות המקרה דנן, הנתונים האמורים  11-14)עמודים 

רות של איום או חיוניים לצורך הבנת ההודעות ובחינת השאלה האם הן מגבשות עבי

 הטרדה.

שנית, עדות המתלוננת נשמעה זמן רב לאחר האירועים, כך שבאופן טבעי נפגם זיכרונה  .54

לגבי הפרטים, ובדיוק לשם כך היה על המשטרה להפיק בעת החקירה את מלוא ההודעות 

הרלוונטיות ולשמור אותם על גבי מדיה מגנטית. גם המתלוננת עצמה העידה כי נוכח הזמן 

היא אינה זוכרת את כל ההודעות, וגם ביחס להודעות שכן זכרה היא לא זכרה תמיד שחלף 

; עמוד 03לפרוטוקול, שורה  09באופן מלא את תוכנן ואת הנסיבות שבגינן נשלחו )עמוד 

המתלוננת מסרה (. על כן, לא ניתן לקבל את טענת המאשימה, לפיה 4לפרוטוקול, שורה  09

 האירועים.תיאור מדויק ומפורט של כלל 

שלישית, לא ניתן להתעלם מהסכסוך הקשה בין המתלוננת לבין הנאשם, אשר היה כרוך  .55

טענות שמצאו ביטוי בתלונות הדדיות למשטרה, שרובן  גם בטענות הדדיות קשות, לרבות

(. 3נ/ו 2נ/לפרוטוקול;  16-11, 21-29נסגרו, ובהאשמות הדדיות בפני ... )ראו: עמודים 

(. סכסוך 19-03, שורות 42המתלוננת אף אישרה בעדותה, כי במסגרת סכסוך זה ... )עמוד 

זה עומד ברקע הדברים ולא ניתן להתעלם מהשפעתו האפשרית על מניעי הצדדים בפעולות 

שנקטו, לרבות בהגשת התלונות למשטרה. כמו כן, לא ניתן להתעלם מהשפעתו האפשרית 

, שכן הוברר, גם מתוכן עדויות המתלוננת והנאשם וגם גם על העדויות בבית המשפט

התייחסו האחד לשנייה במשפט, כי הסכסוך הטעון בין הצדדים נמשך גם בזמן מהאופן בו 

המשפט. אמנם, המתלוננת לא הסתירה את קיומו של הסכסוך ההדדי, אך מעדותה ניתן 

נאשם )ראו: עמודים היה להתרשם כי מבחינתה עיקר האשם בסכסוך זה רובץ לפתחו של ה

  לפרוטוקול(. 21-29

יתרה מכך, בהקשר של התלונה הספציפית דנן, לא ניתן להתעלם מהעובדה שהמתלוננת 

הגישה את התלונה זמן קצר לאחר שנחקרה באזהרה בעצמה בשל תלונה שהגיש נגדה 

הנאשם )וזמן קצר לפני ...(, וזאת הגם שמרבית ההודעות שלטענתה כללו איומים 

בגינן בזמן ות נשלחו אליה עוד מספר חודשים קודם לכן אך היא לא הגישה תלונה והטרד

המתלוננת העידה בעניין זה והסבירה תחילה כי לפרוטוקול(.  15-11אמת )ראו: עמודים 

החליטה להגיש את התלונה בעיתוי בו הוגשה על רקע הסלמת ההודעות באותה עת וחששה 

(. 4-25לפרוטוקול, שורות  29ות באותה תקופה )עמוד ולחיי ילדיה בעקבות גל רציח לחייה

אולם, עיון בכתב האישום מעלה כי במשך מספר חודשים קודם להגשת התלונה, החל 



, לא נשלחו הודעות כלל, כך שקשה לקבל טענה להסלמה. בנוסף, ...ועד לחודש  ...מחודש 

ים רבים טרם מההודעות שגרמו למתלוננת לחשוש לחיה, לטענתה, נשלחו חודש חלק

לאחר שלוחות הזמנים הגשת התלונה, אך היא בכל זאת לא הגישה תלונה באותו המועד. 

של התלונות הוטחו במתלוננת בחקירתה הנגדית היא מסרה בעדותה, כי למעשה החליטה 

סוף להכפשות, להגיש את התלונה דנן רק לאחר שהנאשם הגיש תלונה נגדה על מנת לשים 

(, מאחר ועצם 6-22לפרוטוקול, שורות  11הנאשם כנגדה )עמוד  להטרדות ולתלונות של

(. עוד 24-29, שורות 42הגשת התלונה על ידי הנאשם התפרשה על ידה כאיום )עמוד 

הוסיפה כי, הגם שהגשת התלונה עמדה כאפשרות מבחינתה, לא הייתה לה כוונה להגיש 

נת אף התנצלה על כך שלא המתלונ (.20לפרוטוקול, שורה  19תלונה באותו היום )עמוד 

(. 24, שורה 11באזהרה קודם להגשת תלונתה )עמוד  סיפרה בתחילת עדותה על חקירתה

תלונתה עוד ראוי לציין, כי אין גם תיעוד לכך שהמתלוננת ציינה בפני החוקר שגבה את 

בתיק דנן, החוקר אריק אלעד, שזמן קצר טרם הגשת התלונה היא נחקרה בעצמה באזהרה 

כן (, ו0, שורה 52עמוד  – 14לפרוטוקול, שורה  53לונה שהגיש נגדה הנאשם )עמוד בגין ת

אז הייתי שואל אותה כי החוקר אלעד העיד שאם נתון זה היה מובא לידיעתו "ראוי לציין 

 51" )עמוד על זה בחקירה כדי לבדוק אם זה לא קשור למניע שלה להגשת התלונה

 (.4-6לפרוטוקול, שורות 

ניתן לשלול כי התלונה דנן הוגשה בעיתוי בו הוגשה על רקע הסכסוך הקשה בין לפיכך, לא 

 המתלוננת לבין הנאשם ובעקבות הגשת תלונת הנאשם נגדה וחקירתה באזהרה טרם ...

  לפרוטוקול(. 15-11)ראו: עמודים 

רביעית, כאמור לעיל, קיימת סתירה של ממש בין עדות המתלוננת לבין עדויות השוטרים  .56

 כרים שהוגשו.והמז

, באופן יר הטלפון שלה לבדיקהאת מכשבמהלך עדותה הסכימה למסור אמנם  המתלוננת .51

ה, אך בשים לב לזמן הרב שחלף אינני סבור כי יש בכך כדי שיש בו לחזק את משקל דברי

 להתמודד במידה מספקת עם הקשיים המצוינים לעיל.

לעדות על מנת לשלול את עדות  אינני סבור שהעובדה שהנאשם לא הזמין את אמו ואחותו .59

המתלוננת ביחס לפנייתה אליהן מחזקת בצורה משמעותית את עדות המתלוננת. אין 

המדובר בעדויות הנוגעות לסוגיה מרכזית, במיוחד כאשר אין מחלוקת אודות קיומו של 

סכסוך הדדי קשה, ועל כן אינני סבור שיש לייחס לאי זימונן של האם והאחות לעדות 

  ניכרת. משמעות

המשקל שניתן לייחס לעדות המתלוננת, כמקור ראייתי נוסף ביחס , סבורני כי לפיכך .59

 .לתוכנם של חלק מהמסרונים הוא מוגבל

יודגש, כי אינני קובע שהמתלוננת בהכרח לא אמרה אמת בעדותה ביחס למסרונים, אלא 

קביעתי היא שנוכח הנסיבות הייחודיות בתיק דנן, על רקע הסכסוך הקשה והטעון בין 

הצדדים שנמשך גם בזמן המשפט, ונוכח הקשיים בעדות המתלוננת ביחס למסרונים, 

 תלוננת בעניין זה הוא מוגבל. המשקל הראייתי שניתן להעניק לעדות המ

 המשפט גם אודות המסרונים שעצם שליחתם ותוכנםהנאשם עצמו נחקר בעדותו בבית  .63

 במחלוקת.  יםשנוי

הנאשם אישר כי שלח מסרונים שונים למתלוננת בתקופות הרלוונטיות, אך הדגיש 

וחית )עמוד שהמסרונים עסקו בעניין ..., ושהתקשורת הייתה ברובה עניינית ובמיעוטה ויכ



(. באופן כללי הנאשם טען ביחס למסרונים שבכתב האישום כי 2-0לפרוטוקול, שורות  53

מדובר בבחירה סלקטיבית ומגמתית שמטרתה לשוות למסרונים קונוטציה שלילית, וכי 

עיון בנוסח המלא וכן בחינה של  כל חילופי המסרונים בין הצדדים, כולל לפני ואחרי 

(. הנאשם שלל גם 21-11לפרוטוקול, שורות  51ביצע עבירות )עמוד  המסרונים, תעלה שלא

(. עוד טוען הנאשם כי נוכח הזמן 9-20לפרוטוקול, שורות  55שיחות טלפון מאיימות )עמוד 

שחלף הוא מתקשה להיזכר האם ההודעות המצוינות בכתב האישום נכתבו על ידו, בכלל, 

 ואילך(. כמו כן, 11לפרוטוקול, שורה  50וכפי שהן מופיעות בכתב האישום בפרט )עמוד 

הנאשם התייחס לתוכנם של חלק מהמסרונים ככתוב בכתב האישום וטען כי בחלק 

מהמקרים לא מדובר בסגנון ההתנסחות שלו והוא לא יכול לומר או לזכור אם הוא כתב 

מה את ההודעות, ובחלק אחר מדובר בתוכן חלקי, סלקטיבי ומגמתי, כך שלא ניתן להבין ב

, ואילו היה בפנינו הנוסח המלא של התכתובות מדובר ואת הנסיבות וההקשר להודעות

לפרוטוקול,  51ביניהם ניתן היה להיווכח שלא ביצע עבירות של איומים או הטרדה )עמוד 

לפרוטוקול(. בהמשך, שלל  60-65; עמודים 21לפרוטוקול, שורה  50עמוד  – 21שורה 

(, ואף העיד כי אינו 4-29לפרוטוקול, שורות  66ג לו )עמוד  הנאשם תוכן של מסרונים שהוצ

זוכר את הפרטים נוכח הזמן שחלף ואינו יכול לדעת האם מדובר במסרונים שנשלחו על 

 לפרוטוקול(. 15-11, 10, 66-69ידו )עמודים 

אף אם ניתן לראות בעדותו של הנאשם ביחס למסרונים אלו כאישור חלקי ומסוים 

סרונים, וכעדות לא עקבית, ולעיתים גם מתחמקת, אינני סבור כי יש לשליחת חלק מהמ

בכך כדי לרפא את הפגמים שיש בראיות המאשימה ביחס למסרונים אלו ולתוכנם נוכח 

 מחדלי החקירה או כדי לחזק בצורה ממשית את עדות המתלוננת בעניין זה. 

ים, כפי שהוא מופיע כמו כן, אף אם הנאשם התייחס עניינית לתוכנם של חלק מהמסרונ

בכתב האישום, הוא לא אישר את שליחתם למתלוננת עם התוכן המתואר בכתב האישום, 

וטען כל העת כי כתב האישום כולל תוכן סלקטיבי, חלקי ומגמתי של אותם מסרונים, וכי 

הצגה מלאה של כלל התכתובות הרלוונטיות ביניהם תראה כי למעשה אין מדובר באיומים 

  או בהטרדה.

כמו כן, לא ניתן לומר כי הנאשם נתפס בשקרים מהותיים בעדותו בסוגיה זו או כי נתגלו 

 בעדות סתירות ופרכות היורדות לשורשו של עניין. 

אינני סבור כי עדותו של הנאשם מחזקת בצורה ממשית את משקל ראיות על כן,  .62

 . במחלוקת ביחס למסרונים שעצם שליחתם שנויה המאשימה

 

 כה בעניין קבלת תדפיסי המסרונים השנויים במחלוקת, קבילותם ומשקלםסיכום עד 

עצמם לא הוגשו כראיה במשפט, לא באמצעות מדיה מגנטית ולא באמצעות  המסרונים .61

 תדפיסים. 

קיים קושי של ממש באשר אף אם תדפיסי המסרונים היו מוגשים במשפט כהלכה, 

קבלת המסרונים על ידי נפלו בהליך שלקבילותם כראיה, נוכח מחדלי החקירה המהותיים 

  המשטרה.

מחדלי  ,אף אם תדפיסי המסרונים היו מתקבלים כראיה קבילה במשפטיתרה מכך, 

ם במידה ניכרת, כך תדפיסיהחקירה האמורים מכרסמים במשקל הראייתי שניתן לייחס ל



גם בהתחשב בעדויות וזאת שניתן היה להעניק להם משקל ראייתי מוגבל ביותר, 

  המתלוננת והחוקרים.

בנוסף, גם המשקל שניתן לייחס לעדות המתלוננת, כמקור ראייתי נוסף ביחס לתוכנם של 

עדותו של הנאשם בעניין זה אינה מחזקת בצורה ממשית חלק מהמסרונים הוא מוגבל, ו

 .את משקל עדות המתלוננת או יתר ראיות המאשימה

ת הראיה הנדרשת במשפט פלילי, את עצם סבורני כי אין בראיות כדי לבסס, במיד, מכאן .60

לפרק העובדות בכתב  .2-2שליחתם ואת את תוכנם של המסרונים המצוינים בסעיפים 

 . האישום

ביחס למסרונים אלו, המאשימה לא עומדת בנטל להוכיח את רכיבי ההתנהגות על כן, 

 . ביסודות העובדתיים של עבירת האיומים ושל עבירת ההטרדה

 

ותוכנם  שעצם שליחתםהמסרונים חלק מפגמים וליקויים בחקירת הנאשם במשטרה אודות 

 במחלוקתשנויים 

התיק דנן, ולאחר בחינת מכלול התמונה הראייתית, סבורני כי לא ניתן להרשיע  בנסיבות .64

את הנאשם בעבירות המיוחסות לו ביחס לחלק מהמסרונים שעצם שליחתם ותוכנם 

וכח פגמים וליקויים בחקירת הנאשם במשטרה אודותיהם. שנויים במחלוקת וזאת נ

פגמים וליקויים אלו מתבטאים במחדלי חקירה ותביעה, בנזק ראייתי ממשי ובפגיעה 

 מהותית בזכותו של הנאשם להליך הוגן.

סבורני כי בנסיבות המקרה דנן פגמים וליקויים אלו, בהצטרפם למחדלי החקירה שתוארו  .65

לעיל, מובילים למסקנה כי האישומים כנגד הנאשם ביחס למסרונים שעצם שליחתם 

ותוכנם שנויים במחלוקת עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית, 

, אשר בהתאם לפסיקה ובהתחשב במכלול ועל כן קמה לנאשם טענת הגנה מן הצדק

הראיות ונסיבות התיק, מצדיקה את זיכויו מהעבירות המיוחסות לו בנוגע לאותם 

 מסרונים. 

בנוסף, בשים לב לתוכן המסרונים, ואף לאחר בחינה של מכלול הראיות בתיק ובדיקת 

ם את דיותן של יתר ראיות המאשימה, אני סבור כי פגמים וליקויים אלו גם שוללי

האפשרות להסיק מסקנות מרשיעות מהמסרונים הנדונים, ובהצטרף לאמור לעיל באשר 

לקבילות הראיות בעניין המסרונים השנויים במחלוקת ובאשר למשקלן, יש בכך כדי 

להביא לזיכוי הנאשם מהעבירות הקשורות למסרונים אלו גם מן הטעם שאשמתו לא 

 הוכחה במידת הראיה המספקת.  

 

 עד להגשת כתב האישום הנאשם במשטרה חקירת השתלשלות

נחקרה המתלוננת בתחנת משטרת איילון באזהרה  9:11בשעה  21.22.20 ביום, כאמור .66

(. בסמוך לאחר תום 4נ/בחשד לכך ש..., וזאת בעקבות תלונה שהגיש נגדה הנאשם )

 חקירתה באזהרה ניגשה המתלוננת להגיש כנגד הנאשם את תלונתה דנן, גם כן בתחנת

איילון. עם הגשת התלונה המתלוננת לא התבקשה למסור את מכשיר הטלפון הנייד שלה 

לחדירה ולבדיקה, והמשטרה לא פעלה להוצאת צו שיפוטי בעניין. כמו כן, בשלב זה 

תדפיסי המסרונים לא היו בידי המשטרה, ולמעשה כל שהיה בידי המשטרה בשלב זה הוא 



, הוזמן הנאשם להיחקר 21.22.20-ותו היום, ההדברים שמסרה המתלוננת בתלונתה. בא

(. במסגרת 9ת/אודות תלונתה של המתלוננת נגדו, והוא התייצב במשטרה ונחקר באזהרה )

החקירה הוטחו בנאשם קטעים מתוך חלק מהמסרונים המוזכרים בכתב האישום, וזאת 

הסתיימה  על סמך תלונת המתלוננת. הנאשם הגיב לטענות שהועלו נגדו ומסר גרסה ובכך

החקירה. לפיכך, בחקירה זו לא הוטחו בנאשם כלל התכנים מהמסרונים שנכללו בסופו 

הגיעה המתלוננת לתחנת המשטרה ומסרה את  0.21.20של יום בכתב האישום. ביום 

(. יום למחרת צילומי ההודעות הגיעו לידי 4ת/צילומי ההודעות לחוקרת לירן יעקב )

לא נראו איומים בהודעות מעבר יהן והגיעה למסקנה כי "החוקרת שני שושן והיא עברה על

(. לאחר מכן לא בוצעו פעולות חקירה מהותיות 1ת/" )למה שהחשוד כבר נחקר עליהם

נוספות בתיק, והנאשם לא הוזמן לחקירה נוספת לצורך מתן תגובה וגרסה ביחס לכלל 

התכנים העולים מתדפיסי המסרונים שהביאה המתלוננת למשטרה. בהמשך, התיק עבר 

ירה, ליחידת התביעות, אשר לא מצאה לנכון להשיבו ליחידה החוקרת לצורך השלמת חק

הכוללת את חקירת הנאשם ביחס לכלל המסרונים שנכללו בסופו של יום בכתב האישום. 

לאחר מכן הוגש כתב האישום כנגד הנאשם, הכולל גם אישומים ביחס למסרונים רבים 

 שהנאשם כלל נחקר לגבי תוכנם ולא ניתנה כל הזדמנות למסור את גרסתו ביחס אליהם. 

( הוזהר הנאשם כי הוא חשוד 9ת/) 21.22.20ביום בפתח חקירתו של הנאשם באזהרה  .61

 דב"הטרדות בטלפון ואיומים, בכך כי בתקופה האחרונה אתה מטריד את גרושתך ר.

יודע על זכותו להיוועץ בעורך דין ועל זכות אף הנאשם והוריה בטלפון ומאיים עליהם".   .69

 השתיקה. 

ענת שהוא מטריד אותה במהלך החקירה הוטחה בנאשם טענה כללית לפיה המתלוננת טו

ואת הוריה בטלפון ומאיים עליהם, ובהמשך הוטחה בו הטענה שהדבר נעשב בשיחות 

ובמסרונים. הנאשם הכחיש את הטענות ומסר את גרסתו בפירוט. הנאשם הכחיש שאיים 

על המתלוננת או הטריד אותה, והסביר שהתקשורת עם המתלוננת, בשיחות ובמסרונים, 

..., ושהמתלוננת לא ביקשה ממנו להפסיק. בכל הנוגע למסרונים הייתה הדדית וסביב 

מסוימים, הוטחו בפני הנאשם, באופן חלקי, תכנים מתוך מסרון מיום ..., וכן תכנים 

ממסרונים שונים מבלי לציין את מועדם, לרבות טענה כי הנאשם כתב למתלוננת ולאביה 

לוננת ..., שיחשוף חומר מוקלט "זה יהיה הסוף שלך...", "אני אעשה לזה סוף", שהמת

שיש לו עליה ויהרוס לה את החיים, שעליה לבטל את תיק ההוצאה לפועל שפתחה נגדו 

 ושהיא תשלם על כך שהיה במעצר בגין תיק ההוצאה לפועל.

מעבר לכך לא הוצגו לנאשם תכנים נוספים ממסרונים, כך שלא ניתנה לו הזדמנות להגיב 

 ולמסור גרסה לגביהם. 

מסרון כתוב )למעט המסרונים שצולמו כל החקירה החוקר לא הציג לנאשם אף ך במהל

מהמכשיר של הנאשם עצמו(, וכן לא הציג לנאשם את התוכן המלא של המסרונים השונים 

שהוטחו בו, ולא הציג לו את ההתכתבות המלאה ביחס לכל מסרון, לרבות את ההודעות 

לרוב התכנים שהוטחו בנאשם, החוקר לא שנשלחו לפני ואחרי המסרון. כמו כן, ביחס 

הציג לנאשם את המועד ואת ההקשר של המסרונים שמתוכם נלקחו תכנים אלו. הנאשם 

 התייחס למה שהוצג לו ככל שיכל ומסר את גרסתו. 



כללו מסרונים ותכנים  0.21.20כאמור, התדפיסים שמסרה המתלוננת למשטרה ביום  .69

ולא ניתנה לו הזדמנות למסור את גרסתו לגביהם, נוספים, אשר הנאשם לא נחקר לגביהם 

 אך אלו מצאו בכל זאת את דרכם לכתב האישום שהוגש כנגדו. 

 

 מחדלי החקירה, הפגיעה בזכות הטיעון ובזכות להליך הוגן, והנזק הראייתי

היה כי המשטרה תתפוס את הטלפון הנייד של המתלוננת, וחוקר  מצופהלעיל,  כאמור .13

מיומן יחדור לטלפון ויעתיק מתוכו את כלל ההתכתבויות הרלוונטיות בין המתלוננת לבין 

הנאשם בתקופות המדוברות. בהמשך לכך, מצופה היה כי לאחר הפקת התוכן האמור  

רים הרלוונטיים שהופקו הנאשם יזומן לחקירה נוספת במסגרתה יוטחו בו כלל החומ

מהחדירה ושהינם בעלי פוטנציאל להיכלל בכתב אישום עתידי ותינתן לו הזדמנות להגיב 

 ולהתייחס לממצאים. כאמור, דבר זה לא נעשה ו מדובר במחדל חקירתי. 

, נוכח החקירה החלקית שבוצעה לנאשם בטרם קבלת תדפיסי המסרונים, הפחותלכל  .12

ננת מסרה למשטרה את תדפיסי המסרונים שהדפיסה מצופה היה כי לאחר שהמתלו

בחנות צילום פרטית מטעמה, המשטרה תזמן את הנאשם לחקירה נוספת ותטיח בו את 

החומרים הרלוונטיים שהתקבלו ושהינם בעלי פוטנציאל להיכלל בכתב האישום בהמשך 

 )ושאכן נכללו בכתב האישום בסופו של דבר(. גם פעולה זו לא נעשתה. 

שאלה החוקרת שני שושן בחקירתה הנגדית מדוע פעולה זו לא נעשתה תשובתה כאשר נ

(, וכאשר נשאל החוקר יונתן ברמן, 23-20לפרוטוקול, שורות  20" )עמוד לא זוכרתהייתה "

לא אני ניהלתי את שחקר את הנאשם, מדוע פעולה זו לא נעשתה תשובתו הייתה "

(. נראה כי הפעולה 14-19, שורות 24ד " )עמוהחקירה אלא הרמ"ח, רב פקד יעקב בלוקי

, לפיו מעיון החוקרת בתדפיסים שהביאה המתלוננת לא 1ת/לא נעשתה על רקע האמור ב

עלו איומים נוספים מעבר למה שכבר הוטח בחשוד בחקירתו )הגם שכתב האישום כלל 

בסופו של דבר מסרונים רבים נוספים מתוך התדפיסים שמסרה המתלוננת, מעבר למה 

 בחקירתו(. טח בנאשם שהו

בשים לב לנוסח של כתב האישום, הכולל מסרונים רבים שלא הוטחו בחשוד בעת חקירתו 

ובחובת  מדובר במחדל חקירתי מהותי נוסף, הכרוך בפגיעה בזכות הנאשם להליך הוגן -

מאחר שבפועל הוא לא נחקר באזהרה  נפגעה . חובת אזהרתו של הנאשם בחקירהאזהרתו

הוא לא הועמד בפני המצב כך שביחס למרבית המסרונים המיוחסים לו בכתב האישום, 

קו הגנתו  לגביומרצון  תחופשי החלטהלאשורו באופן המאפשר לו להחליט העובדתי 

ולמסור את גרסתו ביחס לכלל העובדות הרלוונטיות טרם החלטה על הגשת כתב האישום 

נחקר הנאשם  הווים את העבירות שבהתייחס אליהןבעניינו. הצגת תוכן המסרונים המ

אי הצגת התוכן במלואו מהווה פגם מהותי כן מהווה חלק בלתי נפרד מהאזהרה, ועל 

 בחובת האזהרה. 

במשטרה הוא מסר את הטלפון הנייד של לחוקר אבי  בעת חקירתו של הנאשם נוסף על כך, .11

(. חרף זאת, החוקרים הסתפקו בצילום של שלוש 6ת/מור לשם צילום הודעות מתוכו )

הודעות בלבד מתוך המכשיר, ונמנעו מלבצע את הפעולות הדרושות לצורך תפיסת 

י )לרבות הוצאת צו שיפוטי, המכשיר על מנת לחדור אליו ולהעתיק את תוכנו הרלוונט

 במידת הצורך(. 



אינני מקבל את טענת המאשימה, לפיה היה באפשרות הנאשם להציג את המכשיר הנייד 

בפני חוקרי המשטרה אך הוא מאן לעשות זאת, שכן טענה זו אינה תואמת את העולה   שלו

שטרה יש ואין גם כל מזכר בתיק החקירה שמבסס את הטענה. כמו כן, ממילא למ 6ת/מ

סמכות לתפוס את הטלפון של הנאשם ולבדוק אותו באמצעות צו שיפוטי, גם ללא 

 הסכמתו, והמשטרה לא עשתה כן. על כן מדובר במחדל חקירתי. 

כתוצאה ממחדל זה, לא בוצעה הצלבה בין המסרונים שמסרה המתלוננת מהטלפון שלה 

בנאשם כלל החומרים לבין המסרונים הקיימים בטלפון של הנאשם, וכן לא הוטחו 

הרלוונטיים שהיו מופקים מהחדירה ושהינם בעלי פוטנציאל להיכלל בכתב האישום 

 בהמשך. 

זאת ועוד, לאחר תום החקירה, לאחר העברת תיק החקירה ללימוד יחידת התביעות  .10

ובטרם החלטה על הגשת כתב אישום, מצופה היה מיחידת התביעות להורות ליחידה 

קירה הכוללת חדירות לטלפונים של המתלוננת ושל הנאשם החוקרת לבצע השלמת ח

והעתקת תוכנם ולאחר מכן זימון הנאשם לחקירה נוספת בה יוטחו בו כלל החומרים 

שיופקו ושהנם בעלי פוטנציאל להיכלל בכתב האישום בהמשך. לכל הפחות, נוכח החקירה 

ה החוקרת לבצע החלקית שבוצעה לנאשם, מצופה היה מיחידת התביעות להורות ליחיד

השלמת חקירה הכוללת זימון של הנאשם לחקירה נוספת בה יוטחו בו המסרונים מתוך 

התדפיסים שהביאה המתלוננת למשטרה ושהינם בעלי פוטנציאל להיכלל בכתב האישום 

בהמשך. גם זאת לא נעשה, וחרף זאת החליטה התביעה להגיש כתב אישום הכולל גם 

אודותיהם, שתוכנם כלל לא הוטח בו בחקירתו  מסרונים שהנאשם כלל לא נחקר

במשטרה, ושלא ניתנה לו ההזדמנות למסור את גרסתו לגביהם. לפיכך, מדובר במחדל 

 תביעתי ממשי. 

בשים לב לתוכן המסרונים המדוברים, אשר כוללים אמירות המחייבות התייחסות  .14

לב לכך שהנאשם לנסיבות ולהקשר לשם הכרעה אם מדובר באיומים או בהטרדה, ובשים 

שיתף פעולה בחקירתו והתייחס לטענות שהוטחו בו, לא מן הנמנע, כי אלמלא המחדלים 

האמורים ואילו המסרונים האמורים היו מוטחים בו במלואם במסגרת חקירת המשטרה, 

היה הנאשם שולל את עצם שליחתם, או שולל את תוכנם ומוסר נתונים לגבי התוכן המלא 

עבירות איומים או הטרדה, או מספק גרסה והסברים משכנעים והנכון שאינו מגבש 

לאמור בהם, באופן שהיה משכנע את התביעה שאין מקום להגיש כתב אישום בעניינם או 

שהיה נותן בידיו כלים לביסוס חפותו במסגרת ההליך, ומכל מקום הוא היה מוסר את 

 סית לאירועים.גרסתו המלאה ביחס אליהם בהזדמנות הראשונה ובמועד קרוב יח

על כן, מחדלי החקירה והתביעה האמורים הם משמעותיים, הן נוכח פגיעתם בזכויות 

הנאשם והן נוכח פגיעתם במשקל ראיות המאשימה, באופן בו בחינת מכלול הראיות 

הקיימות על רקע המחדלים אינו מאפשר הסקת מסקנה מרשיעה כנגד הנאשם, וזאת 

 חייבות מסקנה מרשיעה אף נוכח המחדלים.   בהיעדר ראיות מספיקות אחרות המ

בזכותו של הנאשם להליך  מהותיתמחדלי החקירה והתביעה האמורים כרוכים גם בפגיעה  .15

הוגן, באשר למעשה נשללה ממנו זכות הטיעון והתגובה לחלק ניכר מהעובדות המבססות 

 את החשדות נגדו טרם החלטה על הגשת כתב האישום בעניינו. 

המחדלים האמורים ואילו המסרונים האמורים היו מוטחים בו במלואם  כאמור, אלמלא

במסגרת חקירת המשטרה, יכול היה הנאשם להגיב לטענות ובכלל זה לשלול את עצם 



שליחת המסרונים, או לשלול את תוכנם, או לספק גרסה והסברים משכנעים לאמור בהם, 

שום בעניינם או שהיה נותן באופן שהיה משכנע את התביעה שאין מקום להגיש כתב אי

בידיו כלים לביסוס חפותו במסגרת ההליך, ומכל מקום הוא היה מוסר את גרסתו המלאה 

 ביחס אליהם בהזדמנות הראשונה ובמועד קרוב יחסית לאירועים.

 גרמה לנאשם גם לנזק ראייתי ממשי.  האמורהההתנהלות  .16

נות להגיב ולהתייחס נוכח מחדלי החקירה והתביעה, בפועל ניתנה לנאשם ההזדמ

לראשונה לחלק ניכר מהמסרונים השנויים במחלוקת רק במסגרת גדר הכפירה ולאחר מכן 

בעדותו בבית המשפט, זמן רב לאחר האירועים. יכולתו של הנאשם לזכור במדויק את 

האירועים, את תוכן המסרונים, ואת ההקשר, הנסיבות והכוונות העומדים מאחורי 

ופן ממשי, ועל כן נפגעה יכולתו להתגונן כראוי ובאופן הוגן מפני המסרונים, נפגעה בא

האישומים המיוחסים לו ביחס למסרונים אלו. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה 

שמדובר במסרונים הכוללים אמירות המחייבות התייחסות לנסיבות ולהקשר לשם 

לפיה הנאשם יכול הכרעה אם מדובר באיומים או בהטרדה. בנסיבות אלו טענת המאשימה 

היה למסור גרסתו לראשונה בעדותו בבית המשפט מבלי שייגרם לו נזק אינה נכונה. עוד 

יש לזכור כי כתב האישום עצמו הוגש מספר חודשים לאחר תום החקירה, ומספר חודשים 

 גדול יותר ועד כשנה לאחר שליחת חלק מהמסרונים המפורטים בכתב האישום. 

ים השנויים במחלוקת היו מוטחים בנאשם במסגרת חקירת זאת ועוד, אילו המסרונ

המשטרה הוא יכול היה לפעול להשגת ראיות ועדויות התומכות בגרסתו ולהציגם 

למשטרה טרם החלטה על הגשת כתב האישום. בכלל זה יכול היה הנאשם, למשל, להציג 

ונה ממה ראיות מהן עולה שהמסרונים או חלקם כלל לא נשלחו על ידו, או שתוכנם ש

שנשלח, או לפעול להשגת התוכן המלא של התכתובות בינו לבין המתלוננת מתוך מכשיר 

הטלפון הנייד שלו ולהגישם למשטרה, וכן להפנות את המשטרה לעדים שונים, ואלו היו 

יכולים לשפוך אור על תוכן המסרונים המדוברים באופן שיכול היה לחזק את גרסתו 

ר באיומים או בהטרדה. גם בכך יש משום נזק ראייתי ממשי, ולהראות כי למעשה לא מדוב

מכיוון שעם חלוף הזמן עד למשפט היכולת של הנאשם להשיג את הראיות האמורות הלכה 

ופחתה, ומכל מקום אין דומה הצגת ראיות כאמור בזמן החקירה להצגתן לאחר הגשת 

 כתב האישום ותחילת ניהול המשפט. 

יש להבהיר ולהדגיש כי זיכויו של נאשם בשל מחדלי חקירה, פגיעה בזכות להליך הוגן ונזק  .11

, שאינו מהווה סעד אוטומטי צעד מרחיק לכת וחריגראייתי העולים מפגמים בחקירה הוא 

בכל מקרה. יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו ורק במקרים חריגים, בהם הליקויים עולים 

ות של צדק והגינות והם אף משליכים ישירות על בחינת כדי סתירה מהותית לעקרונ

הראיות בתיק, באופן שקיומם שולל את האפשרות להסיק מסקנות מרשיעות אף נוכח 

 יתר ראיות המאשימה, ישקול בית המשפט לנקוט בסעד החריג של זיכוי. 

יים לעיל, ונוכח הצטברות מחדלי החקירה השונים ביחס למסרונים השנו האמורכלל  נוכח .19

במחלוקת ועוצמתם המשותפת של המחדלים במקרה דנן, סבורני כי המקרה דנן נכלל 

 בגדר אותם מקרים חריגים המצדיקים את זיכוי הנאשם. 

את הנאשם ביחס  בנסיבות המקרה דנן הפגמים והליקויים שנפלו בחקירת המשטרה

סרונים על ביחס לקבלת המ , בהצטרפם למחדלי החקירה שתוארו לעיללתוכן המסרונים

, מובילים למסקנה כי האישומים ידי המשטרה מהמתלוננת ואי הגשתם לבית המשפט



במחלוקת עומדים  ותוכנם שנוייםכנגד הנאשם ביחס למסרונים שעצם שליחתם 

בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית, ועל כן קמה לנאשם טענת הגנה 

( 6)נט ד"פ', בורוביץ' נ ישראל מדינת 1.99/22 פ"עמן הצדק, אשר בהתאם לפסיקה )

, ובהתחשב במכלול הראיות בתיק וביתר הראיות שהציגה המאשימה בסוגיות אלו (776

 .מצדיקה את זיכויו מהעבירות המיוחסות לו בנוגע לאותם מסרונים

, בשים לב לתוכן המסרונים, ולאחר בחינה של מכלול הראיות בתיק ובדיקת דיותן בנוסף

מחדלי החקירה והנזקים הראייתיים  ,יתר ראיות המאשימה ביחס למסרונים אלושל 

האמורים גם שוללים את האפשרות להסיק מסקנות מרשיעות מהמסרונים הנדונים, 

ובהצטרף לאמור לעיל באשר לקבילות הראיות בעניין המסרונים השנויים במחלוקת 

ירות הקשורות למסרונים אלו ובאשר למשקלן, יש בכך כדי להביא לזיכוי הנאשם מהעב

 .  גם מן הטעם שאשמתו לא הוכחה במידת הראיה המספקת

 בחינת הוראות הדין והפסיקה בסוגיה זו בנסיבות דומות תומכת במסקנה זו.  .19

פסק דין בו נקבעו קביעות החשובות לענייננו הנו פסק הדין שניתן בערעור על ידי בית 

 מחוזי) פ"ע -פטת )כתוארה דאז( ד. ברלינר אביב, מפי כבוד השו-המשפט המחוזי בתל

(. בעניין זה נדון ערעור 9.9.2004)ניתן ביום  ואח' נ' חננה ישראל מדינת 70035/04 (א"ת

שיוחסו להם. בית המשפט קמא זיכה את  על זיכויים של הנאשמים ממרבית האישומים

הנאשמים, בין היתר, נוכח הפגם העולה מכך שלא הוטח בנאשמים כל אשר יוחס להם 

לבסוף בכתב האישום. בית המשפט המחוזי בחן את החקיקה והדין בסוגיה וקבע את 

 הדברים הבאים:

במה  לדעת צריך חשוד ,יחד גם ומעשית ערכית כהוראה"

 העדרו מכך יותר ועוד אזהרה, של היעדרה נחקר. הוא

מחד  הגנתו את לקפח עשויים נחשד הוא במה של הסבר

  .גיסא מאידך ההודאה במשקל ולפגוע גיסא,

... 

 כדי בפניו יהיה החומר שמלוא לכך זכאי שנאשם כשם

 לכך זכאי חשוד כך ,האישום לכתב תשובתו לגבש

 ונהיר ברור יהיה ,החקירה בשלב לו המיוחס שהחשד

 גירסתו כי לומר צורך אין .גרסתו מתן לצורך ,לו

 אורך לכל יותר מאוחר החשוד את תלווה במשטרה

 ,כבושה כגירסה יוגדר זה בשלב ניתן שלא הסבר .הדרך

 על להעלות ניתן לא .אמון ובחוסר בחשדנות וייתקל

 כשעיניו ולהתמודד להתעמת יאולץ חשוד כי הדעת

 מה ולנחש באפילה לגשש נדרש והוא ,עצומות למעשה

 בחומר לעיין זכאי אינו שחשוד העובדה .לו מיוחס

 החשד מהו לדעת זכאי שאינו פירושה אין ,החקירה

 להעלות יוכל כיצד זאת לדעת בלי שהרי ,לו שמיוחס

 שעשויות לראיות החוקרים את ולהפנות הגנה גירסת

 "?החשד בהפרכת לו לעזור



אין בידי לקבל את הפרשנות שמעניקה המאשימה לפסק הדין הנ"ל. אכן, באשר לאחד 

קבע בית המשפט המחוזי כי העובדה שהנאשם לא נחקר במשטרה  חננההאישומים בעניין 

בגין חשדות מסוימים אינה פוטרת אותו ממתן גרסה בבית המשפט, ולא ניתן להסתפק 

יא למחיקת האישום ללא מסירת גרסה. בטענה בגין אי חקירה במשטרה על מנת להב

במצב כזה כוחה של הטענה מוגבל לבחינת קבילות ההודעה במשטרה ומשקלה. עם זאת, 

גרסה בעדותו והכחיש את הנטען נגדו יכול הוא לטעון לזיכויו גם על ככל שהנאשם מסר 

תיו מהותי, המקים פגיעה בזכויו יסוד אי חקירתו במשטרה, אם היא מהווה מחדל חקירתי

וגורם לו לנזק ראייתי ממשי, בדרך של פגיעה ביכולתו להגיב לטענות נגדו, לנסות ולמנוע 

את הגשת כתב האישום נגדו בעבירות אלו, ולהציג ראיות שיכולות היו להביא לזיכויו. 

ככל שלאחר בחינת התמונה הראייתית בכללותה ובחינת דיות יתר ראיות התביעה המחדל 

שיעות בית המשפט יזכה את הנאשם. בנסיבות אלו, ובשים לב מונע הסקת מסקנות מר

לריבוי המחדלים ועוצמתם במקרה דנן, המקרה דנן מתאים לטענת הגנה מן הצדק 

 המובילה לזיכוי, כמו גם לזיכוי מחמת היעדר ראיות מספיקות. 

 כוכבי נ' ישראל מדינת 23236-11-10 (רמלה שלום) פ"תדומה למקרה דנן נדון ב מקרה .93

 ציבור עובדתקיפת  זוכה הנאשם מביצוע עבירות של זה דין בפסק(. 15.1.2015)ניתן ביום 

במשטרה ביחס לכל אשר יוחס לו בסופו של  אזהרהב נחקר שלא משום, וזאת ואיומים

 לידיו כשקיבל רק ,לו המיוחסות העבירות להיקף לראשונה נחשף"ו יום בכתב האישום

הוא  החשוד נחקר אליהן שבזיקה העבירות תיאורבית המשפט סבר כי  ".האישום כתב את

 ברור. לדידו של בית המשפט, פגם מהווה אלה של עדרןיוה האזהרה מןחלק בלתי נפרד 

 אזהרה לנאשם שתימסר לכך להביא צריכה תהיהי המשטרה של תקינה התנהלות כי הוא

 אם גם, מקרה בכל. הראשונה חקירתו בעת כבר לו המיוחסות העבירות מן אחת כל על

 ולבקש כך על להתריע התביעה יתהיה צריכה, החוקר מעיני העבירות מן חלק נשמטו

 היסוד בזכויות הפגיעה. עוד סבר בית המשפט כי האישום הוגש בטרם החקירה השלמת

 ,העבירות כל בגין האזהרה בחובת המשטרה עמדה אילו"ש בכך התבטאה הנאשם של

 את לשכנע כדי בו היה אשר ,העבירות שתי בגין לחשדות בנוגע הסבר מוסר שהיה ייתכן

 שתי בגין ולחקרו מלהזהירו ההימנעות", וכן "בגינן אישום מהגשת להימנע התביעה

 בשלב ,גרסתו את לגביהן למסור ההזדמנות לו ניתנה שלראשונה לכך הובילה העבירות

 בעת שהיה כפי טרי היה לא כבר שזכרונו שעה ,לאישום התשובה מתן של המאוחר

 ". החשדות מפני כראוי להתגונן יכולתו ניזוקה שבכך וייתכן ,החקירה

ביום  )ניתן ישראל מדינת נ' רובין 20442-10-14 (מרכז מחוזי) פ"עדומה ניתנה ב החלטה .92

 האישום בכתב לראשונה למד עובדותיה עלש איומים מעבירת נאשם זוכה, שם (24.3.2015

 בלא לדין שהעמדה קבע המחוזי המשפט בית. האירוע לאחר משנתיים הלמעל נגדו שהוגש

 למערער גרמו ,המשפט בבית הנאשם עדות ועד האירוע מן הזמן חלוף בשילוב, חקירה

 . הוגן להליך בזכותו פגיעהלו דין לעיוות

דומות נוספות, בהן מחדלי חקירה, פגיעה בזכות להליך הוגן  להחלטותניתן להפנות  .91

ונזקים ראייתיים הובילו לזיכוי או לביטול כתב אישום, בין אם על יסוד היעדר ראיות 

נ'  ישראל מדינת 12877/00 (א"ת שלום) פ"תמספיקות ובין אם מחמת הגנה מן הצדק: 

 מדינת 2166/00 (ס"כ שלום) פ"ת; , מפי כבוד השופט נויטל(6.3.2003)ניתן ביום  און-בר



 שלום) פ"ת, מפי כבוד השופטת לורך(; 15.7.2003)ניתן ביום  ואח' גיל פרץ נ' ישראל

 (. 3.6.2013, ורסםפ טרם( פלוני נ' ישראל מדינת 13945-06-09 (רמלה

 

 במחלוקת ותוכנם שנויים המסקנות ביחס למסרונים שעצם שליחתםסיכום 

לא הוגשו כראיה במשפט, לא שעצם שליחתם ותוכנם שנויים במחלוקת המסרונים  .90

שבתיק אף אם תדפיסי המסרונים  באמצעות מדיה מגנטית ולא באמצעות תדפיסים. 

אשר לקבילותם כראיה, נוכח קיים קושי של ממש בהיו מוגשים במשפט כהלכה, החקירה 

יתרה מכך, אף  המשטרה.מהותיים שנפלו בהליך קבלת המסרונים על ידי מחדלי חקירה 

אם תדפיסי המסרונים היו מתקבלים כראיה קבילה במשפט, מחדלי החקירה האמורים 

מכרסמים במשקל הראייתי שניתן לייחס לתדפיסים במידה ניכרת, כך שניתן היה להעניק 

 להם משקל ראייתי מוגבל ביותר, וזאת גם בהתחשב בעדויות המתלוננת והחוקרים.

ניתן לייחס לעדות המתלוננת, כמקור ראייתי נוסף ביחס לתוכנם של בנוסף, גם המשקל ש

עדותו של הנאשם בעניין זה אינה מחזקת בצורה ממשית חלק מהמסרונים הוא מוגבל, ו

 .את משקל עדות המתלוננת או יתר ראיות המאשימה

ואת כן, אין בראיות כדי לבסס, במידת הראיה הנדרשת במשפט פלילי, את שליחתם על 

 ותוכנם שנוייםשל המסרונים המצוינים בכתב האישום ושעצם שליחתם ם תוכנ

  במחלוקת.

בנסיבות המקרה דנן נפלו גם פגמים וליקויים בחקירת המשטרה את נוסף לאמור,  .94

הנאשם, אשר בהצטרפם למחדלי החקירה שתוארו לעיל, מובילים למסקנה כי האישומים 

במחלוקת עומדים בסתירה  נם שנוייםותוככנגד הנאשם ביחס למסרונים שעצם שליחתם 

מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. על כן קמה לנאשם טענת הגנה מן הצדק, 

, מצדיקה את זיכויו ולאחר בחינת כלל הראיות בנושא בהתאם לפסיקהבאופן חריג, אשר 

 מהעבירות המיוחסות לו בנוגע לאותם מסרונים. 

ית בכללותה ובחינת דיות כלל ראיות התביעה בעניין לאחר בחינת התמונה הראיית, בנוסף

חקירה והנזקים הראייתיים מחדלי הניתן להיווכח כי המסרונים השנויים במחלוקת, 

וגורמים  שוללים את האפשרות להסיק מסקנות מרשיעות מהמסרונים הנדוניםהאמורים 

נים השנויים , ובהצטרף לאמור לעיל באשר לקבילות הראיות בעניין המסרולעיוות דין

במחלוקת ובאשר למשקלן, יש בכך כדי להביא לזיכוי הנאשם מהעבירות הקשורות 

 .למסרונים אלו גם מן הטעם שאשמתו לא הוכחה במידת הראיה המספקת

אני מזכה את הנאשם מביצוע עבירות האיומים וההטרדה המיוחסות לו בנוגע לפיכך,  .95

העובדות בכתב האישום המתוקן, וזאת לפרק  .2-2למסרונים שתוכנם מפורט בסעיפים 

הן מחמת היעדר ראיות מספיקות לביסוס טענת שליחת המסרונים מהנאשם למתלוננת 

בעבירות האיומים וההטרדה(, הן מחמת  יםהעובדתי ותולביסוס תוכן המסרונים )היסוד

המשקל המוגבל שניתן להעניק לראיות המאשימה בהקשר זה והיעדר היכולת להסיק 

 .נה מרשיעה, והן מחמת טענת הגנה מן הצדק ביחס לחלק ממסרונים אלומהן מסק

 

 

 



 

 במחלוקת יםשנויותוכנם אינם  המסרונים שעצם שליחתם

מסרונים הכתובים בכתב האישום, , הנאשם הודה ששלח למתלוננת שניים מהכאמור .96

 כמפורט להלן:

תי שטובת הילדים תודה רבה על הכל, אני חשב, בו נכתב: "..., בשעה ...מיום  מסרון .א

בכל זאת לגד )כך במקור( עינך "חשבתח" )כך במקור( האמת שיש הרבה עניינים 

 ". חשובים יותר מהילדים שבת שלום את הכל יביא ה' במשפט

זו זכותך, אני  שאת בכוונה לא עונה, אני מבין: "בו נכתב ..., בשעה ...יום מסרון מ .ב

ילך בטוב. לא , מאוד רציתי ללכת בטוב נראה לי שאיתך זה ...ל יאסוף מחר את נ.

  ."בכל מקרה שבוע מבורך

נוכח הודאת הנאשם אין מחלוקת בדבר שליחתם של המסרונים הללו מהנאשם  .91

 למתלוננת, וכן אין מחלוקת ביחס לתוכנם.

המחלוקת היא ביחס למשמעות תוכנם של מסרונים אלו, כאשר המאשימה טוענת 

אין בתוכן הודעות אלו משום תוכן באיומים ובהטרדה ואילו ההגנה טוענת ששמדובר 

 מאיים או משום הטרדה. 

ביחס למסרונים אלו לא מתקיימים כל מחדלי החקירה שפורטו לעיל, וזאת מאחר  .99

שמדובר במסרונים שצולמו מתוך מכשיר הטלפון הנייד של הנאשם בעת חקירתו במשטרה 

(, הנאשם נחקר 6ת/מכשיר הטלפון שלו לבדיקת החוקר ) לאחר שהנאשם נתן מרצונו את

(, וכן הנאשם 9ת/וניתנה לו ההזדמנות להתייחס לתוכנם במסגרת הודעתו במשטרה )

והמתלוננת התייחסו למסרונים אלו, להקשר שלהם ולנסיבות שליחתם במסגרת 

 עדויותיהם בבית המשפט.  

מראשית חקירת המשטרה, הזדמנות  הנה כי כן, ביחס למסרונים אלו ניתנה לנאשם, כבר

לספק גרסה והסברים לאמור בהם, ולהפנות לכל ראיה רלוונטית הוגנת וראויה להתגונן, 

שיש בה כדי לשפוך אור על תוכן המסרונים, לרבות מסרונים קודמים ומאוחרים להם, 

ט כמו כן, בפני בית המשפוהכל על מנת להראות שאין המדובר בתוכן מאיים או בהטרדה. 

נפרשה תמונה ראייתית מספקת להבנת הנסיבות וההקשר של המסרונים על מנת לבחון 

 האם תוכנם אכן מהווה עבירה של איום או הטרדה. 

 

 מגבשים עבירת איומים? אלו שני מסרונים האם

את הכל לטענת המאשימה בשני המסרונים הנדונים ישנן שתי אמירות המהוות איומים: " .99

 ".מאוד רציתי ללכת בטוב נראה לי שאיתך זה לא ילך בטוב" ו"יביא ה' במשפט

 לחוק העונשין מגדיר מהי עבירת איומים: 291סעיף  .93

 כדין שלא בפגיעה שהיא דרך בכל אדם על המאיים"

 שלו ,בפרנסתו או הטוב בשמו ,בנכסיו ,בחירותו ,בגופו

 ,להקניטו או האדם את להפחיד בכוונה ,אחר אדם של או

  "ם.שני שלוש מאסר - דינו

 "המאיים על אדם". –היסוד העובדתי כולל רכיב התנהגותי  .92



איום הוגדר בפסיקה כ"הטלת פחד או אימה מפני רעה צפויה, שיש בה כדי לפגוע באחד 

 (.425(, 2, נב)חמדני נ' מדינת ישראל 0119094הערכים המוגנים המפורטים בסעיף..." )ע"פ 

הוא מבחן אובייקטיבי של אדם סביר: "יש לבחון עוד נקבע בפסיקה כי מבחנו של האיום 

ידי הנאשם נשאו אופי של איום, לפי המבחן של -את השאלה אם הדברים שנאמרו על

השפעתם האפשרית על האדם הרגיל ולא לפי הרגשתו הסובייקטיבית של האדם שאליו 

תנהגות, (. על כן, האיום הוא "ה524, פ"ד טז, יצחק נ' היועמ"ש 09062הם כוונו" )ע"פ 

שעבי נ' , 499011בדרך כלשהי, העלולה לנטוע בלבו של אדם רגיל, פחד או חרדה" )ע"פ 

 (.635, 631( 2, פ"ד כז)מדינת ישראל

הפסיקה הבחינה בין איום לבין מתן עצה או אזהרה, ומבחן העזר להבחנה הוא: אם לדובר 

ולא כמזהיר  יש שליטה או השפעה על אפשרות התממשות האזהרה יש לראותו כמאיים

 הנ"ל(.  ,יצחק 09062)ע"פ 

עוד הודגש בפסיקה, כי "ניתן לזהות איום אסור, בין היתר, על פי הנסיבות בהן ניתן לו 

ביטוי ועל פי המסר הגלום בו, שנועד להטיל אימה ביחס לדרך פעולתו של המאוים" )ע"פ 

 , הנ"ל(. חמדני 0119094

הסביר' אינו צריך להידרש לפרשנויות מפולפלות... כמו כן, הובהר בפסיקה כי "'המאוים 

כדי לדעת אם בכוונת המאיים לממש את איומו בעצמו או משאיר זאת לכוחות עליונים. 

, ורטהיימר נ' מדינת ישראל 99034המבחן הוא מבחן פשוט של הבנה בסיסית..." )רע"פ 

 , פורסם בנבו(.2.4.1334ניתן ביום 

את הכל יביא ה' ורני כי, בנסיבות המקרה דנן, הביטוי "ההגדרות האמורות סב יסודעל  .91

 " אינו מהווה איום. במשפט

המדובר בביטוי מתריס ואף מעורר חוסר נחת והצקה, אך אין המדובר בביטוי העלול 

להטיל חרדה, פחד או אימה מפני רעה צפויה, בעיניו של האדם הרגיל והסביר, וזאת אף 

הנאשם לבין המתלוננת ובשים לב לסכסוך הקשה בהתחשב במתיחות הרבה ששררה בין 

 ביניהם.  

המדובר בביטוי המשתייך לסוג "האיחולים" או האזהרות מפני תוצאות שיבואו  מידי כוח 

עליון, שאין לדובר שליטה או השפעה של ממש על התממשותם. בשים לב לכך שגם הנאשם 

המצריך פרשנות על מנת להבין וגם המתלוננת הם אנשים ..., אין המדובר בביטוי מעורפל 

אם יש ביכולת הנאשם או בכוונתו לבצע דבר מה כנגד המתלוננת. הבנה פשוטה ובסיסית 

של הביטוי מעלה כי אין הוא עלול להטיל חרדה, פחד או אימה מפני רעה צפויה שתבוא 

 מהנאשם כנגד המתלוננת. 

לא מזהה כאן הוא "לפיהם על כן, ביחס לביטוי זה, אני מקבל את דברי הנאשם בעדותו, 

לפרוטוקול,  54)עמוד  "איזשהו איום, אני לא זוכר את המשמעות ולא מבין את המשמעות

גם אם כעסתי במועד הזה, אבל תמיד לנגד עיני הקדוש ברוך הוא "(, ובהמשך 4שורה 

 59 וד)עמ "זה הסגנון שלי וזו ההתנסחות שלי כי ויביא במשפט זה בית משפט...

  (.19-01 ורותש, לפרוטוקול

על כן, ביחס לביטוי זה, לא מתקיים הרכיב ההתנהגותי "המאיים על אדם", ומכאן שיש 

, ואין עוד צורך להוסיף ולבדוק את לזכות את הנאשם מעבירת האיומים ביחס לביטוי זה

 . התקיימות יתר יסודות עבירת האיומים ביחס לביטוי זה



מאוד רציתי ללכת  סיבות המקרה דנן, הביטוי "ההגדרות האמורות סבורני כי, בנ יסודעל  .90

 " מהווה איום.בטוב נראה לי שאיתך זה לא ילך בטוב

המדובר בביטוי העלול לנטוע ולהטיל חרדה, פחד או אימה מפני רעה צפויה, בעיניו של 

האדם הרגיל והסביר, וזאת בשים לב למתיחות הרבה ששררה בין הנאשם לבין המתלוננת 

 ולסכסוך הקשה ביניהם. 

לנאשם יש שליטה או השפעה על אמנם המדובר בביטוי מאיים מעורפל, אך ברי כי 

 ג את מבוקשו "בטוב" או "שלא בטוב", ועל כן יש לראותו כמאיים. האפשרות להשי

ועל פי המסר בשים לב ליחסים הקשים מאוד בין הנאשם לבין המתלוננת באותה העת 

הגלום בדברי הנאשם, הרי שמדובר בביטוי שנועד להטיל אימה ביחס לדרך פעולתה של 

 המתלוננת. 

'המאוים הסביר', להידרש לפרשנויות מפולפלות זאת ועוד, אין לדרוש מהמתלוננת, בתור 

של דברי הנאשם  על מנת לדעת אם בכוונתו להשיג את מבוקשו בדרכים חוקיות או בלתי 

 חוקיות. במבחן פשוט של הבנה בסיסית מדובר באיום.

זה הודעה שהנאשם שלח. "את דברי המתלוננת, לפיהם לפיכך, ביחס לביטוי זה אני מקבל  .94

ים שהוא יסדיר את כל העניינים הלא סגורים בינינו בדרך שלו והוא זה סוג של איומ

 14" )עמוד בעצם מעיר שהוא רצה מאוד ללכת בטוב אבל איתי זה לא ילך בטוב

זה אומר שזה משהו רע ולא טוב הולך לקרות. לא (, ובהמשך "9-9, שורות לפרוטוקול

ונחמדה לסגור את  ברורים לי בדיוק דרכי הטיפול שלו, ובטח לא בצורה חברתית

העניינים הפתוחים בינינו... סוג של חוסר אונים, אתה לא יודע מה יקרה מחר, אתה לא 

בהקשר זה ראוי להפנות גם לדברי (. 22-24,שורות 14" )עמוד יודע מה זה לא ילך בטוב

לא ממש היה ברור לי. הפרשנות המתלוננת ביחס לאיומי הנאשם באופן כללי, לפיהם "

ת להרבה כיוונים, ולא ברור אם זה מבחינה משפטית או מבחינת אלימות, יכולה להיו

  (.5-1לפרוטוקול, שורות  11" )עמוד הכל היה פתוח מבחינתי ...היות והיה 

מאחר והמבחן לקביעתו של איום הוא אובייקטיבי, אין בידי לקבל את הסבריו של הנאשם  .95

 בעניין זה, לפיהם אין המדובר באיום.

-26 ורות, ש19 ; עמוד6-1לפרוטוקול, שורות  55( ובעדותו )עמוד 9ת/במשטרה )בחקירתו 

( הסביר הנאשם כי כוונתו בדבריו הייתה שאם התקשורת בינו לבין המתלוננת אינה 29

טובה וישירה אז הוא יפנה לבית המשפט על פי חוק על מנת לקבל את זכויותיו ו... עם 

בעיני אנשים קטנים כלא דרך ים להתפרש "יכולזאת, הנאשם עצמו אישר כי דבריו 

דרך לא "(, אם כי בהמשך סייג דבריו ואמר בדוחק 29ורה , שלפרוטוקול 59 וד" )עמרגילה

עוד הוסיף הנאשם כי  (.11-14 ורות, שלפרוטוקול 59 וד)עמ "רגילה זה בית משפט

ו אינם המתלוננת מכירה אותו היטב ויודעת מהי צורת ההתבטאות שלו, לפיה דברים אל

 . (21-13 ורות, שלפרוטוקול 14 וד)עמ איומים

חפץ הנאשם לומר למתלוננת כי בכוונתו לפעול על פי חוק ולפנות לבית המשפט, יכול  אילו

היה לכתוב זאת במפורש ללא כל קושי, שכן ניכר כי לנאשם כושר ביטוי טוב. שעה שבחר 

בין הצדדים באותה העת, שכבר בניסוח מעורפל, ועל רקע היחסים הקשים הנאשם לנקוט 

היטב כי המתלוננת עלולה לפרש את  הסלימו עד כדי הגשת תלונות במשטרה, הוא הבין

הדברים כך שהנאשם יכול לפעול גם בדרכים לא חוקיות על מנת להשיג את מבוקשו. על 

בעיני אנשים קטנים כך ניתן ללמוד מדברי הנאשם עצמו, לפיהם דבריו יכולים להתפרש "



דרך ", ואין בידי לקבל את הסברו הדחוק והבלתי סביר של הנאשם, לפיו "דרך רגילה כלא

". כמו כן, ניתן ללמוד זאת מדברי הנאשם, לפיהם היום הוא מבין לא רגילה זה בית משפט

 (.  15-16לפרוטוקול, שורות  59" )עמוד שצריך להיות יותר זהיר"

 כי מדובר באיום.  מכאן, שבחינת הביטוי במבחן האובייקטיבי מעלה

זה, מעבר לפסיקת בית המשפט העליון שצוינה לעיל וחלקה מתייחסת לביטויים  בהקשר .96

אשר ניתחה ביטויים דומים במבחן האובייקטיבי  דומים, ניתן להפנות גם לפסיקה הבאה,

 וקבעה כי מדובר באיום:

נקבע כי אמירה של (, 16.21.36)ניתן ביום  בן צבי נ' מדינת ישראלאביב( -בע"פ )מחוזי תל

 נאשם לזוגתו, לפיה אם תסרב "הבנות יפגעו" מהווה איום. 

, פורסם בנבו(, 11.1.34)ניתן ביום  מדינת ישראל נ' בן דוד)שלום רמלה(  0991030"פ בת

נפסק כי הביטוי "זה לא יגמר בטוב זה יגמר ברע" מהווה איום באופן אובייקטיבי, ועל כן 

 הורשע הנאשם בעבירה של איומים. 

, פורסם בנבו(, נקבע כי 9.9.25)ניתן ביום  מדינת ישראל נ' פלוניבת"פ )שלום רחובות( 

 ם ועל כן הורשע הנאשם בעבירה של איומים. הביטוי "זה יגמר ברע" מהווה איו

, פורסם בנבו(, 29.9.22)ניתן ביום  מדינת ישראל נ' פלוני)שלום ראשל"צ(  1559039בת"פ 

 נקבע כי הביטוי "יראה לה מה זה" מהווה איום. 

 רכיבים "על אדם" ו"בכל דרך שהיא" מתקיימים במקרה דנן. האין חולק ש .91

, נקבע בפסיקה כי רכיב זה מתקיים בין אם מדובר באשר לרכיב הנסיבתי "בפגיעה" .99

בפגיעה שיכולה לגרום ל"נזק" מוחשי ובין אם היא נותרת ערטילאית. על כן, גם רכיב זה 

 מתקיים במקרה דנן.

באשר לרכיב הנסיבתי "שלא כדין", נקבע בפסיקה כי הכוונה היא לפגיעה ללא הצדקה   .99

כי כל פגיעה המהווה עבירה או עוולה היא מכוחה של הגנה מהותית הקבועה בדין, וברי 

 (. 010( 0, פ"ד מג)ליכטמן נ' מדינת ישראל 230099"שלא כדין" )ע"פ 

שעה שהנאשם נקט בלשון מעורפלת עת כתב למתלוננת "איתך זה לא ילך בטוב", הרי 

שביטוי זה כולל אפשרויות פגיעה שונות, לרבות פגיעה שלא כדין, ועל כן גם רכיב זה 

במקרה דנן. כאמור, אין בידי לקבל את הסברי הנאשם לפיה יש לפרש את  מתקיים

 הדברים במשמעות של פניה לבית משפט, שהיא על פי חוק וכדין. 

באשר לרכיב הנסיבתי שעניינו מאפייני האיום, קרי הערכים המוגנים, הרי שנוכח  .233

ערכים מוגנים  הלשון המעורפלת בה נקט הנאשם, דבריו כוללים אפשרויות פגיעה במגוון

 המפורטים בסעיף, לרבות פגיעה בגוף, בנכס ובשם הטוב. 

 על כן, גם רכיב זה מתקיים במקרה דנן )בחלופת "שלו"(.

הנה כי כן, כל רכיבי היסוד העובדתי של עבירת האיומים מתקיימים במקרה דנן  .232

 ביחס לביטוי "איתך זה לא ילך בטוב".

עות לרכיבי היסוד העובדתי וכן כוונה כולל מודהיסוד הנפשי בעבירת האיומים  .231

 . "להקניטו או האדם את להפחיד בכוונהכך: " בסעיף תמוגדרה

משמעות יסוד הכוונה כאן היא הצורך להוכיח מטרה או שאיפה להפחיד )להטיל אימה, 

 230099לטעת פחד מפני תוצאה רעה( או להקניט )להרגיז או להכעיס( את האדם )ע"פ 

הנ"ל(. נקבע בפסיקה כי לצורך הוכחת הכוונה האמורה די במודעות ברמה גבוהה  ליכטמן



של הסתברות כי היעד של הפחדה או הקטנה יתממש עקב איומו, גם אם אין לו שאיפה 

 לכך. 

סבורני כי בשים לב לסכסוך הקשה בין הנאשם לבין המתלוננת וליחסים הקשים מאוד 

יה מודע לכל רכיבי היסוד העובדתי וכן שלח את כי הנאשם הביניהם באותה העת, הוכח 

חיד את פבידיעה ברמה גבוהה של הסתברות, ואף בשאיפה, שהמסרון יהמסרון הנדון 

 קניט אותה. המתלוננת, או לכל הפחות י

סוג של חוסר אונים, אתה לא יודע מה חשה "על כך ניתן ללמוד מדברי המתלוננת, לפיהם 

 (.  22-24לפרוטוקול, שורות  14" )עמוד לא ילך בטוב יקרה מחר, אתה לא יודע מה זה

גם מדבריו שלו עצמו, לפיהם היה מודע וכוונתו הנאשם מודעות כמו כן, ניתן ללמוד על 

, שכלל אף תלונות הדדיות ביחס היטב לעצמת הסכסוך בינו לבין המתלוננת באותה העת

וכן ידע כי המתלוננת מגדירה למעשים בלתי חוקיים וטענות קשות מצד המתלוננת כלפיו, 

לפרוטוקול,  14את המסרונים שלו כשליליים ופירשה דברים שלו בצורה מאיימת )עמוד 

(, ואף ידע שהיא יכולה לפרש את המילים "איתך זה לא ילך בטוב" כ"לא דרך 6-26שורות 

תן רגילה". כמו כן, הנאשם אישר שהוא מבין שהיום עליו "להיות יותר זהיר". על כן, ני

לקבוע כי בעת שהנאשם כתב למתלוננת באופן מעורפל "איתך זה לא ילך בטוב", הוא ידע 

ברמה גבוהה של הסתברות שהמסרון יטע בלבה פחד מפני תוצאה רעה וירגיז או יכעיס 

 אותה, והוא אף שאף לכך.  

הכולל את הביטוי "איתך זה לא ילך  ביחס למסרון אני קובע כי,אשר על כן,  .230

כחו במקרה דנן כל יסודות עבירת האיומים, ברמת הוכחה של מעל לכל ספק בטוב", הו

 . ועל כן יש להרשיע את הנאשם בביצוע עבירה זו סביר,

 

 ?הטרדהמגבשים עבירת  אלו האם שני מסרונים

לטענת המאשימה שני המסרונים הנדונים מגבשים גם את עבירת הטרדה  .234

 באמצעות מתקן בזק.

 מגדיר את עבירת ההטרדה וקובע:לחוק התקשורת,  03סעיף  .235

 ,לפגוע כדי בו שיש באופן בזק במיתקן המשתמש"

 דינו ,כדין שלא להרגיז או חרדה ליצור ,להטריד ,להפחיד

 ".שנים שלוש מאסר -

"המשתמש במיתקן בזק". נוכח  –היסוד העובדתי בעבירה זו כולל רכיב התנהגותי  .236

הודאת הנאשם בשליחת שני המסרונים הנדונים למתלוננת, הרי שאין חולק כי יסוד זה 

 מתקיים במקרה דנן.

 או חרדה ליצור ,להטריד ,להפחיד ,לפגוע כדיהרכיב הנסיבתי "באופן שיש בו  .231

", פורש בפסיקה כמחייב שילוב של שימוש פיסי מטריד במכשיר, כגון כדין שלא להרגיז

שימוש תדיר ורב, שימוש בשעות מסוימות, שימוש הפוגע באורח חייו של הנמען, עם תוכן 

מטריד. על כן, בדרך כלל, אין די בכך שמדובר בתוכן מאיים בלבד על מנת שרכיב נסיבתי 

יפית, עבירת האיומים בחוק העונשין. שעה זה יתקיים, שכן לצורך כך ישנה עבירה ספצ

שהמאפיין הפיסי של השימוש במכשיר אינו ניכר, יש צורך בתוכן מטריד במיוחד על מנת 

שתתגבש העבירה, ולהפך. הטרדה הוגדרה כיצירת אי נוחות, המסיחה את דעתו של אדם 



רע"פ מענייניו וגורמת לו מבוכה, דאגה, בלבול, והתעסקות בנושא ההטרדה. ראו: 

מדינת )מחוזי ת"א(  13969033, וע"פ 13( 1, פ"ד ס)הראר נ' מדינת ישראל  23461030

 . פורסם בנבו(.11.5.31)ניתן ביום  ישראל נ' ברוך

כאמור לעיל, יש לזכות הנאשם מהעבירות המיוחסות לו בנוגע למרבית המסרונים  .239

דועים שאליהם ניתן המצוינים בכתב האישום, כך שבסופו של יום נותרו שני מסרונים י

 להתייחס קונקרטית. 

על כן, לא ניתן לקבוע כי במקרה דנן מתקיים מאפיין פיסי של שימוש מטריד במכשיר, 

שימוש תדיר ורב, שימוש בשעות בעייתיות מסוימות, או בשימוש  שכן לא הוכח שמדובר ב

שם הודה פיסי שפגע באורח חייה של המתלוננת. ברי כי אין די בשני המסרונים שהנא

 בשליחתם כדי לבסס את המאפיין הפיסי של שימוש מטריד במכשיר.

המתלוננת אמנם גם העידה בעדותה מזיכרונה על מסרונים שקיבלה מהנאשם בתקופה 

הרלוונטית, ואף טענה שרצתה וביקשה להפסיקם, אך היא לא פרטה באופן מספק נתונים 

נעשה שימוש בשעות בעייתיות או  אודות כמות המסרונים ותדירותם, והיא לא טענה כי

באופן שפגע מהותית באורח חייה. כמו כן, מכתב האישום עצמו עולה כי הייתה הפסקה 

ארוכה, בת מספר חודשים, בשליחת המסרונים, באופן שאינו מתיישב עם מאפיין פיסי של 

 הטרדה. המתלוננת אף לא ידעה להצביע על הודעה או מסרון בהם ביקשה מהנאשם לחדול

משליחת ההודעות או שאמרה לו שהוא מטריד אותה, והמאשימה לא הביאה ראיות 

משליחת נוספות בעניין זה, ומנגד הנאשם הכחיש שהמתלוננת ביקשה ממנו שיחדל 

כן, ללא הוכחת עצם שליחתם ותוכנם  (. על25-21לפרוטוקול, שורות  55ההודעות )עמוד 

קשה להסתפק בעדותה של המתלוננת של מרבית המסרונים המפורטים בכתב האישום, 

 על מנת לבסס את המאפיין הפיסי של הרכיב הנסיבתי האמור. 

באשר למאפיין התוכן, בחינה של שני המסרונים שהנאשם הודה בשליחתם מעלה  .239

כי לא עולה מהם בבירור תוכן מטריד, ובוודאי לא תוכן מטריד במיוחד. שני המסרונים 

ות ..., ואף אם הם כוללים אמירות לא ראויות, עוסקים בסכסוך בין הצדדים אוד

מתריסות, מכעיסות ואף אמירה אחת המהווה איום, לא ניתן לומר שתוכן המסרונים 

הללו הוא מטריד במיוחד, באופן בו הם יצרו אי נוחות, שהסיחה בצורה מהותית את דעתה 

, והתעסקות של המתלוננת מענייניה וגרמה לה, בצורה ניכרת, למבוכה, דאגה, בלבול

בנושא ההטרדה. יש לזכור כי המתלוננת לא הגישה את תלונתה כנגד הנאשם מיד לאחר 

קבלת המסרונים הנדונים, אלא היא עשתה זאת רק לאחר שהתחוור לה שהנאשם הגיש 

נגדה תלונה בגין ..., ולדבריה היא ראתה דווקא בעצם הגשת התלונה נגדה כהטרדה 

ונה מצדה. כאמור, אין די בכך שמדובר בתוכן מאיים המרכזית שהצדיקה את הגשת התל

בלבד על מנת שרכיב נסיבתי זה יתקיים, שכן לצורך כך ישנה עבירה ספציפית, עבירת 

 האיומים, שבה יורשע הנאשם.

המתלוננת אף העידה מזיכרונה אודות תוכנם של חלק מהמסרונים. המתלוננת אכן טענה 

מאיימים בעיניה. עם זאת, המתלוננת גם אישרה כי חלק מהמסרונים היו מטרידים ואף 

שחלק ניכר מהמסרונים נסוב סביב הסכסוך בעניין ... ושזו הייתה דרך ההתקשרות 

המרכזית ביניהם בעניין זה, ואישרה שגם היא הייתה שולחת הודעות בעלות תכנים לא 

תה שמה את עיקר הדגש על התכנים המאיימים לטענ המתלוננתכן קלים לנאשם. כמו 

, יש לזכור כי למעט שני המסרונים שהנאשם הודה ופחות על אלמנט ההטרדה. בנוסף



בשליחתם, יתר המסרונים עליהם דיברה המתלוננת נשלחו זמן רב טרם הגשת התלונה, 

וננת באופן שאינו מתיישב עם תחושת מוטרדות מצד המתלוננת, וכאמור הסברי המתל

שלא ניתן להתייחס לכך בעניין עיתוי הגשת התלונה לא היו משכנעים. על כן, בשים לב 

, לא ניתן לקבוע כי עדות ושלגביהם זוכה הנאשםלתוכן המסרונים המפורט בכתב האישום 

ין התוכן המטריד של הרכיב הנסיבתי האמור, ובוודאי המתלוננת מבססת את מאפי

 טריד במיוחד.שאינה מבססת קיומו של תוכן מ

 ליצור ,להטריד ,להפחיד ,לפגוע כדיאשר על כן, הרכיב הנסיבתי "באופן שיש בו  .223

 " אינו מתקיים במקרה דנן. כדין שלא להרגיז או חרדה

 למעלה מן הצורך, אדרש גם לבחינת התקיימותו של היסוד הנפשי במקרה דנן.  .222

לצד כוונה להטריד. כוונה היסוד הנפשי של עבירת ההטרדה כולל מודעות ליסוד העובדתי 

 להטריד קיימת שעה שאין מטרה לגיטימית לשימוש במכשיר. 

במקרה דנן, ביחס למסרונים שהנאשם הודה בשליחתם, אין חולק כי הנאשם היה מודע 

 לשימוש במכשיר. 

עם זאת, נותר ספק סביר באשר למודעות הנאשם לרכיב הנסיבתי, ובעיקר נותר ספק סביר 

אשם להטריד. הנאשם טען למן תחילת הדרך כי המטרה העיקרית של באשר לכוונת הנ

(, וגם 2-0לפרוטוקול, שורות  53התקשורת שלו עם המתלוננת הייתה הסדרת ... )עמוד 

זו עולה גם מתוכן המסרונים שהנאשם הודה המתלוננת אישרה זאת למעשה. עובדה 

(. אין 2נ/... )לו ישיבה בשליחתם, ומכך שאכן התקיימה בסמוך לאחר שליחת מסרונים א

חולק כי זוהי מטרה לגיטימית. על כן, אף אם המסרונים כתובים בלשון לא נעימה ובאחד 

 מהם אף נכלל איום, לא ניתן לומר שלנאשם הייתה כוונה להטריד את המתלוננת.   

 מכאן, שהיסוד הנפשי של עבירת ההטרדה אינו מתקיים במקרה דנן.

המאשימה לא הצליחה להוכיח למעלה מכל ספק סביר אני קובע כי הנה כי כן,  .221

לחוק התקשרות, ועל כן יש  32את התקיימות כל יסודות עבירת ההטרדה לפי סעיף 

 .לזכות את הנאשם מעבירה זו

 

 סוף דבר

 לחוק העונשין 452פי סעיף את הנאשם מביצוע עבירת איומים, על  אני מזכה .220

לחוק התקשורת, המיוחסות  32ומביצוע עבירת הטרדה באמצעות מתקן בזק על פי סעיף 

לו בכתב האישום המתוקן, בנוגע לשליחת המסרונים המפורטים בכתב האישום המתוקן 

למתלוננת, וזאת למעט מביצוע עבירה של איומים בנוגע למסרון אחד, לגביו החלטתי 

 .כמפורט להלן להרשיע את הנאשם

לחוק העונשין, וזאת  452אני מרשיע את הנאשם בביצוע עבירה של איומים, לפי סעיף 

מאוד רציתי ללכת בטוב , ובו כתב בין היתר "...ביחס למסרון ששלח למתלוננת ביום 

 ."נראה לי שאיתך זה לא ילך בטוב

 

 

דין  , ובהתאם לכך ניתנה הכרעתבתיק זה ניתנה החלטה לפיה התיק נשמע בדלתיים סגורות

 . בדלתיים סגורות האסורה לפרסום



חרף זאת, נוסח זה מותר לפרסום, כשהוא ללא שמות הצדדים ובהשמטת פרטים מזהים ופרטים 

 .הצדדים ומשפחתם שיש בהם משום פגיעה בפרטיות

 

 

 , בהעדר הצדדים.1321דצמבר  11, ט' טבת תשע"חהיום,  נהנית

 

 

   

               

 
 

 

 
 

  שופט,  גת ירון


