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ראיות.מחוסרהחקירהתיקסגירתעלעררבזאתמגיש,1/8/2021מיוםבתלונה519079/2021בתיקהמתלונןהח"מ,
ליוםעדהעררלהגשתארכהעלהמדינהבפרקליטותערריםמחלקתהחלטתהתקבלה19/10/2021ביוםכייצוין

).זהמכתבבסוףמצורף(2/1/2021

לאפשרטרחהלאהמשטרהיחידתוכיממצהשאינהבצורהנעשובתיקהחקירהפעולותכיהמתלונןיטעןבתמצית
לעבירותוהרקעבנסיבותהןמשמעותי,ציבוריענייןבתיקכן,כמוסבירה.בצורהבתיקהראיותמלואאתלהגישלמתלונן

שמטהחייו,בנסיבותנוספיםואנשיםבמתלונןלפגועשינסואחריםגורמיםאולמאיימיםביחסעתידפניצופהבמבטוהן
דומיםתיקיםרקעועלהציבוריהאינטרסהקיים,הראיותבחומראףמקרה,בכלהאישום.כתבהגשתלעברהכףאת

שהיאכפיותפעלהחקירהאתתמצהישראלשמשטרתככלוחומרקלאישום,כתבלהגישישכיהמתלונןסבורמהעבר,
מחוייבת.

השתלשלות הדברים

באתרפרסומיםלהסירחפץהואכיהשתמעשמהןבשיחותלמתלונןהחשודפנההבוקרמשעותהחל1/8/2021ביום.1
מטרידיםקשים,ביטויםהכוללותב-ווטסאפ,ובהמשךSMSב-תחילההודעות,לשלוחהחלבמקבילהמשפט.תולעת

באותועודהמתלונןאתלרצוחמעונייןהואכיוהבהירשובצלצל18:00השעהבסביבותהמתלונן.נגדומאיימים
תמציתיתבצורהמקוונתתלונההגישובמקביל,100למוקדהמתלונןפנהזהבשלבושוב.שובכךעלוחזרהיום,

מוקדמולבמקבילנוהלושהדבריםובהינתןלחייווהמיידיהממשיהחששבהינתןוזאתישראלמשטרתבאתרבמיוחד
הסיור.ויחידות100

משטרתעםמשוחחושובשובהמתלונןכאשרלציון,ראשוןלתחנתאביבתללבתחנתביןהתיקנדדשעותבמשך.2
הודעות.ובעשרותשהוקלטו,שיחות,בעשרותמדוברכילהםומתארהסיור,ובמערך100במוקדונציגיה,ישראל
החקירותלמערךהמתלונןצלצלבהמשך,המתלונן.כךעלעודכןהלילהובהמשךהחשודנחקרשעות6כ-לאחר

והודעותשיחותאותןשלתיעודבידוישוכיהחקירותממערךקשרעמויצרוטרםכיוהבהירלציוןראשוןבתחנת
לאשהמתלונןוביקשומיטביתבצורהמטופלתהחקירהכיהשיבוראשוןבתחנתאךהחקירה,לצורךנחוץוהדבר

יתערב כיצד לנהל את החקירה.

החשוד.שללדיןלהעמדתומספיקותראיותנמצאומשלאהתיקאתלסגורהוחלטכיהמתלונןהתבשרלכך,בהמשך.3
לפיכך פנה לקבלת חומרי החקירה ועיין בהם, כשאלה כוללים דוח פעולה של מערך הסיור ותיעוד חקירת החשוד.
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החשדות

ושידורים),(בזקהתקשורתלחוק30סעיףלפיהטרדהשללעבירותחשדעלללמודניתןהמתלונןתלונתמקריאת.4
בהתאמה.,1977תשל"ז-העונשין,לחוק428ו-192סעיפיםלפיבאיומיםוסחיטהואיומים1982תשמ"ב-

עבירהלביצועחשדמייחסראשון,לתחנתהתיקעברטרםאביבתללבבתחנתשנערךהתלונה,קבלתאישורקריאת.5
לפיאיומיםשלועבירה1982תשמ"ב-ושידורים),(בזקהתקשורתלחוק30סעיףלפיבזקמתקןבאמצעותהטרדהשל

.1977תשל"ז-העונשין,לחוק192סעיף

החומריםגםוכךותמציתיקצרלקוני,העבירות,ביצועכדיתוךשהוגשההמקוונתהתלונהנוסחהדבריםמטבע.6
נציגילביןהמתלונןביןשנערכוטלפוניותשיחותבמסגרתיום,אותובמהלךעודזאת,עםיחדשצורפו.והראיות
זהובכללרבותראיותברשותוכיהמתלונןהבהירלציון,ובראשוןבת"אהסיוריחידותזהובכללישראלמשטרת
רקצורפהעצמהלתלונה(כאשרשנערכוהטלפוןשיחותוהקלטתשנשלחוהודעותהשיחות,יומןשלמסךצילומי

הקלטה אחת).

אתלרשותםלהעבירוביקשלציוןראשוןבתחנתהחקירותלמחלקתהמתלונןפנההחשוד,חקירתולאחרבהמשך,.7
הראיות, אך אלה סירבו להצעה זו וביקשו לא להתערב בחקירה.

אישמעולםולמעשההעבירותעלהמשטרהבתחנתמפורטתעדותלמסורהמתלונןהתבקשלאשלבבשוםכייובהר.8
ממחלקת החקירות לא יצר קשר עם המתלונן מאוחר לאותו יום.

חקירת החשוד

והשיבלמתלונן,שובצלצלובהמשךאיומיםעםנאצההודעותשלחכילאשריכולהאםהחשודנשאלהחקירהבמהלך.9
בתביעההעליוןהמשפטלביתעדהמתלונןעםיגיעשהואהחשוד),לטענת(כךשאמראלאבאיומיםמדוברלאכי

אזרחית כי המתלונן פוגע כביכול בחוק יסוד האדם וצנעת הפרט.

תגובתאותו.לרצוחמתכווןשהואלווהודיעלמתלונןשובצלצלכיעולההחקירהמחומרכיבחשודהוטחבהמשך.10
החשוד הייתה "לא היה ולא נברא".

רק לאחר מכן, הושמעה לחשוד ההקלטה ואלה עיקרי הדברים הרלוונטיים מתוך ההקלטה



חשוד: "אני מבקש ממך…"

מתלונן: "אני מבקש שתפסיק לצלצל"

חשוד: "אני לא אפסיק! אני לא אפסיק! אני לא אפסיק! (לא ברור) למשטרה!, אתה תוריד את זה!"

מתלונן: "אם לא תפסיק אני אעביר את זה למשטרה, אז תשקול מה אתה מעדיף"

אניאותך!רוצחאניעליך!מתאבדאניאליך,באאנילקבר!אותךאורידאנילמשטרה,זהאתתעביר"אתהחשוד:

אתתסירלאאתהאםאותך!רוצחאנילמשטרה,עכשיולךאותך!רוצחאניברור)(לאבאאניהיוםאותך!רוצח

זה, אתה תהרוס לי את החיים, אני ארצח אותך!"

ובתגובה טען החשוד "אני אומר לו פה אני אצחצח אותך, אני אתאבד עליך, זה משפטית".

אי מיצוי החקירה

הראיותלגיבושמהותיענייןהמשפט,תולעתבאתרהפרסוםהסרתלביןהאיומיםביןהקשרעלנחקרלאכללהחשוד.11
בדבר עבירות של סחיטה באיומים.

במהלךשצלצלהטלפוןשיחותיומןעםעומתלאזהובכללהטרדה,שלעבירותלביצועחשדעלנחקרלאכללהחשוד.12
והודעותSMSהודעותבאמצעותגםכמובןנעשתהזוהטרדהבפרט.למתלונןלפנותלאשהתבקשולאחרבכלל,היום

ווטסאפ וגם על כך לא נחקר כלל.

בהודעותחלקהבטלפון,שחלקהארוכה,מסכתמתוךבלבדאחדאיוםעלנחקרלאיומים,בחשדלחקירתובאשר.13
לביתבתביעהאיוםעלומביכהשקריתגרסהסיפקעליו,שנחקראיוםאותולגביגםקוליות.בהודעותוחלקהטקסט

צורהבשוםמתיישבשלאדבראותך"אצחצח"אניאמרכיטעןההקלטה,אתששמעלאחרבהמשך,העליון.המשפט
החשוד,שהעלהזוטענהגםבנוסף,שיש.צורהבשוםהסברלהיותיכולולאאותך"ארצח"אניהביטוישלהמצלולעם

אתיורידכיומאיימותחוזרתמאמירותומתעלמתבסופהשנשמעאחדלביטוימתייחסתההקלטה,בושהוטחהלאחר
המתלונן לקבר וירצח אותו.

לאהמשטרהכייובהרזהולעניין,13פיסקהואח'וייסנ'ישראלמדינת 1678/01ע"אראוהמשטרהשלחובתהעל.14
מצויאשרבראיותחוסראותואתופסול,מלאכותיבאופןיצרה,ובכךהמתלונן,תלונתאתלחקורחובתהמילאה

בליבת ההחלטה שלא להגיש כתב אישום.

ראיות מספיקות

פרקליטלהנחייתהמתלונןיפנהזהלענייןלדין.להעמדהמספיקותראיותהעדרבשלנעשתההחקירהתיקסגירת.15
המשפטבביתשנקבעוולמבחניםאשמה""העדרובעילתראיות""חוסרבעילתתיקיםסגירתשעניינה1.3מס'המדינה
.ואח'המדינהפרקליטותנ'ואח'יהב2534/93בג"ץזהובכללהעליון

ונדרשתהמתלוננים,טענותשלהעובדתיהיסודבבירורהמשטרהחקירתנדרשתבהםרביםממקריםלהבדילכייובהר.16
במקרהשכזהקושיכלאין),המדינהפרקליטותנ'פלונית3194/21בג"ץ(ר'גרסאותולהעדיףלהכריעהמשטרה



אינושהחשודבתיק,הראיותהןהחשוד,אתלחקורהמשטרהאתשהובילועובדתיותטענותאותןפניו,עלשבפנינו.
ההקלטהתוכןאתהכחישלאאךמשפטי,הליךבנקיטתאיוםעלמופרכתגרסההציגחקירתובתחילתאומנםמכחיש.

טענותיתרגםכךהראיה.במהימנותפוגעיםלאבהמשךוטיעוניובתוכנהמודהלמעשההואובכךלושהושמעה
בעקבותהראיותמהימנותאועוצמתבתוקף,פגםאומחלוקתכלואיןמיטבית,בצורהמתועדותכולןהןהמתלונן,

החשוד,חקירתלהצדיקכדיהמתלונןידיעלשנטענובראיותישכיהחוקרתהיחידהסברהאםלפיכךהחשוד.גרסת
כיתסבורשהמשטרהסבירזהאיןאישום.כתבלהגישמקוםשהיההריההקלטות,אתמכחישלאשהחשודובהינתן

דיבכךשאיןהחלטהלכדיתגיעוהעובדותהטענותבכלהודאתוובהינתןחשוד,לחקירתמספיקבהליךהראיותרף
ראיות להגשת כתב אישום, שכן אם כך הדבר מדוע בכלל לזמן את החשוד לחקירה.

כלפיומאיימיםקשיםתכניםהחשודהשמיעובהןהמתלונן,ידיעלשנענוטלפוןשיחות5כוללהראיותחומרכייובהר.17
הואכאשרנוספותפעמים10עודצלצלאליו,לפנותלהפסיקמהחשודהמתלונןבמפורששביקשלאחרהמתלונן.

אתהחשודלהטרידהחלשלו,הטלפוןבמספרנענהלאכאשרלשיחות.לענותמבליהמתלונןידיעלושובשובנדחה
המתלונן גם ממספר טלפון נוסף שהחזיק.

אתם.האנושיהמין"חלאתכמוביטויםזהובכללומטרידמאייםקשה,תוכןבעלותSMSהודעותשללנשלחובמקביל.18
את"כלב.למצואאפשרעודאמן).להיותאמור(היהאמי"בדלתאצלכםידפוקשהשטןאנשים,שלהדםעלרוקדים

מתהקבר,עללךלרקוד"מתהחשודמשאלותביןהיום."אמןשתשרף,זבל,אותך,להרוסיגדישאניהחייםכל
להתפלש לך בדם".

חלקןווטסאפ,הודעותמעטותלאשעותבמשךלמתלונןלשלוחעברSMSבהודעותהשימושאתהחשודמשמיצה.19
כתובות וחלקן מוקלטות. בין היתר כתב את הדברים הבאים (כל הטעויות במקור):

"ואתה?

נאצי

גרמני

סחבה"

"הכל טוב. אני אתפלל נפילתך כל בןקר מאתה ועד יום מותי או מותך.."

בהמשך ולאחר הודעה קולית שנשלחה כתב

"אני פה מאיים עליך

בואנה אשכרה זונה שמחכה שיבואו יזיינו אותה

זזה מה אתה

אתה הומו?

זזהווו… אז זה הקטע

אנסו אותך בילדות כניראה…

אז יש ריגקטים

שיאנסו אותך כושים הלוואי



שורה תחתונה. אתה תשלם ביוקר.

זה הבטחה"

ואז שוב הודעה קולית ואחריה

"תקשיב פה שרמיט

איום

מאמין שיש לך גישה לעוד מידע..עלי. אחרי שתראה, תבין. אתה תבין שאני לא איזה ילד.. ושאתה הסתבכת"

עוד אפשר למצוא בהודעות

עכשיואתהתדאג."אלכןאחריוקצתהחיובי"במובןולאןנפלאותניסיםלךזומםאניאחי.עליךמתכנן"אני
פרןייקט, אני עליך"

שראויסברהלאגםוהמשטרהעמםעומתלאהואהחשוד,אתלחקורשלאבחרהשהמשטרהתכניםכולםאלה.20
לאפשר למתלונן להגישם לתיק.

האמצעימהלבררוביקש,2021בדצמבר14ביוםהמדינהבפרקליטותהערריםלמחלקתפנההמתלונןכייצוין.21
במחלקה,התיקקבלתעםכינמסרהערריםממחלקתקבצים).שלרבבאוסףמדובר(שכןהראיותלצירוףהמתאים

תישלח למתלונן הודעה בעניין - ותהיה באפשרות המתלונן לצרף את חומר הראיות.

העניין הציבורי

שלהציבוריכובעורקעעלאלאעסקיסכסוךאוזוגיענייןשכנים,סכסוךשלהמוכרותבנסיבותאינםהאיומים.22
המתלונן, כמייסד עמותת התמנון המפעילה את אתר תולעת המשפט.

לציבור,המשפטבתימערכתהנגשתלקידוםתקדיםחסריתוצריםועםמובהקותציבוריותמטרותבעלבמיזםמדובר.23
משמעותיתתרומהתורםהפרויקטכן,כמומשפטיים.הליכיםשללתוכנםבגישהואחריםפיננסיםחסמיםהסרת

מכללות,אוניברסיטאות,עםפעולהשיתופישלשורהוכוללבישראלהאמפיריהמשפטיהמחקרשלופיתוחלקידומו
מכלעיתונאיםשלנרחבאוסףשלהעיתונאיתלעבודתםמסייעהפרויקטכילהוסיףראויתקשורת.וגופימחקרמכוני

(פנייתהעיתונאיםארגוןגםובשמםעיתונאיםאותםמעידיםכךועליום-יומי,כמעטבאופןבישראלהתקשורתכלי
.הארגון מצורפת כנספח להודעת דוא"ל זו)

נגדשבוצעואלימותבעבירותהענישהמדיניותשעניינה9.9מס'המדינהפרקליטהנחייתמתוךלצטטראויזהלעניין.24
1עיתונאים:

זכותםעללשמורבצורךובהתחשבהדמוקרטית,בחברהוהעיתונותהתקשורתשלהחשובבתפקידה"בהתחשב
ועל יכולתם של עיתונאים לדוווח על התרחשות באורח חופשי ולהביע דעותיהם ללא כל חשש…".

אותה,המנחיםוהרציונליםההנחיהשליסודותיהאךענישה,להחמרתבבקשהעוסקתההנחיהכאמורזהבעניין.25
ציבוריתחשיבותבעלותלפיעלויותיותרחזקההגנהלהעניקאקטיביבאופןנדרשתהאכיפהמערכתלעניינו.תקפים

לשאלתכמובןועדלדיןההעמדהמדיניותהחקירה,דרךהתלונה,הגשתמשלבעיתונאית,זהובכללוחברתית,
הענישה. אין הגנה על צד בסכסוך עסקי כהגנה על עיתונאי או בעל תפקיד ציבורי, בתוך או מחוץ לגופי השלטון.

1 https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/09-009-00/he/s-a-guidelines_009.9.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/09-009-00/he/s-a-guidelines_009.9.pdf


החקירהבתיקולטפללחקורבבואהישראלמשטרתעלמטילשהואובחובותהציבוריבאינטרסהשלובנוסףהיבט.26
מערכתהןאלאוחולף,נקודתיאירועשלתוצאהאינםוהלחציםהאיומיםעתיד.פניצופהלמבטמתייחסשבנדון
גורמישלמפורשתאמירהללאהמשפט"."תולעתהלגיטימיהפרויקטהפעלתסביבומתחזקתשהולכתלחצים

לפגיעהוהמעברהאיומיםלהתממשותהסיכויובעקבותיהםהאיומים,ויגברוילכובישראל,והמשפטהתביעההחקירה,
חשיבותרקההליכיםבמיצויאיןלפיכךהעמותה.מייסדישלהסובייקטיביתהביטחוןתחושתשחיקתגםכמובפועל,
האיומיםעםובהתמודדותעתידפניצופהבמבטחשיבותגםלוישאלאבפרויקט,הציבוריהערךשלהרוחביבהיבט

הצפויים וההסלמה שלהם ככל שלא יהיה שינוי.

מקרים דומים בהם הוגשו כתבי אישום

איומיםבגיןהמשפט),בתולעת(פורסםגלאנךנ'ישראלמדינת41381-11-21בת"פאישוםכתבהוגשלאחרונהרק.27
נרשםבההחברתיתברשתהודעההכלבסךכוללותהאישוםבכתבהמתוארותהעובדותגולן.מאיהכנסתחברתעל

לא., הא ותו"מרוקאית זבל הייתי דורס אותך וחוזר ברוורס"

פחותבנסיבותבהרשעותהסתיימוואףאישוםכתביהוגשובהםתיקיםשלשורהמגלהנבו,שלהענישהבמאגרעיון.28
חמורות מהמקרה שבפנינו.

לינקראריהנ'ישראלמדינת19534-08-14בת"פהמשפטביתשלדינולפסק1סעיףמתוךלדוגמהכך.29

בזקמתקןבאמצעותהטרדהשלבעבירותמתוקןאישוםבכתבטיעוןהסדרובמסגרתהודאתופיעלהורשעהנאשם

העונשין,לחוק192סעיףלפיואיומים,1982התשמ"ב-ושידורים),(בזקהתקשרותלחוק30סעיףלפי

"החוק").(להלן:1977תשל"ז-

רשותמטעםגבייהכנציג"המתלונן")(להלן:ביטירונןמרשימשהרלוונטיתבעתהאישום,בכתבהמפורטפיעל

משפטיים".שירותים"ביטיבמשרדהתפעולכמנהלשימש"אריאל")(להלן:אביטלאריאלומרוהגבייה,האכיפה

תפקידםמילויבמסגרתהנאשםשלקטנועואתאחרעםיחדהמתלונןעיקלהנאשם,שלחובבעקבות7.1.14ביום

אזיין"אנילוואמרשברשותוהניידהטלפוןממכשיריאחדבאמצעותלמתלונןהנאשםהתקשר24.2.14ביוםכדין.

אותך אני אלך איתך עד הסוף". בנסיבות אלה, ניתק המתלונן את השיחה.

לךאעקוראניאותךאתפוס"אנילוואמראחרניידטלפוןמכשירבאמצעותלמתלונןהנאשםשובהתקשרבהמשך

ומשזיההשבמשרד,לטלפוןהנאשםהתקשרבהמשךהשיחה.אתבשניתניתקוהמתלונןמהגולגולת"האףאת

לושיעבירהנאשםממנוביקשאזאואריאל,לוענהבשניתהנאשםמשהתקשרהשיחה.אתניתקקולו-אתהמתלונן

בהמשךאליך".אבואאניאותךאזייןאניאותךאפתח"אניהנאשםלואמרלבקשתואריאלומשסירבהמתלונןאת

להרגיזאוחרדהליצורלהטרידלהפחידלפגוע,כדיבושישבאופןפעמיםשלרבמספרלמשרדהנאשםהתקשר

שתיאתלךאוציאואניאליךאבוא"אנילמתלונןהנאשםאמרלנאשםהמתלונןמשהתקשראלהבנסיבותכדין.שלא

העיניים".

צינקאושרנ'ישראלמדינת  35105-06-13בת"פהדיןגזרמתוךאחר,במקרה.30



על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן, הורשע הנאשם בעבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק.

₪.150שלסכוםלוישיבכימכרו,שהינומהמתלונןהנאשםדרישתזופרשהשלעניינה

לולהחזירלמתלונןכדאיוכיאותוימצאשהואלוידועכילווכתבבפייסבוקלמתלונןהנאשםפנה4.6.13בתאריך

יחזירלאואםביניהםהצחוקנגמרבכךכילוהודיעעודהביתה.אליויגיעבבוקרמחרכן,יעשהלאאםכיהכסףאת

לו תשובה, יתפוס אותו מחר.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון וביקשו כי אכבד אותו.

בהרשעהשהסתייםאל-רםנ'ישראלמדינת23954-10-09בת"פשאירעאתהמפרטיםלעונשהסנגורטיעונימתוך.31

התקשרעליו.שהתלונןאזרח,כלפייאה,לאבאופןהנאשםהתנהגבומכוערבאירועמדובר"...לעונש:הסנגור

אליו ואיים עליו ולמעשה הטריד אותו ביום נתון, מס' פעמים, והכל על רקע שהיותו אזרח התלונו עליו".

כתבהוגשכןגםארניה,רפיכיום,השלוםהמשפטביתושופטדאז,לפועלהוצאהויו"ררשםאויםבהאחרתבפרשה.32
שוורץנ'סבאכפרתביעותשלוחתמ.י.2427-07בת"פהדיןפסקמתוךהבאיםהדבריםיסודעלאישום

ההוצאהויו"רהרשםכב'שללביתוהנאשמתהתקשרהבערב9.10.07בתאריךהאישום,בכתבלאמורבהתאם

אמרהבוקרבאותובפניושהתקייםדיוןרקעועלארניה,רפידאז),(כתוארובראשל"צהשלוםמשפטבביתלפועל

כי "ישלם את הסכום שקבע וילך לבית הסוהר".

כזהלהיותחייבאתה"למהואמרה:ארניההרשםכב'שללביתושובהנאשמתהתקשרהמכן,לאחרדקותמספר

אטום?" ועוד הוסיפה ואמרה לאחר שכב' הרשם הציע לה להפסיק להתקשר: "למה?! אני לא מפחדת ממך".

הנאצילבעלהשתאמרלאשתו,ואמרההרשםכב'שלבביתולטלפוןהנאשמתשובהתקשרהמכן,לאחרכשעה

שצריך לחסל אותו , ועוד אמרה: "תגידי הוא בכלל יהודי?"

מיקונ'ישראלמדינת11834-11-14מת"פשעולהכפיבירושלים,הרוסיםבמגרשסוהרעלאייםעצירנוסףבמקרה.33
מרלי



בירושלים.הרוסים"ב"מגרשהמעצרבביתעצורבעודו,7.6.14ביוםהתרחשהנאשםשלהרשעתומושאהאירוע

כינקבעהדיןבהכרעתאותך".שיהרגואדאגואניבחוץניפגש"אנחנועליוואייםהוסיףוכןסוהרקיללהנאשם

והובלהסוהרבתישירותשלצוותאנשימספרבידיממנוהוצאכאשרוהןבתאושההכאשרהןוקיללאייםהנאשם

תאמהכינקבע(שלאמצדוסובייקטיביתאמונהרקעעלבאההנאשםשלהתנהלותוכישםנקבעעודהבידוד.לתא

להתקשרלנאשםאפשרותמתןהשהההסוהרכישסברמשוםוזאתלו,שהגיעוזכויותקיבללאכיבפועל)המצבאת

בטלפון.

נחקרשעליהםמאלהחמוריםשאינםאיומיםבגיןאישוםכתבישללהוגשוכימגלההחדשותבאתריקצרהסקירהגם.34
בפועל החשוד, כל שכן בגין שלל הפעולות שעשה.

האמירותבגיןוויסדנההחדשות,חברתכתבתעלאיוםבעקבותשהוגשאישוםכתבלמצואאפשרלדוגמהכך.35
2הבאות:

"טפו יכלבה, בשבת הזאת תשרף לך כל המשפחה"

"יבתשל זונה גם איתך נבוא בחשבון"

3כתב אישום נוסף הוגש בגין איומים על העיתונאי חיים אתגר, על בסיס האמירות הבאות:.36

אותךארדוףשאניודעהשטןעםמתעסקשאתהודעממךמתרגשלאממששאניודעאחרייךעוקבשאני"דע
לעולם ועד ואתבע אותך ואת אשתך. חיים אני מאוד מאוד מחכה, אתה כלום"

4דברים ברוח זו שהופנו כנגד שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, גם הם התגבשו לכדי כתב אישום:.37

בבתילחסןשלאתיסוגילאאםשלך.במשפחהפגיעהלפניביטוןשאשאהחינוךלשרתאחרונהוהתראה"אזהרה
פגיעהלפניאחרונהואזהרההתראההייתהביריות,מהביתבצאתוראשוןביוםשחוסלשלך,האישיהעוזרהספר,

במשפחה שלך. לתשומת ליבך, אנחנו לא מדברים, אנחנו מחסלים אנשים ורוצחים אותם."

סיכום

השיחותמאוסףהחלאישום.כתבלהגישישכילמסקנההגעהמחייביםבתיקהחשודומעשיהראיותבמכלולעיון.38
וגםלמתלונן,יותרלפנותלאשהתבקשלאחרגםושובשובוהמשיכוהבוקרמשעותשהחלולמתלונן,החשודשיזם

4 https://www.israelhayom.co.il/news/law/article/4255182

3 https://www.mako.co.il/tv-exposure/articles/Article-2d3dd9bdebd7071027.htm

2 https://e.walla.co.il/item/3436964

https://www.israelhayom.co.il/news/law/article/4255182
https://www.mako.co.il/tv-exposure/articles/Article-2d3dd9bdebd7071027.htm
https://e.walla.co.il/item/3436964


לרקודלבמשאלותהכולליםומטרידיםבוטיםתכניםשלשורהדרךהטלפון.לשיחותמלענותהמתלונןשחדללאחר
כמובןועדמינית,הטרדהכדיכלשעצמםועוליםבילדותו,שעבראונסלמתלונןהמייחסיםמינייםוביטוייםהדםעל

לחשוד,הנוגעדברמפרסוםלהימנעלדרישההדוקקשרהקשוריםאיומיםבמתלונן,ובפגיעהברצחבוטיםלאיומים
והם עולים כדי סחיטה באיומים.

בשלוהןוהאיומים,ההטרדהמעשיכלפיוהופנושבשלוהמתלונן,שלהציבוריכובעובשלהןהחיצוניות,הנסיבותגם.39
תופעהותגברתלךוהתביעה,האכיפההחקירה,גופימצדומשמעותיתנחרצתתגובהשבלאשמלמדתהחייםמציאות

עלאוהחשודידיעלממש,שלמעשיםלכדיהללוהביטוייםיעברודברשלשבסופוהחששגםכמוהמתלונן,כלפיזו
ידי אחרים החוזים במדיניות הרופסת של משטרת ישראל בסוגיה.

השיחות,יומניאיסוףזהובכללהחקירה,אתלהשליםראשוןמשטרתתחנתעלכיהמתלונןסבורלעילהאמורמכל.40
בחקירתולהסתפקדיולאוהחשדותהחומריםלמכלולביחסהחשודחקירתוכמובןהשיחותוהקלטתההודעותהעתק
אותך".אצחצח"אניאמרכאילוהחשודשמציגאינפנטיליתובגרסהשניות28שאורכהקצרהאחתלשיחהביחס

הנסיבותבשילובהקיים,הראיותבחומרדיוממילאבתיקשיאספוהראיותמכלולבשללהגישישאישוםכתב.41
היטבמגובותהמתלונןוטענותעובדתית,מחלוקתכלזהבתיקאיןלעיל,שהוזכרכפיהציבורי.והאינטרסהייחודיות

הערכתושלהמבחןזהובכללאישוםכתבלהגשתבדיןהנדרשברףעומדהראיותחומרכאשרמוחשיותבראיות
).ישראלמדינתנ'פלונית3405/12בג"ץ(ר'להרשעההסיכוייםואתייערך,אםמשפט,שלהצפויה

בברכה,

גיא זומר

038088811ת.ז.

054-7650202טלפון




