
 
 משפט השלום בקריית גתועדת שחרורים במקום מושבה בבית 

 2001 -לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א 

  

 אבו מור)אסיר( נ' מדינת ישראל 34428-04-20 וש"ר
 

                                                                   
         תיק חיצוני: 

  

 5מתוך  1

  1 
 לפני יו"ר ועדה, כבוד השופטת בדימוס דרורה בית אור פני ב

 גב' פנינה כץ, עו"ס     –חברת ועדה 
 קרימינולוג  –דר'  עופר מוכתר  –חבר ועדה   

 אוראל עזר  -מזכיר/ת הועדה  
 

 מבקשים
 

 האשם אבו מור )אסיר(

 
 נגד

 
 

 משיבים
 

 מדינת ישראל
 

 החלטה
 2 

 3 

 4 חודשים בגין עבירות של גניבה, פריצה לבניין, הופעל מע"ת. 5-האסיר מרצה מאסר של שנה ו

 5 

 6 מדובר בריצוי מאסר רביעי כאשר אחד המאסרים רוצו בעבודות שירות.

 7 

 8 הוועדה עברה על הר.פ. של האסיר ממנו עולה כדלהלן: 

 9חודשי מאסר בפועל בגין עבירות סמים כולל עבירה של  8-ונדון ל 1996הראשון היה בשנת  מאסרו

 10 סחר בסמים.

 11 הורשע האסיר בעבירה של תקיפת שוטר אך לא נדון למאסר בפועל. 2000לאחר מכן בשנת 

 12 גם כאן לא הוטל מאסר בפועל. –הורשע בעבירות של פריצה לרכב  2004כמו כן בשנת 

 13 חודשי מאסר בעבודות שירות. 6-הורשע האסיר בעבירות של שבל"ר ונדון ל 2014לאחר מכן בשנת 

 14הורשע האסיר בעבירות של הפרעה לשוטר, החזקת מכשירי פריצה, החזקת  2015לאחר מכן בשנת 

 15 חודשי מאסר בפועל. 6-אגרופן, הודאה כוזבת והסגת גבול ונדון ל

 16חודשי  5-רות שפורטו לעיל ונדון לשנה והורשע האסיר בתיק הנוכחי בעבי 2019לאחר מכן בשנת 

 17 מאסר בפועל.

 18 

 19מאסרים כשאחד מהם הינו מאסר בעבודות שירות וכל היתר  4-מכאן כי מדובר באסיר שנדון ל

 20 מאסרים בפועל.

 21 
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 1עוד יצוין כי שלא כפי שנטען ע"י ב"כ האסיר במהלך השנים שבין המאסר הנוכחי לבין המאסר 

 2אסיר מעורב בעבירות כולל עבירות שחלקן גם הסתיימו במאסרים , היה ה1996הראשון, שהיה בשנת 

 3בעיקר מדובר בעבירות רכוש ולא ניתן להקל ראש בעבירות הללו ולאפיין אותן כעבירות פחות 

 4 חמורות.

 5 

 6מעיון בדוח המנהל עולה כי התנהגותו של האסיר תקינה. לא נרשמו בעניינו עבירות משמעת או חמן. 

 7 בעבודה לאורך כל התקופה. חווה"ד בעניינו טובות.האסיר היה משולב 

 8 

 9 האסיר מקיים קשר מעקבי עם עו"ס.  –מבחינה טיפולית 

 10מאבחון צרכיו הטיפוליים עולה כי האסיר זקוק לטיפול בתחום דפוסיו העברייניים כצורך ראשוני 

 11 וכישורי חיים והעלאת מודעות לחומרת העבירה כצורך משני.

 12 

 13ה להפנות את תשומת לב האסיר לכך שהעבירות שביצע פעם אחר פעם הן בעניין זה הוועדה רוצ

 14עבירות רכוש שפוגעות באופן חמור וקשה בבעלי הרכוש, שמעבר לנזק הכספי החמור שנגרם להם הם 

 15נאלצים לבזבז את זמנם בסידורים וטיפולים, נאלצים להתנהל ללא רכב שלפעמים היה בו גם ציוד 

 16כאלה לומר שהעבירות הן לא מן החמורות שבהן. דברים אלה גם באים לא פשוט, ולא ניתן במקרים 

 17לידי ביטוי ביחסו של האסיר לעבירה. אומר העו"ס ביחסו של האסיר לעבירה מדווח כי עזר לפלס דרך 

 18אולם לא ניכר כי מבין למשאיות על מנת לגנוב כמויות גדולות של שקדים. האסיר מודה במיוחס לו 

 19הוסבר לו כי ההתרשמות שהוא מתחרט לאור כך שמרצה מאסר בפועל  . כאשראת חומרת מעשיו

 20הסכים עם כך. כמו כן מתקשה לומר מהם מניעיו לביצוע העבירה. יודע לומר כי לא מדובר במניעים 

 21כלכליים. דא עקא כי בחווה"ד של רש"א בהתאמה לתוכנית שיקום, שבסופו של דבר רש"א אומנם 

 22נאמר כי בשיחה עם האסיר הוא סיפר כי גנבנו מחסן סחורה,  החליט שיש מקום לשלבו בתוכנית,

 23מכרנו אותה. הרעיון היה שלי. כי הוא מודה בביצוע העבירות ומבטא חרטה בעיקר סביב המחיר אותו 

 24משלם על מעשיו. מיחס מעשיו למשיכתו לריגוש ולכסף קל. חיפשתי את הכסף הקל, למה לא יודע. בן 

 25 אדם מתמכר לזה. 

 26 

 27ם בפני הוועדה היום במעמד הדיון התבקש האסיר לומר את דברו, ועיקר דבריו התייחסו יצוין כי ג

 28לסבל שעובר עליו מהעובדה שמרצה מאסר רחוק ממשפחתו ולא עלה בידו ליתן לוועדה מענה מהם 

 29 התובנות שקיבל בתקופת מאסרו ואשר יסייעו לו בעתיד מלהימנע לבצע עבירות.

 30 
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 1ובר באסיר שכפי שטען ב"כ כמעט ולא היה מעורב באירועים פליליים ודוק. כפי שצוין לעיל, לא מד

 2 שנים.  24במשך 

 3 

 4הוועדה כפי שציינה לעיל לאחר שבדקה את הדברים לאשורם, מצאה כי האסיר היה מעורב במהלך 

 5 שנים בעבירות שבגינן גם ריצה מאסרים בפועל ועיקרן עבירות רכוש והשגת כסף קל. 24אותם 

 6 

 7בדוחות הסוציאליים, כי האסיר שהיה זקוק להשתלבות בתחום של דפוסיו נוסף לכך, נאמר 

 8העברייניים וכישורי חיים לא היה משולב בקב' הללו. הוא היה השתלב בקב' אגפית שמיועדת לכלל 

 9האגף שעניינה למידת תקשורת וגם כאן שולב בשני המפגשים הראשונים. עוד נאמר כי לא שולב בקב' 

 10 סירי עבודה וזאת לאור ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה.נוספות בהיותו באגף א

 11 

 12בעניין זה טען ב"כ האסיר כי עובדה זו אין לזקוף אותה לחובת האסיר. נכון שהאסיר לא אחראי לכך 

 13שנמנע ממנו להשתתף בקב' בגלל הקורונה אך העובדה היא אחת והיא שהעדר השתלבות ולא משנה 

 14 לו כל אחריות לגביה, משמעותה מסוכנות שלא פגה.אם הסיבה נעוצה באסיר או אין 

 15 

 16שם אומר ביהמ"ש העליון כאשר אסיר  2713/18בעניין זה מפנה הוועדה את האסיר להחלטה ברע"ב 

 17לא השתתף בהליך שיקומי יש להניח בהעדר אינדיקציה אחרת כי מידת מסוכנותו נותרה בעינה. 

 18ה ממחדל המשיבים אינה רלבנטית לשאלת השאלה אם אי השתתפותו של האסיר בהליך שכזה נבע

 19המסוכנות. מסוכנותו של האסיר לא פחתה אך בשל העובדה כי המשיבים לא דאגו למערך שיקום 

 20הולם עבורו. כריכת הטענות אודות מדיניות השיקום של שב"ס עם הטענות על אודות מסוכנותו של 

 21 המבקש אינה מתיישבת עם תכליות השחרור על תנאי..."

 22 

 23 .4840/20ראה גם רע"ב  כמו כן

 24 

 25זאת ועוד. נאמר כי רק עתה האסיר עתיד להשתלב בקב' הכנה לקראת שחרור בהנחיית עו"ס וקצינת 

 26חינוך אשר עוסקת בהעלאת דילמות העולות לקראת שחרור וכן בקב' כישורי חיים בהנחיית עו"ס 

 27עדיין זקוק להעמקה שמטרתה העלאת מודעות לצורך בטיפול. כמו כן גם רש"א מציינת כי האסיר 

 28 מאפייני אישיותו שהובילו לביצוע העבירה והתבוננות פנימית למניעת הישנות עבירותיו.

 29 

 30בעניין זה הוועדה תמהה על כך שרש"א מצאו לנכון להמליץ לשחרר את האסיר לתוכנית בפיקוח 

 31ש"א מהווה רש"א. לא אחת נאמר גם ברש"א וגם ע"י הפסיקה וגם ע"י וועדות שחרורים כי תוכנית ר
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 1המשך ישיר להליכים שהאסיר החל בהם בתוך בית סוהר ושחרור בפיקוח רש"א מבלי שיש בסיס של 

 2הליכים משמעותיים בתוך כותלי בית סוהר, אינו יכול להתקיים. רש"א לכאורה סותרת בדבריה את 

 3עבירות. העמדה בעניין זה, כאשר מציינת שצריך העמקה במאפייני אישיותו שהביאו אותו לביצוע ה

 4 השאלה העמקה של מה? של הליך שטרם החל ואשר לא ניתן להעמיק דבר שלא קיים. 

 5 

 6עולה כי, מחד גיסא, מדובר באסיר שלאורך שנים לא  –כאשר הוועדה מסכמת את כל האמור לעיל 

 7טמן את ידו וביצע בעיקר עבירות רכוש פעם אחר פעם. אכן לא זכה לשחרור מוקדם, לא זכה לשחרור 

 8 רש"א אך אין בעניין זה או טענה כזו משום עילה לשחרר אסיר שחרור מוקדם. במסגרת

 9 

 10גם העובדה שיתכן ולא שולב בהליכים מסיבות שונות שאינן תלויות בו, אינה משנה את התמונה 

 11המתקבלת שמדובר באסיר שלא רק שלא היה משולב בקב' אלא גם למרות שהוא לא אדם צעיר, ויש 

 12לא מסוגל להבין ולהתייחס למניעים שמביאים אותו לחזור על ביצוע העבירות  לו ניסיון חיים, עדיין

 13פעם אחר פעם ועדיין פוטר עצמו בכך שמציין כי מדובר בעבירות לא חמורות וכסף קל ואינו אמפתי 

 14 וער לסבלם של אלו שהוא פוגע בהם.

 15 

 16הוועדה סבורה כי מדובר באסיר שמראה שקיימת מסוכנות מצידו לציבור ועל כן  –מכל האמור לעיל 

 17 דוחה את בקשתו לשחרור מוקדם. 

 18 
 19 

 20 
 21 הפרוטוקול יפורסם עם שמו של האסיר.

 22 
<#5#> 23 

 24 

 25 במעמד הנוכחים. 06/08/2020ניתנה והודעה היום ט"ז אב תש"פ, 

 26 

 

 

 

 

 דרורה בית אור,
 שופטת )בדימוס(

 גב' פנינה כץ 
 חברת וועדה

 דר' עופר מוכתר,
 חבר וועדה

 27 
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