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  שופט יובל ליבדרוה לפני כבוד
 
 מאשימהה

 
 מדינת ישראל 

 
 נגד

 
  חיים ישראל בוזגלו  םנאשה

 
 נוכחים:

 עמית גינתעו"ד  –ב"כ המאשימה 

 ז'נה זייצב עו"ד  –ב"כ הנאשם 
<#1#> 1 

 2 

 3 פרוטוקול

 4 הערת בית המשפט:

 5 הדיון מתקיים באמצעות היוועדות חזותית בהסכמת הצדדים וב"כ. 

 6 דדים, כי אין להקליט הדיון. תשומת לב הצ

 7 

 8 איציק ביטון מכלא מגן: –נציג שב"ס 

 9 העצור שנמצא איתי הוא חיים ישראל בוזגלו. 
 10 
 11 

 12 הנאשם:

 13 . 022438766השם המלא שלי הוא חיים ישראל בוזגלו ת.ז. 

 14 ידאו בגלל הקורונה ואין לי התנגדות. ואני מבין שהדיון מתקיים בו
<#2#> 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 1 גזר דין

 2 

 3)א( סיפא לחוק 448נאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירת הצתה, עבירה לפי סעיף ה .1

 4 )להלן: "חוק העונשין"(. 1977-העונשין, התשל"ז

 5 

 6 כתב האישום 

 7הגיע הנאשם לבית חולים "ברזילי"  26.12.2019מעובדות כתב האישום עולה כי ביום  .2

 8מצתים והמתין לקבלת טיפול בחדר באשקלון )להלן: "בית החולים"( כשהוא מצויד במספר 

 9המיון. בשלב מסוים גמלה בליבו של הנאשם החלטה להצית אש בשני מוקדים שונים בבית 

 10החולים על מנת לגרום נזק לרכוש בית החולים וזאת בשל העובדה כי לא היה שבע רצון 

 11 ממשך ההמתנה ומהיחס שקיבל מהצוות הרפואי בבית החולים. 

 12ותים הסמוך לספסלי ההמתנה לחדר הרופא, שילח אש במזיד בפח הנאשם נכנס לחדר השיר 

 13הזבל שבתוך חדר השירותים ולאחר מכן יצא מחדר השירותים והתיישב על אחד מספסלי 

 14ההמתנה. מספר דקות לאחר מכן נכנס הנאשם לחדר רופא שהיה ריק מאדם, שילח אש 

 15א מהחדר כשהוא סוגר במיטת החולים שנצבה בתוך החדר באמצעות מצת שהיה ברשותו, יצ

 16את דלת החדר על מנת לעכב את גילוי מעשיו והתיישב על ספסל ההמתנה הסמוך. בעקבות 

 17מעשיו של הנאשם עלה חדר הרופא והציוד שבתוכו באש שכובתה רק לאחר שהמתזים בחדר 

 18הופעלו והמטופלים ואנשי הצוות פונו מחדר המיון  ששב לפעול רק לאחר כשעתיים. 

 19של הנאשם נהרס חדר הרופא ותכולתו לרבות מחשב, מדפסת, טלפון,  כתוצאה ממעשיו

 20שולחן עבודה, מיטת טיפולים, כיסאות, אריחי תקרה, גופי תאורה, שקע חמצן ועוד. סך 

 21 ₪.  23,434.13 -הנזק שנגרם הוערך ב

 22 

 23 טיעוני הצדדים 

 24ן שלוש פה( כי מתחם העונש ההולם צריך לנוע בי-המאשימה טענה )בכתב עם השלמה על .3

 25לחמש שנות מאסר. המאשימה עתרה לעונש מאסר במרכזו של המתחם לו טענה, למאסר על 

 26תנאי ולקנס. בנוסף עתרה המאשימה להפעיל את המאסרים המותנים התלויים ועומדים 

 27כנגד הנאשם באופן שהארוך מביניהם יופעל במצטבר לעונש המאסר שיוטל על הנאשם 

 28 ל בחופף.במסגרת תיק זה, והקצר יותר יופע

 29המאשימה הפנתה לערכים המוגנים שנפגעו ולחומרת מעשיו של הנאשם לרבות לפוטנציאל  

 30הסיכון של הצתה במקום ציבורי, לסיכון לשלום הציבור ששהה בבית החולים באותה עת, 

 31לנזק שנגרם לקניין, לנזק שנגרם כתוצאה מהשבתת חדר המיון לשעתיים, לתכנון שקדם 

 32ד במספר מצתים(, לעובדה כי שילח אש בשני מוקדים שונים, לעובדה לביצוע העבירה )הצטיי
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 1כי סגר את הדלת לאחר שהצית את האש על מנת שמעשיו לא יתגלו ולסיבה בעטיה החליט 

 2 לבצע את העבירה )משך הזמן בו המתין בתור ויחס הצוות הרפואי(. 

 3שריצה בעבר   המאשימה הפנתה לעברו הפלילי המכביד של הנאשם, למאסרים הממושכים 

 4 הורשע בהצתת דירה )בה התגורר עם אחיו( ונגזר עליו בגין כך עונש 2016ולעובדה כי בשנת 

 5של שנתיים מאסר ומאסר על תנאי, מה שלא הרתיע אותו מלשוב ולבצע עבירה דומה 

 6במקרה דנן. המאשימה טענה כי אף שאין מחלוקת באשר למצבו הנפשי של הנאשם הרי שיש 

 7לנתון זה נוכח הסיכון הנובע לשלום הציבור ממעשיו של הנאשם, נוכח  לתת משקל מוגבל

 8העובדה שהנאשם מבין ומודע לחומרת מעשיו, כאשר נראה שהוא מנצל את מצבו הנפשי 

 9 לצורך ביצוע עבירות. המאשימה צרפה תמונות של הנזק שנגרם ופסיקה לתמיכה בטיעוניה.

 10 

 11חודשי מאסר. ב"כ הנאשם  24-ל 10ך לנוע בין ב"כ הנאשם טענה כי מתחם העונש ההולם צרי .4

 12עתרה להשית על הנאשם עונש מאסר בתחתית המתחם לו טענה ובמידה ובית המשפט יקבע 

 13מתחם חמור יותר מהמתחם לו טענה עתרה היא לחרוג ממתחם העונש ההולם לקולה בשל 

 14התלויים מצבו הנפשי של הנאשם. בנוסף עתרה ב"כ הנאשם להפעיל את המאסרים המותנים 

 15ועומדים כנגד הנאשם בחופף לעונש שיוטל עליו במסגרת תיק זה. ב"כ הנאשם עתרה להימנע 

 16 מהשתת עונש של קנס בשל מצבו הכלכלי הרעוע של הנאשם. 

 17ב"כ הנאשם הפנתה למצבו הנפשי הקשה של הנאשם וטענה כי אין להפריד בין הנסיבות  

 18הנאשם ביקשה לדחות את טענת האישיות של הנאשם לנסיבות ביצוע העבירה. ב"כ 

 19המאשימה כי הנאשם ביצע את העבירה באופן מתוכנן וטענה כי מדובר במעשה ספונטני 

 20שנעשה ללא כוונה לגרום נזק, ואשר נבע מתוך מצבו הנפשי ומתוך תסכול מתמשך בכל 

 21 הקשור למענה הטיפולי שקיבל. 

 22טתה על התדרדרות שחלה ב"כ הנאשם הפנתה בעניין זה למסמכים רפואיים המלמדים לשי 

 23במצבו הנפשי של הנאשם בתקופה שקדמה לאירוע מושא כתב האישום. בעניין זה הוסיפה 

 24( 2019ב"כ הנאשם כי הנאשם פנה מספר פעמים בתקופה שקדמה לאירוע )החל מסוף שנת 

 25בבקשת עזרה וטיפול בשל אותה החמרה במצבו הנפשי, ואולם הוא לא זכה למענה, מה 

 26ת תחושת הדחיה והתסכול, כפי שגם קרה לשיטתו בעת האירוע מושא כתב שהגביר אצלו א

 27 האישום.

 28ב"כ הנאשם הפנתה לנסיבותיו האישיות של הנאשם, לעובדה כי הוא חסר תמיכה כלכלית 

 29 או נפשית ולעובדה כי הוא סובל מבעיות פסיכיאטריות מגיל צעיר. 

 30דעתו כי הנאשם היה אחראי  ב"כ הנאשם לא חלקה על מסקנת הפסיכיאטר המחוזי שחיווה 

 31למעשיו וכי כשיר הוא לעמוד לדין, אך טענה כי הכשל בטיפול הרפואי שקיבל הנאשם, 

 32ההתדרדרות במצבו הנפשי בתקופה שקדמה לאירוע כעולה מחוות הדעת  והקשר שבין 
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 1מעשיו למצבו הנפשי מחייבים הקלה בעונשו של הנאשם, לרבות חריגה ממתחם העונש 

 2 בית המשפט יקבע מתחם חמור מהמתחם לו טענה. ההולם במידה ו

 3ב"כ הנאשם ביקשה לתת משקל מוגבל לעברו הפלילי של הנאשם שכן לטעמה אף העבירות 

 4שביצע הנאשם בעבר בוצעו על רקע נסיבותיו האישיות ועל רקע המצוקה הנפשית לה הוא 

 5מיכה נקלע כל פעם מחדש. ב"כ הנאשם צרפה בהסכמה מסמכים רפואיים ופסיקה לת

 6 בטיעוניה.

 7 

 8 מסמכים רפואיים 

 9( המתייחסים לתקופה שקדמה לאירוע 1ב"כ הנאשם צרפה כאמור מסמכים רפואיים )נ/ .5

 10 ולאחריו. 

 11עולה כי הנאשם אינו מבטא מחשבות שווא, שולל  15.1.2020מחוות דעת פסיכיאטרית מיום  

 12ראה הזייתי. עוד צוין כוונה או רצון אובדני קונקרטי, מדווח על הזיות שמיעה אך אינו נ

 13בחוות הדעת כי קיים רושם להתנהגות מגמתית, מציג סימנים פסיכיאטרים מוגזמים וכי לא 

 14 ניתן לשלול סימולציה. יחד עם זאת הופנה לבדיקה בתנאי אשפוז.

   15 

 16, רווק, אינו עובד, מתקיים 53עולה כי הנאשם כבן  4.2.2020מחוות דעת פסיכיאטרית מיום  

 17שנות לימוד, החל להשתמש בסמים מסוגים שונים  11יטוח לאומי, סיים מקצבת נכות מב

 18 בגיל צעיר, שוחרר מהצבא על רקע אי התאמה ומתקשה להסתגל למסגרת כלשהיא. 

 19ואובחן כלוקה בהפרעה סכיזו אפקטיבית,  1990הנאשם מוכר למערכת הפסיכיאטרית משנת  

 20ביים, הפרעת אישיות והתנהגות הפרעות התנהגותיות על רקע צריכת חומרים פסיכו אקטי

 21שנה  12-אנטי סוציאלית. הנאשם עבר אשפוזים חוזרים רבים ונמצא תחת צו פיקוח מזה כ

 22 ומלווה על ידי עו"ס. 

 23. הנאשם סיפר כי לאחר שחרורו עבד 2019אשפוזו האחרון של הנאשם היה בחודש ספטמבר  

 24והול, קיבץ נדבות והימר במפעל מוגן אך לאחר זמן מה הפסיק לעבוד, וחזר לצרוך אלכ

 25 בסכומי כסף גדולים.

 26פנה מספר פעמים לבית חולים "ברזילי" ובתי חולים אחרים  2019במהלך חודש דצמבר  

 27בתלונה על החמרה במצבו הרפואי. במהלך הבדיקות לא נצפו סימנים פסיכוטיים פעילים 

 28י פסיכוטי של בה דווח על מצב מאנ 20.2.2020מלבד בבדיקה פסיכיאטרית שנערכה ביום 

 29ימים ללא שנמצאה עדות לפסיכופתולוגיה  9הנאשם בעקבותיה אושפז להסתכלות למשך 

 30מג'ורית כלל. בחלק מהבדיקות צוין כי נוצר רושם של התנהגות מגמתית של הנאשם וניסיון 

 31להתחזות ולרווח משני. בסיכום חוות הדעת נקבע כי הנאשם היה אחראי למעשיו בעת 

 32 יר לעמוד לדין.האירוע וכי הוא כש

 33 
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 1 6.12.2019סיכום אשפוז ביה"ח "שערי צדק" מיום  

 2הנאשם פנה לבית החולים "שערי צדק" קודם לאירוע בתלונה כי שמע קולות וניסה לשים קץ  

 3 כדורי "ווליום".  10לחייו באמצעות שתיית 

 4ם בשיחה איתו שלל כוונה אובדנית והסביר שאמר זאת על מנת שיעבירו אותו לבית חולי 

 5"ברזילי" ולא לבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע. לאחר שהובהר לו כי אין אפשרות 

 6 להעבירו ביקש להישאר במקום עוד זמן מה עד שיתפנה בעצמו. 

 7בבדיקה נמצא כי אין עדות למחשבות שווא, אין כוונות אובדניות, אין מסוכנות מידית ואין  

 8 עילה לאשפוז כפוי.

 9 פסיכיאטרי בקהילה עם שילוב של טיפול תרופתי. הנאשם הופנה להמשך מעקב 

  10 

 11  27.12.19סיכום ביקור חדר מיון ברזילי מיום  

 12לאחר מעצרו בגין האירוע מושא תיק זה  נבדק הנאשם שוב בבית חולים "ברזילי" ונמצא כי  

 13אין עדות לקיום פסיכופתולוגיה פעילה פרט לאיומים להזיק לעצמו אם לא יאושפז, ללא 

 14לאובדנות. עוד צוין כי הנאשם נוטה לפנות למיון באופן יומיומי ומנסה בכל דרך מסוכנות 

 15 להתאשפז. כן צוין כי מדובר בהתנהגות מניפולטיבית.

 16 

 17נבדק הנאשם במסגרת שב"ס שם צוין כי נמצא רפיון אסוציאטיבי קל,  30.12.2019ביום  

 18חשבות שווא באופן מדווח על הזיות שמיעה כתמיד אך לא נראה הזייתי, אינו מבטא מ

 19 ספונטני, אין כוונות אובדניות וכי אין עדות להחמרה במצבו הנפשי. 

 20 

 21שנערכה במסגרת שב"ס לאחר שהנאשם חזר  20.1.2020מבדיקת פסיכיאטר מיום  

 22ימים, עלה כי בימים האחרונים הנאשם נראה סוער, מדבר לא לעניין  9מהסתכלות בת 

 23רושם לשיפור במצבו הרפואי, כי אין עדות ומתקשה לישון. מהבדיקה עלה כי קיים 

 24 למחשבות שווא וכי לא נראה הזייתי.

 25 

 26, 54הנאשם אמר את דברו. הנאשם תיאר את נסיבות חייו המורכבות, מסר כי הוא בן  .6

 27מתגורר עם אחיו בדירה באשקלון ומתפרנס מקצבת נכות. הנאשם הביע חרטה על מעשיו 

 28 ו. וביקש שבית המשפט יגלה התחשבות במצב

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 דיון

 2סבורני כי מתחם העונש ההולם צריך לנוע בין שנתיים לחמש שנות מאסר. בקביעת מתחם  .7

 3זה התחשבתי בערכים המוגנים שנפגעו, במידת הפגיעה בהם, בענישה הנוהגת ובנסיבות 

 4 הקשורות בביצוע העבירה כפי שאפרט להן.

 5 

 6סכנות הגלומות בעבירת ההצתה הן קולמוסין רבים נשברו ומקלדות רבות נשחקו בתיאור ה .8

 7בשל התפשטותה המהירה של האש ויכולתה לכלות כל שעומד בדרכה, הן בשל העשן והגזים 

 8הרעילים הנפלטים מן השריפה, הן בשל הקלות הבלתי נסבלת בביצוע עבירה זו והן בשל 

 9מדינת  1414/15הקושי העצום להשתלט על האש לאחר שזו החלה להתפשט. כך, בע"פ 

 10  נכתב: 9(, פסקה 15.4.2015)פורסם בנבו,  אל נ' פדרישר

 11"עבירת ההצתה היא מהחמורות שבספר החוקים וזאת לאור הפוטנציאל  

 12ההרסני הטמון בה נוכח הסכנה הגלומה במעשה לגופו ולרכושו של אדם. 

 13בית משפט זה עמד, לא אחת, על חומרתה היתרה של העבירה שראשיתה 

 14ה היקפה, אין איש יודע, שכן מנהגה של ידוע אך כיצד תתפשט ומה יהי

 15 האש להתפשט ללא שליטה, תוך שהיא זורה הרס רב בדרכה..."

 16 

 17  :6(, פסקה 29.6.20)פורסם בנבו,  סמיח גרבי ואח' נ' מדינת ישראל 2356/17וכך בע"פ  

 18המקרה דנן מוכיח את אשר נאמר פעמים רבות בפסיקה בנוגע לעבירת "...

 19ו ידועה, ואחריתו מי ישורנה" )ראו, מבין ההצתה: "מעשה הצתה ראשית

 20 3 סורי נ' מדינת ישראל ]פורסם בנבו[ בפסקה 4311/12ע"פ רבים, 

 21ע"פ (;..."ראשיתה גפרור ואחריתה עלולה להיות שערי מוות" )8.11.2012)

 22((; 18.3.2007( )1עמארה נ' מדינת ישראל, ]פורסם בנבו[ פסקה ה) 3210/06

 23"אש המתפשטת באופן בלתי מבוקר זורה הרס, ומסכנת את האדם ואת 

 24חלפון נ' מדינת ישראל ]פורסם  2939/19ע"פ החי, את הגוף ואת הרכוש" )

 25שנות מאסר  15(. לא בכדי קבע המחוקק עונש חמור של עד 2.2.2020) בנבו[

 26לעבירת ההצתה. זאת, נוכח פוטנציאל הנזק המשמעותי שטמון בעבירה זו 

 27 וחוסר היכולת לשלוט בתוצאותיה...".

 28 

 29במעשיו הנאשם פגע בערכים המוגנים של שמירה על חיי אדם, על שלום הציבור ובריאותו,   .9

 30 ועל הקניין הציבורי. על הסדר הציבורי

 31 

 32 מידת הפגיעה בערכים המוגנים בענייננו היא גבוהה.  .10

http://www.nevo.co.il/case/5587202
http://www.nevo.co.il/case/5882592
http://www.nevo.co.il/case/5882592
http://www.nevo.co.il/case/5882592
http://www.nevo.co.il/case/25651834
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 1הנאשם הגיע לבית החולים לקבלת טיפול רפואי כשהוא מצויד במספר מצתים ובחר להצית  

 2אש בחדר המיון של בית החולים בשל חוסר שביעות הרצון שלו ממשך זמן ההמתנה לטיפול 

 3רפואי. כאמור, הנאשם תחילה שילח אש בפח האשפה ומהיחס שקיבל לדבריו מהצוות ה

 4בחדר השירותים של חדר המיון ובהמשך נכנס אל חדר רופא שהיה ריק והצית מיטת 

 5טיפולים. הנאשם יצא מהחדר לא לפני שסגר את הדלת אחריו בכדי למנוע את גילוי מעשיו 

 6 מה שאיפשר לאש להתלקח. 

 7יכול היה להיגרם עד כדי סיכון חיים של ממש ניתן רק לשער את פוטנציאל הסיכון והנזק ש 

 8 לולא הופעלה מערכת כיבוי האש והופעלו המתזים. 

 9מעבר לנזק שנגרם לרכוש, פונה חדר המיון מהצוות הרפואי ומהמטופלים ששהו בו וזה  

 10הושבת מעבודתו במשך שעתיים תמימות. חדר המיון הוא ליבו הפועם של בית החולים 

 11יאות כשדרכו עוברים מספר רב של חולים שונים המגיעים לטיפול הפועל יום ולילה ללא ל

 12לרבות כאלו הנמצאים בסכנת חיים. סיכון החולים, הקושי לפנות חולים בשל מצבם ממקום 

 13האירוע יחד עם ההפסקה בטיפול בהם היא כשלעצמה מהווה סיכון חיים ומלמדת על 

 14 חומרת מעשיו של הנאשם.

 15עניינו אמנם לא בפגיעה ישירה בצוות רפואי, ואולם בחינת נסיבות האירוע והרקע לביצוע  

 16העבירה מלמדים כאמור, שלא מדובר בהצתה סתם, כי אם בהצתה שבאה על רקע אי 

 17שביעות רצון מהטיפול או מהיחס של הצוות הרפואי, בבית החולים. לפיכך, מעשה הצתה זה 

 18ל רפואי וככזה נכנס הוא בגדרי התופעה הפסולה של מעשי הוא מעשה אלימות על רקע טיפו

 19אלימות במוסדות בריאות על רקע טיפול רפואי. אודות ההחמרה בענישה בנסיבות אלו 

 20)פורסם בנבו,  יצחק זגורי נ' מדינת ישראל 7220/19ובנסיבות דומות ראו למשל בע"פ 

 21 .13(, פסקה 6.2.20

 22 

 23שקל לתכנון שקדם לביצוע העבירה )הנאשם הגיע עם ביחס לנסיבות ביצוע העבירה נתתי מ .11

 24מספר מצתים(, אם כי אין מדובר בתכנון מתוחכם; לעובדה כי הנאשם בחר לבצע את זממו 

 25בשני מוקדים שונים; לעובדה כי הנאשם סגר את דלת החדר לאחר שהצית את מיטת 

 26; למקום בו הטיפולים כדי למנוע את גילוי מעשיו, מה שתרם להתלקחות והתפשטות האש

 27ולים(; לנזק שנגרם לרכוש כעולה מקום הומה ח -בחר הנאשם לבצע את העבירה )חדר המיון

 28לפגיעה בעבודה השוטפת של בית החולים כתוצאה  (;2מהתמונות שצרפה המאשימה )ת/

 29מהשבתת חדר מיון למשך שעתיים ואף כתוצאה מהפגיעה בציוד שבחדר הרופא; לפוטנציאל 

 30היה להיגרם לולא כובתה האש על ידי מערכת הכיבוי ולסיבה שבעטיה הסיכון ולנזק שעלול 

 31 החליט הנאשם לבצע את העבירה.
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 1מאידך גיסא, נתתי דעתי לעובדה כי בסופו של יום לא נגרם נזק גופני של ממש למאן דהוא  

 2ואף הפגיעה ברכוש לא התגבשה לממדים חריגים במיוחד. כן נתתי דעתי לכך שהנאשם לא 

 3 בעירה.   השתמש בחומר

 4 

 5החלופה הראשונה מתייחסת להצתה במזיד סתם  .שתי חלופות עבירת ההצתה כוללת .12

 6שנות מאסר ואילו החלופה השנייה  מתייחסת  15כשהעונש המרבי שנקבע לצדה עומד על 

 7להצתה במזיד במטרה לפגוע ברכוש ציבורי או בבני אדם כשהעונש המרבי שנקבע לצדה 

 8 שנות מאסר.  20עומד על 

 9כאמור, הנאשם בענייננו הורשע בחלופה החמורה יותר שעניינו הצתה במזיד במטרה לפגוע  

 10 ברכוש ציבורי או בבני אדם. 

 11ככלל יש להשית עונשי אף שבית המשפט העליון עמד לא אחת על החומרה ועל כך ש: " 

 12נת שמעון אלמליח נ' מדי 8659/13בע"פ  13" )פסקה מאסר לריצוי בפועל על מבצעי העבירה

 13, והאסמכתאות המופיעות שם, אותו צרפה ב"כ הנאשם(, מנעד הענישה 14.5.2014, ישראל

 14בעבירה זו הוא רחב והוא תלוי נסיבות ה"עושה" לרבות גילו, עברו הפלילי, נסיבותיו 

 15האישיות ומצבו הנפשי כמו גם בנסיבות ה"מעשה" לרבות אופי המקום שהוצת )מקום הומה 

 16יה שימוש בחומרי בעירה, הנזק שנגרם, פוטנציאל הנזק אדם או שטח פתוח(, האם ה

 17והסיכון לבני אדם, המניע לביצוע העבירה )אידיאולוגי, סכסוך עסקי וכו'( התכנון שקדם 

 18 לביצוע העבירה וכיוצ"ב נסיבות המשפיעות על מידת העונש. 

 19 

 20העליון  (, בית המשפט11.6.2020)פורסם בנבו,  פרוספר כהן נ' מדינת ישראל 98/20בע"פ  

 21דחה את ערעורו של נאשם, בעל עבר פלילי מכביד, שהצית מבנה של מרכז לנפגעי סמים 

 22בחצות הלילה, באמצעות חומר דליק שהצית לאחר ששבר את החלון ושפך אותו בתוך 

 23המבנה וזאת בשל העובדה שטיפול שקיבל הופסק והוא הורחק מהמקום. למקום ולציוד 

 24חודשי מאסר )כולל  40העליון הותיר על כנו עונש של נגרמו נזקים כבדים. בית המשפט 

 25חודשי מאסר על תנאי שהיה תלוי ועומד כנגד הנאשם(. בית המשפט העליון  10הפעלה של 

 26-ל 24התייחס לגילו ולנסיבותיו האישיות של הנאשם וקבע כי מתחם העונש ההולם שנע בין 

 27 קל בנסיבותיו של תיק זה. חודשי מאסר אותו קבעה הערכאה הדיונית הוא על הצד המ 48

 28 

 29(, דחה בית המשפט את 24.4.2013)פורסם בנבו,  מאיר שאול נ' מדינת ישראל 7887/12בע"פ  

 30ערעורו של נאשם, שהוכר כחולה נפש, שהצית באמצעות בקבוקי פלסטיק אותם מילא בדלק 

 31 30ש של מגרש וגרם לנזק רב לציוד של המתלונן על רקע סכסוך ביניהם, והותיר על כנו עונ

 32חודשי מאסר. בערכאה הדיונית נקבע מתחם עונש שנע בין שנתיים לארבע שנות מאסר. בית 
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 1המשפט העליון ציין כי מתחם העונש שנקבע הוא מתחם מתאים ואולי אף נוטה לקולא גם 

 2  בשים לב למצבו הנפשי של הנאשם.

 3 

 4, בית המשפט העליון (23.12.2015)פורסם בנבו,  חביבאללא נ' מדינת ישראל 2717/15בע"פ  

 5את משרדי המועצה המקומית  קיבל את ערעורו של נאשם שהצית באמצעות בקבוק בנזין

 6בשל חוסר שביעות רצון בטיפול בעניין עיקול שהוטל על חשבון הבנק של אמו. האש 

 7בית המשפט העליון . התלקחה וגרמה נזק לקירות הבניין והנאשם עצמו נכווה בידיו ובפניו

 8סר בפועל חודשי מא 28 -ין שנתיים עד חמש שנות מאסר, והפחית את עונשו לקבע מתחם שב

 9  חודשי מאסר בפועל. 36חלף 

 10 

 11(, קיבל בית המשפט העליון 23.1.2014)פורסם בנבו,  צקול נ' מדינת ישראל 7139/15בע"פ  

 12את ערעורו של נאשם שהצית חדר באמצעות מצת וסדין בבית לאחר שראה שכל דיירי הבית 

 13 27חודשי מאסר חלף  21ם מחוץ למבנה על רקע מצב נפשי קשה והעמיד את עונשו על נמצאי

 14חודשי מאסר שנגזרו עליו בבית משפט קמא )כולל הפעלה של מאסר מותנה שהיה תלוי 

 15צו במצטבר לעונש שהוטל עליו(. בית המשפט העליון נתן חודשים ירו 3-ועומד כנגדו כך ש

 16בותיו האישיות של הנאשם לרבות למצבו הנפשי משקל לנסיבות ביצוע העבירה ולנסי

 17ולעובדה כי הוא עצמו נפגע ממעשיו, וקבע כי מתחם העונש ההולם בנסיבות אלו צריך לנוע 

 18 בין שנה לשלוש שנות מאסר.

 19 

 20(, קיבל בית המשפט העליון 03.12.2017)פורסם בנבו,  פלוני נ' מדינת ישראל 6326/17בע"פ  

 21ר עבר פלילי שהצית יחד עם אחר שדה קוצים הגובל ביער את ערעורו של נאשם צעיר נעד

 22ר חלף חודשי מאס 18-מ"ר והפחית את עונשו ל 350ברושים ושרפו צמחיה על פני שטח של 

 23 חודשי מאסר שהשית עליו בית משפט קמא.  24

 24 

 25(, בית המשפט 21.7.2020)פורסם בנבו,  מוראד אבו שקארה נ' מדינת ישראל 700/20בע"פ  

 26ה את ערעורו של נאשם שהצית "קיוסק" באישון לילה באמצעות שפיכת בנזין על העליון דח

 27חלון ה"קיוסק" וזאת לאחר שהותקף קודם לכן על ידי אדם שזהותו אינה ידועה בתחום 

 28 12שטח ה"קיוסק". למקום לא נגרם נזק רב ובית המשפט העליון הותיר על כנו עונש של 

 29 חודשי מאסר. 

 30 

 31ה שהגישה ב"כ הנאשם. מרבית הפסיקה התייחסה לעבירת הצתה אציין כי עיינתי בפסיק

 32בתוך בית  הקלה יותר ולנסיבות קלות יותר )דוגמת הצתת רכב או משרד, להבדיל מהצתה
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 1דובר בנאשמים נעדרי עבר פלילי או כאלה ששולבו בהליך טיפולי, חולים(. בחלק מהמקרים 

 2 נסיבות שלא מתקיימות בענייננו.

 3 

 4שאינן קשורות לביצוע העבירה, מצאתי לתת משקל להודאת הנאשם, הודאה באשר לנסיבות  .13

 5 -שיש בה משום לקיחת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי. כן נתתי משקל לנסיבותיו האישיות

 6 משפחתיות המורכבות של הנאשם ולפגיעה של העונש בנאשם. 

 7 

 8, שהוגשו הרפואייםהרי שכעולה מחוות הדעת והמסמכים  ,באשר למצבו הנפשי של הנאשם .14

 9הנאשם מוכר למערכת הפסיכיאטרית מזה שנים רבות, אובחן כלוקה בהפרעה 

 10סכיזואפקטיבית והפרעת אישיות דיסוציאלית ועבר אשפוזים חוזרים במוסדות שונים 

 11 בארץ. 

 12יחד עם זאת, אף ב"כ הנאשם הסכימה למסקנות הפסיכיאטר המחוזי, היינו  כי הנאשם  

 13אחראי למעשיו ואף הבהירה כי היא לא טוענת לקיומה של קרבה  כשיר לעמוד לדין והיה

 14 לסייג אי שפיות הדעת.

 15 

 16בענייננו הודה הנאשם בכתב האישום כפי שהוא וב"כ הנאשם עתרה להקל בעונשו של  

 17הנאשם בהטילה את יהבה על מצבו הנפשי של הנאשם, והקשר שבין מצב נפשי זה לביצוע 

 18שצרפה ב"כ הנאשם, ואשר עניינם פורט בחלק הדיוני, העבירה. עיון במסמכים הרפואיים 

 19מעלה שיש צורך לבחון בזהירות הקשר בין מצבו הנפשי של הנאשם לביצוע העבירה, לרבות 

 20 את השאלה האם אכן הייתה התדרדרות במצבו בסמוך לפני האירוע.

 21שצרפה ב"כ הנאשם(  המחוזי )שהתייחסה למרבית המסמכיםמחוות הדעת של הפסיכיאטר  

 22והמסמכים הרפואיים הנוספים עולה כי הנאשם אכן פנה מספר פעמים לבית חולים 

 23"ברזילי" ולבתי חולים אחרים בתלונה על החמרה במצבו הרפואי בתקופה שקדמה לביצוע 

 24העבירה, אך המסקנה הרפואית שעלתה מהם היא שלא נצפו סימנים פסיכוטיים פעילים או 

 25ה עדות למחשבות שווא, להזיות או לכוונות מצב מאני פסיכוטי של הנאשם; לא נמצא

 26אובדניות; לא עלתה מסוכנות מידית או עילה לאשפוז כפוי ולמעשה לא הייתה עדות 

 27 להחמרה במצבו הנפשי של הנאשם. 

 28מעבר לאמור, בחלק מהמסמכים צוין כי נוצר רושם של התנהגות מגמתית של הנאשם  

 29ם שיפגע בעצמו אם לא יאושפז, כי הנאשם וניסיון להתחזות ולרווח משני, כי הנאשם מאיי

 30י כנוטה לפנות למיון באופן יומיומי ומנסה בכל דרך להתאשפז, כי מתנהג באופן מניפולטיבי, 

 31 מציג סימנים פסיכיאטרים מוגזמים וכי לא ניתן לשלול סימולציה. 

 32 נוכח האמור, קשה להלום הטענה בדבר התדרדרות במצבו הנפשי של הנאשם עובר לאירוע 

 33 עד כדי שבירת רוחו שהביאה אותו לבצע העבירה בה הורשע.
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 1 

 2לטיפול וליחס  לא זכהגם אם אקבל הטענה כי הנאשם חש סובייקטיבית כי למותר לציין, כי  

 3לא היה בתחושות אלו כדי רפואי ראוי, מה שיצר אצלו תחושות של כעס ושל תסכול, 

 4המיון. מעשיו של הנאשם אולי בשום צורה ביצוע עבירה חמורה של הצתה בחדר  להצדיק

 5 נעשו על רקע מצבו הבריאותי אך הם לא נעשו בשל מצבו הבריאותי.

 6 

 7במצבו  מסוימת חרף כל האמור, מצאתי לתת משקל למצבו הנפשי של הנאשם.  התחשבות 

 8 ב לחוק העונשין. 40הנפשי של הנאשם מתכתבת עם העקרון המנחה בענישה, כאמור בסעיף 

 9ומידת נו לשמור על "יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו עקרון זה מנחה אות 

 10 ובין סוג ומידת העונש שיוטל עליו". אשמו של הנאשם

 11אכן, הנאשם אחראי למעשיו ואף לא קיימת בעניינו קרבה לסייג של אי שפיות הדעת. יחד  

 12מצב זה עם זאת, לא ניתן להתעלם ממצבו הנפשי והרגשי המורכב עד מאוד ומהשלכתו של 

 13על  מסוימת על עומק שיקול הדעת שלו ומידת השליטה העצמית שלו, שמקרינים במידה

 14  מידת האשם שלו.

 15למצבו הנפשי של הנאשם יש לתת משקל גם במסגרת של נסיבות חיים קשות שהייתה להן  

 16( לחוק העונשין(, וגם 8יא')40על ביצוע מעשה העבירה )כאמור בסעיף )מסוימת( השפעה 

 17( לחוק העונשין( מתוך הבנה 1יא')40ל הפגיעה של העונש בנאשם )כאמור בסעיף במסגרת ש

 18שהעונש של מאסר לנאשם לקוי בנפשו, נעדר תמיכה משפחתית ממשית, הוא עונש קשה 

 19 מהרגיל.

  20 

 21הרשעות קודמות בעיקר בעבירות  19באשר לעברו הפלילי של הנאשם הרי שזה כולל  .15

 22. באותו מקרה הצית הנאשם, 2017ירה של הצתה משנת אלימות, ורכוש לרבות הרשעה בעב

 23מסיבה לא ברורה, את הדירה בה התגורר יחד עם אחיו מה שגרם לנזק כבד לדירה 

 24חודשי מאסר ומאסר מותנה. בענייננו כאמור הורשע  24ולתכולתה ובגין כך נדון לעונש של 

 25ה מצביעות אף הן כי הנאשם בחלופה החמורה יותר של ביצוע העבירה ונסיבות ביצוע העביר

 26 מעשיו של הנאשם נמצאים ברף חומרה גבוה יותר. 

 27נוכח כך, ובהתאם לעקרון ההדרגתיות בענישה והצורך בהרתעה אישית, יש מקום להחמיר  

 28 בעונשו של הנאשם ביחס לעונש שהוטל עליו בתיק ההצתה הקודם.

 29 

 30תקופת המאסר שתגזר לנאשם שני מאסרים מותנים. ב"כ הנאשם עתרה להפעילם בחופף ל .16

 31מי שהוטל עליו עונש מאסר בשל לחוק העונשין קובע כלל ולפיו " 58סעיף על הנאשם. 

 32, את שתי 45עבירה נוספת והופעל נגדו עונש המאסר על תנאי, ישא, על אף האמור בסעיף 
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 1תקופות המאסר בזו אחר זו, זולת אם בית המשפט שהרשיעו בשל העבירה הנוספת ציווה, 

 2 ".רשמו, ששתי התקופות כולן או מקצתן יהיו חופפותמטעמים שי

 3הנ"ל נראה כי יש להורות על הפעלת המאסרים המותנים  58פי הכלל המוסדר בסעיף -על 

 4במצטבר לעונש המאסר שיוטל על הנאשם במסגרת התיק שבכותרת. יחד עם זאת, מצאתי 

 5על הנאשם במקרה זה לחפוף באופן משמעותי את המאסרים המותנים למאסר שיוטל 

 6במסגרת התיק שבכותרת, וזאת בעיקר בשל כך שהנאשם הודה במיוחס לו ולקח אחריות על 

 7. בנסיבות אלו יש מהמאשימה מעשיו שלא במסגרת הסדר וללא כל קבלת תמורה עקב כך

 8 40049-05-15ם( -י-מי לתת משקל מוגבר להודאה.  בעניין זה ראו למשל ת"פ )מחוזיעלט

 9 .25, פסקה 3.11.2015)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' פלוני

 10 

 11לא מצאתי מקום להטיל עליו גם  ,כלכלי של הנאשם-לרבות מצבו האישי ,בנסיבות העניין .17

 12 .לו עתרה המאשימה קנס של עונש

 13 

 14 לאור כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: . 18

 15 

 16 חודשי מאסר בפועל.   32 א. 

 17 

 18באופן שמחציתו  11949-12-16חודשים מת"פ  6המותנה בן  אני מפעיל את המאסר ב.

 19תרוצה במצטבר לעונש המאסר שהוטל על הנאשם במסגרת תיק זה ומחציתו 

 20 בחופף.

 21 

 22באופן שחודש  42231-06-17חודשים מת"פ  3נה בן אני מפעיל את המאסר המות

 23 ירוצה במצטבר לעונש המאסר שהוטל על הנאשם במסגרת תיק זה וחודשיים ירוצו

 24 בחופף.      

 25 חודשי מאסר בפועל החל מיום המעצר. 36סך הכל ירצה הנאשם   

 26 

 27 שנים מיום שחרורו מן המאסר,  3חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של  12 ג. 

 28 שהנאשם לא יעבור עבירת הצתה.  

 29 

 30 יום.  45זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 
<#3#> 31 

 32 
 33 במעמד הנוכחים. 10/08/2020, כ' אב תש"פניתן והודע היום 
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 שופט, ליבדרו יובל

 1 

 2 

 3 הערת בית המשפט:

 4 ב"כ הנאשם ובית המשפט  הסבירו לנאשם את רכיבי הענישה שהוטלו עליו. 

 5 

 6 וקנין מיכל ידי על הוקלד


