תצהיר בתמיכה להגשת ערר

אני הח"מ XXX ,ת.ז ____ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה בתמיכה לערר שאני מגיש על החלטת פקידת רישוי ,הגב' ל ,לבטל את רישיוני
להחזקת כלי יריה מספר .xxx

.2

אני אזרח ישראל ,יליד שנת __.11

.3

אני נושא נשק ברישיון כדין מעל  54שנה ,ללא שדבק מעולם רבב באופן השימוש האחראי שלי בכלי
הירייה.

.5

זאת ועוד ,אני נעדר כל עבר פלילי ומעולם לא הוגש נגדי כתב אישום בעברות של איומים ו/או
תקיפה ו/או הטרדות.

.4

בסעיף  2לנימוקי פקידת הרישוי לביטול רישיוני ,נרשם כי הסיבה בגינה בוטל הרישיון הינה
"המלצת משטרת ישראל" בשל מידע אודות מעורבותי כביכול באירוע פגיעה בפרטיות – בילוש או
הטרדה או תקיפה סתם.

.6

ואולם ,בכל הכבוד ,המלצת משטרת ישראל (ככל ובכלל ניתנה) איננה תואמת לחלוטין את נסיבות
המקרה המפורטות להלן ,בהן אני הייתי הקורבן ,אשר אוים והותקף פיזית על ידי דייר ,כאשר בכל
האירועים לא נשאתי כלל את כלי הנשק נשוא הערר ואף לא איימתי מעולם להשתמש בו בכל דרך
שהיא ואף לא באלימות כלשהי.

.7

אני אדם לא אלים כלל ולא נשקפת כל סכנה בהשבת כלי הירייה אליי עם תום בירור חקירת
המשטרה ואין מקום לקבוע מסמרות בנושא שלא בורר ונחקר עד תום על ידי משטרת ישראל ומקל
וחומר שהמשטרה כלל לא גיבשה מסקנות על הגשת כתב אישום כלשהו כנגדי.

.8

זאת ועוד ,ממילא לא הורשעתי בכל עבירה שהיא המצדיקה את שלילת רישיוני לאחזקת כלי
הירייה.

.1

על פני הדברים נראה כי החלטת פקידת הרישוי הנכבדה לשלילת רישיוני לצמיתות ,לוקה בנסיבות
המקרה בחוסר סבירות קיצוני ולכל הפחות שהקדימה את זמנה .לחלופין ,היה מקום להורות על
התליית הרישיון עד לסיום חקירת המשטרה וזאת גם לנוכח תלונה שהגשתי במשטרה נגד התוקף,
אשר אף היא טרם התבררה עד תום.
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.11

אני הבעלים של דירה בת ארבעה חדרים ,המצויה ברחוב ____ הוד השרון ,בנכס הידוע גם כגוש __
חלקה/מגרש __ (להלן" :הדירה") אשר מתוכה הושכרו למר י' ת.ז  XXXואשתו  2חדרים ,וזאת על
פי הסכם שכירות ל 5 -חודשים בלבד ,מיום ___ועד ליום ___ .צילום הסכם השכירות מצ"ב לערר
זה ומסומן נספח נ' .'1

.11

בדיעבד התברר לי שנפלתי קורבן למעשה עוקץ ומרמה של מר י' ,אשר למעשה שכר את הדירה שלי
מבלי שהיתה לו כל כוונה לשלם לי דמי שכירות .כך ,החל מחודש אוגוסט __ חדל מר י' לשאת
בתשלום הוצאות חשמל ומים הרשומות על שמי .מחודש נובמבר ___ עד לפינוי הדירה על ידי
הוצאה לפועל בחודש ינואר ___ לא קיבלתי דמי שכירות עבור הדירה ,להם הייתי זקוק לפרנסתי
ולכלכלת משפחתי.

.12

ביום ____ אף איים עלי מר י' באלימות ,עת ניסיתי לשוחח עמו בקשר לתשלום חובותיו וכן כלפי
אחי ,אשר הגיע למקום לצורך איסוף ציוד השייך לו.

.13

ביום ___ בשעה  11:31בעת שאני ואשתי ישנים וביתנו חשוך ,נשמעו לפתע בדלת הבית בעיטות
חזקות .אני ואשתי התעוררנו בבהלה ולאחר ששמענו צעקות וקללות ,הבנתי כי מדובר במר י'
ובנסיבות אלו הזעקתי משטרה למקום ,אשר הורתה לי ולאשתי לא לפתוח את הדלת.

.15

בשל חשש ממשי מפגיעה פיזית בי ובאשתי ,נאלצתי אף לנקוט נגד מר י' הליך של צו למניעת הטרדה
מאיימת.

.14

ביום ___ התקיים בבית משפט השלום כפר סבא דיון במעמד שני הצדדים בבקשתי ,במסגרת ה"ט
___ .___-___-אף במהלך הדיון מר י' ואשתו החלו להשתולל ולקלל ,דבר אשר אילץ את בית
המשפט להזעיק את המאבטחים .בסופו של יום ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת וזאת בהעדר יכולת
של בית משפט לנהל את הדיון.

.16

בית משפט ציין בהחלטתו מאותו היום כי" :בשים לב להתפרצויות בבית משפט ,הרי שקיים חשש
ממשי ועל המשטרה להתייחס במלוא הרצינות ככל שיופר צו ההטרדה" .צילום תלונות במשטרה
שהגשתי נגד מר י' ,פרוטוקול הדיון והחלטת בית משפט מיום ____ מצ"ב לתצהירי זה ומסומן נ' .2

.17

בדיעבד התברר לי כי בטרם נכנס מר י' להתגורר בדירתי ,אף ניתן נגדו ונגד אשתו צו פינוי וסילוק יד
במסגרת תא"ח __ __-__-ה' נגד ה' מיום ____ והוא פעל בחוסר תום לב בכך שהסתיר ממני
עובדה רלוונטית זו עת שכר ממני את הדירה.

.18

אציין שתביעת פינוי שהגשתי לבית משפט התקבלה במלואה כעולה מפסק הדין שניתן על ידי בית
משפט שלום בפתח תקווה במסגרת תא"ח ___ ____-___-המצ"ב לערר זה ומסומן נ' .3
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.11

לאחר שניתן פסק הדין ולאחר שהתחלתי לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כדת וכדין לצורך פינוי הדייר
הסרבן מדירתי ,הוא החל לאיים עלי בפגיעה פיזית בי ובמשפחתי .הדייר החל לבלוש ולהתחקות
אחריי.

.21

במהלך חודש ינואר __ ועוד בתקופת צו ההרחקה שניתן נגדו ,מר י' תקף אותי בפתאומיות בשטח
פתוח שמחוץ למושכר ,עת הלכתי לת' לבקר את אחותי המבוגרת שמתגוררת בסמיכות לדירה
שהשכרתי לו .מאחר ונזרקו עלי תפוזים שפגעו לי בראש והותקפתי בבעיטות ואגרופים ,נאלצתי
לצרכי הגנה עצמית להשתמש בגז פלפל ,וזאת כאמור לצרכי הגנה עצמית בלבד ,הא ותו לא .אירוע
התקיפה למעשה נפסק רק לאחר שאני באופן אישי הזעקתי את המשטרה למקום.

.21

כאשר הגיעה המשטרה למקום ,מר י' נעצר על ידי המשטרה ,ואף תקף שוטרים והמשטרה היתה
זקוקה לתגבורת של  5שוטרים בשביל להתגבר עליו ,על מנת לעקבו לחקירה במשטרה.

.22

נסיבות אלו ,בהן אני זה שהותקף בשטח ציבורי בעת שהיה תלוי ועומד נגד התוקף צו למניעת
הטרדה מאיימת  -אין מקום להורות על שלילת רישיון הנשק שלי לצמיתות.

.23

אוסיף ואציין כי תמונת המצב כיום הינה שהדייר הנ"ל פונה על ידי הוצאה לפועל במהלך חודש
ינואר __ ועקבותיו נעלמו כליל ,מאחר והוא ירד למחתרת ,בשל מנוסתו מנושיו הרבים ,כך שכיום
גם לא נשקפת כל סכנה שהיא לאינטראקציה שלי עמו בעתיד וגם מנימוק זה יש לקבל את הערר
שלי.

.25

לאור כל האמור במצטבר לעיל ,אני פונה אל כב' הממונה בבקשה לקבל את עררי זה על החלטת
פקידת הרישוי במובן זה שההחלטה לביטול רישיוני תבוטל ורישיוני יושב לי לכל הפחות עד לאחר
סיום חקירת המשטרה.

.24

זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אישור
אני הח"מ ,ניר טולדנו עו"ד מאשר כי ביום _____ הופיע בפניי במשרדי ברחוב מוטה גור  1פתח
תקווה ,מר ע' ת.ז  XXXלאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפניי.
__________________
חתימה וחותמת
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