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 שופטת חנה מרים לומפבפני כב' ה

 מדינת ישראל  מאשימהה
 

 

 נגד
 

 908350322 ת.ז., עאהד עבידייה )עציר( םנאשה
 

#<2># 1 
 2 נוכחים:

 3 עו"ד גולדשטיין –ב"כ המאשימה 

 4  עו"ד ציק –הנאשם וב"כ 

 5 פרוטוקול

 6 

 7הגעתי עם הנאשם להסדר טיעון לפיו כתב האישום יתוקן, הנאשם יודה בעובדות  :המאשימהב"כ 

 8 שנות מאסר מיום מעצרו. 4כתב האישום המתוקן  ויורשע. מוסכם כי יוטלו עליו 

 9 

 10 : מסביר לנאשם  כי אינו כפוף  להסדר הטיעון  אליו הגיעו הצדדים. בית  המשפט

 11 

 12הנאשם  . המתוקן הטיעון, הקראתי לו את כתב האישום: הסברתי לנאשם את הסדר ב"כ הנאשם

 13 מסכים להסדר הטיעון, ומודה בעובדות כתב האישום המתוקן. 

 14 

 15 . המתוקן, ומביע חרטה באמור בכתב האישום אני מאשר את דברי בא כוחי, מודה :הנאשם

 16 

 17  פי הודאתו, בעבירות המיוחסות לו.-להרשיע את הנאשם עלמבקש  : ב"כ המאשימה
#<3># 18 

 19 הכרעת דין

 20)ב(  402מרשיעה אותו בעבירה לפי סעיף , הנני המתוקן לאור הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום

 21 .9111 –לחוק העונשין, התשל"ז 
#<4># 22 

 23 

 24 במעמד הנוכחים. 5060269002, כ"ז סיוון תשע"טניתנה והודעה היום 
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 1 טיעונים לעונש

 2 

 3 : המאשימהב"כ 

 4אין ראיות לעונש, מבחינת כתב האישום שבהסדר, האו תוקן בצורה משמעותית גם במישור העבירות, 

 5וגם במישור העובדות, כאשר טעם המרכזי לכך הוא בעצם נעוץ בהליך הגישור שקיימנו בפני ביהמ"ש, 

 6צגו ע"י ביהמ"ש, ואני מודה לביהמ"ש על עזרתו בכך, שקלנו את מארג הסיכונים והסיכויים כפי שהו

 7שקלנו גם את היעדר העבר, את ההודיה של הנאשם, החרטה שאני שמח שהובעה על ידו של הנאשם 

 8 היום, חיסכון הזמן השיפוטי והתביעתי, ולראות כל זאת ובשים לב לכתב האישום שבהסדר.

 9יש לתת ונמצא במצב רפואי לא פשוט, וגם לכך  58כמובן כי הנאשם חסך את העדת הכומר שהוא כבן 

 10את הדעת, לצד שיקולים נוספים ראייתיים, שהוצגו במסגרת הליך הגישור. לאור כל זאת אני סבור 

 11 כי העונש הוא מאוזן בנסיבות תיק זה, ואבקש מביהמ"ש לכבדו. 

 12 

 13 : ב"כ הנאשם

 14הגענו להסדר בתיק, הסדר הטיעון לפי כתב האישום יתוקן, הנאשם יורשע. חשוב לציין כי מדובר 

 15 שנות מאסר, ומאסר על תנאי. 4של בענישה 

 16סיכוי שיש לנו בתיק, ויחס הסיכון גבוה, לכן –שקלנו בכובד ראש, לאחר התלבטות רבה, את הסיכון 

 17אנחנו חושבים שיש לקבל את ההסדר. מדובר בצעיר ללא עבר פלילי, הביע חרטה על מעשיו, רוצה 

 18 לכבד את ההסדר. לצאת להשתקם, לחיים חודשים ונורמטיביים, ונבקש מביהמ"ש 

 19 .23.1.95יום מעצרו של הנאשם הוא 

 20 

 21 : הנאשם

 22 אני מודה בכתב האישום המתוקן. כמו שאומרים "מודה ועוזב ירוחם", אני מביע חרטה.

 23אני הולך לטיפול במעצר. עליתי על הדרך, ומקווה אני כבר עליתי על הדרך הנכונה בבית המעצר, 

 24 ו לכל אדם. מה שחסר לי שיגיע. להצליח. מאחל לעצמי חיים נורמטיביים כמ

 25 פי הודאתו בכל  העבירות נשוא כתב האישום. -הנאשם הורשע, על

 26 
#<8># 27 

 28 גזר דין

 29 

 30הנאשם הורשע בהסדר טיעון בכתב אישום מתוקן בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות. מדובר באירוע 

 31קופות המנזר סך של לא פשוט כלפי נזיר ופטריארך, אשר נאזקו בידיהם וברגליהם, ובהמשך נטלו מ

 32 , צלב מוזהב ומדליה מוזהבת. $ 90,000

 33 
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 1כאמור, מדובר באירוע לא פשוט, אולם , על אף קושי ראייתי, הנאשם לקח אחריות על מעשיו, הביע 

 2ללא עבר פלילי, הוא חסך זמן שיפוטי משמעותי, וכן חסך מהמתלוננים  22חרטה, מדובר בצעיר בן 

 3 ובהם הפטריארך שהוא אדם מבוגר, את עדותו, על כן מדובר בהסדר טיעון הולם ומצאתי לכבדו. 

 4 כוחו, הנני גוזרת על הנאשם כדלקמן:-לאחר ששמעתי את דבריהם של ב"כ התביעה ושל הנאשם ובא

 5 

 6 .23.1.95שנים, וזאת מיום מעצרו  4 מאסר לתקופה של  .9

 7 

 8 חודשים. הנאשם לא ירצה עונש זה אלא אם יעבור תוך  92 מאסר על תנאי לתקופה של  .2

 9 או אלימות מסוג פשע. רכוש תקופה של שנתיים  מיום  שחרורו, על עבירת

 10 

 11 הנאשם לא ירצה עונש זה אלא אם יעבור תוך חודשים,  6 מאסר על תנאי לתקופה של  .3

 12או אלימות מסוג עוון, למעט עבירות לפי  תקופה של שנתיים  מיום  שחרורו, על עבירת רכוש

 13 )החזקת רכוש החשוד כגנוב(. 493)תגרה( , או  919סעיף 

 14 

 15 שיקומי במסגרת מאסרו.-ב"ס, לרצונו של הנאשם להשתלב בהליך טיפוליתשומת לב שלטונות ש

 16 

 17אני תקווה שהוא אכן ישכיל לנצל את הזמן שנותר לו, על מנת לעבור עליך כזה ולהשתלב בחברה לאחר 

 18 שחרורו. 

 19 

 20 מבוטלים. 4.1.91-וב 2.1.91הדיונים בימים לפני כבוד השופט א' רובין, בימים 

 21 שב"ס יבטלו את הזמנת הנאשם לדיונים אלה. המאשימה תודיע לעדיה, ו

 22 הפרוטוקול יועבר לכבוד השופט א' רובין. 

 23 יום מהיום. 53בתוך  העליוןהודע על זכות ערעור לבית המשפט 

 24 
#<2># 25 

 26 

 27 במעמד הנוכחים. 5060269002, כ"ז סיוון תשע"טהיום ניתן והודע 
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 1 עטר בן רבקה שלי ידי על הוקלד


