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  לפני כבוד השופט מרדכי כדורי, סג� הנשיא
  מדינת ישראל   מאשימהה

  
  

  נגד

 

  סוזא� אבו גנא� (עציר)   מתנאשה
  

#>2<#  1 
 2  נוכחי�:

 3  ב"כ המאשימה עו"ד ג'ניה קליימ�
 4  הנאשמת הובאה באמצעות שב"ס

 5  הנאשמת עו"ד מוחמד מחמודב"כ 
 6  עיד� יהודה  –מתורגמ� ביהמ"ש 

 7 פרוטוקול
 8: הנאש$ הורשעה על פי הודאתה בכתב אישו$ מתוק�. מדובר בעבירות ב"כ המאשימה טוענת לעונש

 9פרסומי$. לעניי� הערכי$ המוגני$, ביהמ"ש זה  33שבוצעו באמצעות פלטפורמת הפייסבוק, סה"כ 

 10מות ותמיכה בארגוני טרור מהוות קרקע קרה וצמיחת פעולות טרור והמחוזי כבר פסקו שהסתה לאלי

 11ובכ- מסכנות ה� את כוחות הביטחו� וה� אזרחי$ תמימי$ כאשר אותו אד$ שמבצע את הפרסו$ לא 

 12בהכרח מודע להיק. ולאופ� בו יתפרשו דבריו. לעניי� נסיבות ביצוע העבירה מדובר בעמוד ראשו� 

 13עוקבי$ כל הפוסטי$  2,000 –עוקבי$ וחשבו� שני למעלה מ  3,000 –שלפני שנסגר היו בו למעלה מ 

 14אירועי$ שוני$ בה$ העלתה פוסטי$ הקוראי$ לאלימות והסתה  33 –שהועלו היו ציבוריי$. מדובר ב 

 15המביעי$ תמיכה בארגוני טרור כאשר הפוסטי$ מקבלי$ מאות לייקי$, סימני חיבוב ובעצ$ אנו 

 16הנאשמת העלתה תמונות וסרטוני$ של מחבלי$ לצד אמירות רואי$ אי- אות$ מסרי$ מתגלי$. 

 17יט' לכתב האישו$ כאשר מדובר בפוסטי$  –משבחות ומהללות את מעשיה$. מפנה לסעיפי$ יז' ו 

 18מאות לייקי$. כמו כ� הועלו תמונות של פצועי$  שמשבחי$ פועלו של מחבל שביצע רצח ומקבל

 19ה בוצעו המעשי$ היא תקופה רצופת פיגועי$. מפיגועי$, חיילי$ מדממי$. כאשר התקופה שבמהלכ

 20 33992/07/15הפרסומי$ התפרסו על פני תקופה של למעלה משנה וחצי באופ� רצי.. אני מפנה לת"פ 

 21חודשי  21 –ל  6עבירות תמיכה, נקבע מתח$ של בי�  9 –עבירות הסתה  3של ביהמ"ש זה. ש$ בגי� 

 22עבירות תמיכה נקבע מתח$  7 –עבירות הסתה ו  3, 46392/10/15מאסר בפועל. פסק די� של מותב זה , 

 23, נאש$ שהורשע בריבוי עבירות של הסתה לטרור 44918/12/14חודשי מאסר בפועל, ת"פ  24 – 7של 

 24, 44836/12/14חודשי מאסר בפועל. עוד פסק די�,  20 – 7וריבוי עבירות של תמיכה, נקבע מתח$ של 

 25 6נאש$ נסיבות אישיות ורפואיות, נקבע מתח$ של בי� ש$ דובר בפרסומי$ בעלי מובהקות פחותה. ל

 26, ש$ 68247/04/18חודשי מאסר. אצלנו מדובר על מובהקות ברורה של הסתה לאלימות. ת"פ  18 –ל 

 27, נקבע 34162/11/17חודשי מאסר וע"פ  20 – 7הסתה נקבע מתח$ של  6 –עבירות של הזדהות ו  6בגי� 

 28. 3פרסומי$ על פני שנתיי$. אצלנו מדובר פי  12שי מאסר, חוד 30 – 10כי המתח$ צרי- לעמוד על 

 29בנסיבות האלה אנו סבורי$ ששני השיקולי$ המנחי$ בתיקי$ מהסוג הזה, היק. הפרסומי$, כמות 

 30הפרסומי$ וטיב הפרסומי$. במקרה הזה שניה$ חמורי$ בתוכ� ובכמות. אנו סבורי$ שהמתח$ צרי- 
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 1סיבות הנאשמת, היא הודתה, אי� לה עבר פלילי. מצד שני חודשי מאסר. באשר לנ 20 – 12לעמוד על 

 2מדובר בנאשמת בגירה שמבינה את השלכות מעשיה והיא לא מסוג האנשי$ שמבצעי$ את העבירות 

 3האלה בדר- כלל שה$ צעירי$ שמבצעי$ את המעשי$ על רקע של גיל ההתבגרות. אנחנו נבקש להטיל 

 4חודשי מאסר.  $14 לא בקצה התחתו� ובסה"כ אשמת עונש בשליש התחתו� של המתח$ אמנעל הנ

 5עיינתי בתסקיר שירות המבח�, ההמלצה הסופית שלה$ לא ישימה. ה$ מבקשי$ להסתפק בימי 

 6חודשי עבודות שירות. אני לא כל כ- מכירה הלי- כזה. העונש שצרי-  6מעצרה ולהטיל עליה עוד 

 7  יכול להתבצע בדר- של עבודות שירות.  חודשי מאסר הוא לא 6להתקבל הוא עונש כולל. ככל שעולה על 

  8 

 9. נעדרת עבר פלילי כלשהו. חברתי נטתה להמעיט 78מדובר בנאשמת ילידת  :ב"כ הנאש� טוע� לעונש

 10מהנסיבות שיש בתיק זה בכל הקשור לזמ� הפרסומי$, פרק הזמ� שחל. ושהיה באפשרות המבקשת 

 11, למה המאשימה לא הזמינה את 2017ובאמצעות המשטרה, כאשר אנו מדברי$ על פוסטי$ משנת 

 12ה? לא. המבקשת בחרה לתת לה להמשי- לפרס$ כמה שיותר הנאשמת לתחנת המשטרה ולהזהיר אות

 13ואז לעצור אותה ולהגיש כתב אישו$ כזה. לא לתת לה שנה וחצי לפרס$, לאחר שהמשפחה עברה 

 14טראומה לאחר שבנה הבכור נורה ונהרג. לכ�, זה מקרה קלאסי להזמנה לחקירה ראשונית. המשטרה 

 15נו מדברי$ על אישה שאכ� יש חלק מהפוסטי$ היו בחרה בצעד הלא נכו�. זה מעלה סימ� שאלה. אנח

 16לפני האירוע שבנה נורה ונהרג אבל חלק ניכר מהפוסטי$ היו אחרי זה וצרי- לתת את הדעת לזה. לא 

 17הוכח  עד היו$ שבנה השתת. באירוע טרור, החקירה לא הסתיימה בעניינו. זו נסיבה שצרי- לקחת 

 18בפעילות כזו או אחרת נגד פעולות הביטחו� ונורי$  עורבי$כלל יש אנשי$ שמבחשבו� לעונש. בדר- 

 19היה סטודנט ונורה נהרג מבלי שעשה שו$ דבר. ונהרגי$. פה  המצב שונה, אנו מדברי$ על ב� בכור ש

 20  מאחר ובמקו$ שהוא היה הייתה התפרעות.  זה שיקול שצרי- לקחת אותו בחשבו�.

 21על משפחה נורמטיבית, היא עקרת בית לגבי תסקיר שירות המבח�, הוא מתאר את נסיבותיה, מדבר 

 22בעלה עובד בבניי� כמנהל עבודה. יש לה בת סטודנטית ושאר הילדי$ משולבי$ במסגרת חינוכית. אי� 

 23מדובר במשפחה שכל שני וחמישי היא במשטרה. זה לא פשוט להתמודד ע$ מה שהיה. שירות המבח� 

 24ו עקי. ע$ ארוגני טרור עצ$ העבירות מתרש$ מנאשמת שהיא אישה נורמטיבית, שולל כל קשר ישיר א

 25המיוחסות אבל לא הוכח קשר ישיר או עקי. ע$ אות$ ארגוני$ וג$ אי� לה עמדה אידיאולוגית כאשר 

 26  חברתי מנסה לתאר. 

 27אני מפנה לפסיקה. אבקש לאמ1 את המלצת שירות המבח�, להסתפק בימי מעצרה ולהטיל עליה עונש 

 28מאסר בדר- של עבודות שירות, ללא קיזוז ימי מעצרה. מפנה לגזר די� של מותב זה, בעניי� בראקת. 

 29מת ש$ מדובר בבחור שיוחסו לו מלא עבירות של גילוי הזדהות ע$ ארגוני טרור, לחובתו הרשעה קוד

 30חודשי מאסר בפועל. לעניי� קורד של כב' השופטת לומפ, ג$ ש$ מדובר בריבוי  10וביהמ"ש הטיל עליו 

 31חודשי מאסר בפועל וג$ בעניינו של הינדי ש$ אמנ$ לא מדובר באותה כמות  6.5פרסומי$ וש$ הוטלו 

 32  חודשי מאסר בפועל.  6אבל פוסטי$ מאוד קשי$ אשר הוטלו 
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 1לי ג$ יש לו עבר בעבירות יה אליה, היה לו עבר בעניי� טוויל, לעניי� עסלגבי הפסיקה שחברתי הפנת

 2מסוג זה. בעבד אל לטי. מדובר בבחור שיש לו עבר ביטחוני. לכ� אני סבור שהמתח$ בנסיבות המקרה 

 3כמחצית מהפרסומי$ ה$ הזה שבה$ הנאשמת הודתה בהזדמנות הראשונה וחסכה זמ� שיפוטי, 

 4חברתי הפנתה לשני פוסטי$ שלדעתה ה$ מסיתי$ וקשי$. עניי� התמונות לכ�  2016ושנת  2017משנת 

 5שנעשה לה$ שיתו. בפייסבוק, זה לא היא ערכה אות�. זה מורד בחדשות, בכל כלי התקשורת לפעמי$ 

 6כשיש אירוע מסוג זה אז מפרסמי$ את התמונה של אותו ב� אד$. אני סבור שהמתח$ נע בי� מספר 

 7חודשי מאסר. אני מבקש מביהמ"ש להסתפק בימי מעצר ועבודות שירות,  15חודשי מאסר בפועל לבי� 

 8חודשי מאסר ויו$. לשאלת ביהמ"ש בעניי� קביעתו של ביהמ"ש  6אני אבקש שהעונש לא יעלה על 

 9המחוזי בעניינו של עסילי אני משיב שהמתח$ הביא בחשבו� לא רק את מספר הפרסומי$ אלא ג$ את 

 10סמו במצב רגיש. צרי- לראות את הפוסטי$ עצמ$ על מנת להתייחס העיתוי. הפוסטי$ שלה לא פור

 11  א$ בסופו של דבר ביהמ"ש לא יקבל את בקשתנו למתח$, אי� ספק שהיא בתחתית המתח$. אליה$. 

  12 

 13  : אי� לי מה לומר. הנאשמת

  14 
#>3<#  15 

� 16  גזר די

 17עבירות של גילוי הזדהות ע$  20 –ב שניתנה במסגרת הסדר טיעו�,  ה, על פי הודאתההורשע מתהנאש

 18עבירות של הסתה לטרור לפי  12, 2016 –) לחוק למניעת טרור תשע"ז 1(א)(24ארגו� טרור לפי סעי. 

 19) לחוק הנ"ל. הסדר הטיעו� לא 1(ב)(24) לחוק האמור ועבירה של הסתה לטרור לפי סעי. 2(ב)(24סעי. 

 20 כלל הסכמה לעונש. 

  21 

 22שני חשבונות ב מתהנאש מהפרס  26/7/2018ליו$  15/1/2017בי� יו$ על פי המפורט בכתב האישו$, 

 23והזדהות ע$ מעשי פרסומי$ הכוללי$ דברי שבח, אהדה,  33 ה ובחשבו� אינסטגר$ שלהפייסבוק של

 24טרור וכ� דברי שבח,  הזדהות אהדה ותמיכה בארגו� טרוריסטי, ארגו� החמאס לרבות הזרוע הצבאית 

 25  די� אל קאס$ ואל כותלא אל איסלמיא.  –א של ארגו� החמאס, גדודי עז 

  26 

 27יצוי� כי בתחילה פרסמה הנאשמת את פרסומיה בחשבו� פייסבוק ראשו�. חשבונה נחס$ ביו$ 

 28בשל אופי הפרסומי$ שפרסמה. בעקבות זאת פתחה הנאשמת חשבו� חדש ובו המשיכה  9.5.2018

 29  להחזיק ולפרס$ פרסומי$ עד סמו- ליו$ מעצרה. 

 30חבריה בחשבו�  2,361חבריה בחשבו� הראשו� ובפני  3,242היו פתוחי$ בפני מת פרסומיה של הנאש

 31החדש, והיו נגישי$ לעיני כל. פרסומי הנאשמת בחשבו� האינסטגר$ שלה היו פתוחי$ בפני עוקביה, 

 32  במספר.  1,324במספר, וחבריה,  474

  33 
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 1ועי$ כנגד יהודי$ על רקע בתקופה הרלוונטית לכתב האישו$, אירעו ברחבי האר1 אירועי אלימות ופיג

 2  לאומני. 

  3 

 4 מתחודשי מאסר בפועל ולהטיל על הנאש 20 /ל 12המאשימה מבקשת לקבוע מתח$ ענישה שנע בי� 

 5  חודשי מאסר בפועל.  14עונש של 

  6 

 7 –לאמ1 את המלצת שירות המבח�, להסתפק בתקופת מעצרה של הנאשמת, כ הסניגור מצדו מבקש 

 8חודשי$, ללא קיזוז תקופת  6סר בדר- של עבודות שירות למש- חודשי$, ולהטיל עליה עונש מא 4

 9  מעצרה. 

  10 

 11פגיעה של ממש בערכי$ של שמירה על בטחו� הציבור ושלומו. פרסומי$  הבמעשי הפגע מתהנאש

 12התומכי$ בארגו� טרור ומסיתי$ לאלימות או טרור מסכני$ באופ� ממשי כל פרט מפרטי החברה ואת 

 13החברה בכללותה. אי� זה אלא סביר כי פרסומי$ מעי� אלה המבוצעי$ ברשת החברתית יגיעו 

 14כפי שציינתי  .אובד� חיי אד$ –ע פעולות טרור אשר תוצאת� מרה לאוזניי$ קשובות, וימריצו לביצו

 15במספר גזרי די� קודמי$ בה$ נדונו עבירות דומות, כאשר נזרע זרע של הסתה לא נית� לדעת מתי 

 16מעשי הטרור. לא נית� לדעת מה תהיה השפעתו של הפרסו$ המסית ומה  ממנוובאילו נסיבות ינבטו 

 17בוצע בעקבותיו. אול$, למרבה הצער, התרחשו ברחבי האר1 תהיה חומרתו של מעשה הטרור שי

 18פעולות טרור קשות וחמורות אשר קיפדו את חייה$ של אזרחי$ תמימי$. אי� ספק כי פרסו$ מסוג 

 19, המצטר. לפרסומי$ אחרי$, משפיע השפעה של ממש על התקיימות� מתהנאש ההפרסומי$ שביצע

 20 של פעולות טרור וממרי1 חלק מ� הנמעני$ לבצע פעולות כאמור ולהביא בכ- לאובד� חיי אד$. 

  21 

 22  נקבע בפסיקה: מתהנאש הבהתייחס למעשי העבירה שביצע

  23 

 24"ריבוי הפיגועי� ומעשי האלימות האחרי� על רקע לאומני שהתרחשו 

 25הרלוונטית, וההכרה כי תמיכה של ציבורי� רלוונטי� במפגעי� בתקופה 

 26תורמת למוטיבציה של נוספי� לחקות את קודמיה�, ה� המחייבי� 

 27התייחסות מחמירה לפרסומי� שיש בה� דברי שבח, תמיכה עידוד והסתה 

 28לעבירות אלימות. במציאות הקיימת אי� מנוס מלהכביד את היד, לא רק על 

 29, אלא ג� על אלה התורמי� בהתבטאויותיה� מבצעי עבירות אלימות

 30  ליצירת אווירה התומכת במעשי� והמקנה יוקרה למבצעיה�.

 31צעירי� לא מעטי� מוכני� ליטול את חייה� של אחרי� וא) להקריב את 

 32חייה� שלה�, בי� היתר בהשפעתה של היוקרה שלה זוכי� מפגעי� לאחר 

 33י בפועל, הולמת את מות�. ענישה מכבידה הכוללת מרכיב של מאסר לריצו
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 1חומרת� של פרסומי� שכאלה ובנוס) יש בה כדי להרתיע אחרי� מלהפי( 

 2 פרסומי� דומי� בעתיד. 

 3  )13/7/2017 מדינת ישראל נ' זידאני $5007/06/17) /(עפ"ג (י

  4 

 5  : וכי

 6 ובמקומות בירושלי� המתרחשי� לאומני רקע על האלימות מעשי ריבוי"

 7 תורמת בה� מסוי� ציבור לש תמיכתו כי וההבנה, באר( נוספי�

 8 התייחסות המחייבי� ה�, קודמיה� את לחקות נוספי� של למוטיבציה

 9 לעבירות והסתה עידוד, תמיכה, שבח דברי בה� שיש לפרסומי� מחמירה

 10. מוגבל בלתי אינו הביטוי חופש. טרור בארגוני ולתמיכה וטרור אלימות

 11 בעידוד אלא, בלבד עמדה בהבעת בה� המדובר אי� א) שלפנינו במקרה

 12  .וטרור אלימות למעשי וקריאה

  13 

 14 עבירות מבצעי על רק לא, היד את מלהכביד מנוס אי� הקיימת במציאות

 15 אווירה ליצירת בהתבטאויותיה� התורמי� אלה על ג� אלא, אלימות

 16  ".למבצעיה� רבה יוקרה והמקנה, במעשי� התומכת

 17 )4/6/2018 ישראל מדינת' נ עסילי 34162/11/17) $/י( ג"עפ(

  18 

 19הובאו בחשבו�, לצור- קביעת מידת הפגיעה  מתהנאש הבפסיקה שדנה בעבירות דומות לאלה שביצע

 20, מידת מובהקות$ $בערכי$ החברתיי$ המוגני$, בי� היתר, מספר הפרסומי$ שפורסמו על ידי הנאש

 21ל מדינת ישרא 44725/12/14(ראו למשל: ת"פ  ברשת החברתיתומספר החברי$ והעוקבי$ של הנאש$ 

 22מדינת  44957/12/14, ת"פ 19/5/2015 מדינת ישראל נ' דעיס 44918/12/14, ת"פ 12/5/2015 נ' שלבי

 44920/12/23, ת"פ 1/6/2015 מדינת ישראל נ' הדמי 44836/12/14, ת"פ 27/5/2015ישראל נ' סונקורט 

14  � 24, ת"פ 22/6/2015מדינת ישראל נ' ביומי  44790/12/14, ת"פ 9/6/2015מדינת ישראל נ' עאבדי

 25, 28/6/2015מדינת ישראל נ' קור  44883/12/14, ת"פ 28/6/2015מדינת ישראל נ' רווידי  44823/12/14

 26מדינת ישראל נ' עבד אל  46392/10/15, ת"פ 9/7/2015מדינת ישראל נ' אבו סביח  44645/01/15ת"פ 

 27מדינת  34275/12/16, ת"פ 29/1/2017 מדינת ישראל נ' זואהרה 50328/07/16ת"פ , 27/1/2016 לטי)

 28 30113/02/17, ת"פ 19/3/2017 מדינת ישראל נ' רגבי 32144/12/16, ת"פ 14/2/2017ישראל נ' סלאח 

 47920/29ת"פ , 30/4/2017מדינת ישראל נ' סלח  61540/11/15, ת"פ 4/4/2017 מדינת ישראל נ' אבו ניע

 30 ישראל נ' עבדול רחמ� מדינת 68678/01/17, ת"פ 19/6/2017מדינת ישראל נ' אלפספוס  01/17

 31מדינת ישראל  41329/05/17, ת"פ 2/7/2017 מדינת ישראל נ' שריתח 13366/04/17, ת"פ 19/6/2017

 32מדינת  39467/03/17, ת"פ 2/7/2017מדינת ישראל נ' נבאבתה  6183/02/17, ת"פ 2/7/2017 נ' סביח

 33 62835/01/17ת"פ  12/7/2017מדינת ישראל נ' קונבר  67881/03/17, ת"פ 6/7/2017 ישראל נ' בטרו*
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� 1מדינת  65027/07/17, ת"פ 12/11/2017 מדינת ישראל נ' ברקאת, 25/9/2017 מדינת ישראל נ' מחיס

 54241/2, ת"פ 16/11/2017 מדינת ישראל נ' גומעה 65043/07/17, ת"פ 12/11/2017 ישראל נ' מכיימר

 3, ת"פ 3/7/2018 ינת ישראל נ' דרבאסמד 8247/04/18, ת"פ 19/11/2017מדינת ישראל נ' מחמוד  07/17

 4  ). 9/10/2018 מדינת ישראל נ' דבס 51346/04/18

  5 

 6  עוד נקבע בפסיקה ביחס למתח$ העונש ההול$ כי:

  7 

 8 ההסתה עבירות בגי� הענישה ברמת מסוימת להחמרה העת הגיעה"

 9 של המזיקה השפעת� בשל היתר בי� זאת, שלפנינו מהסוג ולטרור לאלימות

 10 בגי� בפועל מאסר עונשי הטלת. פוטנציאליי� מפגעי� על כאמור פרסומי�

 11 כי אלה בעבירות המעורבי� על וחזקה, חידוש בגדר איננה כבר אלה עבירות

 12 העונשי� לחומרת מכ* וכתוצאה העבירות של לחומרת� מודעי� ה�

 13 ."בגינ� הצפויי�

 14 )4/6/2018 ישראל מדינת' נ עסילי 34162/11/17) $/י( ג"עפ(

  15 

  16 

 17היו גלויי$ לעיני כל, ובמיוחד היו חשופי$ לעיניי אלפי חבריה  מתשל הנאש כאמור, פרסומיה ,בענייננו

 18  בחשבונות הפייסבוק והאינסטגר$ שלה. פרסומי$ אלו זכו למאות סימני חיבוב. 

  19 

 20מידת מובהקות$ של הפרסומי$ הינה משמעותית. ג$ א$ מרבית הפרסומי$ הינ$ בעלי מובהקות 

 21ב', ו', ז', ח', י', יב', יג', יד', טו', טז', כב', כג', כד', כה', כו', כח', כט', ל', לא' ו בינונית (פרסומי$ א', 

 22לב'), פרסומי$ רבי$ היו בעלי מובהקות גבוהה (פרסומי$ ג', ד', ה', ט', יא', יז', יח', יט', כ', כא',  –

 23  לג').  –כז' ו 

  24 

 25בנוס., לא נית� להתעל$ מכ- שעל א. שחשבו� הפייסבוק הראשו� של הנאשמת נחס$ בשל אופי 

 26הפרסומי$ שפרסמה בו, לא נמנעה הנאשמת מלהמשי- ולפרס$ פרסומי$ דומי$ במסגרת חשבו� 

 27  פייסבוק חדש שפתחה או במסגרת חשבו� האינסטגר$ שלה. 

  28 

 29. בהתחשב בכ- ערכי$ החברתיי$ המוגני$לאור כל האמור אני סבור כי מדובר בפגיעה של ממש ב

 30חודשי$ לבי�  10הנ"ל, נקבע מתח$ עונש הול$ שנע בי� מאסר למש-  $34162/11/17) /שבעפ"ג (י

 31חודשי$, על א. שמדובר במספר נמו- בהרבה של פרסומי$,  ועל פני הדברי$  30מאסר בפועל למש- 

 32 הח$ העונש ההול$ למעשי העבירה שביצעמתבנסיבות שאינ� חמורות מהנסיבות שלפניי, אני קובע כי 

 33  חודשי מאסר בפועל. 30חודשי מאסר בפועל לבי�  10בי� נע  מתהנאש
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  1 

 2, מתשל הנאששה הנ"ל יש להביא בחשבו�, לטובתה בתו- מתח$ העני מתאשר לעונש המתאי$ לנאש

 3, במיוחד על רקע העלי והעונש שיוטל ה, מטבע הדברי$, כתוצאה מהרשעתלהאת הפגיעה שתיגר$ 

 4אשר ניתנה בשלב מוקד$ של  נסיבותיה האישיות ומצבה המשפחתי.  עוד יש להתחשב בהודאתה

 5ההליכי$, ואשר חסכה מזמנ$ של העדי$ המפורטי$ בכתב האישו$, זמנ$ של הצדדי$ ומשאבי 

 6כמו כ� אני מוצא שלא להתעל$ מטענת הסנגור בנוגע לכ- שרשויות האכיפה לא הזדרזו המערכת. 

 7ומנעו את המש- פעילותה של הנאשמת במועד קרוב יותר למועד בו התחילה לבצע את העבירות. אי� 

 8בידי לקבל את טענת ההגנה כי בנה של הנאשמת נהרג על לא עוול בכפו. כפי שציי� הסנגור, נסיבות 

 9ת מותו נתונות עדיי� בחקירה. יחד ע$ זאת, יש להביא בחשבו� נסיבותיה האישיות של הנאשמת, א

 10  אובד� בנה הבכור, ג$ בנסיבות בה� הוא מצא את מותו.

  11 

 12צער על מעשיה ואמפתיה לנפגעי העבירה מלהביע  ההימנעות עומדת מתשל הנאש הלחובת

 13  הפוטנציאליי$. 

  14 

 15  לעונשי$ הבאי$: מתאני ד� אפוא את הנאש

  16 

 17  ). 15/8/2018חודשי$, החל מיו$ מעצרה (  11מאסר בפועל למש-   .1

  18 

 19עבור ה ממאסר, א$ תחודשי$ וזאת על תנאי למש- שלוש שני$ מיו$ שחרור  8מאסר למש-   .2

 20  . האיזה מהעבירות בה� הורשע

  21 

 22  יו$ מהיו$. 45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלי$ תו- 

  23 

 24  במעמד הנוכחי�. 16/12/2018, ח' טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  25 

 

  

  סג� נשיא, כדורי מרדכי

  26 
 27 רביבו שחר ידי על הוקלד




