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    1 

   לפני כב' השופט צחי עוזיאל, סג� נשיא

  פרקליטות מחוז תל אביב  פלילי  מאשימהה
  

  
  נגד

 

  רו� נשר  $נאשה
  

#>1<#  2 
 3 נוכחי$:

 4  מתמחה ח יונה ב"כ התביעה:

 5 עו"ד שרו ב צבי ב"כ הנאש$:

 6  הנאש�

  7 
#>2<#  8 

� 9  גזר די

  10 

 11  הורשע בה� והעבירות הנאש$ הודה בה� העובדות

  12 

 13 לחוק 192 סעי% לפי ,איומי$ של בעבירות והורשע המתוק האישו� כתב בעובדות הודה הנאש� .1

 14 סעי% לפי, )מקרי$ שני( לאלימות והסתה) העונשי� חוק – להל( 1977 (ז"התשל, העונשי

 15 הסריט הנאש�, לו במיוחס הורשע ובגינ הודה בה לעובדות בהתא�. העונשי לחוק) א(2ד144

 16 של האמת" הש� תחת שניהל Facebook בד% הסרטוני� את ושית% הזדמנויות בשתי עצמו את

 17  . עוקבי� 58,655 (ו חברי� 4,990 לו היו הרלבנטית בעת כאשר", נשר רו

  18 

� 19   הראשו� הסרטו

  20 

 21 חברת על מאיי� כשהוא לכ קוד� שהסריט בסרטו הנאש� שית% 23:26 בשעה 30.6.14 ביו�

 22 גברת": באומרו כנגדה אלימות למעשי אחרי� ומעודד) הכנסת חברת – להל( זועבי חני הכנסת

� 23 הלוואי, אות, ייקח לא הוא וא$, היו$ אות, ייקח שאלוהי$ והלוואי זונות אל+ בת את זועבי חני

 24 ואעלה זה את ואצל$ אות, אשחר, בראש כיסא ל, אדפוק שאני לידיי$ לי ותפלי

 25 היא א$, אישית אני למה, בחו. לה ונחכה הזאת המזדיינת לכנסת כולנו נצא בואו...לפייסבוק

 26... אות, ייקח שאלוהי$ זונה אל+ בת יא, סוהר בית עליה לשבת לי אכפת לא, לידיי$ לי נופלת

 27 ולהראות לבוא של, הזמ� זה ביבי...של, המחורב� הע$ כל ואת אות,, פע$ אל+ אות, שייקח
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 1 זונה הבת את אבל שליט גלעד את החזרת. סמרטוט אתה בינתיי$, שווה באמת אתה מה לכול$

 2 הזה שהע$ לפני. מש$ טיבי אחמד ואת אותה תבעט, שלה אמא כוס יאללה, בכנסת ש$ אתה

 3, אות, שיחטפו...של, הראש על יהיה זה ואז, מעשה ויעשה ויל, שלו לידיי$ הכדור את ייקח

 4 ושאלוהי$ זונה בת את, זה את אומר אני וזה... בתמורת, מקבלי$ היינו מה לדעת בשביל סת$

 5 הנאש�". של, אמא כוס, זונה בת יא אמ�, אות, ניקח אנחנו, אות, ייקח לא הוא וא$ אות, ייקח

 6  . איש 18,000 (מכ חיבוב סימני ע� תגובות קיבל

  7 

� 8  השני הסרטו

  9 

 10 חברת נגד אלימות למעשי אחרי� מעודד כשהוא" חי בשידור" הנאש� עצמו הסריט 29.6.16 ביו�

 11 חושבי$ את$ א$ ממכ$ מבקש אני, לייק פה ללחו. נא...זו בת את זועבי חני�": באומרו הכנסת

 12 ל"צה לחיילי לקרוא פע$ עוד לעצמ, מרשה ואשכרה הכנסת במשכ� לדוכ� עולה ואת, כמוני

 13 לי$ או קיי או לכינרת לפאקינג אות, לקחת צרי,, ה'זבל בוגדת חתיכת יא תקשיבי. רוצחי$

 14 את ניקח בואו. לכ$ מתאי$ א$ תחשבו, זועבי חני� ע$ לעשות שאפשר ניסוי לי יש וואי, המלח

� 15. הגו+ בכל) נייר חיתוכי( קאטי$ פייפר מלא לה ונעשה קטני$ ניירות מלא ניקח, זועבי חני

 16 ממש חתכי$, למוות שתדמ$ אותה לחתו, עכשיו צרי, לא קטני$ חתכי$ מיני בכל אותה נחתו,

 17 לטיול כולנו אותה ניקח ואז טוב טוב טוב ככה ביד אותה ולדקור סיכה לקחת אפילו. קטני$ ממש

� 18, אותה להטביע צרי, לא לש$ פשוט אותה נזרוק? המלח בי$ נעשה ומה המלח בי$ מאורג

 19 מגוו� פה לרשו$ יכולי$ את$ ה'חבר...  שלה אמא כוס, מספיק זה בגו+ לה שתהיה השריפה

 20 מידי יותר עושי$ בדיוק לא את$ עדיי� אבל, רוצי$ שאת$ מה לרשו$ יכולי$ את$, קללות של

 21 תהנה המדינה כל ומתה סובלת אותה שלראות בטוח אני... מהכנסת תצא זועבי שחני� בשביל

 22 קיבל הנאש�".  זועבי חני� את לענות אפשר לאי, מקוריי$ רעיונות פה תנו בואו ה'חבר... מזה

 23  .איש 2,300(מכ חיבוב סימני ע� תגובות

  24 

 25   האישו$ כתב לתיקו� בבקשה ביניי$ החלטת תמצית

  26 

 27 הוראת שינוי של דר0 על האישו� כתב לתיקו המאשימה בקשת נתקבלה, 7.5.17 מיו� בהחלטתי .2

 28 הוספת וכ לאלימות הסתה של יותר חמורות לעבירות ציבור עובד העלבת של מעבירה החיקוק

 29 הראשו לסרטו התייחס המקורי האישו� כתב( השני לסרטו המתייחסת העובדתית המסכת

 30 לטענות התייחסות תו0 מועד לאותו עד ההתנהלות בהרחבה פורטה זו החלטה במסגרת). בלבד
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 1 ולהביא בהחלטה הרלבנטי לחלק עתה כבר להפנות ראוי מה לאחת בקשר כאשר, שונות הגנה

 2 ):להחלטה 11 סעי%( במלוא� הדברי�

  3 

 4"כא� המקו$ לציי�, כי יש ממש בטענת הסנגורית הנוגעת להימנעות המאשימה 

 5מלקבל אישור המשנה לפרקליט המדינה בטר$ הגשת כתב האישו$ המקורי, כפי 

 6, שבו 4.12.14. למעשה, מיו$ 4.1103שמורה הנחיית היוע. המשפטי לממשלה מספר 

 7בבית המשפט כתב אישו$  , היה תלוי ועומד5.3.17הוגש כתב האישו$, ועד ליו$ 

 8בעבירה של העלבת עובד ציבור שהוא נבחר ציבור מבלי שנתקבל או הוצג אישור בכתב 

 9של גור$ מתאי$. טענת המאשימה כי מדובר בהנחיה פנימית בלבד אינה יכולה 

 10להתקבל, שכ� נפסק כבר לא אחת כי הנחיות היוע. המשפטי לממשלה ה� בעלות תוק+ 

 11לה לפגו$ בתקינות ההלי,. ע$ זאת, לא מצאתי שיש בפג$ רחב וכי חריגה מה� עלו

 12) 9יא(40האמור, שיכול ויובא בחשבו� בשלבי$ אחרי$ של ההלי, (ראו למשל סעי+ 

 13לחוק העונשי�), כדי להצדיק התוצאה שאליה נושאת הסנגורית עיניה, וזאת משני 

 14 כיו$ מונחת בפניי הסכמה בכתב של היוע. המשפטי לממשלה – האחדטעמי$: 

 15ה לחוק העונשי�, המלמדת כי עניינו של הנאש$ נבח� בטר$ 144בהתא$ לסעי+ 

 16העתירה לתיקו� כתב האישו$, ובכ, יש כדי לרפא במידה רבה את הפג$ האמור; 

 17בעת שכתב האישו$  לכאורההתיקו� המבוקש מתייחס ג$ לעבירה שבוצעה  – השני

 18ימה כי לא נתקבל המקורי תלוי ועומד וא+ לאחר שהסנגורית הלינה בפני המאש

 19אישור המשנה לפרקליט המדינה. במצב דברי$ זה, לא יהא זה ראוי למנוע 

 20מהמאשימה מלהציג בפני בית המשפט תמונת מצב מלאה (בשלב זה לפי ראות עיניה 

 21  בלבד)". 

 22 

3.  23 בו לחזור האפשרות לנאש� ניתנה האמורה הביניי� החלטת במסגרת כי, לציי המקו� כא

 24, כאמור, בהמש0. המשפטיי� צעדיו המש0 את מחדש ולכלכל המקורי האישו� בכתב מהודאתו

 25 . לו במיוחס והורשע המתוק האישו� כתב בעובדות להודות הנאש� בחר

  26 

 27  הצדדי$ טענות

 28 

 29 זה ובכלל, ביצוע נסיבות ואת הנאש� הורשע בה העבירות חומרת את הדגישה המאשימה כ"ב .4

 30, הכנסת בחברת לפגוע קריאה כללו אשר הדברי� תוכ את, סרטוני� בשני שמדובר העובדה את

 31 על ועמדה שהוסיפה לאחר. שנתקבלו התגובות והיק% לסרטוני� נחשפו אשר העוקבי� ריבוי
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 1 שמשכו בפועל מאסר של הול� עונש מתח� לקבוע התובעת הציעה, החברתיי� בערכי� הפגיעה

 2 ". התחתו לר% קרוב" מאסר עונש הנאש� על לגזור ועתרה חודשי� 18(6

 3 

 4 פר1" אלא מוקד� תכנו למעשי� קד� שלא העובדה את בחשבו להביא ביקשה הנאש� כ"ב .5

 5, חברתית ברשת בפרסו� שמדובר העובדה ג� כי, נטע עוד). 22' ש, 26' ע" (רגשות של ספונטאני

 6 מתח� ע� משליכי�, באלימות לפעול אחרי� הניעו לא הדברי� וכי, עצרת או מכנס בשונה

 7 מתח� של התחתו הר% כי ההגנה סבורה, הענישה מדיניות ולאור אלה כל בשל. הראוי הענישה

 8 .מותנה מאסר על עומד העונש

  9 

 10 גילו, הזמ חלו%, האחריות נטילת את בחשבו להביא יש כי נטע, המתאי� לעונש הנוגע בכל

 11 משתת% בה ההתנדבותית הפעילות, זו בשנה שנולדה לפעוטה אב היותו, הנאש� של יחסית הצעיר

 12 עוד. האחרו בעשור קודמות הרשעות והיעדר) 1/נ – מסמכי� הוגשו( כזמר עיסוקו במסגרת

 13 כתב הגישה כאשר הדר0 בתחילת המאשימה התנהלות את בחשבו להביא ההגנה ביקשה

 14 בהחלטת שצוי כפי, לממשלה המשפטי היוע1 מטע� בכתב מתאי� אישור ללא המקורי האישו�

 15, 27' ע" (צ"של בצירו% היותר לכל" מותנה מאסר בעונש להסתפק ההגנה ביקשה, לפיכ0. הביניי�

 16 ). 7' ש

  17 

 18 קיללתי לא ובחיי�, גזע איני" כי השאר בי וציי נסיבותיו את פירט, האחרו בדברו, הנאש� .6

 19 מכל יותר שתור� היחידי� האמני� אחד אני, יו� של בסופו. זועבי חני כ"חה את קיללתי. ערבי�

 20 ....".לציבור אחר אחד

  21 

� 22  והכרעה דיו

  23 

 24  ההול$ העונש מתח$

  25 

 26 סעי% לפי לאלימות הסתה של עבירות בשתי וכ איומי$ של בעבירה הנאש� הורשע, בענייננו .7

 27 :כי הקובע) א(2ד144

 28המפרס� קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה או עידוד    )א(

 29פרסו� מסית), ועל  –למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו (בסעי% זה 

 30פי תוכנו של הפרסו� המסית והנסיבות שבה פורס�, יש אפשרות ממשית 

 31  מאסר חמש שני�. –שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו 

 32עבירה הפוגעת בגופו של אד� או המעמידה  –בסעי% זה, "מעשה אלימות"     )ב(

 33  אד� בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה.
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 1 

 2 הסתה של העבירה בבסיס הניצב החברתי הער0 כי יובהר, החברתיי$ בערכי$ לפגיעה אשר .8

 3 בי ביותר הדוק קשר קיי� כי לכל ברור כאשר, בחברה אלימות למנוע בשאיפה נעו1 לאלימות

 4 של ובטחונו בשלומו הפוגעי�, אלימי� מעשי� לבי והזדהות עידוד דברי או אלימות התבטאויות

 5 ובקשר ציבור נבחר כלפי ואיומי� לאלימות הסתה של במקרה כי, בענייננו לציי ראוי עוד. הזולת

 6 שלטו על הגנה וכ, הציבורי הסדר על שמירה של נוספי� בערכי� ג� פגיעה קיימת, לעיסוקו

 7  . הדמוקרטיה ועקרונות החוק

 8 

 9 של דינ� נגזר שבגדר� די לפסקי, טיעוניה� במסגרת, הצדדי� הפנו, הנוהגת לענישה אשר .9

 10 את לתמו0 ביקש צד כל כאשר, לאלימות הסתה של בעבירה השאר בי הורשעו אשר נאשמי�

 11 מדיניות כי מלמדי� נוספי� די ופסקי שהוגשו הדי פסקי.  הראוי העונש למתח� בנוגע עתירתו

 12 הגור�, הפרסומי� זמ ומש0 מהיק% מושפעת טרור או לאלימות הסתה של בעבירות הענישה

 13 שנחש% הקהל על העבריי של ההשפעה מידת, נגישותה ומידת לפרסו� הפלטפורמה, הופנו כלפיו

 14. היעד קהל וכ המדוברת האלימות סוג, נוספות נלוות עבירות של התקיימות שאלת, לדבריו

 15 מדינת 2533/10 פ"ברע העליו המשפט בית לדברי להפנות ראוי האחרוני� לפרמטרי� בקשר

 16 ):חורי� ב� ד"פס – להל) (26.12.11( חורי� ב� מיכאל נגד ישראל

  17 

 18עוד ראוי להדגיש, כי מקובלת עליי עמדת בא כוח המדינה, שמעשה "

 19האלימות שיש לבחו� את האפשרות למימושו אינו חייב להיות מעשה 

 20דומה לזה שמופיע בפרסו$. סעי+ קט� (ב) לסעי+ מבהיר שדי בפגיעה 

 21בגופו של אד$. לש$ דוגמה, פרסו$ תמיכה ברצח שעלול להביא לתקיפה 

 22בנוס+, בדיקת האפשרות הממשית של ות הסעי+. "בלבד" עונה על דריש

 23מעשה אלימות אינה מופנית דווקא לקהל יעד המורכב מאנשי$ סבירי$, 

 24, ולו אלא ג$ לקהל שעשוי לכלול אנשי$ שאינ$ סבירי$ או נורמטיביי$

 25  " (ההדגשה אינה במקור).בתקופה הרלוונטית לפרסו$

  26 

  27 

 28 הסתה של בעבירה שהורשעו אלה על המשפט בתי גזרו המקרי� של המכריע ברב כי, יצוי עוד

 29 שירות עבודות של בדר0 או בפועל מאסר בעיקר הכוללי� מוחשיי� עונשי� טרור או לאלימות

 30 ישראל מדינת 401/16 פ"ע); 18.4.17( ישראל מדינת נגד סארא אבו 2376/17 פ"רע: והשוו ראו(

 31 מדינת נגד ברע$ 15(07(26846) מרכז מחוזי( פ"ע: ל"הנ חורי� ב� ד"פס); 12.9.16( גבאי יצחק נגד

 32) �(י( פ"ת); 31.12.17( פיי� אלירז נגד ישראל מדינת 16(08(25310) ת"פ( פ"ת); 29.12.15( ישראל

 33 נגד ישראל מדינת 14(12(44920) �(י( פ"ת); 13.1.16( טוויל נגד ישראל מדינת 15(07(33992

� 34 )). 1.6.15( הדמי נגד ישראל מדינת 14(12(44836) �(י( פ"ת); 9.6.15( עאבדי
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  1 

 2 חברת היא בענייננו וההסתה האיומי� מושא כי בחשבו להביא יש, העבירות ביצוע לנסיבות אשר .10

 3 ההסתה מדברי בשונה, שכ, נוספת חומרה נודעת ולכ0, הציבורי לתפקידה ובקשר מכהנת כנסת

 4, יהודי�, ערבי�( כללי ציבור כלפי לעיתי� המופני�, בפסיקה מהמקרי� חלק את המאפייני�

 5 . מכ0 המשתמע כל על, ספציפי גור� כלפי בהסתה מדובר), ביטחו כוחות

 6 

 7 של בהפרש שוני� במועדי� פרסומי� בשני מדובר כי בעובדה נעוצה רלבנטית נוספת נסיבה

 8, הנאש� שניהל Facebook בד%)  אחד אירוע כאל לפרסומי� התייחסו הצדדי� שני( שנתיי�

 9 לסרטו בקשר, התגובות מבחינת. עוקבי� 58,655 (ו חברי� 4,990 לו היו הרלבנטית בעת כאשר

 10. איש 2,300 של השני  לסרטו ובקשר איש 18,000 )כ שלLike (( חיבוב סימני הנאש� קיבל הראשו

 11  . משמעותי הוא בענייננו ההפצה היק%, לפיכ0

 12 

 13 כולנו נצא בואו" כי השאר בי ואמר לאחרי� קרא הנאש� כי יוזכר, האלימות ואופי תוכ מבחינת

 14 סובלת אותה שלראות בטוח אני" וכ) ראשו סרטו" (בחו. לה ונחכה הזאת המזדיינת לכנסת

 15 חני� את לענות אפשר לאי, מקוריי$ רעיונות פה תנו בואו ה'חבר... מזה תהנה המדינה כל ומתה

 16 מושא על ואיי� הנאש� הוסי% הראשו הסרטו במסגרת כי, יוזכר עוד .)שני סרטו(" זועבי

 17  . איומי� של בעבירה ג� והורשע, ההסתה

  18 

 19 הנאש� מצד אלימות במעשי לוו לא הפרסומי� כי בחשבו להביא יש, האמורות הנסיבות לצד

 20 לכ0 אינדיקציה אי וג�, בפסיקה הקיימי� אחרי� מקרי� שמתאפייני� כפי, כלשהי בדר0

 21 .  ההסתה מושא כלפי אלימות פעולות לנקיטת אחרי� ישיר באופ הובילו שהפרסומי�

  22 

11.  23 של התבטאויות ג� הנוכחי בשלב בחשבו להביא יש לפיה ההגנה לטענת להתייחס המקו� כא

 24 בעבירה והורשעה לדי הועמדה עצמה שהיא העובדה את וכ, הרלבנטית בעת זועבי הכנסת חברת

 25(12957 פ"בת הדי גזר את הגישה ההגנה( שוטרי� כלפי התנהלותה בגי ציבור עובד העלבת של

 26 מושא זהות. זו טענה לקבל נית לא כי לציי למותר)). 7.2.16( זועבי חני� נגד ישראל מדינת 16(01

 27 שמבקשת כפי, הענישה במתח� להקלה טיעו לבסס יכולות אינ מחזיק שהוא והעמדות ההסתה

 28 תחת לחתור כדי ג� בכ0 יהא שאז, ציבור נבחר כנסת בחבר מדובר כאשר שאת ביתר וזאת, ההגנה

 29 .  מכ0 המשתמע כל על, הדמוקרטיה ערכי

 30 
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 1 מאסר ועד, שירות בעבודות לריצוי הניתנת לתקופה, קצר ממאסר המתח� ינוע, האמור כל לאור .12

 2 . חודשי� 18 למש0

  3 

 4  המתאי$ העונש קביעת

  5 

13.  6 קשורות שאינ בנסיבות התחשבות תו0 המתאי� העונש את לקבוע יש, שנקבע המתח� בהינת

 7 :העבירות בביצוע

  8 

 9  .המשפט בבית בהודאה ביטוי לידי הבאה, הנאש� מצד האחריות נטילת – ראשית

  10 

 11 ג�. בחשבו נלקחות, לפעוטה אב שהוא והעובדה גילו זה ובכלל, הנאש$ של חייו נסיבות – שנית

 12 נלקחת חולי� בבתי התנדבותית פעילות לטובת כראפר מקצועו את מנצל שהנאש� העובדה

 13  ). 1/נ( הנוכחי בשלב בחשבו

  14 

 15 של בעבירה הרשעה הנאש� לחובת אמנ�. האחרו� בעשור קודמות הרשעות היעדר– שלישית

 16 כי והעובדה הזמ חלו% שלאור אלא, שירות בעבודות למאסר נדו בגינה, 2008 משנת אלימות

 17  .  משמעותית מוגבל לה לייחס שיש המשקל), נמחקה טר� א0( שהתיישנה בהרשעה מדובר

  18 

 19 במידה בחשבו נלקח, הראשו לסרטו בקשר העבירות ביצוע מאז בעיקר, הזמ� חלו+ (  רביעית

 20    .המקובלת

  21 

 22 כתב הוגש שבו, 4.12.14 מיו� בגינה המאשימה בהתנהלות הנעוצה, הצדק מ� הגנה – חמישית

 23 העלבת של בעבירה אישו� כתב המשפט בבית ועומד תלוי היה, 5.3.17 ליו� ועד, המקורי האישו�

 24. בכתב לממשלה המשפטי היוע1 אישור הוצג או שנתקבל מבלי ציבור נבחר שהוא ציבור עובד

 25. העונשי לחוק) 9(יא40 סעי% הוראות לאור הנוכחי בשלב בנאש� התחשבות מאפשר האמור הפג�

 26 נשוא( דומה נוספת עבירה הנאש� ביצע האמורה התקופה שבמהל0 בכ0 בהתחשב, זאת ע�

 27, הנוספת העבירה ביצוע לולא. במיוחד מוגבל הוא זו לנסיבה לייחס שנית המשקל), השני הסרטו

 28  . יותר משמעותית הייתה הנאש� של עונשו על זו נסיבה של השלכתה כי הנמנע מ לא

  29 

 30 בעבודות לריצוי קצר מאסר הנאש� על לגזור יש כי מסקנה לכלל הביאני ל"הנ הנסיבות מקב1

 31  . עתיד פני צופה מותנה מאסר לצד, שירות

  32 
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 1 המבח לשירות ה הנאש� של עניינו הופנה לעונש הטיעוני� שמיעת לאחר כי, יצוי סיו� בטר� .14

 2 לריצוי האפשרות בחינת לצור0 שירות עבודות על לממונה וה" צ"של תכנית גיבוש לצור0" רק

 3 אודות על מקי% תסקיר המבח שירות הגיש 1.11.18 ביו�. שירות עבודות של בדר0 מאסר

 4 מתאי� אינו הנאש� כי השאר בי ציי בסופו כאשר, כ לעשות התבקש לא שכאמור הג�, הנאש�

 5 עתרו לא הצדדי� כאשר, אלה בנסיבות. ממנו וההתרשמות עמדותיו נוכח צ"של עבודות לבצע

 6 של לענישה האפשרות לבחו כדי רק נועדה המבח לשירות הנאש� של וההפניה תסקיר לקבלת

 7 . בתסקיר האמור הנאש� לחובת לזקו% אי, צ"של צו

 8 

 9 :הבאי� העונשי� את הנאש� על גוזר אני, כ על אשר .15

  10 

 11 על הממונה דעת לחוות בהתא�, וחצי חודש למש0 שירות עבודות של בדר0 מאסר  .א

 12 במרכז ותבוצענה 3.3.19 ביו� תחלנה השירות עבודות. 4.12.18 מיו� שירות עבודות

 13 עבודות על הממונה בפני 08:00 השעה עד ל"הנ במועד יתייצב הנאש�. מרקוס יו�

 14 . שירות

 15 

 16 . הורשע בה עבירה לעבור שלא שני� 3 למש0 תנאי על מאסר חודשי 5  .ב

 17 

 18  .שירות עבודות על ולממונה המבח לשירות הדי מגזר העתק ישלחו וההגנה המזכירות .16

 19 

17.  20 .למוצגי� כללי צו נית

 21 

 22 לגור� או לידיו להחזירו יש, די פי(על מניעה ובהיעדר הנאש� ידי(על בתיק פיקדו שהופקד ככל .18

 23 .הנאש� בקשת לפי אחר

 24  יו$ מהיו$.  45בתו, לבית משפט המחוזי זכות ערעור 
#>3<# 25 

 26  במעמד הנוכחי$. 17/12/2018, ט' טבת תשע"טנית� והודע היו$ 

  
 צחי עוזיאל, שופט

  סג� נשיא
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