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  שופטת ענת חולתאה לפני כבוד
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 מדינת ישראל 

 
 
 נגד

 
  058301482  ת"ז צבי סבג  נאשםה

 
<#1#> 1 

 2 נוכחים:
 3 ב"כ המאשימה: עו"ד אדר לר

 4 גלפגט ב"כ הנאשם: עו"ד נתנאל לגמי ועו"ד אלכסי
 5 הנאשם נוכח

 6 פרוטוקול

 7 

 8 ב"כ המאשימה:

 9 מגישה לבית המשפט הסכם להסדר טיעון וכתב אישום מתוקן במסגרת ההסדר. 

 10 מוגש בזאת כתב אישום מתוקן.

 11 

<#2#> 12 

 13 החלטה

 14 כתב האישום המתוקן מתקבל וייסרק למערכת.
<#3#> 15 

 16 במעמד הנוכחים. 23/09/2020, ה' תשרי תשפ"אניתנה והודעה היום 

 
 

 שופטת, חולתא ענת

 17 :ב"כ הנאשם

 18 הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן והוא מודה בו. 

 19הסברתי לנאשם שבית המשפט אינו כבול להסדר הטיעון, הנאשם מבקש להודות בכתב האישום 

 20 המתוקן.

 21 

 22 הנאשם:

 23 לאחר שהסניגור ובית המשפט הסבירו לי את כתב האישום המתוקן, אני מודה בו. 

 24 אני מבין שבית משפט אינו כבול בהסדר הטיעון.

 25 

 26 
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 1 

<#4#> 2 

 3 הכרעת דין

 4 
 5 לאור הודאת הנאשם בכתב האישום, אני מרשיעה את הנאשם במיוחס לו בכתב האישום המתוקן:

 6 לחוק העונשין.  192עבירת איומים לפי סעיף 
<#5#> 7 

 8 במעמד הנוכחים. 23/09/2020, ה' תשרי תשפ"אניתנה והודעה היום 

 9 

 
 

 שופטת, חולתא ענת

 10 

 11 

 12 ב"כ המאשימה:

 13כמו שמפורט בהסדר הצדדים טוענים להשית על הנאשם מאסר על תנאי. אין הרשעות קודמות והוא 

 14 הודה בעובדות כתב אישום מתוקן באיומים כלפי ראש המשפחה ומשפחתו. 

 15במציאות היום יומית הטעונה אנחנו עדים להתפתחות של שיח אלים וכלפי נבחרי ציבור בפרט. שיח 

 16לגלוש לאיומים של ממש. גם אם הדברים נאמרים בשעת כעסת  ויכולשקל לדברו מאחורי המקלדת 

 17הרי שמדובר במעשים שמדוברים בעבירה ויש לתת את הדין. עם זאת בשים לב למדיניות הענישה 

 18ת אלה, לאור לקיחת האחריות של הנאשם, נוכח מצבו הכלכלי והעובדה כי אינו בקו הבריאות, בעבירו

 19ללא הרשעות קודמות מצאנו לנכון שלא לעתור לרכיב כספי כפי שנהוג במקרים  50הנאשם מעל גיל 

 20הינתן אלה ולהסתפק בענישה צופה פני עתיד שתהווה חרב מעל ראשו של הנאשם. לאור האמור לעיל וב

 21 עונש שאליו הגיעו הצדדים נבקש לקבל את ההסדר. שה

 22 

 23 ב"כ הנאשם:

 24מצטרף לסיפא של דברי חברתי, ההסדר גובש לאחר פגישה של הצדדים עם חברתי ועם מנהל המחלקה 

 25 את הבעיות הראתיות שיש בתיק, המהותיות.  לשיטתנושלה. בפגישה פרסנו ולו 

 26סברנו שתיק כזה ראוי שיתנהל ויעבור לפסים של הסדר מותנה, בסוף הפגישה זה ההסדר שגובש וזה 

 27ההסדר שהוצג, למרות שהיה אפשר לנהל הליך שלם הנאשם בחר לקבל אחריות על המעשים. שאנחנו 

 28מסתכלים על הנסיבות שלו, גילו, המצב הרפואי שלו העובדה שאין לו עבר. אנחנו סבורים שהענישה 

 29היא סבירה והיא בגדר המתחמים. נבקש לכבד את ההסדר. אנחנו מבקשים שהתנאי יהיה קצר עד 

 30החברתית. אנחנו נבקש  במדיהכמה שניתן בשים לב שמדובר בעבירת איומים בודדת שנעברה 

 31 בהסכמת חברתי להורות על השבת הטלפון הנייד שלו. 
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<#6#> 1 

 2 גזר דין

 3 
 4עבירת איומים לפי ורטות בכתב האישום המתוקן בעובדות המפהנאשם הורשע, על יסוד הודאתו, 

 5 לחוק העונשין.  192סעיף 
 6 

 7הנאשם בחשבון "פייסבוק" המכוונים  פרסםמדובר באיומים שאותם  על פי כתב האישום המתוקן

 8 כלפי ראש הממשלה, אשתו ובנו. 

 9 

 10 על תנאי.  מאסרב"כ הצדדים עותרים במשותף, במסגרת ההסדר, להטיל על הנאשם עונש של 

 11 הצדדים נימקו את הסדר הטיעון לכאן ולכאן. 

 12 

 13העובדה כי מדובר לאחר ששקלתי את כלל השיקולים ונתתי דעתי לטיעוני הצדדים, בסופו של דבר, 

 14, ללא הרשעות קודמות, לקח אחריות על מעשיו, וכן בהודאתו חסך זמן שיפוטי ואת 50בנאשם בן כ 

 15אני מוצאת לנכון לכבד את נלווה לניהול הליך במקרה זה, הדיון הנורמטיבי שעשוי היה להיות 

 16 ההסדר. 

 17 
 18 בעבירות מסוג זה. לקחתי בחשבון במסגרת השיקולים כי ההסדר נמצא מתאים למתחם הענישה 

 19 
 20 אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים כדלקמן:

 21 

 22 חודשים. 2מאסר על תנאי לתקופה של  .א

 23עבירה בה  יעבור הנאשם מהיוםשלוש שנים המאסר המותנה יופעל אם תוך תקופה של 

 24 .הורשע

 25 

 26 בהסכמת המאשימה, תפוס מכשיר טלפון יוחזר לנאשם. 

 27 

 28 זכות ערעור כחוק. 

 29 
<#7#> 30 

 31 במעמד הנוכחים. 23/09/2020, ה' תשרי תשפ"אניתנה והודעה היום 

 
 שופטת, חולתא ענת

 32 
 33 
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 1 קטן נטע ידי על הוקלד


