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 המחלוקת

נגד הנאש� הוגש כתב אישו� מתוק� המייחס לו שני אישומי�. המאשימה חזרה בה   .1

מ� האישו� השני לאחר שהמתלונ� העיקרי ביקש שלא להעיד בבית המשפט, ועל כ� אתייחס 

לאישו� הראשו� בלבד. באישו� זה מואש� הנאש� בשתי עבירות של מעשה מגונה תו� 

  . 1977&חוק העונשי� התשל"ז) ל1(ג 348שימוש בכח, עבירות לפי סעי� 

בחלק הכללי של כתב האישו� נטע� כי במועדי� הרלוונטיי� לכתב האישו� הנאש�   .2

נודע כמנהיג רבני מוער�, שהיתה לו השפעה רבה על ציבור נרחב ואשר שימש כגור� 

להיוועצות והיווה משענת לפוני� אליו בנושאי� אישיי� ורגשיי�. הנאש� שימש במועדי� 

טיי� כראש ישיבת הכותל בירושלי� וכמנהל של עמותת "מבראשית" שעסקה הרלוונ

  בקידו� פעולות חינו� בקרב ילדי� והוריה�. 

(להל� ג�: המתלונ�),  1988המתלונ� והעד המרכזי באישו� הראשו� הוא א, יליד   .3

  ותלונותיו ה� נשוא האישו� הראשו�, המתייחס לשני אירועי�. 

פנה אל הנאש� לנוכח מצוקה  17.7.05בנוגע לאירוע הראשו� נטע� כי בסמו� לפני יו� 

אישית ומשפחתית שהיה נתו� בה. הוא הגיע לאחר תיאו� מוקד� למשרדי עמותת 
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מבראשית בגבעת שאול בירושלי� והמתי� ש� ע� חברו. במהל� המפגש במשרדו של הנאש� 

  להל�, תו� שימוש בכח, לש� גירויו המיני. ביצע בו הנאש� מעשי� מגוני� כפי שיתואר

באירוע השני שהתרחש, על פי הנטע�, כחודשיי� לאחר האירוע הראשו�, א הצטר�   .4

לחברו לשיעור בישיבת הכותל שהנאש� עמד בראשה, כאשר לא ידע שהנאש� משמש כראש 

, יצאו הישיבה וזיהה את הנאש� רק במקו� האירוע. לאחר תו� השיעור כשא המתי� לחברו

החבר והנאש� יחד מבית המדרש. הנאש� התעניי� בשלומו של א, חיבק אותו סביב צוארו, 

הולי� אותו לחדר סמו� לבית המדרש, סגר את הדלת ופע� נוספת ביצע בו מעשי� מגוני� 

בכח וסיי� את המפגש בברכת כהני�. ג� כא� נטע� כי הנאש� עשה את המעשי� לש� גירויו 

  המיני. 

מסר תשובה בכתב לכתב האישו� באמצעות בא כוחו. הוא טע� כי אינו זוכר הנאש�   .5

את המפגשי� בינו לבי� המתלונ�, שכ� קיי� אלפי מפגשי� במש� שלושי� שנות פעילותו, 

אול� א� יוכח קיו� המפגשי�, כי אז לא מ� הנמנע שהנאש� הניח יד סביב צוארו של 

שהתנהל במש� השני� כלפי דורשי עצתו.  המתלונ�, חיבק אותו וליט� אותו בפניו, כפי

הנאש� הכחיש את כל יתר המעשי� המיוחסי� לו והכחיש בכל תוק� את הכוונה המינית 

  וההקשר המיני של המעשי�.

ונוספו לו חמישה עדי  15.5.12ר� מיו� &כתב האישו� תוק� בהחלטת כב' השופט לי  .6

  תביעה שלא הופיעו בכתב האישו� המקורי.

  כללי �עה ראיות התבי

ראיות התביעה בתיק זה עומדות על שלוש רגליי� עיקריות: הנדב� המרכזי הוא   .7

עדותו של המתלונ� העיקרי בתיק, א. עדות זו מתייחסת לאירועי� נשוא כתב האישו�. מלבד 

עדותו של א נשמעו מספר עדויות נוספות הנוגעות לאירועי� אלה, מה� ארבע עדויות של 

ל אפרטי� שוני� אודות אירועי כתב האישו� עוד לפני הפרסומי� נשי� ששמעו מפיו ש

  בתקשורת אודות תלונות כלפי הנאש� בנוגע לביצוע עבירות מי�. 

נוס� על האירועי� המפורטי� בכתב האישו� הובאו מטע� התביעה ראיות למעשי�   .8

ו� דומי� שביצע הנאש� כלפי נערי� אחרי�. אירועי� אלה אינ� כלולי� בכתב האיש

והנאש� לא הואש� בה�, והעדויות נועדו לחזק ולתמו� את גירסתו של א. ראיות אלו כללו 

המפגשי� בי� הנאש� ובי� מ ש, והשני  –התייחסות לשני אירועי� של מעשי� דומי�, האחד 

  המפגש שנצפה על ידי ר מ, בי� הנאש� לבי� נער שזהותו אינה ידועה. –

tomerpersico
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Highlight
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� כלפיו בזמ� שהיה תלמיד בישיבת חורב, כאשר העד מ ש העיד על התנהגות הנאש  .9

קיימי� קווי דמיו� בי� התנהגות זו לבי� התנהגותו של הנאש� כלפי א. ג� עדות זו נתמכה 

ב"עדויות משנה" בנוגע למועד שבו העלה ש לראשונה את חשדותיו כלפי הנאש�. העדה ר מ 

ימי ע� נער, והעדה  דבי העידה על אירוע שהיתה עדה לו, בו ראתה את הנאש� במצב אינט

גרוס העידה, בהמש� לאירוע שראתה ר מ, על תגובת הנאש� כאשר הועלו בפניו טענות על 

  התנהגות בלתי הולמת. 

  האירועי� נשוא כתב האישו� –פרשת א 

  עדות א

  חסוי 21&10

הנאש� הכחיש מכל וכל את תיאוריו של א. בחקירותיו במשטרה ובבית המשפט   .22

ר, כי לא היו דברי� מעול�. את התמיהה המתעוררת על כ� שאמצא לנכו� אמר, וחזר ואמ

להעליל על הנאש� עלילות שווא כאלה הסביר הנאש� בסיוע בא כוחו בכ� שא סובל מבעיות 

נפשיות שונות, הוא נוטה להזיות ולעיוותי� בתפיסת המציאות, ועל כ� פירש באופ� מוטעה 

התנהגות שלא חרגה מנורמות ההתנהגות את התנהגותו של הנאש� בפגישות איתו, 

  המקובלות. 

  אבהיר כבר עתה כי אני דוחה מכל וכל את גירסת הנאש� בעניי� זה:   .23

עדותו של א מהימנה בעיני. הסיפור שסיפר הוא ברור, קוהרנטי, בעל היגיו� פנימי. א 

שו� וה� ידע למסור פרטי� רבי� ולתאר באופ� חי וברור ה� את האירועי� נשוא כתב האי

פרטי� חיצוניי�, כגו� מראה החדרי� בה� התקיימו המפגשי�, רכבו של הנאש�, מכשיר 

הטלפו� שלו וכיוצא באלה (תיאורי הפרטי� מופיעי� בהודעות ולא הארכתי בה�). על א� 

ריבוי המקורות שבה� תיאר את גירסתו (שתי הודעות במשטרה, שיחה ע� הרב לבנו�, ראיו� 

בית המשפט), אני סבורה שאי� שינויי� ופערי� משמעותיי� בגירסתו בפרקליטות ועדות ב

  של א. ההבדלי� הקיימי� ה� מינוריי� ואי� בה� כדי לפגו� בעדותו. 

הניסיו� לתאר את א כאד� לוקה בנפשו, שאינו מבחי� בי� מציאות ודמיו�, אינו   .24

תיאר א עצמו ותיארו מעוג� במציאות.... ה� אינ� מתיישבות ע� אורח חייו של א. כפי ש

הסובבות אותו, א ניהל אורח חיי� נורמטיבי. הוא היה תלמיד מצטיי�, התנהגותו בבית 

  הספר היתה ללא דופי. 

  



  
  בית משפט השלום בירושלים

    
  מדינת ישראל נ' אלו� 11	11	4867 ת"פ

  
  

 26 מתו� 4

  פיסקה חסויה

בעדותו של א ניכר ג� כי אינו מנסה להעצי� את הדברי�. המעשי� אות� הוא   .25

י� שבעבירות המי�. ג� מתאר אמנ� אינ� פעוטי� או קלי ער�, א� אינ� מהמעשי� החמור

בחקירתו הנגדית, כשהוטחו בפניו האשמות קשות, מאד בלתי נוחי�, שמר אעל איזו� 

ואיפוק. ה� בהודעותיו במשטרה ב� בעדותו בבית המשפט מסר אינפורמציה, ונמנע מהבעת 

  דעה נגד הנאש�.

  ומ� הכלל אל הפרטי�:   

  חסוי  & 35&26

למה בכתב לסיכומי� לסתירות ולפגמי� שוני� ב"כ הנאש� התייחס בסיכומיו ובהש  .36

בגירסתו של א, המצביעי� לדעתו על חוסר אמינותו של המתלונ�. אני סבורה שג� א� 

קיימות פה וש� אי התאמות קלות, הרי שרוב� אינ� נוגעות לנושאי� שבליבת העדות. מכל 

מסר מספר מקו� מדובר בפגמי� קלי� שנית� למצוא בכל עדות, ודאי בעדותו של עד ש

  אמרות בהזדמנויות שונות, ואי� בה� כדי להפחית מאמינותה של העדות. 

חלק מאות� ליקויי� נדונו ויידונו בהרחבה במסגרת פסק הדי�. חלק נוס� שלה�   .37

אביא עתה כדוגמא: קיימת אי התאמה בתיאורו של את כניסתו לתפילת מנחה לאחר 

פט תיאר כי נכנס לתפילה כשהמתפללי� האירוע ב"מבראשית", כאשר בעדותו בבית המש

סיפר שנכנס לפני שהתפילה  1היו באמצע תפילת שמונה עשרה, ואילו בתמליל ההודעה ת/

ציי� א שהתכונ� היטב לחקירתו כדי  1החלה. בעדותו בבית המשפט ובהודעה הראשונה ת/

הדברי�  הבהיר כי 2שדבריו יהיו מדוייקי� ולא  יוצאו מהקשר�, אול� בהודעה השניה ת/

היו חמורי� בהרבה ממה שתואר על ידו בהודעה הראשונה. בנוגע לרכבו של הנאש�, א סיפר 

כי ראה את הרכב בפע� הראשונה בכניסה לישיבה, באירוע הראשו�, בעוד שהאירוע בישיבת 

פרוטוקול  –הכותל היה האירוע השני (א בעדותו הבהיר בעניי� זה כי לא מ� הנמנע שטעה 

  ). 12שורה  74עמ' 

כאמור, אני סבורה שמדובר באי התאמות קלות ואנושיות, שאי� בה� כדי לפגוע 

  במהימנותו של א.   

   ���הודעת ...... 
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הוא חברו של א, ועל פי עדות א השניי� הגיעו יחד לשני המפגשי� ע�  &&&העד ......   .38

עה תיאר את הנאש�. הודעתו של העד הוגשה בהסכמה והצדדי� ויתרו על חקירתו. בהוד

  מפגשיו ע� הנאש� שבה� השתת� ג� א. 

ב"כ הנאש� טע� כי יש להסיק מהודעתו של העד כי התקיי� רק מפגש אחד בי� א   .39

לבי� הנאש�, בישיבת הכותל, וכי במידה שהתקיימו שני מפגשי�, הרי שהמפגש בישיבת 

הכותל היה הראשו�, ולאחריו נקבע המפגש ב"מבראשית". לפרט זה משמעות רבה, שכ� 

גישה או לכל הפחות בהגעה למקו� וכניסה המפגש בבראשית דרש יוזמה של א, בתיאו� הפ

לפגישה ע� הנאש� ביחידות. אי� זה סביר שאפעל כ� לאחר מפגש ראשו� כפוי ע� הנאש�, 

  ועל כ� סדר אירועי� כזה אינו מאפשר, לטענת הסניגור, לקבל את גירסתו של א. 

עוד טע� הסניגור כי מאחר שההודעה הוגשה בהסכמה, המאשימה מחוייבת לה   .40

  אינה רשאית לטעו� נגד תכנה. ו

......  

  חסוי  .41

מהאמור כא� עולה כי .... זכר באופ� כללי קיומו של מפגש בי� א לבי� הנאש�, א� לא   .42

לא זכר  &&& זכר ולא דייק בפרטיו של אותו מפגש. הוא לא זכר ג� את נוכחות אמו במפגש. 

פוזיטיבית מספר מפגשי� אלא העלה זאת כהשערה בלבד, וא� לא ידע ידיעה פוזיטיבית שא 

ש בישיבת הכותל. מאחר שאי� לו זיכרו� ברור של שני האירועי�, נפגש ע� הרב אחרי המפג

לא נית� לקבוע על סמ� הודעתו ממצאי� בנוגע לסדר המפגשי�, במיוחד כאשר קביעה כזו 

  עומדת בניגוד לעדויות אחרות. 

  חסוי  .43

  עדות אפרי� ברכה

ירה תנ"צ אפרי� ברכה הוא ראש חטיבת החקירות במשטרה, והיה ראש צוות החק  .44

  בתיק עד למינוי לתפקיד ראש חטיבת החקירות. 

העד נחקר בחקירה נגדית בנוגע לניסיונות לקבל נתוני� בנוגע לשיחות הטלפו� של א 

בניסיו� לתיאו� פגישה ב"מבראשית". הוא העיד כי המטרה העיקרית שלשמה התבקשו 

ת, כאשר הניסיו� הנתוני� היתה בירור תארי� האירועי� וכתוצאה מכ� גילו של א באותה ע
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לקבוע סדר כרונולוגי בי� שני המפגשי� הוא השערה ואינו המטרה העיקרית שלשמה 

  ואיל�).  5שורה  151התבקש הצו (עמ' 

העד שלל את הנחת הסניגור שלפיה א לא נת� את הסכמתו לקבלת צו מחקרי   .45

יחו שבית תקשורת, והבהיר כי המשטרה לא סברה שיש צור� לקבל הסכמה של א, וכי הנ

, עמ' 31, 30שורות  151המשפט יית� את הצו בשל צרכי החקירה ג� ללא הסכמה כזאת (עמ' 

). הוא ציי� כי א הסכי� בהודעתו במשטרה להוצאת פלטי שיחות ממכשירי הטלפו� 154&152

. ג� א עצמו בעדותו זכר במפורש שנת� את 92שורה  2שלו, ואכ� הסכמה כזו רשומה בת/

  ). 14, 13שורות  76פלטי השיחות (עמ' הסכמתו להוצאת 

מעדותו של תנ"צ ברכה עולה כי לא אותרו שיחות רלוונטיות ממספר הטלפו� שלגביו   .46

). העד הוסי� כי 156התבקש הצו, אול� אי� בכ� כדי לשלול אפשרות שהתקיימה שיחה (עמ' 

בדה זו אומתה על הנושא לא היה מהותי בעיניו. העניי� המהותי הוא עצ� קיו� המפגש, ועו

  ). 157, חברו של א, ולא הוכחשה על ידי הנאש� עצמו (עמ' &&&ידי .... 

  חסוי & 83&47

לנוכח כל האמור נית� לסכ� ולקבוע כי א סיפר על כ� שעבר אירוע של פגיעה מינית   .84

לארבע נשי�, בהזדמנויות שונות, שכול� קדמו לפרסומי� באמצעי התקשורת אודות חשדות 

המיוחסי� לנאש�. עובדה זו תומכת באופ� ניכר בעדותו של א ובכ� שאי� מדובר דומי� 

  באירועי� שה� פרי דמיונו בלבד. 

הנאש� טע� בעדותו כי שיתו� המטפלות כלל את המסגרת בלבד, ללא תיאור תוכ�   .85

). אכ�, אי� מדובר בתיאורי� 248האירועי� וללא איזכור שמו של הנאש� (פרוטוקול עמ' 

טי� וא� לא בציו� שמו של הנאש�. אול� ה� א וה� המטפלות ציינו את החשיפה מפור

המבוקרת מצד א, ואת הקושי שיש בשיתו� באירועי� שכאלה. האפשרות שא נפגע על ידי 

דמות רבנית אחרת וסיפר על כ�, א� בשל הפרסומי� בתקשורת או מטע� אחר כלשהו 

ני בלתי סבירה בעליל. אני סבורה שג� החליט לטפול אשמה דוקא על הנאש�, נראית בעי

  במעט שנאמר יש חיזוק לגירסתו של א שלפיה עבר אירועי תקיפה מינית.

  מעשי� דומי� –קבילות הראיות הנוספות 

המאשימה ביקשה להסתמ� על ראיות המתארות אירועי� שאינ� כלולי� בכתב   .86

הדיוני� ניתנו החלטות  האישו� מכח היות� "מעשי� דומי�". ב"כ הנאש� התנגד. במהל�
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ר� שד� בתיק בראשית הדר� ולאחר מכ� על ידי. &ביניי� בעניי� זה, על ידי כב' השופט לי

  מאחר שמדובר בסוגיה מהותית לתיק זה, אנמק את החלטתי לאפשר את העדויות.

לפסק הדי�, קבעה כב'  13פיסקה  אברה� טטרו נ' מדינת ישראל,, 411/04בעפ   .87

  השופטת ביניש:

"הכלל הרחב הוא שאי� התביעה רשאית להציג בפני בית המשפט, בשלב בירור    

אשמתו של הנאש�, ראיה הנוגעת להתנהגותו של הנאש� בהזדמנויות אחרות המצביעה 

על אופיו הרע או על נטייתו המיוחדת לבצע את העבירה שבה הוא מואש�. חריג לכלל זה 

לית של הנאש� בהזדמנויות אחרות מתקיי� כאשר הראיה הנוגעת להתנהגותו השלי

נדרשת כדי להוכיח שיטה מיוחדת שנקט הנאש� בביצוע המעשי� האחרי�, המאפיינת 

נ' , פלוני 3049/94ע"פ בסממניה א# את אופ� ביצועו של המעשה הנוכחי (ראו, בי� היתר, 

 � זלצמ� "עדות 'שיטה' כראיה מסייעת; נ' 192�194, בעמ' 189), 4(מדינת ישראל, פ"ד מט

מוכר בשיטת ). חריג זה לכלל הפסילה 528מבח� שונה לקבילות?" משפטי� יא (תשמ"א) 

או  (Evidence of System)המשפט המקובל שני� רבות, והוא ידוע כ"עדות שיטה" 

.... החריג נקלט (Evidence of Similar Facts)החריג בדבר "עדות על מעשי� דומי�" 

יוס# שיובי� נ' היוע�  265/64ע"פ בפסיקתנו ואומ� בפסק דינו של הנשיא אגרנט ב

(להל�: פרשת שיובי�). פסיקתנו נסמכה על  421) 3(המשפטי לממשלה, פ"ד יט

ההתפתחות שהייתה לכלל האמור במשפט האמריקאי, תו1 הבחנה בי� "עדות שיטה", 

להוכיח  שהיא ראיה נסיבתית לביצוע העבירה, לבי� "עדות בדבר מעשי� דומי�" שנועדה

"מחשבה פלילית" להבדיל ממעשה אקראי. ההבחנה בי� שני המושגי� הללו, הקרובי� 

באופיי�, נעוצה בתכלית השונה אשר לשמה נדרשת הראיה. "עדות על מעשי� דומי�" 

מכוונת לתקו# טענה אפשרית של הנאש� בדבר העדר כוונה פלילית, כאשר ביצוע המעשה 

"עדות שיטה" משמשת להוכחת עצ� ביצועו של מעשה  אינו שנוי במחלוקת. לעומת זאת,

העבירה על ידי הנאש�. בהתא� לאמור, רשאי בית המשפט לקבוע מסקנות על יסוד 

"עדות שיטה", א� שוכנע כי ייחודו של אופ� ביצוע המעשה העברייני מלמד על עצ� ביצוע 

דרושה העבירה או על זהות מבצעה. כמוב�, שלש� קביעת מסקנה מ"עדות שיטה" 

  הצטברות תכונות דומות ברמה גבוהה ביותר..."

, נ' מדינת ישראל פנחס יהודה קריספי� ,595/95וכ� דברי כב' השופט קדמי בע"פ   .88

  לפסק הדי�: 5סעי� 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%203049/94&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%203049/94&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=�����&MaamarName=����%20'����'%20�����%20������
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20265/64&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20265/64&Pvol=��
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"מעשי� דומי�" שנית� להציג� כראיה אמור, מתחלקי� אצלנו לשתי כיתות:  

מעשה דומה"  ביצוע". מעשי� "דומי�"; והשניה מעשי� המשקפי� "שיטת �האחת 

נבדל ממעשה המשק# "שיטת ביצוע" ה� בטיבו וה� בכוחו הראייתי. על פי טיבו, נבדל 

מעשה המשק# "שיטת ביצוע" מ"מעשה דומה" בכ1 שמעשה של "שיטה" מבטא רמת 

דמיו� מוחלטת של מאפייני� מייחדי� בי� המעשה נושא האישו� לבי� מעשה קוד�; בעוד 

ב"דמיו�" כללי של תבנית המעשה "הדומה" למעשה נושא ש"מעשה דומה" מסתפק 

האישו�. לעני� כוח� הראייתי, מוגבל כוחו של "מעשה דומה" להשמטת הבסיס מתחת 

לטענת מקריות או העדר כוונה מצידו של עושה המעשה נושא האישו�; בעוד שמעשה 

  שו�."המשק# "שיטת ביצוע" מצביע על עושה המעשה הקוד� כעושה המעשה נושא האי

התרת עדויות על מעשי� דומי� הוכרה ג� בפסקי די� רבי� שעניינ� עבירות מי�. כ�   .89

, על ידי דעת הרב מפי כב' השופט א'א' פלוני נ' מדינת ישראל, 9657/05נקבע בדעת הרב בע"פ 

  לוי:

"עדות שיטה או עדות בדבר מעשי� דומי� הינ� חריגי� לכלל לפיו אי� מציגי� בפני 

את עברו הפלילי של נאש�, וודאי כאשר מדובר במעשי� שהתישנו (סעי#  בית המשפט

). ע� זאת, הכירה ההלכה �1982, התשמ"בחוק סדר הדי� הפלילי [נוסח משולב]ל 163

אלה רלוונטית השנויה באפשרות להביא עדויות מסואזה כאשר יש בה� לתרו� להכרעה בש

מדינת ישראל  4009/90ע"פ במחלוקת, חר# הסיכו� הכרו1 בכ1 להכתמת שמו של הנאש� (

לפסק הדי� (לא  5פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה  595/95ע"פ ; 292) 1(נ' פלוני, פ"ד מז

)). א# נפסק, כי כאשר מדובר בעדויות של קורבנות בעבירות 14.7.96פורס�, [פורס� בנבו], 

מי� נגד ילדי�, משקלה הסגולי של עדות מעי� זו עולה לאי� ערו1 על הדעה המוקדמת שה� 

לפסק הדי�  22, פסקה 684) 1(פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נה 4721/99ע"פ עלולות להקי� (

)1999.((  

  

ההלכה בישראל מבחינה בי� עדות שיטה לבי� עדות בדבר מעשי� דומי�. בעוד       .23

שמטרתה של עדות השיטה הינה להוכיח את היסוד העובדתי, כגו� הוכחת עצ� ביצוע 

מעשה העבירה או הוכחת זיהויו של הנאש� כמבצע העבירה, מטרתה של עדות בדבר 

עדר כוונה פלילית, כאשר עצ� ביצוע מעשי� דומי� לשלול טענה של הנאש� בדבר ה

מעשה העבירה על ידי הנאש� אינו שנוי במחלוקת. מכא� נובע השוני ברמת ההוכחה 

הנדרשת בשני המקרי�: בעוד שעדות שיטה מחייבת דרגה גבוהה של דמיו� בי� המעשי�, 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NF-1-292-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NF-1-292-L.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20595/95
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9904721.doc
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כאשר מדובר בעדות בדבר מעשי� דומי� נית� להסתפק במספר מאפייני� דומי� בי� 

לפסק הדי� (לא פורס�, [פורס�  13טטרו נ' מדינת ישראל, פסקה  411/04ע"פ � (המעשי

  )). בפסק הדי� המנחה בעניי� זה עמד על ההבדלי� הנשיא אגרנט: 9.1.06בנבו], 

סת� מעשי� דומי� הינהו  "מכא� יוצא, שההבדל בי� עדות שיטה לבי� עדות על

של מידת הדמיו� בי� התכונות המאפיינות את העיסקאות הקודמות לאלו  �הבדל של דרגה 

הווה אומר, כי עדות שיטה מחייבת הצטברות של  �הטמונות בעיסקה שהיא נשוא המשפט 

תכונות דומות בדרגה גבוהה יותר מאשר עדות על מעשי� דומי�, המכוונת להוכיח א1 את 

תו הפלילית של הנאש�. הטע� לדבר הוא: כיוו� שההנחה, באשר לעדות מהסוג השני, כוונ

היא, שאי� חולקי� שהנאש� ביצע את האקט הפלילי, הרי לש� סתירת הטענה בדבר תו� 

לב, נית� להסתפק בעדות המראה שעשה מעשי� אחרי�, אשר אחדות מתכונותיה� דומות 

א1 לאו דוקא  �באותו מבצע ובמעשה מסוג דומה לתכונות המעשה הנדו�; כגו� כי המדובר 

באותה דר1 של ביצוע או באותו קרב�. לעומת זה, כאשר מטרת העדות היא להוכיח את 

המעשה עצמו, כי אז דרושה הצטברות של תכונות דומות, באשר לעיסקאות הנדונות, 

במידה אשר בכוחה לשכנע שהנאש� פעל לפי שיטה שקבע מראש ואשר אותו מעשה 

 458, 421) 3(שיובי� נ' היוע� המשפטי לממשלה, פ"ד יט 265/64ע"פ שק# אותה" (מ

)1965.((  

מטבע הדברי�, מצווה בית המשפט השומע עדות שיטה או עדות בדבר מעשי� 

  "דומי� לנהוג במשנה זהירות....

מ קצב נ' מדינת , 3372/11לאחרונה נדונה השאלה בפסק הדי� בעניי� קצב, ע"פ   .90

.  בית המשפט אימ0 פע� נוספת את הדוקטרינה לפיה נית� להסתמ� על עדות שיטה ישראל

ומעשי� דומי�, תו� הפניה לפסיקה קודמת ועמידה על ההבדלי� בי� עדות השיטה 

הוכחת שיטה ומעשי� דומי� נפסק, מפי כב' והמעשי� הדומי�. בנוגע לר� ההוכחה הנדרש ל

  לפסק הדי�:  335השופטת ע' ארבל, בפיסקה 

"אחת הסוגיות הנוספות אות� העלתה ההגנה בפנינו הינה ר# ההוכחה הנדרש 

שיטה ומעשי� דומי�. בעניי� זה נקבע כי אי� צור1 להוכיח ברמה הנדרשת   להוכחת

או העדות בדבר מעשי� דומי� אכ� נעשו  בפלילי� כי המעשי� עליה� ניתנה עדות השיטה

לפסק דינו; ע� זאת, ראו ג� עמדה  24הנ"ל, פסקה  9657/05ע"פ (ראו דברי השופט לוי ב

� כי )). אציי2009(מהד' משולבת ומעודכנת,  719שונה: יעקב קדמי על הראיות חלק שני 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20411/04
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/E21-64000265.pdf
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%209657/05
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ניסיונה של ההגנה ללמוד הלכה אחרת מדבריו של השופט לוי בעניי� אנטיפקה לא יכול 

  לצלוח, שכ� הדברי� הוצאו מהקשר� ופורשו שלא בהתא� לאמור בה�. 

ואמנ�, כבר בעניי� שיובי� ציי� הנשיא אגרנט כי אי� זה הכרחי שהעדויות בדבר   

עבר ביצע הנאש� עבירה הזהה או דומה השיטה או המעשי� הדומי� יוכיחו לחלוטי� כי ב

  )460, 449לנשוא האישו� (עניי� שיובי�, בעמ' 

.....  

לצד דברי� אלו הובהר, כמוב�, כי על העדות הנשמעת להיות מהימנה בעיני בית 

  ).257המשפט (עניי� דנינו, בעמ' 

למרות הדברי� האמורי�, נראה כי אי� צור1 להכריע בסוגיה זו של ר# ההוכחה   

דרש במקרה שבפנינו, שכ� ממילא התקיימו דרישות הדי� הפלילי באשר לעדות הנ

    המתיישנות. משכ1 מותירה אני את הסוגיה לדיו� לעת מצוא".

מפסקי הדי� הללו ואחרי� עולה כי ההבדל בי� עדות שיטה לבי� מעשי� דומי� אינו   .91

המאפיינות את  "הבדל של דרגה, של מידת הדמיו� בי� התכונותהבדל מהותי אלא 

, כפי שניסח כב' הנשיא העיסקאות הקודמות לאלו הטמונות בעיסקה שהיא נשוא המשפט"

אגרנט בעניי� שיובי0, המובא בהסכמה בעניי� לוי לעיל. בפסיקה חזר ג� העיקרו� שלפיו יש 

לבחו� בכל מקרה את נסיבותיו ואת הראיות הקיימות בו, כאשר רמת הדמיו� הנדרשת בי� 

נאש� בכתב האישו� לבי� עדות השיטה או המעשי� הדומי� תלויה במכלול המיוחס ל

  לפסק הדי�):  333הנתוני� והנסיבות. כ� נקבע בעניי� קצב (פיסקה 

"כ1 למשל, כאשר מדובר בראיה יחידה לקביעת זהותו של הנאש� כמבצע העבירה 

בע". לעומת זאת, ודאי שתידרש מידה רבה של דמיו� בי� העדויות, עד כדי מעי� "טביעת אצ

א� קיימת עדות מהימנה הקובעת את זהותו של הנאש� א1 לעדות זו נדרש סיוע, הרי 

שרמת הדמיו� שתידרש מעדות השיטה לעדות העיקרית תהיה פחותה... מידת 

האינטנסיביות של הדמיו� הנדרש היא, על כ�, פונקציה של למעמדה של עדות השיטה 

   פני בית המשפט".ומקומה בס1 כל הראיות הניצבות ל

  וראו ג� הציטוטי� מעניי� טטרו ומעניי� קריספי� לעיל.

נראה, איפוא, כי קיי� רצ�, מעי� ציר שמצידו האחד עומדי� המקרי� בה� אי� כלל   .92

מחלוקת עובדתית ונית� להוכיח את היסוד הנפשי באמצעות מעשי� דומי�, ומצידו האחר 

בה מאד ונית� להוכיחה באמצעות עדות שיטה מקרי� בה� יריעת המחלוקת העובדתית רח
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מובהקת וברורה במיוחד, מעי� טביעת אצבע. בתוו� מצויי� מקרי ביניי� שוני�, כגו� מצב 

בו עדות השיטה נדרשת להוכחת סיוע בלבד, ועל כ� נית� להסתפק בשיטה שאינה כה 

  מובהקת. 

כולל חיבוק ויתכ� שא� בענייננו, הנאש� אינו מכחיש קיומו של מגע ע� המתלונ�,   .93

נשיקות. כ� שחלק ניכר מהיסוד העובדתי אינו שנוי במחלוקת. ע� זאת, התיאורי� שמסר 

  המתלונ� חורגי� מעבר לחיבוק ונשיקות גרידא, והנאש� חולק על חלק מהתיאורי�.

היק� המחלוקת, הודאתו של הנאש� בעצ� קיומ� של המפגשי�, במגע, בחיבוקי� 

וכחת מעשי� דומי� בנוגע לעובדות אלו. בנוגע לרכיבי� העובדתיי� ובנשיקות, מאפשרת ה

  הנוספי� נדרשת הוכחה בר� גבוה יותר, הגובל בעדות שיטה. 

אני סבורה כי המקרה שבפני הוא מקרה ביניי� המצוי באמצעו של אותו ציר דמיוני   .94

עשי� דומי� או שתיארתי, בי� עדות השיטה לבי� המעשי� הדומי�, כ� שנדרש ר� גבוה של מ

  ר� נמו� של עדות שיטה. לאור דברי� אלה יש לבחו� את העדויות התומכות לגופ�. 

אני סבורה שקיימי� קווי דמיו� משמעותיי� בי� הפרשות הנוספות שיתוארו להל�   .95

לבי� האירועי� נשוא כתב האישו�. בכל המקרי� מדובר במגע פיזי בי� הנאש� לבי� נערי� 

אתו ביחידות. בכל המקרי� התקיימו הצדקות פורמליות לאות� צעירי� אשר שהו 

מפגשי�: בכתב האישו� מדובר בפניה של המתלונ� לצור� היוועצות ולאחר מכ� במפגש נוס� 

בעקבות אותה פניה. במקרה השני מדובר במפגש במסגרת יחסי תלמיד ומנהל ובמקרה 

עקב פטירת אביו. בכל  השלישי הנאש� עצמו הסביר כי נפגש ע� הנער שהיה במצוקה

המקרי� המגע ע� הנערי� לא הגיע לר� גבוה של עבירות המי�. הוא לא כלל הסרת בגדי� 

  ולמעלה מכ�, כ� שכלפי המתבונ� מבחו0 נותרה עמימות לגבי כוונת הנאש�. 

בנוגע למתלונ� הנוס�, מ ש, קיימי� קווי דמיו� נוספי�: העובדה שהמעשי� בוצעו   .96

בישיבה, היחס אל הנערי� כמי שזקוקי� לעזרתו של הנאש� וייהנו  בחדרו של הנאש�

מתמיכתו, וכ� אופי המגע, שכלל מלבד חיבוקי� וליטופי�, ג� הושבת הנערי� על ברכיו של 

  הנאש�. אני סבורה שהפרשה הנוספת של מ ש מגיעה כדי עדות שיטה.

  פרשת מ ש

  עדות מ ש
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העד מ ש היה תלמיד ישיבת חורב בזמ� שהנאש� היה מנהלה......... כאמור, עדותו   .97

אינה מתייחסת ישירות לאירועי� נשוא כתב האישו� אלא לאירועי� אחרי�, שעל פי הנטע� 

  ה� בגדר מעשי� דומי�. 

ב"כ הנאש� התנגד לעדותו של העד בטענה שאי� מדובר במעשי� דומי�, ובהחלטת   .98

ביניי� איפשרתי את העדות. ע� זאת לא התרתי חלק מהעדות הנוגע לאירוע מאוחר יותר, 

שהתרחש בשני� האחרונות, ועל כ� הדמיו� בינו לבי� אירועי כתב האישו� מצומצ�. אירוע 

  רוע בתל אביב, והעדות אודותיו לא נשמעה.  מאוחר זה כונה על ידי הצדדי� האי

הוגשה על ידי הסניגור על מנת להראות שינויי�  10הודעתו של העד במשטרה נ/  

  בגירסתו. הצדדי� הסכימו להגיש חלק מההודעה ולא את ההודעה המלאה. 

  חסוי 118&99

  

נ� א� ורק כפי שציינתי לעיל, ב"כ הנאש� ביקש להוכיח כי העד פנה למשטרה והתלו  .119

בעקבות הפרסו� התקשורתי. לטענתו היחסי� בי� מ ש לבי� הנאש� היו יחסי� טובי� מאד 

במש� שני� רבות, עד כדי כ� שהעד עצמו בא להתייע0 ע� הרב ג� שני� לאחר סיו� 

לימודיו, לאחר שחרורו מצה"ל. הנאש� ראה בתלונה מעשה של כפיות טובה, שקרה 

� כי לא יכול היה להצביע על מניע כלשהו שיביא את העד ), א250כתוצאה מהפרסו� (עמ' 

  להעליל עלילה שכזו. 

  אינני סבורה שנית� ללמוד מהעדות את מה שמבקש ב"כ הנאש� להסיק ממנה.   .120

העד עצמו היה עקבי בדבריו. ג� א� חלה התפתחות כלשהי בגרסתו במהל� 

רסה. כפי שציטטתי לעיל מפיו החקירה, מדובר בניואנסי�, בתהלי� של מיקוד וחידוד הגי

של מ ש, הוא עצמו אימ0 את המילה "לספר" שבה השתמש הסניגור, והבהיר כי זו המילה 

שהיתה חסרה לו בתחילה. דהיינו, העד עצמו הבהיר כי הוא ממקד ומדייק את תשובתו, א� 

  כי אי� בכ� שינוי מהותי מתשובותיו בראשית החקירה. 

רה בכ� שהיחסי� בינו לבי� הנאש� חרגו מהתחו� מדברי העד עולה כי ההכ  .121

הלגיטימי הגיעה אליו בתהלי� הדרגתי. האירוע המשמעותי שגר� לכ� היה האירוע בתל 

אביב, שתכנו לא התברר במשפט, אשר גר� לו להרהר בנושא. הפרסו� התקשורתי הוא 
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צמו וג� שגר� לו להבי� את התמונה המלאה ואיפשר לו לומר את הדברי� בקול ר�, לע

  לאנשי� נוספי�.

 .......  

אני סבורה שעדותו של מ ש ותיאור התהליכי� שתיאר ה� סבירי� ומשכנעי�. יתרה   .122

מכ�, דוקא העובדה שהעד אישר שהפרסו� בתקשורת השפיע עליו במידה מסוימת וגר� 

להבהרת הדברי�, מצביעה על כנותו ואמיתות גרסתו, שכ� אילו אכ� היה מדובר בעלילה 

שקרית שנולדה כתוצאה מהפרסו� בתקשורת, נית� היה לצפות שהעד יכחיש לחלוטי� 

  השפעה של הפרסומי� עליו. 

  חסוי 126&123

  

הנה כי כ�, לא הוכח כי העד סבר לפני הפרסו� בתקשורת כי לא עבר אירוע מיני   .127

יסודות  כלשהו, ולא הוכח כי הפרסו� בתקשורת הוא שגר� לשינוי התודעתי. משלא הוכחו

  אלו, הרי שתילי התילי� שבנה ב"כ הנאש� אינ� אלא מגדלי� פורחי� באוויר.

  חסוי  & 129, 128

קיי� פער מסויי� בי� גירסאותיו של מ ש, אשר התייחס במשטרה לשני אירועי�   .130

ממוקדי� ובעדותו בבית המשפט הוסי� כי הדבר אפיי� את כל מפגשיו ע� הנאש�. ע� זאת, 

ית המשפט, רובה המכריע של העדות עסק בשני האירועי� הממוקדי�, והטענה ג� בעדות בב

המרחיבה את היריעה הופיעה רק במשפטי� ספורי� בסיו� העדות. ככלל, עדותו של ש בבית 

המשפט מתייחסת לשני האירועי� הספציפיי� ואי� בה פירוט של ממש בנוגע לאירועי� 

  אחרי�. 

הזדמנות של ממש להסביר את הפער, לא הוצג  כפי שהראיתי לעיל, לעד לא ניתנה

בפניו השוני בי� הגירסאות ולא התבקשה התייחסותו הישירה. הדברי� הוצגו בפניו באופ� 

כללי ולאקוני, על א� שהבהיר כי לא עיי� בהודעתו במשטרה לאחרונה, כ� שלא זכר את 

  פרטיה. 

יאה בחשבו� בשקילת בנסיבות אלו אני סבורה כי הפער האמור הוא נקודה שיש להב

הראיות, אול� אי� מדובר בפג� היורד לשורשו של עניי� ואי� בו כדי להשפיע באופ� 

  משמעותי על מהימנותו של העד. 
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  חסוי  141&131

לטענת ההגנה מדובר בעדויות שקר מתחילת� ועד סופ�, כאשר העדי� קשרו קשר   .142

ה שמסר, שלפיה שית� אות� יחד ע� מ ש והסכימו למסור עדויות שיחזקו את הגירס

  בטענותיו כלפי הנאש� עוד לפני הפרסומי� בתקשורת. 

אני סבורה שלא הונחה כל תשתית המאפשרת קבלת טענה כזו. מ ש עצמו סיי� את 

לימודיו בישיבת חורב כשהוא רואה בנאש� אד� נער0, דמות משמעותית ואבהית. כפי 

כלפיו הלכו ונוצרו בליבו במהל� השני�,  שהעיד מ ש, הספקות בנוגע להתנהגותו של הנאש�

כשהאירוע המשמעותי היה המפגש בתל אביב, והחיזוק הנוס�, אשר איפשר לו לקרוא 

לדברי� בשמ�, נוצר בעקבות הפרסו� באמצעי התקשורת. לא הוצגו סיבה או מניע כלשה� 

חמורות,  שיכולי� היו לגרו� לכ� שש יהפו� פתאו� את עורו ויעליל על הנאש� האשמות כה

  על לא עוול בכפו, מלבד המניע שבגילוי האמת. 

התמיהות הקיימות בנוגע לש עולות ביתר שאת בנוגע לשני העדי� הנוספי� בעניינו,   .143

..... אכ�, העדי� ה� חברי� קרובי� של מ ש. אול� קיי� פער גדול ומהותי בי� חברות 

� ח� מפשע, ומת� עדות שקר בבית אמיצה לבי� נכונות ליטול חלק בעלילה איומה כלפי אד

המשפט. אני סבורה שהטענה בדבר קנוניה שלה נתנו יד שלושה אנשי� נורמטיביי� וחסרי 

אינטרס היא טענה בלתי מבוססת, תיאורטית ואי� בה כדי להקי� ספק סביר בנוגע לאשמתו 

  של הנאש�, אילו היה נאש� באירוע זה. 

ות למעשי� דומי�, כ� שיש לבחו� את מכל מקו� כל העדויות הללו הובאו כראי

מעמד� כתוספת ראייתית באופ� כללי. אני סבורה שיש בעדויות אלו כדי להוכיח כי הנאש� 

אכ� ביצע כלפי מ ש מעשי� שקיימי� קווי דמיו� משמעותיי� בינ� לבי� המעשי� המתוארי� 

  בכתב האישו�. 

  פרשת ר מ ודבי גרוס

  עדות ר מ

, בהיותה 2001סוציאלית, אול� עדותה נוגעת לאירוע משנת  העדה ר מ היא עובדת  .144

בחורה צעירה שהגיעה מהקיבו0 בו גדלה לירושלי�. היא עבדה בבתי המשפט וכ� עבדה 

  בניקיו� בתי�. 

בלילה היתה  11:00בסביבות  2001בספטמבר  17&ל 16ר מ העידה כי בלילה שבי� 

בדרכה לנקות בית בסמו� לביתו של הנאש�. היא ראתה את רכבו של הנאש� חונה בחניה 
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ובתוכו נער כב� חמש עשרה, כשהנאש� עמד מחו0 לרכב ושוחח ע� אד� אחר. היא נכנסה 

ה את הנאש� ואת הנער שראתה קוד� לכ� בתו� לבית לקחת את כלי הניקוי, וכשיצאה ראת

ח.מ.ק) ממש פה אל  –הרכב, כשה� מתנשקי� (בתמליל הפרוטוקול נכתב בטעות מתנקשי� 

  ).20&18שורות  183פה (עמ' 

העדה תיארה כי חשבה בתחילה שמדובר באשתו של הנאש�, והיא א� התכופפה   .145

ר בנער. היא יצאה שוב כדי והשתדלה שלא להפריע. אול� ניקרה בה מחשבה שמדוב

להסתכל, חצתה את הכביש, הסתתרה מאחורי שיחי� והסתכלה אל הרכב. ראייתה 

). היא ראתה 29, 28שורות  183התאפשרה בשל תאורת רחוב שהאירה לתו� הרכב (עמ' 

התגפפות, אנשי� בסערת רגשות, ראשיה� נפגשי�, ראש אחד מונח על ראש אחר, ידיי� 

ואיל�). לאחר כעשר דקות השניי� יצאו מהרכב וכשיצאו היה ברור  29נשלחות (ש�, שורה 

לה שמדובר בנער, ולא היה מקו� לספק בעניי�. הנער סידר את הכיפה ואת תרמילו, ה� 

). העדה 13&3שורות  184החלו ללכת לכיוו� ביתו של הנאש�, והיא התקדמה אחריה� (עמ' 

משו� תשומת לב, וכשחזרה נגמרה סיפרה כי הסתובבה באיזור במרחק מה כדי לא ל

  ). 17&12שורות  184הסיטואציה, והיא ראתה את הנאש� מדבר ע� בחור ובחורה (עמ' 

). 33שורה  183העדה ציינה כי הרגישה שהיא רואה משהו מחו0 לכל נורמה (עמ'   .146

כשחזרה לביתה החליטה לרשו� את שראתה, כיו� שהאירוע היה מאד יוצא דופ�, והיא 

ה צור� לרשו� את הדברי� ולתעד� בזמ� אמת, כדי שלא תחשוב אחר כ� שדמיינה הרגיש

  . 11). התרשומת שערכה העדה באותו לילה הוגשה וסומנה ת/22&19שורות  184אות� (עמ' 

ר מ המשיכה ותיארה כי יו� או יומיי� לאחר האירוע התקשרה למי שהיתה   .147

יו� שמדובר ברב מהציבור הדתי ללא איזכור פסיכולוגית שלה בעבר והתייעצה איתה, תו� צ

שמו. הפסיכולוגית נתנה לה טלפו� של אישה אשר לדברי ר מ היא אינה זוכרת את שמה ואת 

ואיל�). היא התקשרה לאותה אישה וסיפרה לה את סיפורה.  23שורה  184תפקידה (עמ' 

ימנה את הרב האישה אמרה שתטפל בעניי� ותחזור אליה, ולאחר כשבועיי� סיפרה לה שז

ואת אשתו לשיחה, הרב אמר שמדובר בנער נסער והוא הרגיע אותו. העדה הבהירה כי היא 

סמכה על אותה אישה ומאותה רגע "סגרה את הסיפור" מבחינתה, א� כי הוא המשי� 

להדהד בראשה. הנושא עלה שוב לאחר הפרסומי� בתקשורת, ובעקבות זאת היא איתרה 

, 1&14שורות  185באמצעות מכרה לפרקליטות ולמשטרה (עמ'  את הד� שרשמה בזמנו ופנתה

  ). 186עמ' 
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, העדה הבהירה כי רשמה את הדברי� לפני 11בנוגע לנסיבות רישו� התרשומת ת/  .148

ו מאד משמעותי שהאחת עשרה וחצי שנה, בלילה בו קרו הדברי�, כיו� שידעה שהיא רואה מ

ולא רצתה לשכוח א� פרט. היא הציעה א� לבדוק "באמצעי� פליליי�" ולוודא כי המסמ� 

  ). 27&22שורות  187נכתב לפני שני� ולא אתמול (עמ' 

בנוס� לתרשומת הוגשו ג� צילומי� של מעי� שחזור שנער� ע� העדה ובו צול� 

  . 12מקו� האירוע בצירו� הבהרותיה של העדה ת/

רשומה על גבי שני גליונות נייר בגודל סטנדרטי, ופרושה על גבי  11תרשומת ת/ה  .149

למעלה מעמוד וחצי. התרשומת מפורטת. היא כוללת תיאור הדומה לתיאור שמסרה העדה 

בלילה  00:32 –בעדותה, וכ� פרטי� רבי� נוספי�. כ�, לדוגמא, מופיעה השעה המדוייקת 

מכונית שכורה,  –מופיע תיאור רכבו של הנאש�  (א� כי התארי� אינו כולל את השנה).

. מעשיה של העדה ורגשותיה מופיעי� בפירוט רב, כולל הסבת המבט car-goאפורה, 

מהמקו�, מילוי מי� בדלי, התכופפות כדי שלא תיראה, שעת סיו� האירוע, העובדה 

  שבאמצע הכתיבה אכלה ושתתה להרגעת ההתרגשות, וכיוצ"ב. 

"מתגופפי�, הנאש� מתוארי� בפירוט. נכתב כי הרב והנער נראי� ג� מעשיו של   .150

מה שבהחלט נראה כמו  –ז"א חיבוקי�, ליטופי�, ראשי� נפגשי� הוא נשע� עליו. ולהיפ1 

דקות ה� יצאו מהרכב.  �10התגפפות, ע� "סערת רגשות". נשארתי להסתכל ולאחר עוד כ

שזה אשתו בלי כיסוי ראש. אולי !! בהתחלה עוד חשבתי בנערולתדהמתי ראיתי שמדובר 

היא אוספת את השיער, נראית קטנה (כמעט נערה), אח"כ ראיתי שהנער סידר את הכיפה 

ולא היה לי צל של ספק שמדובר בנער. ג� מוטי אלו� יצא ולבש על החולצה הלבנה את  –

כב) הג'קט השחור שלו. לנער היה תיק על הגב. ובזמ� שאלו� הסתדר (הוציא את דבריו מהר

הוא עמד ליד פנס המכונית הקידמי (השמאלי) וסידר את החולצה, התיק הכיפה, היה 

  נראה מסוגר בעצמו, נבו1..."

התיאור המפורט, הכללת רגשותיה שלה ותגובותיה, מצביעי� על סערת רוחות   .151

אמיתית ותורמי� לאמינות העדות. תיאור מפורט שכזה אינו מתיישב ע� האפשרות שמדובר 

� מפוברק, שכ� אילו כ� היה נית� היה לצפות מהעדה להמעיט בפרטי� ככל האפשר, במסמ

על מנת שלא להיכשל בפרט שאינו מתאי�. ראוי במיוחד לציו� התיאור של מכונית הנאש�. 

מדובר בעניי� עובדתי שאינו מצוי בידיעת העדה וקשה לשחזרו שני� לאחר האירוע. 

לל צבעו, העובדה שמדובר ברכב שכור וכ� ש� חברת מופיע תיאור הרכב, כו 11בתרשומת ת/

ההשכרה. קשה להעלות על הדעת כיצד יכלה העדה לשחזר פרטי� אלו לקראת עדותה 
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לאחרונה. יתר על כ�: ידוע לכל כי בשני� האחרונות אי� על לוחיות הזיהוי של כלי רכב 

סגרת בצבע שונה), פרטי� המצביעי� על כ� שמדובר ברכב שכור (בעבר היתה ללוחיות אלו מ

כ� שעצ� הציו� שהרכב שכור מצביע על כ� שהמסמ� לא נכתב בשני� האחרונות, ותומ� 

  באותנטיות שלו. 

ב"כ הנאש� ניסה להצביע על נקודות שונות הפוגעות באמינות גירסתה של ר מ, א�   .152

ללא הצלחה. בחקירתה הנגדית של העדה ובסיכומי� התייחס לאמרתה של העדה שלפיה 

"חלק סברה שברכב נמצאת אשתו של הנאש� ולא נער. העדה הבהירה בחקירתה הנגדית: 

מסויי� בתוכי אומר לי שאני זוכרת שראיתי ש� נער, וחלק אחר אומר טוב, זו כנראה 

  ). 33, 32שורות  192(עמ'  אשתו. שני החלקי� האלה התקיימו"

בכ� שאד� במעמדו אני סבורה כי תחושה זו של העדה מבטאת את הקושי להאמי� 

של הנאש� מבצע מעשה כה חמור ובלתי צפוי. זהו הל� רוח טבעי וסביר בנסיבות העניי�, 

ואי� בו כדי לפגו� בעדותה של העדה. ההיפ� מכ�: ר מ העידה כי היא מבית דתי ו"גדלה על 

), על 15, 14שורות  183הדמות" של הרב אלו�, וכי שמחה לראותו לפני שהחל האירוע (עמ' 

  קע זה הספק שהתעורר בליבה הוא טבעי ומוב�. ר

אמירתה של העדה שהעלתה את הדברי� על הכתב כדי שלא תחשוב שדמיינה אות�   .153

אינה פוגעת באמינותה, אלא, כפי שהבהירה העדה עצמה, מבטאת את העובדה שמדובר 

העובדה  ואיל�). ג� 30שורה  201ואיל�, עמ'  15שורה  201באירוע כה יוצא דופ� (עמ' 

שראתה בבירור שנער� סו� לפרשה אינה פוגמת בעדות, שכ� הרצו� לקבל את עמדתו של 

הגור� המוסמ� ה"מטהר" את העניי� הוא מוב�. אציי� כי ר מ עצמה העידה כי היא 

מבחינתה "סגרה" את הסיפור, לאחר שחשה שעשתה את שהיה עליה לעשות, אול� הוא 

  ).11&6ת שורו 185המשי� להדהד בראשה (עמ' 

ר מ העידה כי אינה זוכרת את ש� האישה שאליה פנתה ואשר ערכה את הבירור ע�   .154

הנאש�. במהל� החקירה הנגדית ביקשה העדה מתו� סקרנות לדעת את שמה של אותה 

השיבה כי היא מכירה אותה היו� מתוק� תפקידה  –דבי גרוס  –אישה, וכשנאמר לה שמה 

האירוע לא הכירה אותה ולא זכרה את שמה ואת תפקידה  כעובדת סוציאלית, אול� בזמ�

). בסיכומי� התברר כי ר מ מסרה בתחילה ש� של אישה אחרת שסברה כי 198, 196(עמ' 

אליה פנתה. הסניגור מבקש להסיק מכ� על מניפולטיביות ושינוי גירסאות מצד העדה, אול� 

  לא מצאתי כל בסיס לכ�. 

  עדות דבי גרוס
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, הוגשה בהסכמה במקו� עדותה הראשית. 13דבי גרוס במשטרה, ת/הודעתה של   .155

העדה ייסדה את מרכז הסיוע לנשי� דתיות, שהפונות אליו ה� נשי� מוכות או נפגעות 

תקיפה מינית. המרכז מפעיל "קו ח�". היא סיפרה כי פנתה ביוזמתה לפרקליטות בנוגע 

הל בית הספר חורב. לדבריה פנתה שנה, כשהרב אלו� היה מנ 15&14&לאירוע שהתרחש לפני כ

בלילה, וסיפרה לה בקול רגיש  21:30או  21:00לפי קולה, בסביבות  20&19אליה בחורה בת 

ונסער שכאשר ניקתה חדר מדרגות בבניי� באיזור קטמו� ראתה את הרב אלו� יושב באוטו 

בלה רוש� ע� בחור ומחבק אותו ונראה לה שהוא נישק אותו. הפונה הוסיפה ותיארה כי קי

שהוא מנשק ומחבק בחור שנראה לה כמו תלמיד, כשישבו ברכב בחוש�, והיתה בטוחה 

  במאה אחוז שמדובר ברב אלו�. 

גרוס התייעצה ע� חברה בועד המנהל של המרכז וכ� פנתה לעובדת סוציאלית   .156

נוספת, חיה רוזנפלד, ושתיה� קבעו פגישה ע� הנאש� ליו� המחרת, תו� שביקשו כי ג� 

אשתו תהיה נוכחת. בפגישה שאלו גרוס ורוזנפלד את הרב היכ� היה בלילה הקוד�, והוא 

סיפר שהיה ע� תלמיד שאביו נפטר והיה במצוקה. ג� אשתו חני אישרה שהיה בניחו� 

אבלי�. גרוס שאלה את הנאש� היכ� דיבר ע� הבחור, והוא השיב שישבו הרבה זמ� ברכבו 

היתה פניה בנושא, והציעה לו לערו� תקנו� אתי כדי שהרב  ). היא סיפרה לנאש� כי43(שורה 

לא יעשה דברי� שאנשי� יכולי� לפרש בצורה לא נכונה. העדה רשמה על ד� כללי�, בה� 

איסור חיבוק של כל הגו�, איסור להסיע תלמידי� ברכב שלו וא� מסיע התלמיד ישב 

ת בזמ� שיחות ע� מאחור, איסור לקיי� שיחות ברכב, שמירה על דלת פתוחה חלקי

תלמידי�, קיו� השיחות כשנוכחי� בבית הספר אנשי� נוספי�, ועוד. העדה סיפרה כי קראה 

  ), והוסיפה כי ...... 54, 53את הדברי� בקול והרב הסכי� למה שכתבה (שורות 

  (חסוי מפאת צנעת הפרט של הנאש� ומשפחתו)

אה המנקה ראתה השיחה הסתיימה, דבי וחנה שוחחו ביניה� על כ� שככל הנר

סיטואציה תמימה. דבי ניסתה במש� מספר ימי� להשיג את הבחורה וסיפרה לה את דברי 

"עשתה סוג של אנחה ואמרה שיכול מאד להיות שזה מה שראיתי, הרב. לדבריה הבחורה 

סיפרתי לה על מה שכתבתי על הד# והיא ג� הסכימה שבזה נגמרת הפרשה. והיא אמרה 

  ). 63&60(שורות  עיות א� הוא באמת תמי� והודתה לי"שהיא לא רצתה לעשות ב

בסיו� הודעתה מסרה העדה כי היא במזכירות "פורו� תקנה" וכ� הסבירה את מת�   .157

העדות בשלב מאוחר בכ� שמסרה מוקד� יותר את כל הידוע לה באמצעות פורו� תקנה, 

  ולאחר שלא פנו אליה מהמשטרה לגביית העדות חזרה ופנתה.  
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  א� ציינה כי היא העריכה מאד את הרב אלו� והיה לה "שוק גדול".העדה 

בחקירה הנגדית נשאלה גרוס על דבריה של אשת הנאש� בזמ� המפגש, שלפיה� ג�   .158

היא זוכרת את מה שהיה בערב הקוד� וג� היא יצאה מהבית. אול� היא הכחישה והשיבה 

  ). 13שורה  210מ' כי אשת הנאש� לא אמרה במפגש ביניה� שיצאה מהבית (ע

כשנשאלה א� היתה לה הקלה אחרי ששוכנעה שהעניי� היה תמי� השיבה כי היא 

), ונראה כי כוונתה היתה לכ� שלא שוכנעה כי 8שורה  211לא בטוחה שהיתה לה הקלה (עמ' 

  העניי� היה תמי�. 

נקודה מהותית השנויה במחלוקת בעדותה של גרוס היא עריכת התקנו� והסכמתו   .159

של הנאש� לנהוג בהתא� לו. בחקירה הנגדית נשאלה העדה איזה מעמד היה לה להכתיב 

תנאי� לרב אלו�, והשיבה כי לא הכתיבה תנאי� אלא אמרה שהיא מוכנה לכתוב תקנו� 

שישמור על הרב מתלונות שווא וישמור ג� על מי שעלולי� להיפגע, וכי חני הסכימה לכ� 

לה מדוע אי� לה העתק של אותו תקנו�, והשיבה כי לא ), היא נשא31&23שורות  211(עמ' 

הכינה לעצמה העתק, וכי מדובר במסמ� שהיה בשביל הנאש� ובשביל אשתו, והוא יחליט 

). העדה א� הבהירה בתשובה לשאלות כי היא הכינה 212א� לשמור עליו או לא (עמ' 

  ). 213תקנוני� כאלה במקרי� שוני�, וכי לא היה זה המקרה הראשו� (עמ' 

הסניגור טע� כי קיימי� פערי� של ממש בי� עדותה של ר מ לבי� עדותה של דבי גרוס.   .160

אני דוחה את הטענה. הפערי� עליה� הצביע הסניגור אינ� משמעותיי� (לדוגמא הא� ר מ 

שראתה אות�  חושבתאמרה לדבי שראתה את הנאש� והנער מתנשקי�, או שאמרה שהיא 

כאשר העדויות נמסרו שני� כה רבות לאחר האירוע, וכאשר דבי מתנשקי�). זאת במיוחד 

העידה מזכרונה ללא רישו� או תיעוד כלשהו בסמו� למועד האירועי�. למעשה, אני סבורה 

שעדויותיה� של ר מ ושל דבי גרוס תואמות ומשלימות זו את זו. בשי� לב לכ� שכל אחת מה� 

ת א מה סביר אחר לכ� שכל אחת פנתה מיוזמתה למשטרה ולפרקליטות, לא הכירה א

  מהעדות פנתה וסיפרה מיוזמתה את אותו סיפור עצמו.

הדמיו� בי� עדויותיה� של ר מ ושל גרוס מתייחס בראש ובראשונה לסיפור המסגרת,   .161

כאשר כל אחת מה� סיפרה את חלקה שלה באירוע. כ�, לדוגמא, גרוס בהודעתה תיארה את 

 22 –הגיל תוא� את גילה של ר מ בזמ� האירוע  12שורה  13/(ת 20&19ר מ על פי קולה כבת 

). בנוס�, ר מ סיפרה כי פנתה לאישה המוכרת לה ובעקבות הפנייתה לגרוס 30שורה  198(עמ' 

יומיי� אחרי האירוע, וכי קיבלה תשובה לפנייתה אחרי  –(מבלי לדעת את זהותה) יו� 

גרוס העידה כי לקח לה כמה ימי� להשיג ). 2שורה  185, עמ' 24שורה  184כשבועיי� (עמ' 
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), כ� שהמועדי� מתיישבי� זה ע� 60שורה  13את ר מ כדי למסור לה על תוצאות הבירור (ת/

  זה. 

לאור כל האמור אני מקבלת ג� את עדויותיה� של גרוס ור מ. עדויות אלו מוכיחות   .162

אירוע נוס� של מגע פיזי הכולל חיבוקי�, נשיקות והתגפפות, בי� הנאש� לבי� נער צעיר. על 

א� שקווי הדמיו� לאירועי כתב האישו� מצומצמי� יותר, יש ג� באירוע זה משו� "מעשי� 

  האישו�. דומי�" המחזקי� את כתב 

  

  פרשת ההגנה

  גירסת הנאש�

  . 16, ת/15ת/  &הנאש� בחר להעיד בבית המשפט, וכ� הוגשו אמרותיו במשטרה   .163

בעדותו תיאר הנאש� כי חייו מתאפייני� בשני כוחות הפועלי� בקרבו. האחד הוא   .164

כח  –הכח הקורא לו ללמוד, ללמד, לחדש, ליצור ולכתוב, והכח השני הוא כח מיוחד שנח� בו 

). 191&189החיבוק, היכולת לאמת וליצור קשר בלתי אמצעי ע� מי שהוא קשור בו (עמ' 

להשקיע בקשר הבלתי אמצעי ע� תלמידי�, בני אד�,  לדבריו הוא החליט החלטת חיי�

משפחות, כולל אנשי� שאי� לה� כל קשר אליו, ורב הפגישות שלו לא היו ע� תלמידי� אל 

ואיל�). זאת על א� ההקרבה הרבה הנדרשת  2שורה  192ע� אנשי� שוני� שפנו אליו (עמ' 

  אשתו וילדיו.  –לכ�, מצידו ולא פחות מצד בני משפחתו 

בהתייחס לעדותה של ר מ, הנאש� תיאר כי חזר מתפילת ערבית ב"שטיבל�" וש�   .165

פנה אליו "ילד מפורק" שגר בשכונה. הוא לקח את הנער טרמפ במכוניתו, ולאחר מכ� ישב 

תשע וחצי שהיא שעה הומה, במקו� מרכזי. לדבריו הוא  –איתו בחניית ביתו, בשעה תשע 

א לגרו� לו אי נעימות ולהכביד על בני הבית. הנאש� לא הציע לנער להיכנס לביתו כדי ל

העיד כי אינו זוכר א� הניח את ראשו של הנער על כתפו והא� נשק לראשו, אבל תשעי� 

). בעדותה של ר מ והמעקב אחריו 193אחוז, תשעי� ותשעה אחוז שעשה כ�, והרבה (עמ' 

  ). 194, 193ראה עלבו� צורב, חילול הטוהר (עמ' 

ס לא סיפר הנאש� כי אלא היה תלמידו והוא לא זכר אותו ואפילו לא את בהתייח  .166

). לדבריו, כשנקרא לחקירה הראשונה ושמו של א הוזכר 24&19שורות  195תווי פניו (עמ' 

לראשונה, הדבר היה מבחינתו "פצצת אטו�". הוא נזכר בתחילה רק בפגישה שהיתה לה� 

ה שא מוכר לו רק משו� ..... בזמ� שעבר עד בתחנת האוטובוס שהיתה תמוהה, וחשב בתחיל
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החקירה השניה, כשלושה שבועות, הוא ניסה להעלות מזכרונו ולכ� בחקירה השניה אישר כי 

שורה  195התקיימה פגישה ביניה�, א� כי אינו זוכר זיכרו� פוזיטיבי של פגישה כלשהי (עמ' 

  ......... –). ע� זאת הוא ידע פרטי� רבי� על א4שורה  196עמ'  – 33

  חסוי  .167

הנאש� העיד כי בדר� כלל הפגישות ב"מבראשית" ה� מתוכננות ונקבעות מראש,   .168

ומתוחמות בזמ�, א� כי ישנ� חריגות מעטות. בנוגע לפגישות בישיבת הכותל תיאר כי חדרו 

צמוד לבית המדרש והמקו� הומה מאד בימי חמישי בלילה לאחר השיעור הפתוח לקהל (עמ' 

197 ,198 ,199 .(  

  חסוי  .169

בהתייחס לעדותה של דבי גרוס ולמפגש ביניה�, הנאש� העיד כי הוא מסכי� לכל   .170

עדותה של דבי מלבד שני דברי�. הוא תיאר היכרות ע� דבי מכיווני� שוני�, ושיחה שבה 

"לא היה, לא האוירה נעימה וחברתית. ע� זאת טע� כי התקנו� שהוזכר בדבריה של דברי 

). הנאש� טע� כי דבי הציעה לו לקבל על עצמו 11שורה  202(עמ'  ולא משל היה"נברא 

דברי� על מנת למנוע לזות שפתיי�, כגו� מניעת מפגשי� ברכב, א� הוא התנגד ואמר שאינו 

). בהמש� תיאר את הדברי� ביתר חריפות וטע� כי 32&27שורות  202יכול להסכי� לכ� (עמ' 

תקנו� כזה ומתחייב לדבר ע� תלמידי� רק בחדר פתוח או רק א� ר� בישיבה היה חות� על 

  ). 27שורה  203בבית הספר, היה מפטר אותו, שכ� הדבר זר לאוירה ובלתי אפשרי (עמ' 

  חסוי   .171

בחקירה הנגדית חזר הנאש� על גירסתו לפיה  בחקירת המשטרה זכר בתחילה רק   .172

בתל אביב, ורק מאוחר יותר, בתקופה את פגישתו האחרונה ע� המתלונ�, בתחנת הרכבת 

שבי� החקירה הראשונה לחקירה השניה, הפ� והפ� בדברי� והבי� שהתקיימה פגישה 

  נוספת, א� כי לא זכר באופ� פוזיטיבי פגישה כזו. 

  חסוי  & 174, 173

המפגש בתחנת האוטובוס בתל אביב היה קצר, נמש� דקות ספורות בלבד ולא נית�   .175

שיח משמעותי והעברת אינפורמציה של ממש, כ� שברור שלמפגש זה קדמו היה לקיי� בו 

מפגש או מפגשי� אחרי�. הנאש� לא הזכיר מפגשי� כאלה בחקירתו הראשונה וציי� אות� 

  כזיכרו� שאינו פוזיטיבי בחקירתו השניה. 
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לשאלה מדוע זכר דוקא את המפגש הקצר והבלתי משמעותי ברשות הרבי� ולא את   .176

� האינטימיי� והמהותיי� שקדמו לו, העלה הנאש� הסברי� קלושי� שאי� בה� המפגשי

טע� כי יתכ� שהפגישה בחו0 תהיה זכורה לו יותר מפגישות  206תשובה של ממש. כ�, בעמ' 

). מאחר שרק דקות ספורות לפני כ� תיאר עד כמה 27&25שורות  206מסודרות במשרד (עמ' 

מטר אורכת שעה  �300 שלעיתי� הליכה למרחק של מרבי� לפנות אליו ברחוב, עד כדי כ

), תיק� הנאש� את גירסתו וטע� כי בחו0 אנשי� ניגשי� אליו הרבה 23שורה  205שלמה (עמ' 

). בהמש� 15&13שורות  207פחות מאשר בפני�, כ� שיש יותר סיכוי לזכור מפגש בחו0 (עמ' 

שורה  208בו הדיכאוני של א(עמ' טע� כי דוקא המיקו� סייע לו לזכור את זה, דהיינו את מצ

). הנאש� טע� כי נזכר דוקא בפגישה האחרונה ע� אולא בפגישות המהותיות שקדמו לה 16

  בשל מיקומה של אותה פגישה, בחו0 ולא בבניי�. 

הנאש� הציע הסברי� נוספי� לכ� שלא זכר את המפגשי� הקודמי� והמשמעותיי�   .177

). 13שורה  213(עמ'  "עושה ריסט, זה עושה סגירה"ר ע� ג. לטענתו מאחר ש......... הדב

דהיינו: לאחר שהפנה את א לטיפול מקצועי, המפגש איתו "ננעל", נמחק מזיכרונו (ש�, 

). הוא הוסי� כי דוקא פגישות שבה� אינו יכול לעזור כלל ה� פגישות שהוא שוכח 17שורה 

ינה מתיישבת כלל וכלל ע� דבריו ). אול� עמדה זו א2, 1שורות  214מהר ומתנתק מה� (עמ' 

, לפיה� א� הוא צרי� לבוא "למעלה" לפני קונו ע� 27, 26שורות  218של הנאש� בעמ' 

דברי� טובי� שעשה, הוא מביא את א ראשו�, עוד לפני מקרי גמילות חסדי� שוני� שנזכרו 

ידיעה ). 6שורה  219(עמ'  "יודע שנתתי ש� את מה שצרי1"על ידו בעדותו, משו� שהוא 

אינה יכולה לעמוד יחד ע� "ריסט", סגירה, נעילה ויתר הביטויי� שבה� בחר הנאש� לתאר 

  עד כמה עניינו של אינו זכור לו כלל.

  חסוי  .178

מאחר שמדובר בהסברי� שכול� יחד וכל אחד מה� אינ� מחזיקי� מי�, נית�   .179

הרחיק עצמו ממפגשי� להעלות השערה סבירה לא פחות, שלפיה מדובר ברצו� של הנאש� ל

  ע� א שבה� בוצעו המעשי� המיוחסי� לו.

  חסוי   .180

בחקירתו הנגדית בעניי� זה בבית המשפט הסביר הנאש� כי איננו מחבק תמיד, וכי   .181

). הוא 2, 1שורות  224, ובהמש� בעמ' 28, 27שורות  223" (עמ' כשזה לא שיי1 זה לא שיי1"

, 309, 308שורות  16לול להבי� את הפונה (הודעה ת/א� הבהיר כי חיבוק ברשות הרבי� ע

  ). 224פרוטוקול עמ' 
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הנאש� נשאל כיצד מתיישבות תשובותיו ע� עדותו (וע� עדויות של עדי הגנה 

נוספי�) שלפיה� בחר בחיבוק כאמצעי נתינה וכדר� חיי�, והשיב כי בחקירה היתה 

). לדבריו בהודעתו 29, 28ורות ש 228קונוטציה מסויימת ולכל מילה אל� משמעויות (עמ' 

הראשונה השיב כי "סביר להניח שהיה חיבוק כמו ע� כול�", אול� בחקירה השניה כאשר 

מטרת החקירה היתה לפרש התנהגות טהורה בצורה מגעילה, מגמתית ומרושעת, השיב 

  ).9&4שורות  229בשלילה (עמ' 

הנאש� לשאלה מהותית  קיי�, איפוא, שוני של ממש בי� תשובותיו השונות של  .182

  ומרכזית, ועל פי הסבריו שלו תשובותיו משתנות בהתא� לאופיה ומטרתה של החקירה.  

........  

פרק נוס� בחקירתו הנגדית של הנאש� הוקדש להגדרת גבולות המותר והאסור    .183

 232ביחסיו ע� תלמידיו. הנאש� התבקש לתאר את האסור והמותר במגע הפיזי. בעמ' 

ואיל� העיד הנאש� כי החיבוק המנח� יכול להיות ארו� או קצר, כשהידיי� נעות או שאינ� 

שלל ליטופי� ונגיעות  233של המחובק. בעמ'  נעות על פי ה"כימיה" ובהתא� להתנהגותו

מכוונות באזניי�. נשיקה קצרה בלחי אפשרית, א� לא נשיקה בשפתיי� זה לזה ולא הצמדה. 

התייחס הנאש� לאפשרות שיושיב את האד� אותו הוא מחזק על ברכיו ויחבק  234בעמ' 

ה ממלא את "תראה, אני יודע שאתאותו כשהוא ישוב על ברכיו. על כ� אמר הנאש�: 

תפקיד1, אבל א� לא הייתי חושב שאתה ממלא את תפקיד1 הייתי זורק אבני�... זה לא 

רק לא מתקבל על הדעת, זה הבל ורעות רוח ושקר מתועב מסיבה פשוטה. אני לא אקח נער 

מבוגר ואושיב אותו על ברכי, מה הוא מפגר?... הבל וטירו#, הפו1 מאופיי, הפו# ממה 

  ). 12&5רות שו 234(עמ'  שצרי1

"נשיקה לכמה דקות היא מוזרה מאד וחריגה וברור שחיבוק לכמה דקות בהמש� הוסי�: 

(עמ'  הוא בכלל לא חריג.... ישיבה על ברכיי� זה מבחינתי מסט, לא קיי�, חד משמעית"

  ). 24&20שורות  235

דברי� אלו מצביעי� על כ� שהתנהגותו של הנאש� בהזדמנויות השונות כפי   .184

  שתוארה על ידי א, מ ש ור מ, אינה התנהגות לגיטימית ג� על פי עמדתו של הנאש� עצמו. 

אול� לדברי� אלו משמעות נוספת: מטע� ההגנה נשמעה עדותו של פלוני, שהיה   .185

נו� בעצמו, ...... העד תיאר את הערכתו הרבה בעבר תלמידו של הנאש�, וכיו� הוא איש חי

לנאש� ואת נסיונותיו ללכת בדרכיו, ג� בהיבט של שימוש בחיבוק וא� בחיבוק ממוש� 
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כאמצעי חינוכי. ע� זאת, כשנשאל על מגע פיזי החורג מחיבוק השיב כי הוא עצמו אינו מצוי 

שאינ� ילדיו שלו (עמ' ברמה המאפשרת לו להשתמש באמצעי� כאלה כלפי חניכי� וכלפי מי 

). העד הוסי� ותיאר את התנהגותו של הנאש�, ובי� היתר תיאר מצבי� בה� בחג 312

הפורי�, כאשר תלמידי� רבי� שיכורי� או מבוסמי�, הנאש� מחבק אנשי� ומושיב� עליו 

). כל זאת בזמ� שה� מבוסמי� א� הרב עצמו אינו שיכור ומצוי בשליטה 6,7שורות  313(עמ' 

  ). נראה שהדברי� מדברי� בעד עצמ� ואי� צור� להוסי�. 32שורה  312(עמ' 

בסיו� החקירה התייחס הנאש� לעדותו של א והגדיר אותה, לא בפע� הראשונה,   .186

במילה להד"�. הנאש� נשאל בדבר מניע אפשרי שיש לא, למ ש ולעדי� האחרי� בתיק 

ה כזאת וטע� כי אי� זה מתפקידו של להעיד נגדו. ב"כ הנאש� התנגד לכל ניסיו� להעלות שאל

הנאש� להעלות השערות. אני סבורה, והבהרתי זאת ג� במהל� החקירה הנגדית, כי מדובר 

בשאלה מרכזית בתיק, ועדות הנאש� מאפשרת לו הזדמנות למסור את גירסתו ג� בשאלה 

קנה זו. הנאש� התייחס בהודעותיו במשטרה ובעדותו, במפורש ובמשתמע, לאנשי פורו� ת

הרודפי� אותו, וטע� כי ה� מסיתי� את המתלונני�. מאחר שאי� כל זיקה בי� המתלונני� 

העיקריי� בתיק לבי� פורו� תקנה, אני סבורה שמדובר בטענה בעלמא. בסופו של יו�, 

הנאש� לא ניצל את הבמה שמאפשר לו ההלי� הפלילי, ולא נת� הסבר מתקבל על הדעת 

  לשאלה זו. 

  חסוי 190&187

  רטיות והסיכו�הפ

. מטע� הנאש� העידו עדי הגנה לא מעטי�. חלק ניכר מה� אינ� נוגעי� לזירת 191

המחלוקת עצמה, וה� העידו על יחסו הח� של הנאש� אליה� ואל אנשי� רבי� אחרי�, על 

דמותו כמחנ�, על דלתו הפתוחה לכל ועל היחס הח� שנהג להרעי�. אי� לי ספק שדברי 

על הנאש� ה� דברי אמת, והנאש� סייע לאנשי� רבי�. אול� לא  השבח וההערכה שנאמרו

  בכ� עסקינ�. 

חלק מעדי ההגנה העידו על כ� שאנשי� רבי� היו באי� והולכי� בסמו� לנאש�,   .192

ומכא� שהיה קושי ביצירת סיטואציה שתאפשר את הימצאותו של הנאש� בחדר סגור ללא 

רי� רובינשטיי�, יעקב מנדלסו�, אהובה עוזרי חשש שמא� דהוא ייכנס. כ� בעדויותיה� של מ

ואחרי�. כל אחד מאות� עדי� לא נמצא בקרבתו של הנאש� באופ� קבוע. המזכירות 

והעובדי� סיימו את עבודת� לאחר שעות העבודה, והמלווי� השוני� לא נמצאו ע� הנאש� 

די התביעה, באופ� קבוע מידי יו� ביומו. ע� זאת, העדויות שנשמעו, כמו ג� עדויות ע
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מצביעות על כ� שהנאש� נמצא במש� רב שעות היממה כשהוא מוק� באנשי�, לעיתי� 

  קרובות אנשי� רבי� הממתיני� לתור� להיפגש עימו. 

הנאש� בעדותו אישר כי מפע� לפע� הוא נועל את הדלת כשהוא מכי� שיעור ומבקש   .193

אד� יוכל מפע� לפע� לנעול את ). ג� ההיגיו� מחייב ש2שורה  261להימנע מהפרעות (עמ' 

) על אקט 2, 1שורות  176הדלת לצור� עניי� אישי שלו או של הפוני� אליו. מ ש א� העיד (עמ' 

  של נעילת הדלת. 

יתר על כ�: בשל התנהלותו של הנאש� והחיבוקי� שהוא מעניק באופ� קבוע, אפשר 

ל חיבוק בלבד לבי� מגע שיש שהרואה לא יית� את ליבו לפרטי הדברי�, ולא יבחי� בי� מצב ש

בו מעבר לכ�. דוגמא לכ� נית� למצוא בעדותו של יעקב מנדלסו�, אשר העיד שלעיתי� הוא 

נכנס לחדרו של הנאש� ורואה תלמיד יושב בקרבה אליו. הוא א� תיאר מצב שבו ראשו של 

  התלמיד על כתפו של הנאש� כמצב המתפרש כלגיטימי. 

בנוגע לפרטיות המאפשרת יצירת מצבי� אינטימיי� מבלי  אכ�, קיי� קושי מסויי�  . 194

שהדבר ייודע. אול� על מנת לאפשר מצבי� כאלה אי� צור� במצב קבוע של דלת סגורה. די 

בהזדמנויות הנוצרות מפע� לפע� שהנאש� יכול לנצל�. יצירת הזדמנויות כאלה נתונה 

נעול את הדלתות, כמו ג� לפחות בחלקה בידי הנאש�, כאשר בידו האפשרות לסגור וא� ל

הידיעה בדבר נוכחות� של אנשי� שוני� בסמיכות מקו�. על כ� נית� לקבוע כי ג� א� הדבר 

לא היה מוב� מאליו, נוצרו לנאש� מפע� לפע� הזדמנויות שאיפשרו פגישות פרטיות ע� 

  תלמידי� או ע� הפוני� אליו. 

שהנאש� העמיד עצמו בסיכו� רב  נושא הפרטיות כרו� בד בבד ע� הסיכו�. אי� ספק  . 195

כאשר פעל כפי שפעל, והסיכו� אכ� התממש והביא להגשת כתב האישו� ולעדויות שנשמעו. 

אול� השיקולי� בעניי� זה אינ� תמיד רציונאליי�, וכבר אמרו חז"ל כי אי� אפוטרופוס 

  לעריות.

  סו# דבר

, עדותו סבירה והגיונית. אני מקבלת את עדותו של א ומאמינה לה. העד מהימ� בעיני  .196

הקשיי� שהעלתה הסניגוריה אינ� מגיעי� כדי ספק סביר. עדותו נתמכת בעדויות נוספות 

בנוגע להתנהגותו של א ודברי� שאמר עוד לפני חשיפת האירוע, כאשר חשש מהטלת 

  האשמה על הנאש� בשל מעמדו הציבורי, א� היה זקוק לעזרה בהתמודדות. 
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שלגביה� הובאו ראיות עולי� כדי מעשי� דומי� ועדות שיטה המקרי� הנוספי�   .197

  וה� מתקבלי� כראיות.  

עדותו של מ ש א� היא מקובלת עלי. אני סבורה שהעדות משקפת את מורכבות   .198

הסיטואציה שבה היה נתו�, את התהלי� הממוש� של הבנת העובדות לאשור� והיכולת 

  יות נראה בעיני כביטוי לתהלי� מורכב. להכיר בה�. מה שהוצג ע"י הנאש� כמניפולצ

ג� עדות זו נתמכה בעדויות אחרות, ואני סבורה שהאפשרות ששלושה אנשי� קשרו 

  ביניה� קשר פלילי להעליל עלילות שווא על הנאש� אינה מתקבלת על הדעת כלל ועיקר. 

ויות אני מאמינה ג� לר מ ולדבי גרוס. העובדה שכל אחת מה� הגיעה בעצמה אל רש  .199

החוק, ללא תיאו� ומבלי שידעו זו על זו, ובסופו של דבר עדויותיה� השתלבו ותאמו זו את 

  זו, מצביעה על האותנטיות שלה�.

בגירסאות שמסר ניסה הנאש� להרחיק עצמו מקשר ע� א ומהמפגשי� איתו,   .200

 כשהתמקד דוקא במפגש הבלתי משמעותי. הנאש� הוצג כאד� טוב ומיטיב לזולתו, ולא

נית� להעלות על הדעת מניע שיביא לכ� שמספר אנשי� שוני� כל כ�, שאי� כל קשר או חוט 

  מקשר ביניה�, ירצו ברעתו.

  כלל העדויות והראיות מחזקות זו את זו.   

לנוכח כל האמור שוכנעתי מעבר לספק סביר באשמתו של הנאש� ואני מרשיעה 

  אותו במיוחס לו בכתב האישו�. 

  
  , במעמד הצדדי�2013באוגוסט  7לול תשע"א, א' אניתנה היו�, 

  

251658240  

  
  




