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"חבורות כחולות" – בעקבות ת"פ(י-ם) 24610-05-15
מדינת ישראל נ' מזרחי
הארת פסיקה זו עוסקת בפסק דין שנתן בית משפט השלום בירושלים בהליך פלילי נגד
עזרא רווה מזרחי ,שנאשם בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ,בניסיון תקיפת שוטר
בנסיבות מחמירות ,באיומים ובהעלבת עובד ציבור.
במוקד פסק הדין ניצב רצף אירועים שאירע בליל מוצאי שבת ,ושבמהלכו התקבלה
במוקד  100קריאה בעניין אלימות במשפחה בביתו של הנאשם .בעקבות הקריאה הגיעו
שוטר ומתנדב לבית הנאשם ,דפקו בדלתו והזדהו .הנאשם ואשתו דאז פתחו את הדלת
וביקשו מגורמי השיטור לעזוב את המקום ,אך אלו נשארו במקום ,דפקו שנית בדלת
וביקשו להיכנס .אחיו של הנאשם פתח את הדלת והנאשם נמשך מביתו ונלקח לניידת.
באשר לפירוט מהלך האירועים הועלו שתי גרסאות סותרות– האחת של המאשימה (מדינת
ישראל) ,והאחרת של הנאשם.
בכתב האישום נטען כי הנאשם קילל את השוטרים ואיים עליהם ברצח ,השליך
עליהם עצמים מברזל וניסה להימלט מהמעצר דרך חלון ביתו .בתגובה הפיל אחד
השוטרים את הנאשם ואזק אותו ,תוך שהנאשם מתנגד למעצר ,משתולל ,בועט ומכה
בשוטרים ,החל מהיציאה מפתח ביתו ועד הבאתו לניידת המשטרה .בשל התנגדות
הנאשם ,כך נטען ,הגיעו למקום  14שוטרים נוספים ב 7-ניידות וכבאית.
הנאשם טען להגנתו כי האירוע התרחש בשל התנהלות השוטרים באותו הערב.
לטענתו הוא לא ניסה לתקוף את השוטרים ,אלא התעקש שיעזבו את המקום לאחר שדפקו
בדלת בפעם השנייה .לגרסתו ,לאחר שאחיו פתח את דלת הבית תקפו אותו השוטרים
ונטרלו אותו עם שוקר ,ולאחר מכן אזקו אותו בידיו וברגליו והובילו אותו לניידת
המשטרה תוך השפלתו לעיני אשתו וילדיו.
השופט פאול שטרק הציג בפסק הדין את שתי הגרסאות ,ולאחריהן עסק בראיות
בתיק ,ובעיקרן – העדויות .תחילה הציג השופט את עדויות השוטרים שתמכו בגרסת
המאשימה ,ולאחר מכן הציג את עדויות ההגנה – אשת הנאשם ,אחיו ושכנו ,וכן את עדותו
של עד נוסף ,אדם ששהה כעצור בניידת משטרה אחרת באותו הערב ,ושמע ברשת הקשר
את השוטרים מתאמים ביניהם גרסאות בעניין מעצרו של אדם.
השופט קבע כי בעדויות השוטרים בבית המשפט קיימות סתירות מהותיות ,וכי
השוטרים תיאמו ביניהם גרסאות טרם עדותם .לעומת זאת ,נקבע כי גרסאות עדי ההגנה
היו מהימנות ועקביות ,וביתר שאת עדותו של העצור ששהה בניידת .השופט קבע כי לא
הורם הנטל להוכיח מעל כל ספק סביר שהנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו וזיכה
אותו מכולן ,תוך שבחר לשבץ אמירות ערכיות בנוגע להתנהלות המשטרה באירוע האלים
ובמסגרת ההליך המשפטי.
גילי גוטוירט מאירה את פסק הדין.
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