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 דב פולוק שופטה כבוד בפני 

 
 

 בעניין:
 

 מדינת ישראל
 

 מאשימהה  

  
 נגד

 
 ברוך יששכר קנפלר.1 

 ראובן דוידוב.2
 משה קנפלר.3

 

 נאשמיםה  

 
 נוכחים:

 מירזב"כ המאשימה עו"ד עינת 
 עו"ד ארז בר צבי  3-ו 1ב"כ הנאשמים 

 עו"ד אכרם אבו לבדה 2ב"כ הנאשם 
 

 הכרעת דין

 
 

בפני בית המשפט הועלתה טענה "אין להשיב לאשמה". באי כוח הנאשמים הודיעו לבית המשפט 

במהלך טיעוניהם, שאם בית המשפט לא יקבל את הבקשה, הנאשמים לא יעידו והם מבקשים מבית 

 הכרעת דין.המשפט לתת 

 

בנסיבות העניין, בהתחשב במסקנה אליה הגעתי, למעשה הדיון בבקשה של אין להשיב לאשמה, 

התייתר וראיתי לנכון לתת הכרעת דין. למותר לציין, שלאור הודעת באי כוח הנאשמים שאין בכוונת 

 הנאשמים להעיד, ממילא היו בפני בית המשפט כל הראיות בהן גם כל ראיות ההגנה.

 

 הנאשמים זכאים.

 

הנאשמים הואשמו בכתב האישום המתוקן בשנית, בביצוע עבירה של הסגת גבול, עבירה לפי סעיף 

 .1744-)א( לחוק העונשין תשל"ז444
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על פי עובדות כתב האישום הרב עובדיה פרץ שימש כנאמן בית הכנסת. הנאשמים נכנסו לנכס שלא 

ל והוציאו אותו מקיר בית הכנסת וזאת ללא הסכמת כדין וללא אישור הנאמן, פירקו את לוח החשמ

 הנאמן ובניגוד לדעתו.  

 

אקדים ואומר, שבהסכמת באי כוח הנאשמים ובהתאם להחלטת מותב אחר, אשר שמע את הטענות 

המקדמיות וניהל גישור בין הצדדים, הוגשו בפני בית המשפט בהסכמה כל הראיות בכתב מבלי לשמוע 

 את העדים.

 

ים של המותב האחר, עולה שבתחילה הנאשמים הועמדו לדין, בעבירה של גרימת היזק מהפרוטוקול

פנה במכתב למאשימה  3-ו 1. בא כוח הנאשמים 1744-לחוק העונשין תשל"ז 452בזדון, לפי סעיף 

בטענה שאין ראיות לכך שהנאשמים ביצעו את העבירה ויש לסגור את התיק. בתגובה, המאשימה 

)א( מבלי לשנות את עובדות כתב 444ם לעבירה של הסגת גבול לפי סעיף תיקנה את כתב האישו

האישום. לדברי התובעת "הבקשה )לסגירת התיק ד.פ.( נבחנה על ידנו והתיק נבחן מחדש. לאחר 

בחינה מעמיקה, אנו סבורים שיש לתקן את כתב האישום לעבירה של הסגת גבול. הנאשמים נכנסו 

יכנס לשם והם ידעו זאת. בית הכנסת היה סגור. הם אינם יכולים לבית הכנסת שעה שהיה אסור לה

 4לעשות שום דבר במקום. אנו סבורים שהעבירה במקרה זה היא עבירה של הסגת גבול" )ע' 

 (.14 – 14לפרוטוקול שורות 

 

 :1744 –)א( לחוק העונשין תשל"ז 444לפי סעיף 

 -קניטו או לעבור עבירה, דינוהעושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, לה (א)

 מאסר שנתיים.

 נכנס לנכס או על פניו; (1)

 לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין (2)

באי כוח הנאשמים טענו בפני שבעקבות תיקון כתב האישום ובעקבות דברי התובעת בעת בקשתה 

סור לתיקון כתב האישום, השאלה היחידה שעמדה בפני בית המשפט היא האם היה מותר או א

לנאשמים להיכנס בית הכנסת. לדבריהם, הואיל ועל בית המשפט לקבוע שמותר היה לנאשמים 

להיכנס לבית הכנסת, על בית המשפט לזכות את הנאשמים. אדרבא, לטענתם, בעקבות תיקון כתב 

האישום ומחיקת העבירה של היזק בזדון ולאור דברי התובעת שלדעתם צמצמה את המחלוקת רק 

תר או אסור להיכנס לבית הכנסת, אין זה צודק או ראוי שבית המשפט יבחן את לשאלה אם מו

 מעשיהם של הנאשמים לאחר כניסתם לבית הכנסת.
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, בית המשפט מ"י -נ-רותם מלנקי ואח'  747487070מנגד, המאשימה הפנתה את בית המשפט לע"פ 

יוותה הסגת גבול כשחלוקת . שם נקבע שהכניסה לבית הכנסת ה10.3.77יפו מיום -אביב-המחוזי תל

 האלונים על ידי המערערים היה בה כדי להעליב ולהקניט את המתפללים במקום.

 

, שם, בניגוד למקרה דנן, בית הכנסת שכן בתוך ישיבה, שהיא שטח פרטי. על מנת פס"ד מלנקיבעניין 

 להיכנס לבית הכנסת על המערערים היו לעבור בתוך השטח הפרטי של הישיבה. 

 

אולם, במקרה דנן, אין מדובר בבית כנסת העומד בשטח פרטי. אין בשום מסמך שהוצג בפני בית 

המשפט כדי לקבוע שנאסר על הנאשמים, כשלעצמם, להיכנס לבית הכנסת. לכאורה, מדובר בבית 

כנסת הפתוח לציבור אשר מותר לכל אדם להיכנס בו ולהתפלל בו. גם אם בית הכנסת היה בשיפוצים 

הכניסה הייתה מדלת אחורית, אין טענה שהנאשמים נכנסו בכוח למקום או שלא היה ניתן,  וגם אם

 מבחינת אובייקטיבית להתפלל במקום או שבית הכנסת לא היה בשימוש על ידי מתפללים.

 

המתלונן  11למרות זאת, בניגוד לדעת באי כוח הנאשמים, על אף שמדובר במקום ציבורי, על פי ת0

ר המשווה את מעמדו "למחזיק". ניתן לראות בטיפול בחשמל על ידי הנאשמים, ללא מונה כנאמן, דב

ידיעתו או הסכמתו של המתלונן, גם אם אין בו כדי להוות היזק לנכס, כפעולה שיש בה להקניט את 

 המתלונן, הנמצא בסכסוך משפטי עם הנאשמים בעניין השימוש בנכס.

 

הדרושה לתיק פלילי, את הקשר בין הנאשמים לבין אולם, המאשימה לא הצליחה להוכיח, ברמה 

עבודות החשמל. החשמלאי לא נחקר. בהעדר עדותו, אין בפני בית המשפט כל ראיה של ממש לגבי 

הגורם שהזמינו ואין לשלול את האפשרות שהנאשמים נמצאו במקום בכדי להתפלל. בהקשר זה, 

אין ראיות שקשרו בינם לבין החשמל. אינם קושרים את עצמם לעבודות החשמל ו 3-ו 2הנאשמים 

אמנם צולם עם החשמלאי, אך טען שהוא רק התבקש על ידי החשמלאי לעזור לו להשחיל  1נאשם 

 חוט.

"בעניין החלפת לוח החשמל, אני לא החלפתי לוח חשמל, אולם למיטב ידיעתי, הגיע אחד מחברת 

טען שהוא לא הזמין את  1יינו, נאשם (. דה17- 7שורות  4חשמל לאור בקשת פרץ ונאמני המקום" )ת0

 החשמלאי ולא נתן לו הוראות. 
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 וכן: 

 "שאלה: אז אני מבין שכן התעסקת עם לוח החשמל?

 ת. השחלתי את חוט הרקה.

 ש. באיזה סמכות אתה מתעסק עם לוח חשמל?

 ת. אני לא טכנאי אבל ביקשו ממני לעזור איזה חשמלאי אחד אז עזרתי"

 (.10 – 13שורות  4)ת0

 דהיינו, לטענתו, הוא רק עזר לחשמלאי אחרי שהחשמלאי ביקש את עזרתו.

 

בהעדר עדותו של החשמלאי, יש רק חשד סביר אבל לא הוכחה של ממש שהחשמלאי הגיע למקום על 

 פי הזמנת הנאשמים ושהוא ביצע את הפעולות שביצע בבית הכנסת, על פי דרישת הנאשמים. 

 

ו לדין בעבירה של הסגת גבול. הנאשמים נכנסו לבית הכנסת שהוא סיכומו של דבר: הנאשמים הועמד

מקום ציבורי, מקום בו לדבריהם הם מתפללים במשך שנים. אין בפני בית המשפט כל מסמך שאסר 

 את כניסתם לבית הכנסת.

ועוד: גם אם בית המשפט רואה במתלונן הנאמן כ"מחזיק" וגם אם בית המשפט רואה בעבודות 

ור הנאמן כפעולה שיש בה להקניט את הנאמן, ללא עדותו של החשמלאי, אין בפני החשמל ללא איש

בית המשפט ההוכחה הנדרשת לקבוע שהנאשמים הם אלא שהזמינו את החשמלאי והוראו לו לבצע 

 את העבודות. 

 

 אשר על כן, הנני מזכה את הנאשמים מהעבירה המיוחסת להם בכתב האישום. 

 

 יום.  45חוזי תוך זכות ערעור לבית המשפט המ
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