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ירּו ֹלא ים ַתכִּ ָפט )הצבאי בשטחים(: בעקבות  ָפנִּ שְׁ  תיקַבמִּ
 התביעה הצבאית נ' עווד 8457/16 )צבאי יהודה(

בבית המשפט הצבאי ביהודה בעניינו של דין שניתן הגזר עוסק ב ההארת פסיקה זמבזק 
יידוי  יחס לושיאישום ההודה בכתב  ,מהכפר בודרוס 21, צעיר כבן עוודעווד. מחמד 
כתב ב באירוע הפרת סדר באזור כפרו.לעבר כוחות הביטחון  באמצעות "קלע דוד" אבנים

 עובדות נוספות. ורטוא פלהאישום 
אבנים הידוי ימתחם הענישה הראוי לעבירת בן ודיגזר הדין הקצר עסק בעיקרו ב

לחוק  113כי על אף שתיקון  ,ליברמן קבעסא"ל מנחם  נשיאלע דוד. הבאמצעות ק
לא הוחל באופן  ,קובע את אבני הדרך להבניית שיקול הדעת בענישה, ההעונשין הישראלי

בית המשפט הצבאי לערעורים שניתן פסק דינו של הרי שמאז  ,דין בשטחיםעל הרשמי 
 דין לפיו.גוזרים הצבאיים  התביעה הצבאית נ' נצר, בתי המשפט 2008/12בעד"י 

בין היתר את ליברמן בטיעוני הצדדים לעונש. התביעה הציגה בהמשך דן הנשיא 
מתחם הענישה על כי , המשנה לנשיא בית המשפט לערעורים צבי לקחקביעותיו של 
חודשי מאסר בפועל.  30-ל 12בין להיות דוי אבנים באמצעות קלע דוד יבעבירה של י

בהם נקבע מתחם שתי המשפט בישראל שניתנו בבההגנה הציגה מספר פסקי דין מנגד, 
 םמתחין ההבדל בלא ניתן להצדיק את וטענה כי  ,ענישה נמוך בהרבה לעבירות דומות

 .לעבירה בשטחים קבענשזה בין לבישראל  לעבירה הענישה שנקבע
של תיק קד במשהציגה ההגנה והתהדין  יאת פסקבגזר הדין בית המשפט הצבאי סקר 

 .25כבן  ותתנחלאבנר לבנון, תושב הבו הועמד לדין בית משפט השלום בכפר סבא, ש
 ,אבנים באמצעות "קלע דוד" לעבר פלסטינים מהכפר בוריןלבנון הואשם והורשע ביידוי 

בטיעוניה לעונש ביקשה התביעה בעניין זה חבט ופצע קצין צה"ל שניסה לעוצרו. בכך שו
חודשי מאסר  8-עבודות שירות לחודשי מספר בין שש במתחם ענישה עונלבנון  לגזור על
הראוי הענישה מתחם בעניינו של לבנון כי קבע בית משפט השלום בכפר סבא בפועל. 

וגזר על  ,חודשי מאסר פרלבין מס עבודות שירותהוא עונש שבין מאסר על תנאי לצד 
וקנס  עבודות שירות,שעות  220 ,חודשי מאסר על תנאי לשלוש שנים 3עונש של לבנון 

 .ש"ח 1,500 בסך
ין פסיקות בתי המשפט בישראל לאלו שבשטחים בהנשיא ליברמן ציין, כי הסתירה 

למרות . עם זאת, קושי לא מבוטלבאשר למתחמי הענישה בגין עבירת יידוי האבנים, יוצרת 
זרים, או בשדות " אחרי מתחמי ענישההסתירה, סבר הנשיא ליברמן כי אינו נדרש לתור 

 ר.ערכאת הערעו הכאשר קיים בבית המשפט באזור מתחם ברור שקבע", זרים למחצה
ט לחוק העונשין 40לסעיף לעווד בהתאם בחן את העונש הראוי בית המשפט הצבאי 

חודשי  14חודשי מאסר בפועל,  14עונש של  יווגזר על ,הישראלי ולהנחיות הקבועות בו
 .ש"ח 3,000ס של מאסר על תנאי למשך חמש שנים וקנ
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 עורכי הדין נרי רמתי וגבי לסקי מאירים את גזר הדין.
 


