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3,  1202 יולי|  104מבזקי הארות פסיקה   

 משה נ' מדינת ישראל   2854/18ע"פ  בעקבות    " די דיינו " 

ו של אליעד משה,  של בית המשפט העליון בעניינדינו  פסק  הארת פסיקה זה עוסק ב   מבזק
האוהדים   ארגון  פמיליה"חבר  ב  "לה  והורשע  הואשם  שונים  סעיפיאשר  לאחר    עבירה 

כדורגל שונות   והן  שונים  אירועים  בכמהשתקף אוהדים של קבוצות  הן בפרשת משה   .
בבית המשפט העליון נוכח התנהלות    אלישע חייבטוב פת, שבמסגרתה זוכה  בפרשה נוס

המדובב-בלתי להודאתו  סבירה של  העליוןד,  שהוביל  בית המשפט  בסוגיה משפטית    ן 
ּיּות הראיות. ככלל  :ותיקה ופרקטית במדינת ישראל, די בעדות יחידה שבית המשפט    ,דַּ

יחד עם זאת, ישנם מוצא כמשכנעת ומהימנה, כדי לקבוע ממצא עובדתי ולהכריע בתיק.  
 .חובה להציג דבר מה נוסף, ולא די בראיה יחידהבהם חלה   מקרים

וזאת במקרים שבהם הראיה  שווא,  ת  והרשע  לצמצםהיא  מטרתה של דרישת הדיות  
חלקית.להיות    עלולההמרכזית   או  מטעה  פגומה,  שקרית,  כדי    מוטה,  זו,  דרישה  לפי 

התביעה הפלילית להצביע על ראיה קבילה שתהווה תוספת    ת, נדרשאלולהרשיע במקרים  
 .  , וכך גם על בית המשפט לנמק זאתעיקריתהראייתית לראיה 

בית    2019בקיץ   הרשעתו  דחה  על  משה  אליעד  של  ערעורו  את  העליון  המשפט 
ואלימות, במסגרת חברותו בארגון האוהדים של קבוצת הכדורגל בית"ר    בקשירת קשר

"לה פמיליה". הראיה    שהייתה   עדותו של עד מדינה מחברי הארגון ומנהיגיו,  ירושלים 
רות חוץ של  נמצאה מהימנה על ידי בית המשפט. בנוסף, הוגשו אמ   ,המפלילה המרכזית

לסעיפים   בהתאם  לעבירה.  שותפים  ו10עדים  חדש[,  54-א  ]נוסח  הראיות  לפקודת  א 
, מצא בית המשפט ראיות סיוע לעדות עד המדינה, וראיות חיזוק לעדות  1971–התשל"א

ראייתיים   חסרים  על  המערער  טענות  את  דחה  העליון  בית המשפט  לעבירה.  השותפים 
ראיות שלגישתו מהוות    ת שורבציון    ונימק קביעתובנוגע לתוספות הדרושות להרשעה,  

 תוספות מסוג סיוע וחיזוק לראיות העיקריות.
, שנים לאחר שהורשע ברצח  2018בקיץ  וב:  פרשת חייבט  לצדההארה בוחנת מקרה זה  

חייבטוב   אלישע  את  העליון  המשפט  בית  זיכה  עולם,  מאסר  של  עונש  לרצות  ונשלח 
מעבירות של קשירת קשר לפשע, רצח ושוד. הראיה המפלילה העיקרית כנגד חייבטוב  

  תו, הודא  אתהמשפט המחוזי  במשפטו קיבל בית  הייתה הודאתו במעשים בפני מדובב.  
על תוספות   המהימנה ומשכנעת, והצביע  המצאולכן ננמסרה מרצון חופשי  א  היכי    קבע

בהודאת   מדובר  כי  קבע  העליון  המשפט  בית  לעומתו,  באמיתותה.  התומכות  ראייתיות 
כי המדובב שהוביל להודאתו של חייבטוב קיבל תמריצים כספיים,  בהדגישו וזאת  שווא,  

ובנוסף,   חייבטוב  עם  בסמים  שפגעה  השתמש  חייבטוב  המבכך  של  בזכותו  דינה 
   להיוועצות עם עורך דין.

 
   ד"ר אסף הרדוף מאיר את הפסיקה

 
 :  פסק הדין 

 ( 27.8.2019משה נ' מדינת ישראל )אר"ש   2854/18ע"פ 
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