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פ ס ק -ד י ן
השופט א ' א ' לוי :

בתאריך  , 01.3.01בשעת לילה  ,ליווה ג ' יפ אבטחה את תושבי " בית יהונתן "
בדרכם לשכונת סילואן שבירושלים  .בתום שמיעתן של ראיות מצא בית המשפט
המחוזי את המערערים כמי שיידו אבנים לעבר הג ' יפ  ,ועל כן הורשעו בעבירה של
סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה  ,לפי סעיף  ) 3 ( 333לחוק העונשין  ,התשל " ז . 0711 -על כך
הם נדונו ל 6 -חודשי מאסר ו 7 -חודשים מאסר על תנאי  .נגד עונש זה מופנה הערעור .
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נטען  ,כי בית המשפט המחוזי לא נתן משקל הולם לנסיבותיהם של המערערים  ,לגילם
הצעיר  ,לכך שהיו נתונים במעצר ממש תקופה לא מבוטלת ובהמשך במעצר בית ,
לעובדה שמעשיהם לא הסבו נזק  ,ולבסוף  ,נטען כי העונש סוטה מרמת הענישה
הנוהגת .
אין בידינו להיעתר לערעורים  .אכן  ,מדובר בשני מערערים צעירים ( ילידי
השנים  0770ו , ) 0773 -ואחד מהם אף היה קטין בשעת מעשה  .עם זאת  ,הם היו בוגרים
דיים כדי להבין את חומרת מעשיהם  ,ואת פוטנציאל הנזק והסיכונים הכרוכים בכך .
יידוי אבנים הוא שימוש בנשק קר  ,שלמרבה הדאבה כבר גבה את מחירו גם בחיי אדם .
תופעה זו שכיחה במקומות י נו  ,ול רוב נוטלים בה חלק צעירים הפועלים מטעמים של
השקפת עולם  .עקב גילם הצעיר של המבצעים נהגו בהם בתי המשפט תקופה ארוכה
בדרך של ענישה מתונה  ,אולם נראה שיש מי שראה בכך גישה מקלה  ,ועל כן לא השיגה
אותה ענישה את מטרת ההרתעה  .על כן  ,ומשהתופעה נמשכת  ,שוב אין מנוס מכליאת ם
של המבצעים  ,גם אם צעירים הם  .כך בדרך כלל  ,ומקל וחומר בעניינם של המערערים
שבפנינו שאחד מהם היה בוגר בשעת מעשה והאחר קרוב לכך .
אנו דוחים אפוא את הערעורים  ,ועל המערערים להתייצב לשאת בעונשם
במזכירות בית המשפט המחוזי בירושלים  ,ביום י " ז בסיון התשע " א (  , ) 07.6.3100עד
לשעה . 01:11
נית ן היום  ,כ " ט באייר התשע " א ( .) 13.16.3100
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