
 
 בית משפט השלום בראשון לציון

 פלוניישראל נ' מדינת  16562-07-18 פע"מ
 

                                                                   
  

 12מתוך  1

 כבוד השופט גיא אבנון    לפני:
 

 מדינת ישראל   המבקשת:
 באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב )פלילי(    

 
 נ ג ד      

 
 פלוני   המשיב:

 
 עו"ד רותם נוימן וסרמן  בשם המבקשת:

 שלומציון גבאי מנדלמןעו"ד    בשם המשיב:
 

 
 החלטה – נוסח מצונזר מותר בפרסום

 
לפַני בקשה להוצאת צו פיקוח ומעקב בעניינו של המשיב למשך שנתיים נוספות שמניינן 

-חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ול 14-12, לפי סעיפים 18.1.20מיום 

 המפורטים בבקשה.( ובתנאים חוק הגנה על הציבור)להלן:  2006

 

 רקע

 

( 2048/07המשיב הורשע בהתאם להודאתו בכתב אישום מתוקן )ת"פ )שלום ראשל"צ(  .1

. 1977-)ב( לחוק העונשין, תשל"ז349בביצוע שלוש עבירות מעשה מגונה בפני קטינה לפי סעיף 

הושתו על המשיב מאסר על תנאי, צו מבחן למשך שנתיים במהלכן עליו  1.10.09בגזר דין מיום 

 י כספי לקורבנות. לשהות בהוסטל, ופיצו

 

 21.4.10ניתן לראשונה צו פיקוח ומעקב זמני על המשיב. בהחלטה מיום  10.2.10ביום 

שנים. בהמשך חודש לשנה נוספת, שלאחריה )בחלוף חמש שנים  4הפך הצו לקבוע למשך 

מהוצאת הצו( הוצאו מעת לעת צווים חדשים, בהסכמת הצדדים שהתבססה על הערכת מסוכנות 

 הה הנשקפת מן המשיב ובהמלצת יחידת הפיקוח בשב"ס.מינית גבו

 

(, המרכזלבקשה דנן נלוו: )א( הערכת מסוכנות מינית מהמרכז להערכת מסוכנות )להלן: 

מאת גב' מרב בוקשיצקי, קרימינולוגית קלינית בכירה, מעריכת מסוכנות מוסמכת לפי חוק הגנה 

סוכנות הוערכה מסוכנותו המינית של (. בסיפא להערכת המגב' בוקשיצקיעל הציבור )להלן: 

. )ב( המלצה של יחידת צור בשב"ס לחדש את צו הפיקוח למשך שנתיים ברמה גבוהההמשיב 
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נוספות, זאת בהתבסס על דו"ח סיכום תקופת הפיקוח, הערכות מסוכנות קודמות והערכת 

הפיקוח את  המסוכנות העדכנית מאת גב' בוקשיצקי. )ג( בקשת שירות המבחן לעגן במסגרת צו

, מקבל --------------התוכנית הטיפולית בה נתון המשיב )במסגרתה הוא מתגורר בהוסטל 

 ומקבל טיפול תרופתי(.  ------------------טיפול ייעודי פרטני אחת לשבועיים במכון 

 

הוריתי בהסכמת הצדדים על חידוש  צו הפיקוח עד החלטה אחרת,  13.1.20בדיון מיום  .2

דחה לבקשת ב"כ המשיב על מנת לאפשר לה לשקול הגשת חוות דעת בדבר מסוכנותו והדיון נ

הוגשה מטעם המשיב חוות דעתם  6.4.20המינית של המשיב על ידי מומחה מטעם ההגנה. ביום 

של ד"ר נמרוד שני, פסיכולוג קליני, מטפל ייעודי לעברייני מין, מנהל קליני של מרכז "התחלה 

י מין, ושל גב' מור רוזנברג, עובדת סוציאלית, סטודנטית לקרימינולוגיה חדשה" לטיפול בעבריינ

(. בסיפא ד"ר שנישיקומית, מטפלת ייעודית לעברייני מין בהסמכה )לשם הנוחות יכונו בצוותא 

. בהמשך הוגשה גבוהה-בינוניתלהערכת המסוכנות הוערכה מסוכנותו המינית של המשיב ברמה 

ת גב' בוקשיצקי, בתגובה ובמענה לחוות דעתו של ד"ר שני בהסכמה חוות דעת משלימה מא

, חוו"ד המבקשתובצוותא  חוו"ד א', ב')לשם הנוחות תכונינה חוות הדעת מאת גב' בוקשיצקי 

נחקרו גב' בוקשיצקי וד"ר  7.5.20(. בדיון מיום חוו"ד ההגנהוחוות הדעת מאת ד"ר שני תכונה 

 נשמעו סיכומי הצדדים. 17.5.20 שני על חוֹות הדעת שהגישו, ובדיון מיום

 

עינינו הרואות, הצדדים אינם חלוקים על כך שנשקפת מן המשיב מסוכנות מינית 

האם מדובר במסוכנות מינית גבוהה המצדיקה הוצאת צו פיקוח  – סלע המחלוקתמשמעותית. 

הצו,  גבוהה, שאז אין מקום להוצאת-חדש כבקשת המדינה, שמא מדובר במסוכנות מינית בינונית

)ג( 14שנים( ממועד הוצאת צו הפיקוח הראשון )סעיף  10שנים )ובענייננו מעל  5משחלפו מעל 

 לחוק הגנה על הציבור(.

 

שנות לימוד, רווק, מתגורר מאז שנת  12שביר, השלים  X, לוקה בתסמונת 38המשיב בן  .3

בעיות חריגות  (, שם הוא גם מועסק, ללאההוסטל)להלן:  ----------------בהוסטל  2008

בתחום זה. בתחילה חויב המשיב לשהות בהוסטל מכוח צו המבחן, ובהמשך המשיך לחיות שם 

מתוך תובנה שלו ושל בני משפחתו שזהו המקום הנכון עבורו. המשיב מאופיין בתפקוד 

אינטלקטואלי גבולי, קווים אישיותיים תלותיים וילדותיים, וסובל מלקויות למידה קשות. פרט 

לים אותם מקבל המשיב במסגרת ההוסטל, הוא מצוי בטיפול אישי מזה כחמש שנים, לטיפו

, לשם הוא מגיע לפגישות פרטניות אחת --------ובהמשך במכון  ---------תחילה במכון 
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. המשיב מגיע למפגשים באופן עצמאי בעת -------ולאחר מכן ב -----לשבועיים, ראשית ב

מטופל המשיב בהסכמתו בזריקות  2017כן, מאז שנת -ויציאה לביקורים בבית הוריו. כמ

דקפפטיל, להפחתת הדחף המיני. בעניינו של המשיב נערכו עד היום מספר לא מבוטל של חוות 

דעת הכוללות, בין השאר, הערכות מסוכנות מינית, דיווחים מההוסטל, חוות דעת של שירות 

בו טופל המשיב בעבר,  -----ממכון  המבחן, הערכות של יחידת הפיקוח בשב"ס, סיכום טיפול

ומשנת  2007בו מטופל המשיב, חוו"ד פסיכיאטרית משנת  ------סיכום טיפול ביניים ממכון 

. כל הנתונים הללו הונחו בפני צמד המעריכים, כחלק ממארג המידע המהווה בסיס 2018

 להערכות המסוכנות שהגישו.

 

 הסוגיות שבמחלוקת

 

"השורה התחתונה" של חוֹות הדעת, האם נשקפת מהמשיב  –כאמור, בלב המחלוקת  .4

מסוכנות גבוהה כטענת גב' בוקשיצקי, שאז בית המשפט רשאי להורות על הוצאת צו פיקוח חדש, 

-כפי שבוצע מספר פעמים בחמש השנים האחרונות, שמא המסוכנות פחותה מכך, "בינונית

 הוצאת צו פיקוח חדש.גבוהה" כטענת ד"ר שני, שאז בית המשפט נעדר סמכות ל

 

ב"כ המשיב ביקשה להתמקד בדרך בה הגיע כל אחד ממעריכי המסוכנות למסקנה,  

כשלטענתה חוו"ד המבקשת נעדרת בסיס מתודולוגי, חסרת שקיפות, הכלים בהם השתמשה לא 

נחקרו בישראל ולא תּוקפו, ולכן אין מקום ליתן לה משקל. היא הוסיפה כי האופן בו נערכה חוו"ד 

מבקשת, על בסיס שאלות ופרמטרים מתוך כלי מחקר מובנים, מבלי שהתשובות צּוְיֵננּו תוך ה

הסתפקות בהערכה כללית, עומדת בסתירה לאופן בו נבנו כלי המחקר, ולכן חסרת משמעות. 

מנגד, כך לשיטתה, חוו"ד ההגנה מבוססת על כלים מתודולוגיים מוכרים, מתּוקפים ושקופים, 

עלי משקל. חלק מהטענות לפגמים בחוו"ד המבקשת נוגעות לכך שהמשיב ולכן מדויקים וב

(, וככזה יש לבחון אותו בכלים מותאמים. לתמיכה מש"המוגבל שכלית התפתחותית )להלן: 

מסוכנות מינית בקרב עברייני מין בטענתה הגישה מאמר מאת ד"ר הלא משרקי ואריק רימרמן, 

ה וצרכיה הייחודיים של אוכלוסיית מש"ה, והערכות , אשר התמקד במאפייניעם מוגבלות שכלית

 המסוכנות המינית הנהוגות בארץ בזיקה לאוכלוסיה זו.

 

ב"כ המבקשת ביקשה מבית המשפט להימנע מהכרעה בוויכוח המתודולוגי בין  

המומחים, כשלשיטתה גם אם נצעד בדרך המתודולוגית שהציע ד"ר שני, נגיע בסופה למסקנה כי 
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המשיב גבוהה. עוד לטענתה, ד"ר שני התעלם מפרמטרים רלוונטיים רבים מסוכנותו של 

שאמורים היו להביאֹו למסקנה זהה לזו של גב' בוקשיצקי. אשר למתודולוגיה, טענה כי הכלים 

האקטואריים המובנים עליהם מבקש ד"ר שני להתבסס, אינם מתיישבים בהכרח עם ההסדרים 

וממילא לא תּוקפו בישראל, טענה זהה לזו שהוטחה בגב' החוקיים בארץ ומאפייני האוכלוסיה, 

בוקשיצקי על ידי ההגנה. עוד לדבריה, חוו"ד המבקשת מבוססת באופן מוצהר על הערכה קלינית 

חצי מובנית, משמע שימוש בבסיס המחקר והמידע העומד מאחורי הכלים הקליניים המובנים, 

מבוססת לכאורה על כלים קליניים מובנים:  בשילוב התרשמותו של הבודק. חוו"ד ההגנה, מנגד,

Static-99R  :( ו99סטטיק )להלן- Armidilo-S  :שאלונים מוגדרים בהם  –( ארמידילו)להלן

נעשה שימוש לביצוע האבחון, אלא שבפועל התברר מחקירתו הנגדית של ד"ר שני כי בדומה 

אליה הגיע מבוססת במידה  לגב' בוקשיצקי, גם הוא ערך ראיון חצי מובנה כשהערכת המסוכנות

רבה על התרשמות קלינית ולאו דווקא על תוצאות השאלונים. עוד טענה כי ד"ר שני לא הבחין 

בין המסוכנות הנשקפת מהמשיב לבין ניהול הסיכון, משמע, העובדה שכיום ישנה שליטה 

ש לקחת במסוכנות נובעת ממגוון הכלים הפיקוחיים בהם הוא נתון, ואילו בהערכת מסוכנות י

בחשבון את המסוכנות שתישקף מהמשיב ככל שלא יהיה נתון תחת מגבלות צו פיקוח וטיפולים 

וולונטריים, כאלה שהמשיב ומשפחתו יכולים בכל עת להחליט על הפסקתם. כן הפנתה לכך 

שכלל הגורמים המקצועיים המעורבים בחייו של המשיב רואים חשיבות בהמשך הפיקוח, ואף 

 ר בראיון שנערך על ידי גב' בוקשיצקי, כי הוא זקוק לפיקוח.המשיב עצמו איש

 

 דיון

 

וארמידילו( לא תּוקפּו  99הצדדים אינם חלוקים על כך שהכלים הקליניים )סטטיק  .5

לאוכלוסיית עברייני המין בישראל. מכאן, ככל שנצעד במתווה שהציגה ההגנה, לא רק שלא ניתן 

חוו"ד ההגנה פסולה מאותו הטעם ממש. לכאורה, כל עוד לקבל את חוו"ד המבקשת, אלא אף 

אין בנמצא כלים שתּוקפו בישראל, לא ניתן לבצע הערכות מסוכנות מינית. דומה שגם ההגנה לא 

מבקשת להגיע לתוצאה כה אבסורדית, הנמצאת בסתירה לחוק הגנה על הציבור. חזקה על 

ן להתעלם ממנו( מצא לחייב ביצוע המחוקק כי היה מודע לסוגיה, ולמרות הקושי )שלא נית

הערכות מסוכנות על מנת לאפשר פיקוח על עברייני מין. ולא למותר להזכיר כי חוֹות דעת המרכז 

 משמשות מזה שנים רבות בסיס להחלטות בתי המשפט בערכאות השונות.
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גב' בוקשיצקי הסבירה כי דווקא היעדר תיקוף בישראל הוא שעומד בבסיס החלטת 

שתמש בשיטה של הערכה קלינית חצי מובנית. היינו, שילוב של גורמים סטטיים המרכז לה

ודינמיים המצויים בבסיס המחקרים שנעשו בעולם בנושא מסוכנות מינית, אותם מחקרים 

ששימשו את בוני הכלים הקליניים, בצוותא עם התרשמות קלינית של מעריך המסוכנות המומחה. 

הכלים הקליניים עצמם נבחנו במדינות רבות, כדי להניח ד"ר שני מנגד, טען כי די בכך ש

(. ההסבר שנתנה גב' 16שו'  20"בסבירות גבוהה" שניתן להשתמש בהם גם בישראל )פרו' עמ' 

בוקשיצקי מקובל עלי. לא עלה בידי ד"ר שני להסביר כיצד ניתן להשתמש בכלים הקליניים 

נות בעלות שיטות חקיקה שונות מהשיטה (, בשעה שאלו נוצרו ותּוקפּו במדי"as is"כמצבם )

הנוהגת בארץ וחוקי עונשין ופיקוח אחרים מאלו שקיימים במדינת ישראל. צודקת ההגנה 

בטענתה כי רצוי לקדם תיקּוף של אופן ביצוע הערכות מסוכנות בישראל, בדרך שתאפשר הגעה 

נועד לתקף את שיטת לתוצאות מדויקות ככל הניתן, ואכן הובהר כי בימים אלה מתבצע מחקר ש

(. עם זאת, בהחלטה דנן עליי 12ש'  7העבודה שמיושמת בישראל )ח.נ. גב' בוקשיצקי, פרו' עמ' 

לבחון את המצוי )ולהשאיר את הרצוי לגורמי המקצוע האמונים על כך(, קרי, להשוות בין האופן 

 בו בוצעו הערכות המסוכנות על ידי המומחים השונים.

 

ירה בין שתי חוֹות הדעת, ולאחר החקירה הנגדית שעברו המומחים, אתחיל מהסוף: בבח .6

חקירה רצינית ומקצועית )גם אם מוגבלת בזמן, מטיבו של ההליך( שהיה בה כדי להמחיש את 

הפערים וההבדלים בין חוֹות הדעת, אני מעדיף ללא היסוס את חוות דעתה של גב' בוקשיצקי 

משיב, והשאירה רושם רציני, מקצועי ומיומן, כזו אשר התמודדה היטב עם טענותיה של ב"כ ה

שחוות דעתה נשענת על אדנים יציבים. ד"ר שני, מנגד, נאלץ לא מעט פעמים להודות בקיומם 

של ליקויים בחוות דעתו, כאלו המשליכים במישרין על האפשרות לקבלה. יותר מכך, במהלך 

רשים בחוו"ד ההגנה מביאים בפועל חקירתו הנגדית של ד"ר שני התברר כי חלק מהתיקונים הנד

לתוצאה זהה לזו שהגיעה גב' בוקשיצקי, היינו, לכך שנשקפת מהמשיב מסוכנות בעוצמה גבוהה. 

בטרם מתן החלטה שבתי וקראתי בעיון את חוֹות הדעת המלאות, על צרופותיהן, כשלנגד עיניי 

ת הדיון שלהלן אתייחס מלוא טענותיהן של באות כוחן המלומדות של הצדדים. עם זאת, במסגר

 במישרין אך לחלק מההבדלים בין שתי חוות הדעת, הואיל ודי בכך לדעתי לצורך הכרעה.

 

ההגנה הלינה כי שיטת העבודה של גב' בוקשיצקי איננה שקופה, ומשכך  שיטת העבודה: .7

לים לא ניתן לבחון את המסקנות אליהן הגיעה, זאת בניגוד לשימוש המדוייק שעשה ד"ר שני בכ

הקליניים. דינה של הטענה להידחות. גב' בוקשיצקי הסבירה בפירוט את אופן השימוש בשיטת 
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(. דווקא חוו"ד ההגנה 10-5הערכה קלינית חצי מובנית ואת הסיבות לבחירה בשיטה זו )פרו' עמ' 

היא שניסתה להציג מצג של שימוש בכלים מובנים, מדוייקים לכאורה, אלא שבפועל התברר כי 

שני עשה שימוש מוסווה בהתרשמות קלינית, שימוש שלא קיבל ביטוי בחוות דעתו והתגלה ד"ר 

(. לשם המחשה בלבד: "ש. האם אתה לפי הגדרות 30-25במהלך חקירתו הנגדית )פרו' עמ' 

הארמידילו נותן שני ציונים לכל אחד מהגורמים האלה בחוות הדעת שלך? ת. לא...ש. למה זה 

(. "ש. 29-22ש'  27ת. אין לי תשובה. מה שמצאתי לנכון..." )פרו' עמ'  לא מופיע בחוות הדעת?

כל המטרה של הכלים המובנים האלו זו בדיוק לעשות הבנייה לאופן שבו מבוצעת הערכת 

המסוכנות, הבנייה שניתן להתחקות אחריה ובמידת הצורך לתקן אותה? ת. נכון. ש. והנה היום 

. אם הטבלה של הסטטיק לא הייתה מופיעה בחוות הדעת שלך ראינו שהיו שתי טעויות? ת. כן. ש

לא ניתן היה לגלות את הטעויות האלה נכון? ת. בלי חומר הרקע כנראה שלא. ש. אני אומרת לך 

שהעובדה שחוות הדעת שלך לא מנוסחת לפי הכללים של הכלי שאתה בעצמך בחרת להשתמש 

ציון הכללי לא מופיע, לא מאפשרת בו, עומדת בסתירה לטענה הזאת, והעובדה שאפילו ה

ש'  29עמ'  – 28ש'  28להתחקות אחרי האופן שבו זה בוצע. ת. את צודקת וזה יתוקן" )פרו' עמ' 

1 .) 

 

התרשמתי כי בניגוד לחוות דעתה העקבית והשקופה של גב' בוקשיצקי, דווקא חוו"ד 

ר שקיפות, חוסר ההגנה היא שלוקה בפגמים שביקשה ההגנה למצוא בחוו"ד המבקשת: חוס

עקביות, היעדר אפשרות לעמוד על קו מנחה העומד בבסיס חוות הדעת, הצגת מצג של שימוש 

מדוייק בכלים מובנים בשעה שבפועל עורכי חוות הדעת עשו שימוש חלקי בכלים ונעזרו במקביל 

בהתרשמותם הקלינית, אלא שזו הוסתרה מהקורא וצפה על פני השטח במהלך החקירה הנגדית. 

בניגוד לטענות ההגנה מצאתי כי חוו"ד המבקשת יסודית, עקבית וברורה, ומסקנותיה מתיישבות 

 היטב עם גוף חוות הדעת.

 

בחקירתו הנגדית של ד"ר שני התברר כי נפלה טעות בחישוב הציון שניתן  שיטת הִציְינּון: .8

הזה היה צריך להיות : "ש. לפי המדריך זה מאד ברור. הציון שלו גם בפרמטר 99למשיב בסטטיק 

, 6, ולכן הציון הכללי שלו בסטטיק גם במסגרת השימוש האקטוארי צריך לעלות לציון 1ציון 

 (. 11-8ש'  22. ת. אני מאשר" )פרו' עמ' 4Bשלפי הטבלה שהוגשה על ידי חברתי מדובר ברמה 

 

ובהמשך: "ש. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות על ההמרה, על התרגום של רמות 

המסוכנות. אתה מסכים אתי שהסטטיק לא מדבר, בניגוד לחוק הישראלי, על רמות במונחים של 
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נמוכה, בינונית, גבוהה, מילים כאלה? ת. נכון. אני מפנה את בית המשפט לטבלה שנמצאת בסוף 

. היא לקוחה גם מהסטייבל... ש. תסביר לי בבקשה כי זה לא מוסבר חוות הדעת, עמוד אחרון

למונח המקביל בישראל בינונית גבוהה? ת. היותר )כך  A4בחוו"ד, איך אתה מתרגם את רמה 

זו הרמה הגבוהה ביותר, הרמה שקודמת לה היא בינונית גבוהה. ש. יש  B4 -ג"א( ש –במקור 

של עברייני מין, עברייני  100%ן. ש. הרמות האלה, את רמות לגבי עבירות מין. ת. נכו 5בעצם 

מין מתחלקים באופן שווה בקטגוריות? ת. לא. זה בעצם עקומת פעמון. הפעמון המרכז שלו 

ג"א( עקומות פעמון  –ומשתפל לצדדים. ש. אתה מסכים איתי שגם בטרם )צ"ל בקרב  3ברמה 

מהאוכלוסייה, יכול להיות עקומות  60% יש כמה עקומות פעמון. יכול להיות שהחלק העיקרי הוא

מהאוכלוסייה. אז איך אנחנו יודעים שאותה קטגוריה  80%מהאוכלוסייה וגם  40%פעמון של 

A4  מקבילה לקטגוריה של בינונית גבוהה? יתכן, שהחלוקה המקובלת בישראל יש יותר עבריינים

אחוז, ולעומת  5והגבוהה עוד אחוז  10בקטגוריה הבינונית, הקטגוריה הבינונית גבוהה מכילה 

אחוז מעברייני המין. ת. אין דרך לדעת את זה בלי  B4 3% –מעברייני מין ו  20%מכילה  A4זאת 

לעשות מחקר. הרמות האלה הן רמות של חוץ לארץ. אין דרך לדעת בלי לעשות מחקר. ש. אם 

ה, במיקום שבו הוא נמצא פ B4 –ל  A4אנחנו מסתכלים אפילו ויזואלית כרצף וקו המעבר בין 

נמצא, יתכן שקו המעבר במונחים הישראלי בין רמה בינונית לגבוהה נמצא למעלה מכך, כלומר, 

יהיו בישראל בתוך הרמה הגבוהה.  A4לפחות חלק מהאנשים שנכללים לפי החלוקה הזו ברמה 

דעים זה פי כמה הסיכון גבוה מהסיכון הממוצע. אנחנו יו B4 -ל A4ת. מה שמבחין בין רמה 

היא פי שלושה עד ארבעה. אין דרך לדעת בלי  B4ואנחנו יודעים שרמה  2היא פי  A4שרמה 

הם במקבילה  A4שנעשה מחקר. ש. תסכים איתי שזה אפשרי שלפחות חלק מהאנשים שהם 

הישראלית ברמה גבוהה? ת. אני לא בטוח. אני לא יודע עד שלא נעשה מחקר. ש. אתה לא יודע 

איפה נקודת המעבר בין בינונית גבוהה לגבוהה? ת. צריך להסתכל על מכלול מבחינה הסתברותית 

הגורמים ביחד. אני חושב שלפחות הסטטיק במקרה הזה יכול לעשות אבחנה בין האוכלוסיות 

אנחנו מדברים על רמה  6האלה ואפשר לראות את זה ספציפית בציונים הגולמיים. מעל רמה 

על מתחת לזה. ש. אני רוצה למצוא את הנקודה הזו. אני  אנחנו מדברים 6גבוהה. מתחת לרמה 

היא הגבוהה ביותר לפי הסטטיק. אנחנו עוסקים בתרגום  B4מסכימה איתך שלפי סטטיק  רמה 

על  ----------כי אנחנו עובדים לפי החוק בישראל שמדבר לצורך צו הפיקוח בעניינו של 

ו רוצים לדעת גם בתוך המסגרת של מסוכנות גבוהה. זה המונח שלנו בחוק משפטית ואנחנ

והיא בלבד לפי טענתך או שלא אם תאשר  B4הסטטיק איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שרמה 

למונח גבוהה? ת. לגבי המונחים, כל  A4את התזה שלי, שלפחות יש חפיפה מסוימת בין רמה 
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ת לא אפשרי. אני לא עוד לא נעשה מחקר אין שום דרך לדעת. זה יכול להיות אפשרי ויכול להיו

 (.23-22יכול לשלול" )פרו' עמ' 

 

ד"ר שני הודה בהגינותו כי שגה בציון שנתן למשיב, וכי מתן ציון מדוייק צריך  מסקנה:

. כן אישר כי גם אם המשיב ממוקם ברמת מסוכנות B4להביאו לרמת המסוכנות המינית הגבוהה 

ת ברמה הגבוהה ביותר בהתאם למדרג , עדיין אפשר שנשקפת ממנו מסוכנוA4 -נמוכה יותר 

שנקבע על פי החוק בישראל. למעשה, בכך ניתן לחתום את ההחלטה, שכן התברר כי חוות דעתו 

של ד"ר שני מביאה אותנו לאותה המסקנה אליה הגיעה גב' בוקשיצקי, משמע, כי נשקפת 

 מהמשיב מסוכנות גבוהה, ולִמצער כי מדובר באפשרות סבירה.

 

גב' בוקשיצקי עמדה על ההבדלים בין מסוכנות לבין  ינית וניהול הסיכון:מסוכנות מ .9

( היא רמת הסיכוי שאדם ישוב לבצע התנהגות מסוימת, במקרה הנדון riskאיום: "מסוכנות )

עבירת מין, בטווח זמן נתון )טווח קצר, טווח ארוך(. רמת מסוכנות הינה פנימית, אינהרנטית 

(, הינו threatים סטאטיים ודינמיים שונים... לעומת זאת, איום )לנבדק, והיא מתבססת על גורמ

 exacerbating( או של גורמים מאיצים )inhibiting factorsפועל יוצא של גורמים מדכאים )

factors מצביים, חיצוניים לנבדק. לאור האמור ניתן במקרה זה להגדיר "רמת איום" כסיכוי )

קחים בחשבון את רמת המסוכנות ביחד עם הגורמים המצביים לביצוע עבירת מין חוזרת, כאשר לו

הקיימים )כמו למשל שהייה בהוסטל, נטילת טיפול תרופתי פסיכיאטרי ופיקוח על פי חוק(. רמת 

ה"איום" יכולה להיות נמוכה כתוצאה מגורמים מצביים, בו בזמן שרמת המסוכנות לטווח הארוך 

, "ניהול הסיכון במקרה הנדון, הוא אופטימאלי ומקיף (. לטענתה3נותרת גבוהה" )חוו"ד ב' עמ' 

ג"א(, רמת  –כמעט את כל גורמי הסיכון הקיימים, ועדיין, לשיטתם )של עורכי חוו"ד ההגנה 

גבוהה, שכאמור, מדובר ברמת מסוכנות גבוהה באופן יחסי. מכך -המסוכנות המינית היא בינונית

של הסיכון, עדיין איננו מביא לירידה משמעותית ניתן ללמוד, להערכתי, שגם ניהול אופטימאלי 

גבוהה. ומנגד, להערכתי, אין עדיין, וייתכן, לצערי, -ברמת המסוכנות, שנותרה, לשיטתם, בינונית

שינוי אינהרנטי פנימי בגורמי  –שגם לא יהיה בהמשך, בשל מגבלותיו האובייקטיביות של הנבדק 

 (.12ת נותרה, להערכתי, גבוהה" )חוו"ד ב' עמ' הסיכון הדינאמיים, ומשום כך, רמת המסוכנו

 

למעשה, הגם שבגוף חוו"ד ההגנה עירב ד"ר שני בין "מסוכנות" לבין "איום" ובמילים 

אחרות, בין "מסוכנות" לבין "ניהול הסיכון", דווקא בפתיח לחוות דעתו, בפרק שנועד ליתן הסבר 

וי לציין כי שיפור בגורמים הדינאמיים בדבר אופן ביצוע הערכת מסוכנות מינית, טען כך: "רא
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)היציבים או האקוטיים( אינו בהכרח מלמד על הפחתה ברמת הסיכון שנמצאה בנקודת המוצא, 

אלא מצביע על הדרגה שבה הפרט נמצא בשליטה על הסיכון הצפוי ממנו. במילים אחרות, הדבר 

ממנו" )חוו"ד ההגנה עמ'  מלמד על האופן שבו הפרט והסביבה מצליחים לנהל את הסיכון הצפוי

 (.58פס'  24

 

מבלי לפרט את מכלול הפרמטרים עליהם עמדה גב' בוקשיצקי, מקובלת עליי מסקנתה, 

לה שותפים גם כל הגורמים המקצועיים המטפלים במשיב, כי המשיב לא עבר שינוי פנימי במידה 

מנו. יותר מכך, מספקת, שיש בה כדי להפחית מהמסוכנות המינית הגבוהה שעודנה נשקפת מ

אפילו המשיב עצמו בבדיקתו על ידי גב' בוקשיצקי אישר כי הוא זקוק לפיקוח: "הוא חושב שהוא 

צריך פיקוח, "כן, כי זה עוזר לי, ביציבות שלי... שאני לא אפגע בקטינות, שהם באים לראות אותי 

שטויות כי אני תחת כל פעם, אז הם מדברים איתי, צוחקים איתי ואומרים לי להיזהר, לא לעשות 

מעקב...". טוען שזה שיודע שהוא תחת מעקב, זה עוזר לו לא לפגוע בילדות... מסוכנות: "אני 

מסוכן, כי אני עלול לבצע עבירות, אבל חברה שלי מחזיקה אותי, היא מדברת איתי, צוחקת איתי, 

-22חוו"ד א' עמ' משנה לי את המחשבה...". ואם לא הייתה לך חברה? "אז אולי הייתי פוגע"" )

21.) 

 

דומני שהטענה בדבר קושי בניהול הסיכון ככל שיופסק צו הפיקוח מקובלת גם על ד"ר 

שני: "ש. מעריכת המסוכנות גם כן התייחסה בחוות הדעת המשלימה שלה לכך שהמבחן הוא לא 

בינה בהכרח ישיר או מיידי כמו שאתה מצייר אותו כרגע. אתה מסכים איתי, או לפחות כך אני מ

הוא משמעותי מאוד? ת. משמעותי  ---מחוות הדעת שלך, שהטיפול התרופתי במקרה של 

בהחלט. ש. ולכן להפסקה נגיד של הטיפול התרופתי או חוסר היענות לו, יש אלמנט מגביר 

מסוכנות בעניין שלו? ת. כן. ש. אתה מכיר את הפער בין המלצה מקצועית של גורמים מקצועיים 

לגבי קבלת טיפול תרופתי לבין עמדת בני המשפחה? ת. אני מכיר. ש. בני וגורמי ההוסטל 

המשפחה הם חלק ממארג התמיכה והפיקוח. ת. נכון. ש. ויש סביב הנושא הזה התנגשויות בין 

לבין גורמי הטיפול. התנגשויות שמעת לעת מגיעות לפתרון אבל זה קיים? ת.  ----המשפחה של 

ועל ההיענות שלו לטיפול נכון? ת. אני מעריך  ----ה משפיעות על נכון. ש. עצם ההתנגשויות האל

 (.25-9ש'  32שכן" )ח.נ. ד"ר שני פרו' עמ' 

 

ובהמשך: "ש. אני עוברת לדחף המיני. אתה קובע בחוות הדעת שאתה לא רואה קשר בין 

כון הדחף המיני או עיסוק מיני לבין מצבי דחק. ת. כן. ש. עוד אתה מוסיף שאתה מעריך שהסי
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הזה מנוהל כל עוד הוא מקבל טיפול תרופתי. ת. נכון. ש. אתה אמרת קודם שאתה מסכים 

שהפסקה של הטיפול תגביר את המסוכנות לפי שיטתך? ת. לא עד הסוף והסיבה היא המשך 

המשפט מתוך אותו מקום. במידה והוא ייצור את אותה זוגיות שהוא נמצא כרגע בהוסטל, שהיא 

לא באמת, אם היא תהפוך למשהו יותר ממוסד, סביר יהיה להניח שיהיה אפשר כאילו זוגיות אבל 

להפחית את הדקפפטיל. אנחנו צריכים להניח בסופו של דבר שהוא כן ייצור זוגיות כי זה מה 

שהוא רוצה במגבלות שהוא יכול ואז יהיה אפשר להפחית את הדקפפטיל. ש. זוגיות שיש בה 

. אתה מסכים שצוות ההוסטל אומר שאותה בת זוג לא תתן שיגעו סיפוק צרכים מיניים? ת. כן. ש

בה? ת. נכון לעכשיו. אני חושב שבמידה והם ירצו הם יקבלו את כל המערך התמיכתי למימוש 

המפגשים של יותר ממפגשים של אחת לשבוע. ש. כרגע זה לא קיים ולפי הדיווחים של ההוסטל 

האמירה שלך שסביר שהמערכת יחסים הזו תהפוך ביחס לאותה פרטנרית, על מה אתה מבסס את 

לכזו? ת. זה הכיוון שהם פועלים, הרעיון הוא לשקם אותו. ש. הפרטנרית הזו לא תתן שיגעו בה. 

ת. נכון. אני לא יכול להגיד על הפרטנרית הזו כי אני לא דיברתי איתה" )ח.נ. ד"ר שני, פרו' עמ' 

 (.25-6שו'  35

 

ב"כ המשיב ביקשה להדגיש את האבחנה  לאוכלוסיית מש"ה:השתייכותו של המשיב  .10

בין עברייני מין "רגילים" לעברייני מין מש"ה. דא עקא, דווקא השתייכותו של המשיב 

ש. לאוכלוסיית מש"ה, היא אחד הגורמים העומדים בבסיס הקושי שלו להפנים את הטיפולים. "

נמשך לקטינות, זו לא הציפייה, כי הסטייה אין ציפייה שבוקר אחד הוא יקום והוא יגיד אני לא 

היא אינהרנטית לנבדק. ת. אין ציפייה כזאת. לא נאמרת ולא מובעת כמשאלה בשום טיפול ייעודי 

לעברייני מין. לא עוסקים בטיפולי המרה. אבל יש ציפייה ואני מדברת עכשיו על עבריין מין 

טיפול ייעודי שהסתיים בהצלחה, שהוא באופן כללי, שהוא פדופיל לצורך העניין, אם הוא עבר 

ילמד מהם מצבי סיכון עבורו והוא ימנע מלהיכנס למצבי הסיכון האלה. זו ציפייה מאוד חשובה. 

זה בעצם הבסיס של הטיפול, שאדם יידע מה מסוכן לו, מה יכול לעורר את מעגל העבירה שלו 

, מקום זה יכול להיות מצב רגשי ויימנע מכניסה למקומות ומצבים. זה יכול להיות מקומות פיזית

 12על מנת לא להעמיד את עצמו במצב סיכון ולסכן את הסביבה" )ח.נ. גב' בוקשיצקי, פרו' עמ' 

(. ובהמשך: "...ומהניסיון הקליני שלי שנים, אנחנו רואים באוכלוסיית עברייני המין 9-1ש' 

הם מפסיקים בדרך כלל, אני שכאשר הם לא נמצאים תחת התנייה שיפוטית, פיקוח כזה או אחר, 

לא אומרת כולם, אבל בדרך כלל הם מפסיקים את הטיפול התרופתי" )ח.נ. גב' בוקשיצקי, פרו' 

 (.2ש'  17עמ'  – 32ש'  16עמ' 
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 תוצאה

 

בסיפא לסיכומיה ביקשה ב"כ המשיב כי בית המשפט "יסתכל על התמונה הכוללת,  .11

ת דרך ארוכה, על מישהו שכשיש לו הצפה שהתמונה הכוללת מלמדת על מישהו שעבר כבר

מינית, ויהיו לו הצפות מיניות כי יש לו סטייה מינית אינהרנטית, הוא יודע לנהל אותה באמצעות 

הסביבה שלו...". הדברים מקובלים עליי, אלא שהם מתיישבים להפליא עם חוות דעתה של גב' 

ר במי שנמצא תחת צווי פיקוח מזה בוקשיצקי, ועם הערכת המסוכנות שנתנה למשיב. אכן, מדוב

למעלה מעשר שנים, עבר ועובר תהליכים טיפוליים ממושכים, ונתון במסגרת טיפולית הדוקה, 

מורכבת ומגוונת. אין חולק על כך שהמסגרת הטיפולית נותנת מענה הולם למסוכנות הנשקפת מן 

בוע את מידת המסוכנות המשיב, במובן של ניהול הסיכון. דא עקא, הערכת המסוכנות נועדה לק

המינית הנשקפת מן הנבדק במנותק מהטיפול, קרי, בהינתן מצב )אפשרי( בו המשיב לא יהיה 

נתון תחת "סט הטיפולים" שהוא מקבל כיום. אין לי אלא לחזור על האמירות בהן פתחתי את פרק 

' בוקשיצקי, בבחירה בין שתי חוֹות הדעת אני מעדיף ללא היסוס את חוות דעתה של גבהדיון: 

 ואת המסקנה אליה הגיעה, כי נשקפת מן המשיב מסוכנות גבוהה.

 

במצב דברים זה אין מנוס מלהורות על הוצאת צו פיקוח חדש, ואני נעתר לבקשה ומורה  .12

 , בתנאים המפורטים להלן:18.1.20על הוצאת צו פיקוח למשך שנתיים נוספות שמניינן מיום 

 

יצבות וקיום מפגשים עם קצין הפיקוח, במועדים חובת שיתוף פעולה, התי א. 

ובתדירות שייקבעו על ידי קצין הפיקוח מעת לעת, לרבות החובה להתייצב במרכז הארצי 

להערכת מסוכנות לקראת תום תקופת הפיקוח, לצורך הערכת מסוכנות עדכנית, על מנת 

 לשקול את הצורך בהטלת צו פיקוח חדש.

 

לעורר מינית, איסור שימוש בשירותי אינטרנט באופן  איסור החזקת חומר שנועד ב. 

שייאסר על המשיב לגלוש לאתרים פורנוגרפיים ויידרש לבצע חסימה במחשב לאתרים 

 אלה.

 

איסור התחברות ושהייה עם קטינים, למעט קטינים בני משפחה, עמם יוכל  ג. 

 לשהות בנוכחות בן משפחה בגיר המודע לעבירה ולמגבלה.
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ממקומות כינוס ייחודיים לקטינים כגון: גני שעשועים לקטינים, גני הרחקה  ד.  

ילדים, בתי ספר, גינות ציבוריות בהם שוהים קטינים רבים, מתנ"סים בשעות הפעילות 

 של הקטינים.

 

איסור לעבוד, בין בתמורה ובין בהתנדבות, בעבודה הכרוכה בקשר וקרבה עם  ה. 

ראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות קטינים. אין בתנאי זה כדי לגרוע מהו

 )ב( לחוק הגנה על הציבור.27, זאת בהתאם לסעיף 2001-מסויימים, תשס"א

 

)א( 18לצורך פיקוח על התנאים ניתנות בזה לקצין הפיקוח הסמכויות המפורטות בסעיף  

 לחוק הגנה על הציבור. 8-1ס"ק 

 

 זכות ערר לבית המשפט המחוזי. 

 

 הצדדים.במעמד , 2020אוגוסט  09, י"ט אב תש"פהיום,  ןניתההחלטה נוסח מלא של 

      

             
 


