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 ס. הנשיא, כב' השופטת אסתר הלמן, אב"ד 

 כב' השופט אשר קולה 

  כב' השופט דני צרפתי 

 
 מדינת ישראל המאשימה

 
 נגד

 *********, ת.ז.  ******* **** *** ****** הנאשם

 1 

 2   : נוכחים

 3 עו"ד יעל כץ  -בשם המאשימה 

 4 עו"ד לירון מלכה, מטעם הסנגוריה הציבורית  -בשם הנאשם 

 5 הובא על ידי הליווי  -הנאשם 

 6 

 7 גזר דין

 8 
 9 השופט דני צרפתי

 10 
 11 פתח דבר

 12 

 13(, הכולל חמישה 1הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן )סומן כא/ .1

 14מעשה סדום בנסיבות אינוס )מקרים עבירות של  -. נושא האישום הראשוןאישומים

 15לחוק  350( ובנסיבות סעיף 3)א()345)ב( בנסיבות סעיף 347עבירה לפי סעיף  -ספורים(

 16עבירה לפי סעיף  -מעשה סדום )מקרים ספורים("(, החוק)להלן: " 1977-העונשין, התשל"ז

 17עבירה  -מגונה בנסיבות אינוס )מקרים ספורים(מעשה לחוק ו 350( בנסיבות סעיף 1)א()347

 18מעשה מגונה בנסיבות  -( לחוק. נושא האישום השני3)א()345)א( בנסיבות סעיף 348לפי סעיף 

 19( 1( בנסיבות ס"ק )א()1)ב()345)ב( בנסיבות סעיף 348עבירה לפי סעיף  -מקרים( 2אינוס )

 20עבירה לפי סעיף  -)אירוע אחד(מעשה מגונה בנסיבות אינוס  -לחוק. נושא האישום השלישי

 21עידוד קטין לשתות משקה ( לחוק ו1( בנסיבות ס"ק )א()1)ב()345)ב( בנסיבות סעיף 348

 22מעשה מגונה  -א)א( לחוק. נושא האישומים הרביעי והחמישי193עבירה לפי סעיף  -משכר

 23 ( לחוק.3)א()345)א( בנסיבות סעיף 348עבירה לפי סעיף  -בנסיבות אינוס

 24 
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 1באה במסגרת הסדר טיעון )לאחר ניהול הליך גישור(, על פיו  15.11.15אשם מיום הודאת הנ

 2תוקן כתב האישום בחלק מעובדותיו ובעבירות שיוחסו לנאשם )לרבות באשר למספר 

 3 האישומים(.  

 4 
 5לעניין הענישה הוסכם בין הצדדים, כי טרם שיישמעו טיעוני הצדדים לעונש, יתקבלו תסקירי 

 6 יף, כי הסדר הטיעון לא כלל הסכמה לעניין העונש. נפגעי העבירה. נוס

 7 
 8נקדים כי פרק הזמן הממושך, בכל קנה מידה, שחלף מאז הרשעת הנאשם על פי הודאתו 

 9כאמור ועד למועד שמיעת הטיעונים לעונש מקורו, בעיקרו, בנכונות ב"כ הצדדים למצות 

 10אשם ובנכונות לבחון בירור מקיף ומעמיק בכל הנוגע למצבו הנפשי והקוגניטיבי של הנ

 11השלכות מצב זה, טרם שייגזר דינו, זאת מבלי לפגוע בקביעה מקצועית קודמת לפיה הנאשם 

 12 נמצא כשיר לעמוד לדין.

 13 
 14 

 15 עובדות כתב האישום המתוקן

 16 

 17בבניין  ** **על פי האמור בחלק הכללי של כתב האישום המתוקן, הנאשם מתגורר בדירה  .2

 18 2000נת שא"ע, קטין יליד " בהתאמה(. הבניין" ו"הבית)להלן: " *** **** *** ***ברחוב 

 19 באותו בניין. ** **"(, מתגורר, יחד עם משפחתו, בדירה א"ע)להלן: "

 20 

 21כשנתיים מוקדם להגשת כתב אישום זה, ועל רקע השכנות המתוארת, נוצרה היכרות בין 

 22 2001שנת (; ש"ב, יליד "ר"מ)להלן: " 2002שנת ר"מ, יליד  -הנאשם ובין א"ע וחבריו הקטינים

 23"(; ש"י)להלן: " 1999שנת "(; ש"י יליד א"א)להלן: " 2000שנת "(; א"א, יליד ש"ב)להלן: "

 24"(, וכולם יחד נ"ט)להלן: " 2000שנת "(; נ"ט יליד מ"ה)להלן: " 2001שנת מ"ה יליד 

 25 ".המתלוננים" או "הקטינים"

 26 

 27"(, נהג הנאשם התקופה הרלוונטיתבמהלך השנתיים שקדמו להגשת כתב אישום זה )להלן: "

 28לתת סכומי כסף שונים לקטינים, וכן לקנות להם סיגריות ולספק להם אלכוהול. על רקע זה, 

 29 עמדו הקטינים בקשר עם הנאשם ונהגו לפקוד את ביתו מפעם לפעם.

 30 
 31 האישום הראשון

 32ם. א"ע אז, לבית הנאש 12, כבן א"עבמהלך התקופה הרלוונטית, במקרים ספורים, הגיע  .3

 33והנאשם נכנסו לחדר השינה בבית, התפשטו, א"ע נשכב על המיטה כשפלג גופו התחתון עירום 

 34אותו עד את איבר מינו של א"ע לפיו ומצץ  והנאשם רכן מעליו, שהוא עירום אף הוא, החדיר 
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 1שא"ע הגיע לסיפוק מיני. המעשים היו מלווים, דרך כלל, גם בליטופים ובנשיקות מצד הנאשם 

 2 א"ע. כלפי 

 3 
 4בחלק מן המקרים קיבל א"ע מן הנאשם סכומי כסף שונים, סיגריות וחפצים שונים שמצא 

 5 בבית הנאשם, זאת על רקע המעשים המיניים והעבירות המפורטים בכתב האישום.

 6במהלך התקופה הרלוונטית, בעת ששהו הנאשם וא"ע במקלט בחצר הבניין, החדיר הנאשם 

 7 ו עד שא"ע הגיע לסיפוק מיני.את איבר מינו של א"ע לפיו ומצצ

 8 
 9 במקרה אחד בתקופה הרלוונטית, החדיר הנאשם את איבר מינו לפיו של א"ע.

 10 
 11במעשיו המפורטים, ביצע הנאשם, במספר הזדמנויות, מעשי סדום בא"ע, קטין שטרם 

 12שנים ובטרם מלאו  14שנים וכן ביצע בא"ע מעשי סדום נוספים לאחר שמלאו לו  14מלאו לו 

 13 ים. כן ביצע הנאשם בא"ע מעשים מגונים לשם גירויו וסיפוקו המיניים.שנ 16לו 

 14 

 15 האישום השני

 16לבית הנאשם. הנאשם, ר"מ וש"ב ישבו יחדיו  ר"מ וש"בבמהלך התקופה הרלוונטית, הגיעו  .4

 17 בסלון הבית ושוחחו ביניהם שיחת חולין. 

 18 
 19לשירותים, הניח ידו על כתפו הנאשם אשר ישב על הספה ליד ר"מ, ניצל את לכתו של ש"ב 

 20של ר"מ, חיבק אותו וליטף את רגלו. ר"מ אשר הופתע מהמעשים, הזיז את ידו של הנאשם 

 21 מעל רגלו וזז לאחור.

 22בשלב זה פנה הנאשם לר"מ וביקש ממנו לחשוף בפניו את איבר מינו. ר"מ סירב והנאשם 

 23ענה ר"מ: "תראה את שלך". מצדו ניסה לשדלו לעשות כן באומרו:  "מה אכפת לך", ובתגובה 

 24 הנאשם הסכים מיד והחל פותח מכנסיו, ור"מ מצדו ביקש מהנאשם להפסיק מיד.

 25בשלב זה שב ש"ב מהשירותים. הנאשם התיישב, פתח מכנסיו, הפשיל אותם עד לברכיו, 

 26 הכניס ידו אל איבר מינו ואונן בפני ר"מ וש"ב.

 27 ד את המקום.למראה מעשיו של הנאשם, נבהלו ר"מ וש"ב, ועזבו מי

 28 
 29במועד אחר במהלך התקופה הרלוונטית, עת שהה ר"מ בבית הנאשם יחד עם חברו א"א, פנה 

 30הנאשם אל ר"מ וביקש ממנו לחשוף בפניו את איבר מינו, זאת לאחר שהנאשם התעניין למי 

 31מבניהם יש איבר מין גדול יותר. ר"מ סירב וכעבור זמן מה עזב, יחד עם חברו א"א, את בית 

 32 הנאשם.

 33 
 34במעשיו המפורטים, ביצע הנאשם מעשים מגונים בר"מ ובש"ב, קטינים שטרם מלאו להם 

 35 שנים, שלא בהסכמתם החופשית, לשם גירוי וסיפוק מיניים. 14
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 1 האישום השלישי

 2לבית הנאשם על מנת לבקש  א"א וש"יכשנה מוקדם להגשת כתב אישום זה, הגיעו הקטינים  .5

 3 ממנו סיגריות.

 4 
 5בסלון הבית וביקשו מהנאשם כי יקרין בפניהם סרט. הנאשם הקרין להם  א"א וש"י התיישבו

 6 תחילה סרט מצויר ובהמשך לכך אמר להם כי יש לו בחדר סרט פורנוגרפי.

 7 
 8הנאשם הקרין בפני א"א וש"י את הסרט הפורנוגרפי וכעבור זמן קצר יצא מהבית על מנת 

 9הביתה עם פחיות בירה, חטיפים לקנות לקטינים סיגריות ופחיות בירה. לאחר זמן קצר שב 

 10 וסיגריות, ונתן את כל אלה לא"א ולש"י.

 11 
 12במקרה נוסף, כשישה חודשים לפני הגשת כתב האישום דנן, ליטף הנאשם את לחיו של א"א 

 13 ונישק אותו על לחיו, שלא בהסכמתו.

 14 
 15שנים, לשם  14במעשיו האמורים, ביצע הנאשם מעשים מגונים בא"א, קטין שטרם מלאו לו 

 16גירוי וסיפוק מיניים. נוסף על כך, עודד הנאשם את הקטינים א"א וש"י לשתות משקה 

 17 משכר.

 18 
 19 האישום הרביעי

 20 לבית הנאשם ונותר עמו בבית בגפו. נ"טכשנה מוקדם להגשת כתב אישום זה, הגיע  .6

 21הנאשם ונ"ט צפו יחד בסרט, כאשר במהלך הצפייה אונן הנאשם בפני נ"ט ואף נ"ט אונן 

 22 בעצמו.

 23 
 24שנים, זאת  14מעשיו האמורים, ביצע הנאשם מעשים מגונים בנ"ט, קטין שטרם מלאו לו ב

 25 לשם גירויו וסיפוקו המיני.

 26 

 27 האישום החמישי

 28ברחוב בשעת לילה.  ש"ב וקטין נוסףכשנה מוקדם להגשת כתב האישום דנן, פגש הנאשם את  .7

 29נים והנאשם לפינת הנאשם קנה עבור הקטינים המבורגר ושתייה, ולאחר מכן הלכו הקטי

 30 רחוב נסתרת, שם חשף הנאשם בפני ש"ב והקטין הנוסף, את איבר מינו.

 31 

 32שנים, מעשים מגונים לשם  14במעשיו האמורים, ביצע הנאשם בש"ב, קטין שטרם מלאו לו 

 33 גירויו וסיפוקו המיני.

 34 

 35 
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 1 חוות דעת ותסקירים בנוגע לנאשם

 2 

 3ות במטרה לעמוד על מצבו הנפשי והקוגניטיבי בעניינו של הנאשם נערכו מספר חוות דעת, לרב .8

 4 של הנאשם, טרם שייגזר דינו.

 5 

 6 להלן נסקור בתמצית את ממצאי חוות הדעת;

 7 

 8על ידי המרכז לבריאות הנפש  2.7.15מיום בחוות הדעת הפסיכיאטרית שנערכה בעניינו  .9

 9" פורט כי הנאשם נחשף מגיל צעיר לאלימות, חווה קשיים חברתיים, הסתגלות לקויה מזור"

 10למסגרות ולדבריו גם חווה התעללות מינית בהיותו נער תלמיד ישיבה. עוד פורט בחוות הדעת, 

 11כי הנאשם עצמו סיפר על משיכה לבנים קטינים מגיל צעיר וקיום יחסי מין הומוסקסואליים 

 12 עם גברים בגילו. 

 13 

 14וות הדעת מסכמת כי לנאשם הפרעת אישיות שאינה ספציפית עם סטייה מינית מסוג ח

 15פדופיליה. לצד זאת, הובהר כי בתמונתו הקלינית של הנאשם, אין עדות לקיום 

 16פסיכופתולוגיה מג'ורי, סימני ליקוי ממחלת נפש כרונית או ירידה קוגניטיבית, וכי אינו זקוק 

 17 לאשפוז פסיכיאטרי. 

 18 הדעת נקבע כי הנאשם כשיר לעמוד לדין והיה כשיר גם בעת ביצוע העבירות. בסיכום חוות

 19 

 20סילבינה על ידי פסיכולוגית קלינית,  20.3.16מיום לאחר מכן נערכה לנאשם הערכה קלינית  .10

 21, מטעם הנאשם, בה פורט כי הבנתו של הנאשם את מעשיו היא חלקית בלבד, כשלא וקסלר

 22גע עם קטין למגע עם מי שאינו קטין ואם מבין את האיסור ברור אם הוא עושה הבחנה בין מ

 23שבמעשיו. על בסיס האמור, התרשמה הפסיכולוגית כי קיים סיכון להיותו של הנאשם מנוצל, 

 24 ובאותה מידה, להיותו מנצל.

 25 

 26בהמשך הופנה הנאשם לאבחון על ידי ועדת אבחון לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(,  .11

 27לברר, בין היתר, את שאלת השתייכותו של הנאשם לספקטרום , שמטרתו 1969-התשכ"ט

 28 האוטיסטי.

 29 

 30הנאשם מתפקד ברמה אינטלקטואלית ממוצעת,  4.4.17מיום על פי מסקנות ועדת האבחון 

 31ללא מוגבלות שכלית התפתחותית. על פי ממצאי הוועדה, מעורבות הנאשם בעבירות 

 32במוגבלות שכלית. לצד זאת, הודגש כי המיוחסות לו, מקורה בגורמים רגשיים ונפשיים, ולא 

 33לנאשם פגיעה ניכרת באישיות על רקע של מחלת סכיזופרניה כרונית. הוא אינו מסוגל להבין 
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 1את ההליכים המתנהלים בבית המשפט וזקוק להערכה פסיכיאטרית, לרבות בחינת הצורך 

 2 בטיפול תרופתי.

 3 

 4" חוות דעת מזורבריאות הנפש "בעקבות ממצאי האבחון הנ"ל, הושלמה על ידי המרכז ל .12

 5ובה קבע שוב הפסיכיאטר המחוזי כי הנאשם כשיר לעמוד לדין ומבין  15.5.17מיום עדכנית 

 6 את ההליכים המשפטיים, וכן היה כשיר בעת ביצוע העבירות.

 7 

 8התכנסה שוב ועדת אבחון לפי חוק הסעד, ובסיכום התרשמותה פירטה כי לא  1.6.17ביום  .13

 9נתגלו אצל הנאשם פערים והפרעות בחשיבה, בשונה מעמדת ועדת האבחון הקודמת. עוד 

 10הודגש כי הנאשם לא טופל בתקופה הנ"ל בתרופות אנטיפסיכוטיות, ועל כן קשה לשער כי חל 

 11באבחון העדכני של הוועדה, בהשוואה לאבחון  שיפור כה ניכר במצבו הנפשי, כפי שנצפה

 12 הקודם.

 13 

 14שהיא מרפאה  קשתבהמשך לאבחון האמור ותוצאותיו, הופנה הנאשם לאבחון במרפאת  .14

 15, עולה כי 26.12.18מיום לאבחון מבוגרים בספקטרום האוטיסטי. על פי תוצאות האבחון 

 16באופן המוביל לתפקוד לקוי קיימות עדויות לקשיים בתחום האישיותי והרגשי של הנאשם, 

 17 במישורים שונים, אם כי אין מדובר בליקוי ספציפי לתחום התקשורתי.

 18 
 19-בסיכום האבחון נקבע כי אומנם נצפו אצל הנאשם סימנים לקשיים בתחום התקשורתי

 20חברתי, ברם, מדובר בקשיים שאינם מוסברים על ידי קיומה של הפרעה על רצף האוטיזם, 

 21 אישיותיים ורגשיים, לרבות כתגובה לנסיבות חיים וכדומה.אלא שמקורה בדפוסים 

 22 
 23להבהיר, כי ההגנה אינה טוענת שהנאשם איננו כשיר לעמוד לדין וכן  לא ביקשה בשום שלב 

 24 לחזור בה  מהודאתו של הנאשם במיוחס לו.

 25 

 26על רקע נתוני הנאשם, כפי שנלמדו ממכלול חוות הדעת בעניינו, הופנה הנאשם לשירות  .15

 27חן, בהסכמת ב"כ המאשימה, לבחינת אפשרות התאמתו של הנאשם למסגרת המב

 28 טיפולית. 

 29 

 30לציין כי הוגשו לגבי הנאשם מספר תסקירים, כאשר חלקם הארי עסק בבחינת התאמתו של  .16

 31הנאשם להשתלב בהוסטל, לצרכי טיפול. לאחר שבוצעו מכלול הבדיקות הדרושות, המליץ 

 32 ". מעגליםסטל "שירות המבחן לשלב את הנאשם בהו

 33 



 
 

 
 המחוזי בנצרתבית המשפט 

 )עציר(*******מדינת ישראל נ'  54475-04-15 תפ"ח
 

 2020אוגוסט  09 

 

 82 

 1בשלב זה הסכימה המאשימה באופן חריג לשחרור הנאשם ממעצרו והעברתו "מדלת אל 

 2דלת" אל ההוסטל, מתוך מטרה שהנאשם יקבל בהוסטל טיפול אשר יפחית את מסוכנותו, 

 3 כפי שהמליץ שירות המבחן.

 4 

 5חודשים,   4לתקופת ניסיון טיפולית ראשונית למשך  21.7.19ביום הנאשם התקבל להוסטל  .17

 6על מנת לבחון מידת התאמתה של המסגרת לצרכיו. עם קבלתו להוסטל, עבר הנאשם אבחון 

 7פסיכיאטרי אשר קבע כי הנאשם סובל מקיפאון פסיכומוטורי והיפומימיה בולטת, מהלך 

 8צאות האבחון, נקבע חשיבה איטי, ללא עדות למחשבות שווא או פגיעה עצמית. בהתאם לתו

 9 כי הנאשם ימשיך ליטול טיפול תרופתי שאותו החל במעצר, בשל דיכאון וחרדות.

 10 

 11שנערך בעניינו של הנאשם, כלל פירוט באשר להתנהלותו של הנאשם  5.11.19מיום התסקיר  .18

 12בהוסטל. פורט כי הנאשם מקפיד לקיים את תנאי המקום, מתייחס בכבוד לצוות ולמטופלים 

 13ביע התנגדויות. מההיבט החברתי, תואר הנאשם כאדם מבודד שאינו יוצר קשר עם ואינו מ

 14 המדריכים והמטופלים, כשנטען כי הדבר נובע מחוסר מיומנות ביצירת קשרים.

 15בהיבט הטיפולי, פורט בתסקיר כי הנאשם ממעט לקחת חלק פעיל בטיפול הקבוצתי ולרוב 

 16קבוצות טיפול שבהן יש שימוש בכלים מגיב בשקט, בצמצום ובחוסר ביטחון. עם זאת, ב

 17 השלכתיים, הנאשם משתתף יותר ומעלה תכנים באופן ספונטני.

 18עוד הודגש בתסקיר כי הנאשם נמצא בראשיתו של הטיפול הפרטני, שבו הוא עדיין מתקשה 

 19 לגעת בתכנים אישיים וזקוק להכוונה מהמטפלת.

 20נמוך, חסר ביטחון אשר נטה בסיכום התסקיר הנ"ל, פורט כי הנאשם בעל דימוי עצמי 

 21להתבודד לאורך השנים. הנאשם מצוי בשלב של התמקמות, הסתגלות ויצירת מרחב בטוח 

 22 במסגרת הטיפול בהוסטל, ומגלה מוטיבציה לטיפול ורצון לשנות את דפוסיו הפוגעניים.

 23 

 24על רקע המפורט, ולאור בקשת שירות המבחן, נדחה מועד הטיעונים לעונש בעניינו של  .19

 25 הנאשם, על מנת לאפשר לו למצות את הטיפול במסגרת ההוסטל.

 26 

 27הוגש תסקיר משלים באשר לאופן השתלבותו של הנאשם בהוסטל, אשר התבסס  5.3.20ביום  .20

 28בעיקר על דו"ח שנערך לגבי נאשם בהוסטל ובו פורט, כי שהותו של הנאשם בהוסטל ממשיכה 

 29חייו. עוד מפרט הדו"ח הנ"ל כי הגם להיות פסיבית וכי הוא מתקשה לקחת אחריות על 

 30שהנאשם מקפיד לשמור על תנאי המקום, ואף החל לאחרונה ליצור קשרים חברתיים עם 

 31דיירים נוספים ואנשי צוות, הרי שעסקינן בקשרים מצומצמים שאינם משמעותיים עבורו. 

 32 כמו כן, הנאשם ממעט להשתתף בפגישות הקבוצתיות ואף לעיתים קרובות, נרדם במהלך

 33מפגשים אלה, לטענתו מתוך שעמום. צוין עוד, כי הנאשם מצליח לנהל שיח מעמיק יותר 
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 1בטיפול הפרטני, ממנו עולה כי לנאשם מאפיינים של נפגעי פוסט טראומה, על אף שלא אובחן 

 2 כך על ידי פסיכיאטר המקום.  

 3 
 4לית על פי המפורט בדו"ח, במהלך שהייתו של הנאשם בהוסטל, מלבד התקדמות מינימא

 5בהתנהלותו בתחום החברתי, לא חל כל שינוי או רצון לשינוי בתחומים האחרים. הודגש, כי 

 6הנאשם עצמו הביע רצונו לסיים את שהייתו בהוסטל ולחזור למעצר, זאת לאחר שנדרש 

 7 להתחיל בשיתוף תכנים אינטימיים ולפעול לשינוי דפוסיו התוקפניים. 

 8 
 9עשה בהתנהלותו התנגדות להליך הטיפולי, הדו"ח ממשיך ומפרט כי הנאשם מביע למ

 10מתקשה לקחת אחריות על מעשיו ומשליך את האחריות על הקטינים תוך נקיטת גישה 

 11קורבנית והגנתית, אינו חווה עצמו כעבריין מין ו/או כמי שסובל מבעיה כלשהי בתחום המיני, 

 12 אינו מביע נזקקות טיפולית ואינו מחובר לצרכיו הטיפוליים.

 13 ם כי נוכח מכלול המפורט לעיל, הנאשם אינו מתאים לטיפול בהוסטל. הדו"ח מסכ

 14 
 15לעניין העונש, הודגש בתסקיר כי נוכח כישלון הניסיון לשלב את הנאשם בהוסטל, בצירוף 

 16העדר יכולתו של הנאשם לקחת אחריות על מעשיו וכן אי הבעת נזקקות טיפולית מצדו, 

 17ופת ענישה טיפולית או שיקומית, וכי יש עמדת שירות המבחן היא שאין מקום לבחון חל

 18 להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל.

 19 

 20למעצר  12.3.20לאור המקובץ, נוכח עמדתו של הנאשם ובהסכמת הצדדים שב הנאשם ביום  .21

 21 מאחורי סורג ובריח ונקבע מועד לשמיעת טיעונים לעונש.

 22 
 23לצד בקשות ב"כ הנאשם לאחר דחיות, בעיקר בשל מגבלות דיון בעקבות "הקורונה", 

 24שהדגישו את הצורך לנוכחות של הנאשם באולם בית המשפט בדיון בעניינו, נתקיימה ישיבת 

 25 .8.7.20הטיעונים לעונש ביום 

 26 
 27 ראיות וטיעוני המאשימה לעונש

 28 

 29הונחו לפנינו תסקירי נפגעי עבירה, שישה במספר, המפרטים את מידת הפגיעה במתלוננים,  .22

 30 בהמשך בתמצית ועל פי מגבלות מתחייבות בשל צנעת הפרט.נתייחס שלפרטיהם 

 31 

 32ב"כ המאשימה הגישה, במסגרת הראיות לעונש, גיליון הרשעות קודמות של הנאשם )סומן  .23

 33חודשי מאסר  16( הכולל הרשעה אחת בעבירות מין בקטין, בעטיה הושתו על הנאשם 1עת/

 34שבענייננו. עוד הוגש גזר הדין בפועל, שאותם ריצה במקביל למעצרו מושא כתב האישום 
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 1(, כשהמאשימה עתרה שלא לנכות את תקופת המאסר 2מושא ההרשעה הנ"ל )סומן עת/

 2 שריצה הנאשם כאמור מתקופת המאסר שתוטל עליו בהליך דנן.

 3 

 4ב"כ המאשימה הפנתה לטיעון שהגישה בכתב לעונש, וכן צירפה אסופת פסיקה לתמיכה  .24

 5בהתאמה(,  4ועת/ 3ההולם בנסיבות המקרה דנן )סומן עת/ בטיעוניה באשר למתחמי העונש

 6 אליה נתייחס על פי הצורך בהמשך.

 7 

 8על פי המאשימה, עסקינן בריבוי אישומים בגין מעשים שבוצעו כלפי מתלוננים שונים, כאשר  .25

 9מתחם  -כל אישום בו הורשע הנאשם, ראוי כשלעצמו למתחם עונש, וכדלקמן: אישום ראשון

 10חודשי מאסר; אישום  36 -12מתחם הנע בין  -שנות מאסר בפועל; אישום שני 9 -ל 7הנע בין 

 11 20 -10מתחם הנע בין  -חודשי מאסר בפועל; אישום רביעי 20 -10מתחם הנע בין  -שלישי

 12 חודשי מאסר בפועל. 20 -10מתחם הנע בין  -חודשי מאסר בפועל; אישום חמישי

 13 

 14 ה האמורים ייצברו זה לזה.ב"כ המאשימה מבקשת לקבוע כי מתחמי העניש

 15 

 16ב"כ המאשימה עמדה על הפגיעה החמורה של הנאשם בערכים מוגנים מהותיים, ובהם,  .26

 17שלמות גופם ונפשם של המתלוננים, חירותם וביטחונם. כן הפנתה ב"כ המאשימה למדיניות 

 18הענישה המחמירה בעבירות מין כלפי קטינים ובפרט כאשר עסקינן בנפגעים מוחלשים 

 19 כבענייננו.

 20 

 21אשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, התייחסה ב"כ המאשימה לתכנון שקדם לביצוע  .27

 22העבירות, הנלמד ממערכת היחסים שטיפח הנאשם עם הקטינים, אשר כללה מתן כסף, 

 23סיגריות ואלכוהול. בדרך זו רכש הנאשם את אמון הקטינים ואת קרבתם, וכן ניצל את 

 24את ביצוע העבירות, והכל על מנת לספק את יצריו המיניים תמימותם באופן שאפשר 

 25 המעוותים, תוך פגיעה בגופם ובנפשם של המתלוננים. 

 26 

 27אשר לנזק שנגרם ועשוי להיגרם למתלוננים בעתיד, נטען כי מעבר לנזק הטבוע הצפוי  .28

 28זל מהעבירות שביצע הנאשם )פגיעה בגוף ובנפש, הרס הילדות המשליך על תקופת הבגרות, ג

 29התום והטוהר ועוד(, ניתן ללמוד על עוצמת הפגיעה במקרה דנן מעיון בתסקירי נפגעי העבירה 

 30 המפרטים את היקף הפגיעה במתלוננים.

 31 

 32עוד הוסיפה ב"כ המאשימה, כי הנזקים למתלוננים בענייננו מקבלים משנה משקל, שעה  

 33 שעסקינן בקטינים מוחלשים מרקע משפחתי וסביבתי מורכב.  
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 1 

 2אשר לסיבות שהובילו את הנאשם לביצוע מעשיו, טענה ב"כ המאשימה כי מעשיו נעשו על  .29

 3רקע עיוותי חשיבה שלו ביחס לקטינים ומשיכה מינית פדופילית, ולצורך סיפוק דחפיו 

 4 המיניים.

 5 
 6אשר למוגבלותו של הנאשם, עמדה ב"כ המאשימה על כך שסופו של יום לאחר מיצוי  .30

 7רבות שבוצעו לנאשם, נמצא כי הנאשם אינו סובל ממחלת נפש או האבחונים והבדיקות ה

 8 מפיגור שכלי, לרבות אוטיזם, זאת מעבר לכך שנמצא כשיר לעמוד לדין.

 9 
 10המאשימה הבהירה כי היא איננה מבקשת להתעלם מכך שהנאשם סובל ממוגבלות מסוימת, 

 11היא זו שמגבירה אלא שלטענתה יש ליתן משקל מצומצם למוגבלותו, שכן מוגבלותו דווקא 

 12את מסוכנותו ומחייבת את הרחקתו מהציבור, בפרט משעה שנמצא כי הנאשם אינו מתאים 

 13 לטיפול.

 14 
 15אשר לנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, אישרה ב"כ המאשימה לקולה, כי הנאשם אכן  .31

 16 הודה בהזדמנות הראשונה וחסך את עדותם של הקטינים.

 17 
 18המאשימה כי לנאשם עבר פלילי הכולל הרשעה בודדת בעבירה של  לחובת הנאשם, ציינה ב"כ .32

 19חודשים שאותו ריצה  16בגינה נידון למאסר בפועל בן  16מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 

 20 במקביל למעצרו בגין העבירות שבענייננו, כפי שפורט.

 21 
 22על פי ב"כ המאשימה, בהינתן מסוכנותו המובהקת של הנאשם ובהעדר כל אפיק טיפולי  .33

 23חודשים, נדרש  8-שבו שהה הנאשם משך כ מעגליםכעולה מעמדת גורמי הטיפול מהוסטל 

 24 להשית על הנאשם עונש מאסר בפועל ממושך, אשר יבטיח את שלום הציבור וביטחונו.

 25 

 26ז' לחוק, כי על רקע מסוכנות הנאשם ועל 40 -ו' ו40ים ב"כ המאשימה טענה, בהתייחס לסעיפ .34

 27מנת שהנאשם יפנים את הפסול במעשיו, קיים צורך בענישה מכאיבה, שתרתיע את הנאשם 

 28מפני ביצוע עבירה נוספת. נוסף לכך , ועל פי ההלכה הקיימת יש צורך להחמיר בעבירות מין, 

 29 תעת הרבים.ובפרט בעבירות מין המבוצעות בקטינים, זאת לצורך הר

 30 

 31ב"כ המאשימה הדגישה כי אין ליתן משקל לקולה לחלוף הזמן, לרבות מאז ניתנה הכרעת  .35

 32הדין, זאת מאחר שהתמשכות ההליכים נבעה מבקשת ב"כ הנאשם למצות בירור בנוגע למצבו 

 33הנפשי והקוגניטיבי של הנאשם, בירור שלו לא התנגדה המאשימה בנסיבות החריגות של תיק 

 34 זה.
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 1 

 2לאור המכלול, עתרה ב"כ המאשימה להטיל על הנאשם עונש מאסר בחלק העליון של  .36

 3מתחמי העונש המוצע, כפי שפורטו, לצבור את המתחמים זה לזה ולהטיל על הנאשם עונש 

 4מאסר בפועל דו ספרתי, משמעותי ומרתיע, אשר ישקף את מספר המתלוננים, גילם הצעיר 

 5 וירחיק את הנאשם מהציבור לתקופה ארוכה. בשעת המעשים, היקף המעשים וחומרתם,

 6 
 7 כמו כן, עתרה להטיל על הנאשם מאסר על תנאי ופיצוי כספי משמעותי לטובת המתלוננים.

  8 

 9 ראיות וטיעוני הנאשם לעונש

 10 
 11ב"כ הנאשם הגישה במסגרת הראיות לעונש את מקבץ חוות הדעת המקצועיות שניתנו בעניינו  .37

 12ן ועד היום, וכפי שנסקרו לעיל. כן צירפה אסופת פסיקה של הנאשם מאז מעצרו בתיק דנ

 13 (.1לתמיכה בטיעוניה באשר למתחם העונש ההולם בנסיבות ענייננו )סומן ענ/

 14 
 15בראשית טיעוניה, ועל מנת להציג תמונה ברורה בנוגע להפרעת האישיות של הנאשם, סקרה  .38

 16ב"כ הנאשם את חוות הדעת השונות שהוגשו בענייננו של הנאשם, לאחריהן שולב הנאשם, 

 17לצרכי טיפול, אשר סופו  מעגליםבהמלצת שירות המבחן ובהסכמת ב"כ המאשימה, בהוסטל 

 18 עצר מאחורי סורג ובריח.של יום לא צלח והנאשם חזר למ

 19 

 20ב"כ הנאשם, הבהירה כי היא אינה חולקת על חומרת מעשיו של הנאשם, אם כי ביקשה  .39

 21להדגיש כי הגם שלפנינו כתב אישום הכולל חמישה אישומים, העבירות והמעשים המפורטים 

 22 באישומים הנ"ל, להוציא האישום הראשון, אינם ברף חומרה גבוה.

 23 

 24ביקשה ליצור הבחנה בין הפסיקה שצירפה ב"כ המאשימה המתייחסת למקרים ב"כ הנאשם  .40

 25רבים של מעשה סדום וביותר מקטין אחד, לנסיבות המקרה שבענייננו, על פי האישום 

 26הראשון, הכוללים "מקרים ספורים בלבד" של מעשה סדום כלפי קטין בודד, על ההקפדה 

 27 לניסוח זה במסגרת כתב האישום המתוקן.

 28 

 29ר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, ציינה ב"כ הנאשם כי לא קדם תכנון מוקדם אש .41

 30לביצוען של העבירות, אלא שאלה בוצעו באופן ספונטני ובמפגשים אקראיים עם הקטינים. 

 31לטענתה, מתן כסף, סיגריות או אלכוהול במהלך המפגשים עם הקטינים, לא נעשה כחלק 

 32 מתכנון מוקדם לפתותם. 

 33 



 
 

 
 המחוזי בנצרתבית המשפט 

 )עציר(*******מדינת ישראל נ'  54475-04-15 תפ"ח
 

 2020אוגוסט  09 

 

 87 

 1ב"כ הנאשם, יש ליתן משקל לחוסר יכולתו של הנאשם להימנע מביצוע העבירות,  לטענת .42

 2לאור סטייתו המינית, במצורף להפרעת האישיות ממנה סובל, אשר לא אפשרו לו להפעיל 

 3 שיקול דעת נורמטיבי ולהימנע מהמעשים.

 4 
 5צוע בהקשר לאמור, הוסיפה ב"כ הנאשם כי הסיבות שהובילו את הנאשם מלכתחילה לבי .43

 6העבירות קשורות במאפייניו האישיותיים ובנסיבות חייו הקשות של הנאשם, כפי שפורטו 

 7 בשלל חוות הדעת בעניינו.

 8 
 9ב"כ הנאשם המשיכה והדגישה כי כלל המעשים בוצעו ללא הפעלת כוח או איומים מצדו של 

 10 הנאשם כלפי המתלוננים.

  11 

 12שנגרם למתלוננים, לכל הפחות אלה  ב"כ הנאשם הדגישה כי מהתסקירים עצמם נלמד שהנזק .44

 13 שבאישומים השני ועד החמישי, אינו משמעותי, אם בכלל.

 14 

 15כמו כן עתרה להתעלם מהחלקים בתסקירים הנ"ל שעוסקים בעניינים שאינם מהווים חלק 

 16 מעובדות כתב האישום המתוקן.

 17 

 18עברו הפלילי  בהתייחסה לנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות, הדגישה ב"כ הנאשם, כי .45

 19 של הנאשם כולל הרשעה אחת בלבד בעבירה של מעשה מגונה בקטין.

 20 

 21ב"כ הנאשם הוסיפה וציינה כי הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה וחסך את עדות  .46

 22 המתלוננים, ניסה בכנות לעבור הליך טיפולי, אלא שלאור הפרעת אישיותו, הטיפול לא צלח.

 23 

 24 שנים(. 7 -לוף הזמן מאז בוצעו העבירות שבנדון ועד היום )כב"כ הנאשם עתרה ליתן משקל לח .47

 25 

 26בהתייחסה למדיניות הענישה הנהוגה, הפנתה ב"כ הנאשם לשורה ארוכה של פסקי דין,  .48

 27 אליהם נתייחס על פי הצורך בהמשך.

 28 

 29בהם הורשע הנאשם,  לאור המכלול, עתרה ב"כ הנאשם להתייחס לכל העבירות והאישומים .49

 30כאירוע אחד, הכולל מסכת אחת של התנהגות עבריינית, לקבוע בהתאם מתחם ענישה הולם 

 31אחד, הנע בנסיבות כאן, בין מספר חודשי מאסר בפועל לבין מספר שנות מאסר בפועל ואת 

 32 הנ"ל. עונשו של הנאשם למקם ברף התחתון של המתחם

 33 

  34 
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 1 דברי הנאשם

 2 
 3 המילה האחרונה, הביע חרטה עמוקה על מעשיו כלפי המתלוננים. הנאשם לו ניתנה זכות .50

 4 

 5 דיון 

 6 

 7לחוק העונשין, הוא עקרון ההלימה, קרי,  113העיקרון המנחה בענישה, כפי שהותווה בתיקון  .51

 8היחס ההולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם לבין סוג ומידת 

 9 העונש המוטלים על הנאשם.

 10 

 11י"ג בין  40הנאשם שלפנינו הורשע ב"ריבוי עבירות". בהקשר לריבוי עבירות, מבחין סעיף  .52

 12ריבוי עבירות המהוות אירוע אחד או כמה אירועים כשהאמור משליך בין השאר על השאלה 

 13 י"ג לחוק:  40האם יש לקבוע בנדון מתחם עונש אחד או מספר מתחמים, ובלשון סעיף 

 14 

 15 אירוע המהוות עבירות בכמה נאשם המשפט בית הרשיע( א.)יג40"

 16, כולו לאירוע( א)ג40 בסעיף כאמור הולם עונש מתחם יקבע, אחד

 17 .אירוע אותו בשל העבירות לכל כולל עונש ויגזור

 18 כמה המהוות עבירות בכמה נאשם המשפט בית הרשיע( ב)

 19 אירוע לכל( א)ג40 בסעיף כאמור הולם עונש מתחם יקבע, אירועים

 20 עונש או אירוע לכל נפרד עונש לגזור הוא רשאי מכן ולאחר, בנפרד

 21 יקבע, אירוע לכל נפרד עונש המשפט בית גזר; האירועים לכל כולל

 22 .הצטברותם או העונשים בין החפיפה מידת את

 23, השאר בין, המשפט בית יתחשב, זה סעיף לפי העונש בגזירת( ג)

 24 הולם יחס על וישמור, ביניהן ובזיקה בתדירותן, העבירות במספר

 25 סוג לבין הנאשם של אשמו ומידת המעשים מכלול חומרת בין

 26 הנאשם שעל המאסר תקופת לבין – מאסר עונש גזר ואם, העונש

 27 ".לשאת

 28 

 29 ג'אבר נ. מדינת ישראל 4910/13בהקשר זה התפתח בפסיקה מבחן "הקשר ההדוק" )ע"פ 

 30עביד נ.  4702/15(, ע"פ 15.01.2014)  גברזגיי נ. מדינת ישראל 1127/13( וכן ע"פ 29.10.2014)

 31 519/19( וע"פ 30.05.2018) פלוני נ' מדינת ישראל 8479/16( ע"פ 20.04.2016) מדינת ישראל

 32 (.(05.02.2019) מדינת ישראל נ' פלוני

 33 
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 1מכלול עבירות המין שבוצעו במתלוננים דנן, מהווה מספר מעשי עבירה שונים, , בענייננו

 2שונים, אשר בוצעו כלפי שישה מתלוננים שונים, על פני כשנתיים. מדובר  באישומים

 3באירועים שאינם בודדים ובוצעו כלפי קורבנות שונים, בדרגות חומרה שונות. כל אחד ואחד 

 4מהקורבנות חווה את הפגיעה בגופו או בנפשו ונאלץ וייאלץ לשאת אינדיבידואלית בנטל 

 5. לפיכך, על אף קווי הדמיון בין חלק מהמעשים ודפוס ובקושי של ההתמודדות עם הפגיעה בו

 6הפעולה הדומה מצד הנאשם כלפי קורבנותיו, כפי שעולה מעובדות כתב האישום המתוקן 

 7בהן הודה הנאשם, הרי מתחייב, לטעמנו, לקבוע מתחמי ענישה נפרדים, ביחס לכל אישום 

 8 בנפרד, על מכלול העבירות המפורטות בכל אישום.

 9 

 10ר לאמור, כי בית המשפט העליון עמד על התכלית שבקביעת מתחמי ענישה נציין בהקש

 11 נפרדים, בנסיבות דומות לנסיבות שבענייננו, באומרו:

 12 

 13קביעתו של בית המשפט המחוזי כי כל אחד משני האישומים נגד "

 14המערער מהווה אירוע נפרד, מבטאת נכונה את ההכרה בפגיעה שחווה 

 15נפשו. קביעה זו אף עולה בקנה אחד עם כל אחד מן המתלוננים בגופו וב

 16ההלכה שלפיה כאשר מדובר במספר מעשי עבירה, באישומים שונים, 

 17כלפי קורבנות שונים, ואף אם ניתן למצוא קווי דמיון באופיים של 

 18יש לראות בכל אחד מהם אירוע בפני עצמו ולקבוע מתחמי  –המעשים 

 19 ((. 19.7.18) לפלוני נ' מדינת ישרא 319/17")ע"פ ענישה נפרדים.

 20 
 21 (.(05.02.2019) מדינת ישראל נ' פלוני 519/19)בהקשר זה ראו גם ע"פ 

 22 
 23 אנו, זאת עם. בנפרד אישום לכל עונש מתחם להלן לקבועכאמור, בנסיבות ענייננו, אנו רואים 

 24 ברצף שמדובר ומשעה לחוק( ב)יג40 לסעיף בהתאם, כולל אחד עונש הנאשם על לגזור רואים

 25 . הכוללות ונסיבותיהם רקע ועל, המתלוננים שבעת כלפי הנאשם שביצע מעשים

 26 

 27 הפגיעה בערכים חברתיים

 28 

 29האיסור המעוגן בעבירות שביצע הנאשם נועד להגן על שלום האדם, שלום גופו ונפשו, ובפרט  .53

 30בתחושת שלומם של ילדים צעירים מפני פגיעה מינית, הכרוכה בפגיעה קשה בכבודם, 

 31הביטחון שלהם, בפרטיותם ובאוטונומיה שלהם על גופם. מקום שבו מדובר בקטינים, גדל 

 32עד מאד כובד משקלם של ערכים חברתיים אלו אליהם נוסף ערך ההגנה על קטינים והצורך 

 33 לשמור עליהם מפני ניצול ופגיעה. 
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 1"התכלית החברתית והמוסרית המרכזית הטמונה בבסיס דיני 

 2להגן על ערכי החברה שמופרים על ידי התנהגות העונשין היא 

 3המוגדרת כפלילית. שלומם של הקטינים חסרי הישע מדורג בחווקים 

 4הגבוהים של הסולם. העונשים שבית המשפט גוזר על נאשמים 

 5צריכים לשקף את סלידתה של החברה מהפגיעה בקטין והצורך 

 6מדינת  נ' אטקישייב 8529/11ע"פ )להרתיע עבריינים פוטנציאלים" 

 7 ((.24.5.2012]פורסם בנבו[ )ישראל 

 8 

 9במקרה שלפנינו, מידת הפגיעה בערכים החברתיים היא קשה וכבדה, זאת על רקע מכלול  .54

 10הנסיבות בענייננו, לרבות: היות הנאשם שכן של א"ע והיכרות הקטינים הנוספים דרכו, פיתוי 

 11של מתן סכומי כסף שונים, ורכישת אמון הקטינים על ידי הנאשם בכך ש"דאג להם" בדרך 

 12רכישת סיגריות, אלכוהול וארוחות עבורם; חומרת העבירות בדגש למעשה סדום, מעשה 

 13הכוללת יותר  -סדום בנסיבות אינוס ומעשה מגונה בנסיבות אינוס; תדירות העבירות 

 14ממקרה אחד ביחס לחלק מהמתלוננים; גילם הצעיר של המתלוננים במועד ביצוע העבירות 

 15 שנים בלבד(. 15 -11)כבני כלפיהם 

 16 

 17 -בענייננו, הפגיעה הפיזית והנפשית של הנאשם במתלוננים, ובפרט במתלונן א"ע .55

 18חמורה, ולכך יש ליתן ביטוי הולם בהשתת  -מושא האישום הראשון, ובערכי החברה 

 19 עונש מאסר בפועל משמעותי כגמול על המעשים החמורים שביצע ונסיבות ביצועם.

 20 

 21 הקשורות בביצוע העבירהנסיבות 

 22 
 23ט', נתנו משקל לחומרת 40בהתייחס לנסיבות הקשורות בביצוע העבירות כאמור בסעיף  .56

 24 המעשים עצמם וכן אופן ביצועם. 

 25 
 26בהקשר זה שקלנו מחד גיסא כי המעשים המפורטים באישום הראשון הם בדרגת חומרה 

 27בנסיבות אינוס ומעשה מגונה גבוהה וממשית ככוללים מספר מקרים של מעשה סדום, לרבות 

 28שנים בלבד )הנאשם רכן,  12בנסיבות אינוס ומתייחסים, ביחס לחלק מהתקופה, לקטין כבן 

 29כשהוא בעירום, מעל א"ע שהיה שכוב על המיטה כשפלג גופו התחתון עירום, החדיר את איבר 

 30א"ע לפיו גם  מינו של א"ע לפיו ומצץ אותו עד שא"ע הגיע לפורקן מיני; החדיר איבר מינו של

 31במקלט שבחצר הבניין; הנאשם גם החדיר באירוע אחד את איבר מינו לפיו של א"ע; מרבית 

 32המעשים לוו בליטופים ובנשיקות מצד הנאשם; מתן סכומי כסף שונים לא"ע, וכן סיגריות 

 33וחפצים שונים, כל זאת על רקע המעשים המיניים המפורטים(. מאידך גיסא, כלל המעשים, 

 34שבאישום הראשון, לא כללו כפיה או פגיעה גופנית ממשית. כמו כן ובאשר למעשים כולל אלו 
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 1המפורטים באישומים השני עד החמישי, הרי שהמעשים המיניים עצמם אינם ברף הגבוה של 

 2עבירת המעשה המגונה, זאת מבלי להקל ראש בחומרת העבירות )הכוללות מעשים מגונים 

 3ת איבר מינו של הנאשם בפני חלק מהקטינים; אוננות בנסיבות אינוס בקטינים, כולל חשיפ

 4הנאשם בפני חלקם; חיבוק, ליטוף ונישוק חלק מהקטינים; הקרנת סרטים פורנוגרפיים בפני 

 5חלקם וכן רכישת ארוחות, סיגריות ובירות עבור מי מהקטינים, הבאים בכלל עידוד קטין 

 6 לשתות משקאות משכרים(.

  7 

 8ו מוצאים בכך שהמתלונן א"ע הוא שכנו של הנאשם, אשר נתן לציין כי חומרה נוספת אנ .57

 9בנאשם אמון על רקע יחסי השכנות ביניהם, וכפועל יוצא מכך גם הכיר לנאשם את חבריו 

 10הקטינים הנוספים. הנאשם למעשה "קנה" את הקטינים ואת אמונם בכך שפיתה אותם 

 11כסף, ארוחות, סיגריות,  בחפצים שונים, לרבות כאלה שאינם בהישג ידם של ילדים, כולל

 12חטיפים ואלכוהול. על רקע פיתויים אלה מסתבר ביותר כי עמדו עמו הקטינים בקשר ופקדו 

 13את ביתו באופן המאפשר את הפגיעות המיניות בהם. הנאשם בהקשר זה גם שידר למתלוננים, 

 14כילדים צעירים, תחושה שמדובר במעשים מותרים ולגיטימיים, כאשר חלק מהמעשים 

 15יים בוצעו בנוכחות יותר מקטין אחד, והכל כשהמעשים מבוצעים בקטינים צעירים כבני המינ

 16 שנים בלבד. 15 -11

 17 

 18הנזק הניכר שנגרם וצפוי להיגרם למתלוננים בעתיד כשנזק זה ברור ואינו טעון הוכחה, מוסיף  .58

 19 משנה חומרה למעשי הנאשם. 

  20 

 21נפנה בתמצית גם לתסקירי נפגעי  למעשה בבחינת מעבר לנדרש באשר להיקף הנזקים, .59

 22 העבירה, המדברים בעד עצמם;

 23 
 24  2000שנת  יליד -א"ע

 25 
 26וזוכה  ב****על פי המפורט בתסקיר שנערך לגבי א"ע, הנ"ל מתחנך במסגרת חינוך רגילה 

 27 לעורף משפחתי מכיל וחם.

 28 
 29חברתי,  התסקיר מלמד על פגיעה קשה בא"ע בכל המישורים )לימודי, תפקודי, רגשי, אישי,   

 30משפחתי(, זאת כתוצאה מהמעשים שעשה בו הנאשם, אשר כוללים עבירות חמורות של 

 31 מעשה סדום, מעשה סדום בנסיבות אינוס ומעשים מגונים בנסיבות מחמירות.

 32 
 33עורכת התסקיר הדגישה, כי א"ע נתון כיום בקבוצת סיכון לפגיעה נוספת בו, כולל סיכון 

 34 וסיכון לפגיעה באחרים.לפיתוח התנהגות מינית לא מותאמת 



 
 

 
 המחוזי בנצרתבית המשפט 

 )עציר(*******מדינת ישראל נ'  54475-04-15 תפ"ח
 

 2020אוגוסט  09 

 

 92 

  1 

 2על פי הערכת עורכת התסקיר, ככל שא"ע ישתלב בטיפול פרטני ארוך טווח, במקביל למתן 

 3משפחתי, ניתן יהיה ליתן לא"ע  -סיוע להוריו בהתמודדות עם השלכות הפגיעה בהקשר ההורי 

 4כלים להתמודד עם השלכות הפגיעה )הכוללות תסמינים פוסט טראומטיים כצמצום, 

 5עות, חרדות ומחשבות פולשניות(, ולהפחית את הנזקים שנגרמו לו כמו גם למזער את הימנ

 6 הסיכון שייפגע או יפגע באחר בעתיד. 

 7 

 8 2002שנת יליד  -ר"מ

 9 
 10התסקיר לגבי ר"מ מפרט את רקעו המשפחתי, לרבות היותו בן בכור מבין ארבעה בנים 

 11 משלושה מערכות יחסים שונות. לר"מ קשר רופף עם אביו. שנולדו לאימו

 12 

 13במהלך שנות בית הספר היסודי. כיום מתחנך  ב***ר"מ התחנך במסגרות החינוך הפורמלי 

 14 ר"מ בפנימייה, שם הוא מרוצה מאוד, וחוזר לבית אמו לסופי שבוע, אחת לשבועיים.

 15 

 16ת עורכת התסקיר, במציאות מהתסקיר עולה כי ר"מ מדחיק את הפגיעה בו. על פי התרשמו

 17המשפחתית שבה חי ר"מ, הוא היה צריך לספק לעצמו חוויית מוגנות, באופן עצמאי, מאחר 

 18 שאין לו עורף משפחתי איתן ויציב שיכול לספק לו מערכת של מוגנות ותמיכה. 

 19 

 20להערכת עורכת התסקיר, על אף שר"מ שלל נזקקות לטיפול רגשי, קיים חשש כי השלכות 

 21חווה ר"מ, תבואנה לידי ביטוי בשלב יותר מאוחר בחייו ולא יהיה מי שיוכל להכילן הפגיעה ש

 22 ולכוון אותו למקורות התמיכה הנכונים.

 23 

 24עוד הדגישה עורכת התסקיר כי קיים חשש שהנאשם גרם לעיוותי חשיבה ותפיסה של מיניות 

 25ימיות בהן הוא תקינה אצל ר"מ, וכי בשל כך קיים פוטנציאל כי ייצור מערכות יחסים אינט

 26 עלול לשחזר שוב חוויה קורבנית בעתיד.

 27 

 28 2001שנת  יליד -ש"ב

 29 

 30על פי התרשמות עורכת התסקיר, הוריו של ש"ב, החיים בנפרד, מתקשים לקחת עליו 

 31אחריות, אם בשל קשיים כלכליים ואם בשל קשיים פיזיים, רגשיים ועוד. ניכר כי לש"ב אין 

 32ה מהווה נטל רגשי ופיזי על כל אחד מהוריו כיחידה עורף משפחתי חם ומכיל והוא למעש

 33 משפחתית נפרדת.
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 1 

 2במהלך שנות בית ספר יסודי, וכיום מתחנך  ***** וב**** ב****ש"ב התחנך במסגרות חינוך 

 3 בפנימייה והביע שביעות רצון ממסגרת זו. 

 4 

 5מעשי ש"ב הציג בפני שירות המבחן עמדה לפיה הוא כלל לא חווה פגיעה נפשית כתוצאה מ

 6 הנאשם, ושלל נזקקות טיפולית.

 7 

 8על פי הערכת עורכת התסקיר, חוסר הביטחון של ש"ב והאכזבה מדמויות בוגרות וסמכותיות, 

 9העצימו מאוד נוכח הפגיעה שחווה, ברם, הוא כלל אינו מודע לנזק הנפשי שנגרם לו ולהשלכות 

 10 צמה נזק.הפגיעה. העובדה כי ש"ב מדחיק את השלכות הפגיעה בו, מהווה כשלע

 11 

 12עוד הדגישה עורכת התסקיר, כי ניכר פוטנציאל גבוה מאוד שש"ב ייקלע בעתיד לקשרים של 

 13ניצול מיני, רגשי או פיזי, ושימוש בו כאובייקט למימוש צרכי האחר, כמו גם קיים חשש באשר 

 14 להמשך השתלבותו של ש"ב במסגרות החינוכיות בעתיד.

 15 

 16 1999שנת  יליד -ש"י

 17 

 18לגבי ש"י פורט כי הוא מתחנך בפנימייה ומגיע לבית הוריו, המנהלים אורח בתסקיר שנערך 

 19 חיים דתי, בסופי שבוע ובחופשות.

 20 

 21במעשים שביצע הנאשם כלפי ש"י, אשר כוללים את חשיפתו של ש"י לתכנים פורנוגרפיים 

 22ועידודו לשימוש בחומרים ממכרים )סיגריות ובירה על פי האישום השלישי לכתב האישום(, 

 23ם הנאשם לתחושת בלבול אצל ש"י באשר לזהותו המינית ונטיותיו המיניות כשהיכולת גר

 24 שלו לבטוח בעולם המבוגרים התערערה גם היא.

 25 

 26על פי התרשמות עורכת התסקיר, ש"י נפגע משמעותית בכל מישורי חייו )נפשי, רגשי, לימודי, 

 27בר בפגיעה מינית חברתי ומשפחתי( כתוצאה ממעשיו של הנאשם, זאת על אף שאין מדו

 28 אלימה וחודרנית.

 29עורכת התסקיר הדגישה את חשיבות שילובו של ש"י בטיפול על מנת לעבד את השלכות 

 30טראומטיים מהם סובל ש"י. בנדון צוין כי ש"י הביע נכונות  -הפגיעה והתסמינים הפוסט

 31 להשתלב בטיפול מתאים.

 32 

 33 
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 1 2000שנת  יליד -נ"ט

 2 

 3שם מתגורר עם משפחתו  ****כי הנ"ל מתחנך בבית ספר בעיר בתסקיר שנערך לגבי נ"ט פורט  

 4המנהלת אורח חיים חרדי. עוד פורט כי משפחתו של נ"ט מוכרת לשירותי הרווחה, על רקע 

 5קשיים בריאותיים, כלכליים ותפקודיים של הוריו. נ"ט נעדר עמוד שדרה ועורף משפחתי 

 6פורט מפחית את הסיכוי לשיתוף יציב, כשלהערכת עורכת התסקיר מצבם של ההורים כפי ש

 7 פעולה מצדם עם גורמי טיפול.

 8 

 9התסקיר מוסיף ומפרט כי נ"ט חווה בעבר, קודם לפגיעה מושא כתב האישום דנן, פגיעה  

 10מינית לאחריה החל טיפול במרכז לפגיעות מיניות, אשר הופסק ע"י האם מסיבות שאינן 

 11 ברורות.

 12 

 13רמה לנ"ט בכל מישורי חייו )רגשי, חברתי, עורכת התסקיר פירטה את הפגיעה הקשה שנג 

 14משפחתי, לימודי ועוד( בעקבות מעשיו של הנאשם כלפיו. בנדון הדגישה את הפגיעה במרקם 

 15היחסים בתוך המשפחה כמו גם את הפגיעה במערכת היחסים בין נ"ט לחבריו, מאז הפגיעות 

 16 המיניות שחווה כמפורט בכתב האישום.

 17 

 18ם פוטנציאל ממשי לפגיעה מינית נוספת בנ"ט בעתיד, כולל להערכת עורכת התסקיר, קיי 

 19 פוטנציאל להתפתחות התנהגויות אצל נ"ט שאינן נורמטיביות ואף פוגעניות.

 20 

 21  2000שנת  יליד  -א"א 

 22 

 23עורכת התסקיר שנערך לגבי א"א מפרטת את רקעו המשפחתי, את היותו בן להורים גרושים  

 24שם גם מתחנך. הקשר עם אביו תואר כבלתי יציב  ,***אשר מתגורר עם אמו ואחותו בעיר 

 25 ומרוחק.

 26 

 27התסקיר מפרט את הפגיעה שנגרמה לא"א כתוצאה ממעשיו של הנאשם ואשר באה לידי  

 28 ביטוי הן ברמה הפרטנית והן ברמה החברתית.

 29 

 30על פי התסקיר, א"א טרם עבר טיפול משמעותי ומעמיק ביחס להשלכות הפגיעה המינית,  

 31ול אנטי חרדתי וטיפול בהפרעת קשב וריכוז שהוא מקבל, כמו גם בתרופות כאשר מוערך שטיפ

 32שהוא נוטל, אינם מספקים דיים. בנדון הודגש כי בהעדר טיפול רגשי מעמיק כאמור, קיים 
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 1חשש להקצנת הסימפטומים מהם סובל א"א כיום עקב הפגיעה הכוללים צמצום חברתי, 

 2 הפרעות בשינה, חרדות וחוסר ביטחון.

 3 

 4 ם עוד כי בכלל התסקירים הודגש שהענישה מהווה נדבך משמעותי עבור המתלוננים.נשלי 

 5 

 6נוסיף כי הגם שבעבירות מסוג זה קשה, ככלל, להעריך את היקף הנזקים הנפשיים לנפגעי  .60

 7העבירה באופן מדויק, נכון הוא להניח כי מעשי העבירה הותירו פגיעות וצלקות בנפשם של 

 8 לה, על פי ההלכה הפסוקה, מוכחים, ידועים ואינם טעונים הוכחה.נפגעי העבירה. נזקים א

 9 

 10מעבר לאמור, תסקירי נפגעי העבירה שנסקרו לעיל, מבססים כשלעצמם את הנזק המשמעותי 

 11שנגרם למתלוננים ממעשי הנאשם, זאת במישורי חיים רבים אשר בהכרח ישפיעו על המשך 

 12 טווח.חייהם של המתלוננים, בבחינת פגיעה ארוכת 

 13 

 14בנסיבות הקשורות בביצוע העבירות, ניתן למנות גם את הפגיעה של העבירות במסגרת  .61

 15 המשפחתית של המתלוננים, כפי שהדברים פורטו לעיל בתסקירי נפגעי העבירה.

 16 

 17בקביעת מתחם העונש ביחס לכל אחד מהאישומים יש ליתן את הדעת לכך שהעבירות מושא  .62

 18ם, מעשה סדום בנסיבות אינוס ומעשה מגונה בנסיבות אינוס( האישום הראשון )מעשה סדו

 19לערך ובמספר הזדמנויות שנפרשו על פני כשנתיים  12בוצעו במתלונן א"ע, חלקם החל מגיל 

 20 שנים. 14ימים, כולל לאחר שא"ע היה כבר בן 

 21 

 22העבירות מושא האישום השני )מעשה מגונה בנסיבות אינוס( בוצעו במתלוננים ר"מ וש"ב עת 

 23 שנים, בשתי הזדמנויות שונות. 12 -11היו כבני 

 24העבירות מושא האישום השלישי )מעשה מגונה בנסיבות אינוס ועידוד קטין לשתות משקה  

 25 שנים. 14 -13משכר( בוצעו במתלוננים ש"י וא"א עת היו כבני 

 26עת העבירות מושא האישום הרביעי )מעשה מגונה בנסיבות אינוס( בוצעו כלפי המתלונן נ"ט  

 27 שנים. 13היה כבן 

 28העבירות מושא האישום החמישי )מעשה מגונה בנסיבות אינוס( בוצעו כלפי ש"ב עת היה כבן  

 29 שנים. 12

   30 

 31בהקשר למתלוננים באישומים השני ועד החמישי, נחזור נדגיש כי העבירות כלפיהם מצויות   

 32תה בהרבה  בדרגת חומרה שאינה גבוהה ביחס לסוג העבירות הנ"ל, והן בחומרה פחו

 33מהעבירות ומהמעשים שבוצעו כלפי א"ע כמפורט באישום הראשון. ביחס לא"ע, חומרת 
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 1העבירות ונסיבות ביצוע המעשים, מצויות ברף חומרה ממוצע, לסוג העבירות שבוצעו כלפיו 

 2 ובהן הורשע הנאשם. 

 3 

 4למכלול  אשר ליכולת של הנאשם לשלוט על מעשיו ולהימנע מביצוע העבירות, נתנו דעתנו .63

 5חוות הדעת שהוגשו בעניינו של הנאשם, כפי שפורטו לעיל, המלמדות כי על אף שהנאשם אינו 

 6לוקה בנפשו ובשכלו ואיננו בגדר אוטיסט, הוא אכן  סובל מקשיים משמעותיים בתחום 

 7האישיותי, המשליכים על תפקודו במישורים השונים, לרבות על מידת יכולתו לשלוט במעשיו 

 8 על כן, ראינו ליתן משקל מסוים למוגבלותו האמורה של הנאשם,וע העבירות. ולהימנע מביצ

 9 בקביעת מתחם העונש ההולם.

 10 

 11בהקשר זה נדגיש  כי הגם שמחד גיסא, הנאשם צריך ויכול היה להבין את הפסול שבמעשיו 

 12ויכול היה להימנע מביצוע העבירה, על המשמעות הברורה שיש בנסיבות אלו לשאלת כשירותו 

 13 -טית, הרי מאידך גיסא, ומבלי למעט מהאמור, לא ניתן להתעלם  ממצבו הקוגניטיביהמשפ

 14נפשי, כנלמד מחוות הדעת הרבות שהוגשו בעניינו, המפרטות באשר למוגבלותו של הנאשם 

 15חברתי המשפיעים ומגבילים את מיצוי -בתחומים שונים, לרבות בתחום התקשורתי

 16יש בסיס להניח כי מוגבלות זו השפיעה על  הפוטנציאל האינטלקטואלי והתפקודי שלו.

 17התנהלותו, תובנותיו ומידת יכולת שליטתו, עת ביצע את העבירות שבנדון, כמו גם על יכולתו 

 18 להבין באופן מלא את עוצמת הפגיעה והטראומה הנגרמים למתלוננים.

 19 

 20, מוגבלותו זו היא גם זו שהביאה לכישלון ההליך הטיפולי של הנאשם במסגרת ההוסטל

 21 למרות הניסיונות בעניין. 

 22 

 23לעניין מצב נפשי של נאשם שאיננו עונה על הגדרה של מחלת נפש, אך מצדיק מתן משקל 

 24 (, בשינויים המחויבים.10.6.13) פלוני נ' מדינת ישראל 4312/11בקביעת העונש, ראו ע"פ 

  25 

 26למען הסר ספק נדגיש כי אין עוד כל חולק שלמועד ביצוע העבירות, הנאשם הבין את הפסול  

 27 שבמעשיו וכי כיום הוא כשיר לעמוד לדין, כפי שקבעה חוות דעת הפסיכיאטר המחוזי בעניינו. 

 28 

 29 מדיניות הענישה הנהוגה 

 30 

 31מדיניות הענישה הנהוגה בעבירות מין המבוצעות כלפי קטינים היא מחמירה, המעדיפה את  .64

 32השיקול ההרתעתי על פני שיקולים אישיים או נסיבות מקלות של הנאשם. השיקול המרכזי 
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 1בעבירות אלו הוא טובתם של הקורבנות תוך שימת דגש על הפגיעה העצומה בנפשם )ראו: 

 2 ((.10.2.13) ת ישראלפלוני נ' מדינ 9419/12ע"פ 

 3 

 4בית המשפט העליון הדגיש לא אחת, כי, ככלל, יש לנקוט יד קשה ומרתיעה כלפי 

 5 העונש מידת על וכי, בשנים ורכים תמים בקטינים זממם אתעבריינים המבצעים 

 6)ע"פ  פה בכל להוקיע יש שאותן, חמורות עבירות מאותן החברה סלידת את לבטא

 7 פלוני נ' מדינת ישראל 4146/14(; ע"פ 2.7.2015) פלונימדינת ישראל נ'  5998/14

 8 ((.31.10.2012) פלוני נ' מדינת ישראל 6149/11(; ע"פ 29.6.2015)

 9 
 10 

 11 פלוני נ' מדינת ישראל 6690/07ע"פ  העליון המשפט בית של דבריו לענייננו עוד יפים

(10.3.2008:) 12 

 13 

 14"על החומרה שיש בעבירות מין, לא כל שכן כאשר הן 

 15מבוצעות בקרבן קטין או קטינה, דומה כי אין צורך להכביר 

 16מילים. חילול כבוד האדם של הקרבן, ניצול התמימות 

 17האמון, חוסר האונים ואי היכולת להתנגד באופן משמעותי 

 18שמאפיינים פעמים רבות קרבנות עבירה קטינים, ניצול 

 19החשש והפחד אצל רבים מהם מחשיפת המעשים, הצלקות 

 20וקות הנחרתות בנפשם, הפגיעה בתפקודם הנפשיות העמ

 21השוטף במסגרות החיים השונות, הזוגיות, החברתיות, 

 22כל אלה הם אך מקצת הטעמים לחומרתן  -האישיות ואחרות 

 23היתרה של עבירות המין המבוצעות בקטינים. הגנה על 

 24שלומם של קטינים, על שלמות גופם ונפשם הינה אינטרס 

 25ין. על העונש הנגזר במקרים חברתי מוגן על ידי דיני העונש

 26שעניינם לשקף את ההגנה על כבודם, גופם ונפשם של 

 27קטינים וקטינות ולהרחיק מן הציבור את אלו מהם נשקף 

 28להם סיכון. על העונש לשקף את הסלידה מן המעשים, את 

 29הוקעתם, ולשלוח מסר מרתיע לעבריין שעניינו נידון 

 30 (.6)שם, פסקה  ולציבור העבריינים בכוח"

  31 
 32, מתוכה אלו עבריינים להוקיע והרצון בקטינים המין מעבריינות החברה סלידת

 33 על וארוכים ממשיים מאסר עונשי בהשתת, אחת לא, ביטויים את מוצאים 

 34 .העבריינים 



 
 

 
 המחוזי בנצרתבית המשפט 

 )עציר(*******מדינת ישראל נ'  54475-04-15 תפ"ח
 

 2020אוגוסט  09 

 

 98 

 1 

 2 (, הטעים בית המשפט העליון:29.11.2007) פלוני נ' מדינת ישראל 4223/07בע"פ 

 3 

 4 

 5 
 6 על להגן היא העונשין דיני ביסוד והמוסרית החברתית התכלית"

 7 שלומם על ובראשונה ובראש, עליהם להגן מבקשת שהחברה הערכים

 8 שבית העונשים. ונפשם גופם שלמות על, הישע חסרי, הקטינים של

 9 החברה של סלידתה את לשקף צריכים נאשמים על גוזר המשפט

 10 פוטנצייאלים עבריינים כאמור ולהרתיע המבחילים מהמעשים

 11 ישראל מדינת' נ פלוני 241/03 פ"ע; דלעיל 2677/06 פ"ע ראו) אחרים

 12 לא) ישראל מדינת' נ פלוני 6214/92 פ"ע( ; 18.12.2005, פורסם לא)

 13, פורסם לא) ישראל מדינת' נ פלוני 77/92 פ"ע( ; 10.5.1993, פורסם

 14 רמסו המערער מעשי כי, דפליג מאן לית ((.8.12.1992 ,[בנבו פורסם]

 15. גופו על לאוטונומיה בזכותו ופגעו לבוז שמוהו, המתלונן של כבודו את

 16 של מעשיו כי, לי נראה. האירועים קרות בעת בשנים רך בילד עסקינן

 17 המוקדמת היכרותם את ניצל המערער שכן, כמה פי חמורים המערער

 18. המשפחה מכר היותו ומכוח ביניהם ששררו השכנות יחסי מכוח

 19 הוא. מעלליו לפרי וזמין נוח אובייקט המערער עבור שימש המתלונן

 20. נפשו את וחילל גופו את טימא הוא. נעוריו את ועשק ילדותו את קיפח

 21  ".וסלידה נפש שאט מעוררים מעשיו

 22 

 23 ולפיהם: (23.1.2012) ישראל מדינת' נ פלוני 9012/08 פ"עב גם נאמרו לענייננו יפים דברים

 24 

 25 

 26 ילדותו את קיפחו, המתלונן של כבודו את רמסו המערער מעשי... " 

 27 שנים 10 כבן בילד עסקינן. נפשו ועל גופו על לאוטונומיה בזכותו ופגעו

 28 של זמן משך על להשתרע עלולה מין עבירת. האירועים קרות בעת

 29 של מעשיו. רבות שנים של לתקופה אותו ללוות עלול הנזק אך, דקות

 30 הקטין של תמימותו את ניצל שהוא מהטעם כמה פי חמורים המערער

 31 הקטין... ביניהם ששררו השכנות יחסי מכוח המוקדמת והיכרותו

 32 מדובר אין. מעלליו לפרי וזמין נוח מיני אובייקט המערער עבור שימש

 33   ."מוגברת תהא דא כגון במעשים הענישה כי ראוי. פעמי חד במעשה
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 1 

 2אחד מהצדדים ביקש לתמוך את עתירתו לעונש ההולם בו הוא מצדד, בפסיקה בענייננו, כל  .65

 3 שניתנה במקרים של עבירות מין, ברמה כזו או אחרת של חומרה.

 4 

 5עיון בפסיקה, הכוללת ענישה כבדה, עליה מבקשת ב"כ המאשימה להסתמך כמשקפת את  .66

 6אותם מקרים, על מתחם העונש הראוי לענייננו, מעלה כי המעשים שיוחסו לנאשמים ב

 7נסיבותיהם, חמורים ממעשיו של הנאשם שלפנינו )אם מבחינת היקף העבירות והמעשים 

 8 הקשים ואם בחינת תדירות המעשים(.

 9 
 10אליו הפנתה המאשימה, יוחסו לנאשם עבירות של מעשה סדום  4748/14כך למשל, בע"פ 

 11ירות(, מעשה סדום בנסיבות מחמירות, ניסיון למעשה סדום בנסיבות מחמירות )ריבוי עב

 12שנים )ריבוי עבירות( ניסיון למעשה סדום בקטין שטרם מלאו לו  14בקטין שטרם מלאו לו 

 13שנים )ריבוי עבירות( ועבירות רבות של  14שנים, מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  14

 14שנות  10.5איומים על קטין, בגינן החמיר בית המשפט העליון בעונשו של הנאשם והעמידו על 

 15מאסר בפועל )תוך שהדגיש כי אין זו מדרכה של ערכאת הערעור למצות את מידת ההחמרה 

 16 עם הנאשם כשהערעור מוגש על ידי המאשימה(. 

 17 

 18נסיבות ביצוע העבירות וסיפור המעשה הנ"ל חמורים מנסיבות ענייננו. באותו מקרה, הורשע 

 19ומעשי סדום רבים  אישומים, אשר כללו ביצוע מעשים מגונים 11 -הנאשם בלא פחות מ

 20במספר, וכן ניסיונות להחדיר את איבר מינו לפי הטבעת של המתלונן. נוסף לכך, איים הנאשם 

 21שם על המתלונן כי יפרסם תמונות עירום שלו באינטרנט וכן ישלח תמונות כאמור לאביו של 

 22 המתלונן. 

 23 

 24ת(, בעבירות אליו הפנתה המאשימה, הורשע הנאשם )לאחר שמיעת ראיו 6882/14גם בע"פ  

 25של מעשים מגונים ושל מעשי סדום  עבירות רבות מאודמין בארבעה קטינים, אשר כללו 

 26שנות מאסר בפועל. בית המשפט העליון הותיר את העונש על כנו, תוך  10 -בקטינים, ונידון ל

 27שעמד על חומרת המעשים )אשר כללו מין אוראלי והחדרת אצבע לפי הטבעת של חלק 

 28תם הגבוהה מאוד ועל העובדה שהנאשם שם, היה גבאי בית הכנסת שאותו מהקטינים( תדירו

 29 פקדו הקטינים, המשתייכים למגזר החרדי, על החומרה היתרה שבכך.   

 30 

 31לא ניתן להקיש מהמקרים הנ"ל כמו גם משאר הפסיקה אליה הפנתה המאשימה לענייננו, 

 32מרה פחותה מהמקרים שכן נסיבות והיקף המעשים של הנאשם שלפנינו שונים ובדרגת חו

 33 אליהם הפנתה המאשימה בטיעוניה. 
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 1 

 2עיון בפסיקה אליה הפנתה ב"כ הנאשם מנגד, מלמד כי חלקה מתייחסת לעבירות של מעשים  .67

 3(, בעטיין 31512-03-17, תפ"ח 8802/18מגונים בלבד בקטינים, אם כי ברף חומרה גבוה )ע"פ 

 4שנות מאסר בפועל, וחלקה האחר מתייחס  4.5 -ל 4הושתו על הנאשמים עונשים הנעים בין 

 5 לעבירות של מעשה סדום כבענייננו, אם כי בנסיבות שונות מאלה שבענייננו. 

 6 

 7אליו הפנתה ב"כ הנאשם, הושת על נאשם שהורשע )לאחר  14230-10-15כך למשל בתפ"ח 

 8 4שמיעת ראיות(  בעבירות של מעשה סדום ומעשה מגונה בקטין בשלוש הזדמנויות שונות, 

 9שנות מאסר בפועל. בית המשפט העליון הותיר את העונש על כנו, אם כי הדגיש כי העונש 

 10 (.3049/17שהושת על הנאשם שם אינו חמור כלל וכלל )ע"פ 

 11 

 12שנים. די בכך כדי  16במקרה שם נותר ספק אם המעשים התרחשו טרם שמלאו למתלונן שם 

 13להצדיק שלא להקיש מהמקרה הנ"ל לענייננו, לאור גילם הצעיר של המתלוננים בענייננו )כך 

 14שנים בלבד, עת החלו מעשי הנאשם  12למשל הקטין א"ע שבאישום הראשון בענייננו היה כבן 

 15ייננו המעשים נמשכו על פני תקופה ארוכה )כשנתיים ימים( בשונה כלפיו(. כמו כן, בענ

 16מהתקופה על פניה בוצעו המעשים במקרה האמור )נמשכו חודש וחצי בלבד(. נוסיף כי הנאשם 

 17שם נעדר עבר פלילי, בשונה מהנאשם בענייננו אשר לו עבר פלילי בעבירת מין בקטין, כפי 

 18לענייננו מתבטא בכמות העבירות ובמספר  שפורט. שוני מהותי נוסף בין המקרה הנ"ל

 19 קטינים במספר(. 7המתלוננים שהם רבים יותר בענייננו )סה"כ 

 20 

 21אליו הפנתה ב"כ הנאשם, הורשע המערער )על יסוד הודאתו ובמסגרת הסדר  3429/14בע"פ 

 22חודשי מאסר בפועל. באותו מקרה  44 -שנים ונידון ל 12טיעון( בעבירות מין כלפי קטין כבן 

 23ערער ביצע בקטין מעשי סדום במספר הזדמנויות באופן שהכניס את לשונו לתוך פי המ

 24הטבעת של הקטין, גרם לקטין לבצע בו מעשי סדום בכך שהכניס את איבר מינו של הקטין 

 25 לפיו ואף ניסה לבצע בו מעשה סדום נוסף של החדרת איבר מינו אל פי הטבעת של הקטין. 

 26ור על חומרת העונש, תוך שהדגיש כי הסכמת המאשימה בית המשפט העליון דחה את הערע

 27שהוא  שנות מאסר בפועל בלבד, 4להגביל את עצמה ,במסגרת הסדר הטיעון, לעונש של 

 28בבחינת עונש מקל יתר על המידה, מצדיקה כשלעצמה לא להקל עוד בעונשו, וזאת חרף 

 29עון שגובש בין נסיבות חייו הקשות של המערער שם, שהובאו בחשבון במסגרת הסדר הטי

 30 הצדדים.

 31 

 32אין חולק כי המקרה הנ"ל הוא מקרה חריג שאינו מייצג את רף הענישה בעבירות כפי אלה 

 33שבהן הורשע המערער לעיל. בית המשפט העליון שם הדגיש כי בית המשפט המחוזי הלך 
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 1כברת דרך לעברו של המערער. זאת ועוד, סיכוי השיקום שם לא היו בהירים דיים, בעוד 

 2ייננו הוכרע על ידי שירות המבחן כי אין מקום לבחון ענישה טיפולית או שיקומית שבענ

 3בעניינו של הנאשם הן בשל העדר יכולתו של הנאשם לקחת אחריות על מעשיו והן לאור אי 

 4 הבעת נזקקות טיפולית מצדו.

 5 

 6ם מבדלים, נסכם כי בחלק מהפסיקה שהציגו הצדדים קיימים קווי דמיון לענייננו, ומנגד קווי .68

 7לרבות; חומרת העבירות עצמן, היקף המעשים ותדירותם, מספר הנפגעים, משך הזמן לאורכו 

 8 בוצעו המעשים, נסיבות העושה ועוד.

 9 

 10בהשלמה למפורט לעיל, נבקש להפנות לפסיקה, אשר יש גם בנסיבותיה, דמיון מסוים, ככל  .69

 11 הניתן, לנסיבות שלפנינו;

 12 

  13המערער הורשע, על יסוד הודאתו, בעבירות   -(26.05.20) ישראלפלוני נ' מדינת  967/20ע"פ 

 14של אינוס )על דרך החדרת אצבעות(, ניסיון אינוס, מעשה סדום ומעשה מגונה, בשכנתו 

 15משך תקופה של כשנתיים. המערער נהג להיפגש עם שכנתו וחברתה  12 -ובחברתה בנות ה

 16. בחלק מהמפגשים נתן המערער יחד, ולגעת באיברי מינן ולהחדיר אליהן את אצבעותיו

 17לשכנתו סכומי כסף שונים, ולחברתה נתן גלגיליות וטלפון סלולרי. במפגשים נוספים שקיים 

 18המערער רק עם שכנתו, הוא חיכך את איבר מינו באיבר מינה וניסה להחדירו לאיבר מינה, 

 19 יה. כתמורה לכך שאפשרה לו להחדיר את איבר מינו לפ₪  100וכן שילם לה סכום של 

 20 

 21בית המשפט המחוזי חילק את המעשים האמורים לשני אירועים נפרדים, הראשון מתייחס 

 22למעשים שביצע בשכנתו ובחברה יחדיו, והשני מתייחס למעשים שביצע המערער בשכנתו 

 23שנות מאסר בפועל בגין  10 -ל 6לבדה.  בית המשפט המחוזי העמיד את מתחם הענישה בין 

 24 המערער על השית ולקולה לחומרה השיקולים מכלול בחינת ולאחרכל אחד מהאירועים,  

 25 תשע שנים. של בפועל מאסר עונש

 26 בית המשפט העליון הותיר את העונש על כנו.

 27 

  28המערער הורשע, על יסוד הודאתו )לאחר  -(13.11.19) פלוני נ' מדינת ישראל 2539/19ע"פ 

 29שמיעת עדות המתלוננת באופן חלקי(, בביצוע עבירות מין )מעשה סדום ומעשה מגונה 

 30בנסיבות אינוס(  באחייניתו הקטינה אשר התגוררה בשכנות למערער. כתב האישום כלל 

 31ם בוצעו על ידי חמישה אישומים, כאשר המעשים המפורטים בארבעת האישומים הראשוני

 32, והמעשים שבאישום החמישי בוצעו בעת שהייתה 12המערער בהיותה של המתלוננת בת 

 33. על פי האישום הראשון, המערער נישק את המתלוננת במשך מספר דקות 15המתלוננת כבת 
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 1תוך שהחדיר לשונו לפיה חרף התנגדותה הפיזית והמילולית. באישום השני, נטל המערער את 

 2וננת והניח אותה על איבר מינו מעל מכנסיו. בהמשך חשף את איבר מינו והניח ידה של המתל

 3את ידו על ידה בעודו מניע את ידה של המתלוננת על איבר מינו. באישום השלישי, נטל 

 4המערער את ידה של המתלוננת והניחה על איבר מינו מעל מכנסיו והניע את ידה על איבר 

 5הרביעי, המערער ליקק את איבר מינה של המתלוננת מינו, במשך דקות ארוכות. באישום 

 6ובהמשך החדיר את איבר מינו לפיה למספר שניות. באישום החמישי, נטל המערער את ידה 

 7של המתלוננת והניח אותה על איבר מינו מעל מכנסיו, ולאחר שהזיזה המתלוננת את ידה, 

 8 המערער נטל את ידה בשנית והניחה שוב על איבר מינו. 

 9 

 10שנות מאסר בפועל, והשית על המערער  9 -ל 5משפט המחוזי קבע מתחם ענישה הנע בין בית ה

 11 .שש וחצי שנות מאסר בפועלעונש של 

 12 

 13 בית המשפט העליון הותיר את העונש על כנו. 

 14 

 15 עוד וכאמת מידה לעבירות מושא האישומים השני עד החמישי, נפנה; 

 16 

  17-המערער הורשע בביצוע מעשים מגונים ב -(31.01.2013) ישראלפלוני נ' מדינת  3859/12ע"פ 

 18שנים, כאשר דובר במעשים שכללו מישוש החזה מעל הבגדים,  16-13קטינות בגילאים  4

 19נשיקה על הכתפיים והצוואר ועל השפתיים, ליטוף שיער הגב, הרגלים והכתפיים וניסיון 

 20 30המחוזי השית עליו עונש של  בית המשפטלמשש איבר המין של בת משפחה מעל הבגדים. 

 21 חודשי מאסר בפועל.

 22 

 23 בית המשפט העליון הותיר את העונש על כנו.

 24 

  )25(, הורשע הנאשם, על יסוד 8.7.15) מדינת ישראל נ' ירין מורובטי 41309-12-14בתפ"ח )ת"א 

 26הודאתו, בעבירות מין שביצע בקטינות באמצעות האינטרנט )תוכנת הסקייפ(, אשר כללו 

 27שם כשעל פי המפורט בהם,  6 -ו 4אישומים, כשהרלוונטיים לענייננו הם אישומים שישה 

 28הנאשם פנה, בזמנים שונים, אל שתי קטינות שונות, באמצעות הסקייפ, טען בכזב כי הוא בן 

 29וחצי וחשף בפניהן את איבר מינו באמצעות המצלמה. הנאשם אונן בפניהן מספר פעמים  14

 30 הקטינות צופות בו באמצעות המצלמה והסקייפ. עד אשר הגיע אל סיפוקו, כש

 31 

 32 חודשי מאסר בפועל. 12 -ל 3בית המשפט קבע מתחם עונש הנע בין 
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 1 

  )2(, שם הורשעו שלושה 28.12.14) מדינת ישראל נ' ליאור ברכה 14481-07-13תפ"ח )ת"א 

 3שם אשר הורשע  3נאשמים בעבירות מין בקטינות, כשלענייננו רלוונטיים מעשיו של הנאשם 

 4בעבירה של מעשה מגונה בקטינה תוך ניצול מצב המונע לתת הסכמה חופשית )נגיעה באיבר 

 5דשי מאסר חו 21מינה של קטינה( ובעבירה של אספקת משקאות לקטינים, בגינן הושתו עליו 

 6בפועל. נוסף על כך, הורשע הנאשם במסגרת אישום נוסף בשתי עבירות של הפרת הוראה 

 7 חודשי מאסר בפועל(. 22חוקית בגינן הושת עליו חודש מאסר בפועל )סה"כ 

 8 

  9(, שבו נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש 08.06.2015) סמיונוב נ' מדינת ישראל 3610/15רע"פ 

 10אסר בעבודות שירות. הנאשם שם צפה בסרט פורנוגרפי בחנות יחד חודשי מ 4 -נאשם שנדון ל

 11עם המתלונן ובשלב מסוים הניח את ידו ושפשף אותה באיבר מינו של המתלונן. גם לאחר 

 12שהסיט המתלונן את ידו של הנאשם, חזר הנאשם והניח את ידו על איבר מינו של המתלונן 

 13 פעם נוספת.

 14 

 15חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבירות שירות לבין  3בין  בעניינו נקבע  מתחם עונש הולם הנע

 16 חודשי מאסר בפועל, בגין ביצוע מעשים מגונים בקטין והטרדה מינית.  18

 17 

  18חודשי מאסר לריצוי  6 -( שם נדון הנאשם ל18.08.2016) שנאן נ' מדינת ישראל 6300/16רע"פ 

 19כמאבטח בטיול, כלפי שתי בדרך של עבודות שירות בגין  מעשים מגונים שביצע, עת שימש 

 20 קטינות )נגיעה באיברים מוצנעים, לרבות מתחת לבגדים(.

 21 

 22חודשים אותם ניתן לשאת בדרך של עבודות שירות  6בעניינו נקבע מתחם עונש הולם הנע בין 

 23לחודשי מאסר  15 -ל 6חודשי מאסר ביחס לאחת המתלוננות, ומתחם עונש הנע בין  18ועד 

 24 ביחס למתלוננת אחרת.

 25 
 26נציין כי בפסיקה שהובאה לעיל, הוטלו על הנאשמים גם עונשים נלווים, לרבות חיוב בפיצויים 

 27 למתלוננים.

 28 

 29לאחר בחינת מכלול השיקולים דלעיל, היינו, מידת הפגיעה בערכים המוגנים, מדיניות  .70

 30הענישה הנהוגה ונסיבות ביצוע העבירות, לרבות מידת יכולתו של הנאשם לשלוט במעשיו 

 31רקע אישיותו, אנו סבורים כי מתחמי העונש ההולמים את העבירות שביצע הנאשם על 

 32 ובנסיבותיהן, הינם כדלקמן:

 33 שנות מאסר בפועל. 9-ל 5אישום ראשון: בין  
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 1חודשי מאסר  16 -חודשי מאסר בפועל, שיכול ויבוצעו בעבודות שירות, ל 4בין  אישום שני:

 2 בפועל.

 3שיכול ויבוצעו בעבודות  ,חודשי מאסר בפועל 7 -פועל, לחודשי מאסר ב 2בין  אישום שלישי:

 4 .שירות

 5חודשי  14 -חודשי מאסר בפועל, שיכול ויבוצעו בעבודות שירות, ל 3בין  אישום רביעי: 

 6  מאסר פועל.

 7חודשי מאסר בפועל, שיכול ויבוצעו בעבודות  4 -חודשי מאסר בפועל, ל 2בין  אישום חמישי: 

 8 שירות.

 9 

 10   העונש המתאים

 11 

 12יא' לחוק  40בגזירת העונש המתאים לנאשם, בגדרי מתחם העונש ההולם, מורה אותנו סעיף  .71

 13במסגרת זו מן הראוי בענייננו ליתן  בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה.כי יש להתחשב 

 14 את הדעת לנסיבות הבאות;

 15 
 16 יפוטי.הנאשם הודה בביצוע העבירות, חסך את הצורך בעדות המתלוננים וחסך בזמן ש -

 17 

 18לנאשם עבר פלילי אשר כולל הרשעה אחת בעבירה של מעשה מגונה אחד בקטין מתחת לגיל  -

 19שביצע הנאשם לפני כעשור )ומוקדם למועד ביצוע העבירות שלפנינו(, בגין עבירה זו נידון  16

 20 חודשי מאסר בפועל, אשר אותם ריצה במקביל למעצרו בתיק דנן, כפי שפורט. 16 -הנאשם ל

 21 

 22נו לנסיבות חייו המורכבות של הנאשם; לכך שהנאשם, בן למשפחה חרדית ברוכת נתנו דעת -

 23, אשר זכה ליחס אלים מצד אביו, כאמצעי לחינוכו, עבר מספר ל*****ילדים שהיגרה בילדותו 

 24שב ארצה לבדו, למד בישיבות והתגורר  14מוסדות חינוך על רקע קשיי הסתגלות, כשבגיל 

 25כפי שעולה מהתסקיר בעניינו. נתנו דעתנו גם לטענת הנאשם , ב******בשכירות אצל משפחה 

 26לפיה היה קורבן להתעללות מינית באחת הישיבות בהן למד, הגם שלא הובאה כל ראיה 

 27 2796/17ע"פ  -לתמיכה בטענה זו )ראו בהקשר לנטל המוטל על הנאשם בהעלאת טענה כאמור

 28 ((. 13.3.18) פלוני נ' מדינת ישראל

 29 

 30הפגיעה של העונש בנאשם לאור מצבו הנפשי והקוגניטיבי, כפי שנסקר נתנו משקל למידת  -

 31 בהרחבה לעיל.

 32 
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 1המפורט מצטרף לדברי הנאשם בפנינו, באשר לחרטתו, ועל תקוותו כי לא יחזור על מעשיו 

 2 בעתיד, דברים אשר ראינו לראותם ככנים.

 3 

 4, שעיקר 5.3.20לצד האמור, בהעדר אפיק טיפולי, כפי עמדת שירות המבחן בתסקיר מיום  -

 5מסקנותיו פורטו לעיל, נוכחנו כי מסוכנותו המינית של הנאשם )לאור משיכתו המינית 

 6לקטינים והקושי לשלוט בדחפיו המיניים( כמו גם עמדתו הקורבנית ביחס למעשים, כל אלה 

 7הנאשם עונש ממשי מאחורי סורג ובריח, אשר יבטיח את במצטבר מצדיקים להשית על 

 8בידודו מהחברה מבלי שישוב ויסכן את ציבור הקטינים, תוך תקווה כי ישלים הליך טיפולי 

 9 מתאים בין כותלי הכלא.

 10 

 11משקל מסוים לקולה נתנו גם לחלוף הזמן מעת ביצוע העבירות, הגם שאין חולק כי עיקר  -

 12 העיכובים באו ביוזמת הנאשם ובמטרה למצוא פתרון למצבו הייחודי. 

 13 

 14נוסיף, כי ראינו להתחשב, מבלי לסטות מגבולות המתחם שנקבע כאמור, בשיקולי הרתעת  -

 15הנאשם הכרח לשדר מסר של גמול והרתעה, היחיד והרבים. בענישה בעבירות מהסוג שביצע 

 16 הן כלפי הנאשם והן כלפי אחרים כמותו, לבל יעברו עבירות כמו אלה שביצע הנאשם. 

 17 

 18לא אחת עמד בית המשפט העליון על כך שהענישה בעבירות מין ובקטינים בפרט, על הכיעור 

 19רה ממעשים הרב שבהן, אמורה לבטא שיקולי גמול, הרתעה וכן את הסלידה הרבה של החב

 20 ((.10.3.2008) 6, פסקה פלוני נ' מדינת ישראל 6690/07ע"פ אלו )ראו: 

 21 

 22על בסיס מכלול השיקולים שמנינו לעיל, בדגש לנסיבות חייו המורכבות של הנאשם, נתוניו  .72

 23האישיותיים, כמו גם הודאתו במעשיו בהזדמנות הראשונה במשטרה, מצאנו כי יש הצדקה 

 24בשליש התחתון של המתחם הכולל, המשקלל את כלל המתחמים להשית על הנאשם עונש 

 25 שהוצגו תוך יצירת חפיפה חלקית בין המתחמים בקציבת העונש. 

 26 

 27 סוף דבר

 28 

 29לאחר ששקלנו את מכלול הנסיבות לקולה ולחומרה ובהתחשב בכל הנסיבות הרלוונטיות,  .73

 30 אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים:

 31 
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 1חודשים  16)להוציא תקופה של  14.4.15, בניכוי ימי מעצרו מיום שנות מאסר בפועל 8 .א

 2ולהוציא התקופה  20.10.2015החל מיום  11-11-*****שבה ריצה עונש מאסר בת"פ 

 3 (.12.3.20ועד ליום  21.7.19מיום  מעגליםשבה שהה בהוסטל 

 4 

 5בירת שנים כל ע 3חודשי מאסר על תנאי, כשהתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור, במשך  18 .ב

 6 מין מסוג פשע.

 7 

 8שנים כל עבירת מין מסוג  3חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שלא יעבור במשך  6 .ג

 9 עוון.

 10 

 11לכל אחד ₪  8,000למתלונן א"ע שבאישום הראשון, ופיצוי בסך ₪  40,000פיצוי בסך  .ד

 12השני עד החמישי. הפיצויים  מהמתלוננים ר"מ, ש"ב, א"א, ש"י, נ"ט שבאישומים

 13לחודש  1ובכל  1.2.21תשלומים חודשיים רצופים ושווים החל מיום  20 -ישולמו ב

 14 שלאחריו. אי תשלום אחד השיעורים במועדו, יעמיד את כל הפיצוי לפירעון מיידי. 

 15 

 16 .יום 45זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 

 17 
 18 פרסום איסור

 19 וכל, המתלוננים שמות למעט הדין גזר פרסום את מתירים אנו". סגורות דלתיים"ב התקיים הדיון

 20 . לזיהויים להביא העלול פרט

 21 

 22 במעמד הנוכחים.  09/08/2020, י"ט אב תש"פניתן והודע היום 

 23 

     
 אסתר הלמן, שופטת 

 ס. נשיא
 

 

 דני צרפתי, שופט  אשר קולה, שופט

 24 
 25 ממן ליאור ידי על הוקלד


