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  **********ת.ז.   )עציר( **** **** ***** ** *****  הנאשם
 

 1 
 2 :נוכחים 

 3 יעל כ"ץ  בשם המאשימה : עו"ד

 4 , מטעם הסניגוריה הציבורית ועו"ד אגא סוהאד בשם הנאשם : עו"ד פתחי פוקרא

 5 הנאשם הובא באמצעות הליווי 

 6 בשם נפגעת העבירה : עו"ד יוסף רז מטעם הלשכה לסיוע המשפטי

 7 כן, נוכחת אמה של המתלוננת מלווה באמצעות נציגה מטעם המרכז לסיוע לנפגעות תקיפה מינית 

 8 

 9 גזר דין

 10 ס. הנשיא, השופטת הלמן

 11 

 12הנאשם הורשע על פי הודאתו ובמסגרת הסדר טיעון בעבירות מין שיוחסו לו בכתב האישום  .1

 13)א( 351עבירה לפי סעיף  –(, אשר עניינן עבירת אינוס במשפחה )מקרים רבים( 1המתוקן, )כא/

 14, מעשה מגונה בנסיבות אינוס במשפחה  1977-( לחוק העונשין, תשל"ז1)א()345בנסיבות סעיף 

 15( בנסיבות סעיף 1)ב()345)ב( בנסיבות סעיף 348( + 2)ג()351עבירה לפי סעיף  –)מספר מקרים( 

 16עבירה לפי  –רים( ( לחוק העונשין, ומעשה מגונה בנסיבות אינוס במשפחה )מספר מק1)א()345

 17 ( לחוק העונשין. 3)ג()351סעיף 

 18 

 19הודאת הנאשם בעובדות ובעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן באה, כאמור,  במסגרת  .2

 20הסדר הטיעון, שהביא לתיקון כתב האישום. הצדדים הסכימו לטעון באורח חופשי לעונשים 

 21 יר נפגעת העבירה. שיוטלו על הנאשם, לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן ותסק

 22 

 23על פי עובדות כתב האישום המתוקן, שבו הודה הנאשם, המתלוננת הינה נערה ילידת יוני  .3

 24 "(. המתלוננתאשר מאובחנת כאוטיסטית בתפקוד גבוה )להלן: " 2001
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 1השנים האחרונות הוא משמש למתלוננת כאב.  12 -ל', אימה של המתלוננת וב -הנאשם נשוי ל

 2 2013עד שנת  ב*****הנאשם, המתלוננת, אימה ואח נוסף התגוררו יחד בבית הוריה של האם 

 3 הם מתגוררים יחדיו בביתם בקיבוץ.   2013ומאז חודש אוגוסט 

 4 

 5מנויות רבות לחדרה של המתלוננת, בשעות נכנס הנאשם בהזד  2019- 2013במהלך השנים 

 6הלילה, הפשיט אותה, נצמד לגופה, נגע בחזּה ובאיבר מינה, מתחת לבגדיה וליקק אותם. 

 7הנאשם החדיר בהזדמנויות רבות את אצבעותיו ואת לשונו לאיבר מינה והכל ללא הסכמתה, 

 8 בניגוד לרצונה ולשם גירויו וסיפוקו המיני. 

 9 

 10לך התקופה הנ"ל  נכנס הנאשם למיטתה של המתלוננת, אשר ישנה בהזדמנויות רבות, במה

 11בחדרה, הרים את השמיכה בה התכסתה ונכנס למיטתה. הנאשם הצמיד את גופו לגופה של 

 12המתלוננת, הרים את חולצתה ומישש את חזּה. בהמשך הוריד גם את מכנסיה עד לברכיה. 

 13ת, עד אשר הגיע לאיבר מינה, ואז הנאשם הוריד את ידו, העבירה על פני גופה של המתלוננ

 14החדיר את אצבעותיו לתוך איבר מינה, בעוד שהמתלוננת שוכבת בעיניים פקוחות ובוהה 

 15בתקרת החדר, הכל בניגוד לרצונה וללא הסכמתה. בחלק מהמקרים, הנאשם החדיר 

 16אצבעותיו לאיבר מינה של המתלוננת שוב ושוב, בתנועות של החדרה והוצאה, ואז הרפה 

 17 לוננת ועזב את החדר. מהמת

 18 

 19באחת ההזדמנויות נכנס הנאשם אל חדר המקלחת, בזמן שהמתלוננת התקלחה, פשט את 

 20 –בגדיו, נכנס אל המקלחת, בעודו עירום כולו, והצמיד את גופו לגופה של המתלוננת, מאחור 

 21 הכל בניגוד לרצונה, ללא הסכמתה ולשם גירויו וסיפוקו המיני. המתלוננת הדפה את הנאשם

 22 החוצה וצעקה עליו ואז עזב אותה הנאשם ויצא מן המקלחת. 

 23 

 24במספר הזדמנויות במהלך התקופה הנ"ל, נכנס הנאשם אל חדרה של המתלוננת בשעות 

 25הלילה. הנאשם הרים את השמיכה בה התכסתה המתלוננת, נכנס אל מיטתה, מישש את חזה 

 26צונה ולשם סיפוקו וגירויו המתלוננת מתחת לבגדיה, וליקק אותו בלשונו, זאת בניגוד לר

 27המיני. בחלק מהמקרים הצליחה המתלוננת לאזור עוז ולהדוף ממנה את הנאשם ואז הוא 

 28היה עוזב אותה ויוצא מן החדר. במקרים האחרים, המשיך הנאשם במעשיו. הנאשם התפשט, 

 29ובעודו עירום, הפך את המתלוננת כך שתשכב על גבה, הוריד את מכנסיה, ליקק את איבר 

 30נה של המתלוננת והחדיר לתוכו את לשונו, בתוך כך אחז בידה של המתלוננת והניח אותה מי

 31 הכל ללא הסכמתה, בניגוד לרצונה ולשם סיפוק וגירוי מיניים.  –על איבר מינו החשוף 

 32 
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 1באחת ההזדמנויות המתוארות לעיל, קירב הנאשם את איבר מינו לפניה של המתלוננת אולם 

 2 נו, והנאשם הרפה ממנה. המתלוננת הסבה ראשה ממ

 3 

 4על פי כתב האישום המתוקן, במעשים המתוארים לעיל, אנס הנאשם את המתלוננת, לה 

 5, בכך שהחדיר את 2019- 2013שימש כאב ולאמה היה נשוי, במקרים רבים, בין השנים 

 6הכל בניגוד לרצונה ושלא בהסכמתה החופשית. כן ביצע  –אצבעותיו ולשונו לאיבר מינה 

 7שנים והן אחרי  16תלוננת, במקרים רבים, מעשים מגונים, הן בטרם מלאו לה הנאשם במ

 8 שנים, וזאת בניגוד לרצונה, ללא הסכמתה ולשם גירוי וסיפק מיניים.  16שמלאו לה 

 9 

 10 תסקיר שירות מבחן

 11 

 12על פי בקשת ב"כ הנאשם הורינו על עריכת תסקיר שירות המבחן בעניינו של הנאשם. בתסקיר   .4

 13נשוי,  46סקר שירות המבחן את הנסיבות האישיות של הנאשם, שהוא כבן   11/03/2020מיום 

 14**** ****** , והינו אביה החורג של המתלוננת. בקצרה יאמר כי הנאשם נולד ב14אב לילד בגיל 

 15שנות לימוד,  12. הנאשם הוא בעל השכלה של 18ועלה לארץ יחד עם משפחתו בהיותו בגיל 

 16א, כנהג משאית. לאחר שחרורו מצה"ל עבד הנאשם כנהג משאית שירת שירות מלא בצב

 17 במשך שנים, עד שעבר להתגורר בצפון, אז עבר לעבוד במקום עבודה אחר עד מעצרו. 

 18הוא  18/06/2019 נעצר הנאשם בעקבות פתיחת החקירה בהליך דנן. בתאריך 2019במאי 

 19ניהול מחסן ממוחשב עד שנעצר ובמקביל, למד ** ****** הורחק ממקום מגוריו, עבד באזור 

 20 . 22/07/2019שוב ביום 

 21. בפני שירות המבחן הוא תיאר קשר זוגי 2002הנאשם נישא  לאימה של המתלוננת בשנת 

 22מאוזן עם אשתו ותמיכה מצידה טרם המעצר. לדבריו, אין לו רקע של שימוש בחומרים 

 23 ות קודמות. ממכרים או בעיות התנהגות. עוד צוין כי אין לחובת הנאשם הרשע

 24 

 25בהתייחס לעבירות בהן הודה, לקח הנאשם אחריות על מעשיו הפוגעניים. יחד עם זאת שירות 

 26המבחן ציין כי ניכר בהתייחסותו שימוש בעיוותי חשיבה, לצד הגנות נפשיות נוקשות. הנאשם 

 27מתאר את המתלוננת כמי שסובלת מבעיה רגשית אך רואה בה נערה חכמה וחרוצה שאוהבת 

 28אמנות. הנאשם מבין כי כתוצאה ממעשיו הפוגעניים, נגרם למתלוננת נזק בלתי הפיך. בעיקר 

 29הוא תיאר את הקשר עמה כקשר אבהי לכל דבר, אך קשר דל וזאת נוכח שעות עבודתו 

 30הארוכות. לדברי הנאשם, הוא גידל את המתלוננת מגיל שנה והתייחס אליה בחום, אהבה 

 31 ודאגה.  

 32 
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 1בדבריו בפני שירות המבחן מסר הנאשם כי טרם הבין את הרקע להתנהלותו אך הוא סבור 

 2שפעל מתוך מטרה "לגונן" על הקטינה מפני ה"חוץ" ומתוך "כוונה טובה" וכן במטרה לגרום 

 3לה הנאה מינית, בראיה שבכך יימנע ממנה ניצול מיני ו/או התנסויות מיניות מסוכנות מחוץ 

 4 לבית. 

 5 
 6ן העריך כי אמנם הנאשם לוקח אחריות על העבירות המיוחסות לו בכתב שירות המבח

 7האישום המתוקן ברמה המילולית הפורמאלית, מביע חרטה ומגלה הבנה מסוימת לסבלה 

 8של המתלוננת, אולם הוא מחזיק עדיין בעיוותי חשיבה האופייניים לעברייני מין, כאלה 

 9שמה בתוכו ואף מתן "לגיטימציה" שאפשרו לו ביצוע העבירות תוך הפחתה מתחושת הא

 10 מעוותת למעשיו. 

 11 
 12הנאשם שיתף באופן מצומצם באשר להתפתחותו המינית ותיאר אותה כנורמטיבית לחלוטין. 

 13 יחד עם זאת, מסר כי הוא מוכן להשתלב בטיפול ככל שיוצע לו. 

 14 
 15בהתייחס לגורמי הסיכוי לשיקומו של הנאשם ציין שירות המבחן את היציבות שמגלה 

 16נאשם במישורי חייו השונים, ללא עדות לשימוש בחומרים ממכרים או בעיות התנהגות, ה

 17ללא עבר פלילי, וכן את נכונותו להשתלב בהליך טיפולי ייעודי לעברייני מין. מאידך, התבטאו 

 18גורמי הסיכון לעבריינות בהתייחסותו לעבירות, שיש בה ללמד על עיוותי חשיבה נוקשים, 

 19רגשי למעשיו, על אף לקיחת האחריות המילולית, כמו גם באלמנטים של  בקושי לגלות חיבור

 20כוונה, חזרתיות, ניצול והתמקדות בסיפוק צרכיו המיניים של הנאשם. עוד נלקחה בחשבון 

 21התרשמותו של שירות המבחן מקיום חלקים אימפולסיביים באישיותו של הנאשם וקיומם 

 22 של עיוותי חשיבה מורכבים ועמוקים אצלו. 

 23 
 24לאחר שקלול גורמי הסיכוי והסיכון, העריך שירות המבחן כי קיים אצל הנאשם סיכון 

 25להישנות עבירות מין, והמליץ להטיל על הנאשם עונש מציב גבול ומוחשי, שיבוא לידי ביטוי 

 26במאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, תוך בחינת שילובו במסגרת המאסר בטיפול ייעודי 

 27 עלאת סיכויי שיקומו בעתיד. לעברייני מין, וזאת לשם ה

 28 

 29 תסקיר נפגעת העבירה

 30 

 31על פי בקשת ב"כ המאשימה הורינו על הגשת תסקיר נפגעת העבירה, שאל תוכנו אתייחס  .5

 32 להלן בתמצית, על מנת למנוע פגיעה נוספת בנערה ובמשפחתה. 

 33גישה ,  הגיעה לפ18המתלוננת, נערה כבת  – 11/03/2020על פי תסקיר נפגעת העבירה מיום 

 34כשהיא מלווה באמה. בשלב הראשון היא התקשתה לחוש בטחון ולסמוך על יכולותיה למסור 
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 1מידע לעורכת התסקיר, ככל הנראה עקב מצבה ותפקודה כבעלת אוטיזם. בהמשך שיתפה 

 2בפתיחות ובכנות רבה אודות השלכותיהן של הפגיעות, שנגרמו לה כתוצאה ממעשיו של 

 3ת המבחן התרשם כי המתלוננת שיתפה באופן שנראה הנאשם וההתמודדות איתן. שירו

 4 כמנותק רגשית מהתכנים הקשים שהעלתה, כמנגנון המאפיין נפגעות תקיפה מינית רבות.

 5התסקיר מפרט את קשייה של המתלוננת מגיל צעיר ועד שאובחנה כבעלת הפרעת תקשורת 

 6אה לידי ביטוי בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה, לצד הפרעה אורגנית התפתחותית, הב

 7 בין היתר, בבעיית קשב וריכוז.

 8בעת עריכת התסקיר הייתה המתלוננת תלמידה בכיתה י"ב. היא למדה בכיתה תקשורתית, 

 9תוך שילובה בכיתה רגילה בחלק מהמקצועות ותוארה על ידי בית ספרה כנערה נבונה מאוד, 

 10 בלת מקשיי תקשורת. בעלת מוטיבציה רבה ללימודים ועצמאית בתפקודי היומיום, אולם סו

 11המתלוננת תיארה בפני עורכת התסקיר את החששות שליוו אותה במהלך התקופה בה 

 12ביצע בה הנאשם את המעשים המיניים, פחד מפני האפשרות שהנאשם יפגע בה פיזית אם  

 13תספר מה קרה וחשש שפרנסת המשפחה תפגע והבית יקרוס, בשל כך שהנאשם הוא  

 14בחן מעריך כי הסתרת הפגיעה והמצוקה על ידי המתלוננת, המפרנס העיקרי. שירות המ 

 15מהווה תחום נזק נוסף ממנו סובלת המתלוננת, המנציח אצלה חוויה של פגימות ובושה  

 16 ומותיר אותה בחוויה עמוקה של בדידות רגשית.  

 17 

 18שירות המבחן התייחס עוד לפגיעה הקשה שנגרמה למתלוננת ואשר השליכה על יכולותיה 

 19חרים, כתוצאה מכך שהסובבים אותה לא הבחינו בפגיעה וייחסו את סימני לבטוח בא 

 20מצוקתה לקשייה המיוחדים. התסקיר מתאר גם את הפגיעה התפקודית והמשמעותית  

 21שנגרמה למתלוננת, בפרט בשל היותה בעלת צרכים מיוחדים. זו באה לידי ביטוי בין היתר,  

 22טי לילה, הפרעות שינה, עייפות והיותה בקושי להתרכז ולתפקד, קשיים לימודיים, סיו 

 23מוצפת בכעס וזעם רב על הנאשם. להערכת שירות המבחן עוצמת הכעס מעידה על עומק  

 24 תחושת חוסר האונים והפחד שחוותה מפני הנאשם. 

 25 

 26נדבך נוסף של פגיעה נוגע להשלכה של ההליך על המערכת המשפחתית של המתלוננת. מעבר 

 27לכך שמשפחתה התפרקה, הקשר בין משפחת הנאשם לבין המתלוננת נותק ואמה שלה  

 28מצויה במצוקה נפשית על רקע העובדה שלא הייתה ערה לפגיעה בבתה.  מעצרו של הנאשם  

 29השפיע גם על המצב הכלכלי של המשפחה, שהנאשם היה המפרנס העיקרי שלה. מקור  

 30וסף על כך האם ויתרה על עבודתה על מנת הפרנסה העיקרי אבד עם מעצרו של הנאשם ונ 

 31 ללוות את המתלוננת בהליך המשפטי ולהיות זמינה לה.  

 32 
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 1על פי המפורט בתסקיר, המתלוננת ואימה נמצאות בהליך טיפולי המסייע להן באופן  

 2משמעותי בהתמודדות עם הקשיים הרבים הניצבים בפניהן. על פי ההערכה המתלוננת  

 3 שך לצורך חיזוקה. זקוקה עוד לטיפול ממו 

 4לסיכום, שירות המבחן העריך כי למתלוננת נגרמו נזקים קשים ועמוקים, שחלקם עלולים  

 5להיות בלתי הפיכים. הפגיעות המתמשכות לאורך כל שנות נערותה, על ידי מי ששימש  

 6עבורה דמות הורית, הן מהפגיעות הקשות אשר פוגעות עמוקות בנפשה, בתהליך  

 7עיצוב אישיותה, קל וחומר עבור ילדה שסובלת מאוטיזם ומחרדות  התפתחותה ובאופן 

 8קודמות. המתלוננת כבר מגיל צעיר התחילה להתמודד עם קשיים מרובים ומשמעותיים,  

 9כאשר המשאבים העומדים לרשותה, מלכתחילה, הינם מצומצמים ומוגבלים. שירות  

 10פגיע של המתלוננת והותיר המבחן מצא כי הנאשם ניצל באופן ציני וברוטלי את מצבה ה 

 11אותה להתמודד עם השלכות הפגיעה שעלולות ללוות אותה כל חייה. לפיכך, הומלץ  

 12במסגרת תסקיר נפגעת העבירה כי יוטל על הנאשם, בין היתר, פיצוי כספי משמעותי לטובת  

 13 המתלוננת.  

 14 

 15 ראיות הצדדים לעונש

 16 

 17ואמה וכן ציורים שצוירו על ידי ננת ו כראיות לעונש עדויות המתלומטעם המאשימה הובא .6

 18 (.1המתלוננת )עת/

 19 

 20אמה של המתלוננת תיארה את נסיבות חייה של המתלוננת מעת שנולדה ואת השינויים שחלו  .7

 21במצבה, בעקבות הפגיעה שנגרמה לה על ידי הנאשם. לדבריה, מגיל צעיר היא והנאשם ליוו 

 22הנאשם הכיר את הקשיים עימם את המתלוננת לטיפולים, ללמידה מתקנת ולחוגים. 

 23סיפרה  מודע לכך שהיא טובה וטהורה. האם מתמודדת המתלוננת, את הפגיעות שלה, והיה

 24 המתלוננת, יר של על ההליך הטיפולי בו משולבים היום בני המשפחה, לרבות אחיה הצע

 25אשר נפגע אף הוא כתוצאה מהשלכות ההליך על התא המשפחתי, שנהרס. האם הביעה דאגה 

 26למתלוננת, שכבשה את הכאב בליבה במשך שנים רבות וכיום היא לא מצליחה להביע  רבה

 27את מה שעברה, חווה התקפים, שמתבטאים, בין היתר, בחוסר מודעות למה שקורה לה, 

 28 ברעידות, בדמעות ובכאבים, דבר שיחייב אותה לעבור טיפולים כל חייה. 

 29שעובר עליה ועל בנה, אחיה של  אמה של המתלוננת תיארה גם את הסבל הפיזי והנפשי 

 30המתלוננת, וכן התייחסה למצוקה הכלכלית אליה נקלעה המשפחה, לאחר שבעקבות  

 31המקרה נבצר ממנה לעבוד ובשל מעצרו של הנאשם גם אבד מקור הפרנסה העיקרי. כיום  

 32מתקיימת המשפחה רק מקצבת הנכות שמקבלת המתלוננת, והאם נאלצת לשלם את  

 33ם שלה ושל הנאשם מכיסה האישי. לבסוף, סיפרה אמה של המתלוננת החובות המשותפי 
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 1על הכאבים הנפשיים שנגרמו לה ולמתלוננת והוסיפה כי הנתק בהתנהגות המתלוננת,  

 2שאובחן בעבר כתסמין לאוטיזם, התברר בדיעבד כתופעה שכיחה בקרב קורבנות מין.  

 3בגין הפגיעה  תן להכילוגשות אשמה וכאב שלא נימדבריה עלה כי היא מתהלכת עם ר 

 4 במתלוננת והבגידה הנפשית שביצע הנאשם בילדה חסרת ישע.  

 5 

 6המתלוננת התקשתה לדבר בפנינו ולספר על קשייה. היא בחרה להקריא מתוך דברים שכתבה,  .8

 7בהם שיתפה בקשיים שהיא חווה באופן יום יומי, בעקבות מעשיו של הנאשם. אלה 

 8דות במשך היום והלילה, בעטיים היא נוטלת תרופות באופן מתבטאים, בין היתר, בהתקפי חר

 9היא חשה כיום  -קבוע. המתלוננת סיפרה כי המעשים השפיעו על כל דרך ראייתה את העולם

 10פחד, חוסר ודאות וחשדנות, גם כלפי אנשים המוכרים לה. לדבריה, היא סובלת ממתח 

 11עוד ציינה המתלוננת כי  שמלווה אותה, על אף הטיפולים הפסיכולוגיים שהיא מקבלת.

 12היא סובלת מכאבי ראש, בחילות, חרדות  -למצבה הנפשי יש השלכה גם על המצב הפיזי שלה 

 13היא נתנה  1ומיגרנות, דבר המקשה עליה לנהל חיים בצורה תקינה. לדבריה, בציורים עת/

 14 באמצעות הציור.  לדמיון שלה להיות חופשי תוך ביטוי מחשבותיה, נפשה ורגשותיה,

 15 

 16 טיעוני הצדדים לעונש 

 17 
 18 טיעוני המאשימה לעונש   

 19 
 20לעמדת המאשימה יש להתייחס למכלול העבירות שביצע הנאשם כאל אירוע אחד, לצורך  .9

 21 22 -שנות מאסר בפועל ל 16קביעת מתחם העונש ההולם, אשר לגישתה צריך לנוע בין  

 22 שנים, לצד עונשים נלווים.  

 23 

 24 שיקולים לקביעת מתחם העונש ההולם: בטיעוניה התייחסה המאשימה ל .10

 25 
 26הערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה ממעשיו החמורים של הנאשם, אשר בוצעו כלפי   -

 27בת משפחה, תוך ניצול מעמדו של הנאשם ויחסי התלות, הנובעים מיחסים אלה. 

 28בהקשר זה עמדה המאשימה על כך שהנאשם ביצע את עבירות המין בהזדמנויות 

 29אמור להוות עבורה רבות בתוך המרחב הפרטי של המתלוננת, בביתה שהוא מבצרה ש

 30מקום בטוח. לגישתה, מידת הפגיעה בערכים אלה היא גבוהה שכן, מעשי הנאשם 

 31בניגוד גמור לכל האתוס המוסרי של החברה המתוקנת וכבודה של  עומדים 

 32המתלוננת נרמס עד דק על ידי הנאשם, לצד הערך העצמי שלה, ביטחונה העצמי 

 33ר להוות עבורה מקום בטוח. ביטחון שלה בתוך ביתה, מקום שאמוהותחושת 

 34המאשימה סבורה כי הפגיעה המתוארת בכתב האישום המתוקן היא תמיד 
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 1קטסטרופלית ונהיית יותר קשה כשהפוגע הוא בן משפחה כה קרוב והיא כנראה הכי 

 2 קשה כשנגרמת לילדה מסוג המתלוננת. 

 3 

 4בלתי ה בהתייחס לנסיבות הכרוכות בביצוע העבירות, התייחסה המאשימה לנזקים  -

 5שעוד  נוספים, שיו של הנאשם לצד נזקים הפיכים שנגרמו למתלוננת כתוצאה ממע

 6יתבררו ככל שהמתלוננת תגדל. בהקשר זה הפנתה המאשימה לתסקיר נפגעת 

 7העבירה שנערך בעניינה של המתלוננת, המלמד על הנזקים הישירים ועל הפגיעה 

 8ת כוח המאשימה ציינה הקשה שנגרמה לה על ידי מי שנתפס עבורה כדמות אב. בא

 9כי הנאשם ניצל את החיץ שנגזר על המתלוננת בינה לבין העולם מכוח המוגבלות 

 10שלה, וזאת במטרה לספק את תאוותיו המיניות. הוא הגביה אותו והעמיק יסודותיו 

 11לחומה בליבה ונפשה  ועשה בו שימוש על מנת להסתיר את מעשיו, עד שחיץ זה הפך

 12 של המתלוננת. 

 13 
 14(, 1ה הפנתה באת כוח המאשימה לציורים שצוירו על ידי המתלוננת )עת/בטיעוני 

 15וציינה כי המתלוננת עברה טיפול רגשי וטופלה, בין היתר, באמצעות תחום  

 16האומנות. במסגרתו ציירה את עצמה ואת מפת נפשה, ציירה את כלא הצלקות  

 17יברחו שלה וכתבה על הציור עצמו כי יש לשמור את הצלקות טוב, אחרת הם  

 18ויהרסו את חייה, ציורים שמעידים על החומה שיש בתוכה. לעמדת המאשימה,  

 19תקופת הקורונה הבהירה את הברור מאליו כי הבית הוא מבצרו של האדם ומהווה  

 20עבורו מקום בטוח וכשהפוגע הוא אחד מבני הבית, הבית הופך לכלא. במקרה של  

 21חותיה ופוגע בה בצורה חמורה. המתלוננת, הוא הופך להיות המקום ששואב את כו 

 22הלילות עבור המתלוננת, שבהם היא אמורה להחליף כוחות, הופכים להיות זירת  

 23 מלחמה ובמשך שנים היא מגיעה לבית הספר עייפה, מותשת ומבלי לקבל עזרה.  

  24 
 25באת כוח המאשימה הוסיפה וטענה כי החומות שסוגרות על המתלוננת הן חומות 

 26ן קשר השתיקה הקיים חובר לו למגבלות התקשורתיות של כפולות ומכופלות, שכ

 27המתלוננת, המתפקדת על הרצף האוטיסטי. לעמדת המאשימה, פגיעה זו היא קשה 

 28 עוד יותר כשהפוגע הוא בן משפחה והקורבן הוא פגיע במיוחד, כמו המתלוננת.

 29 

 30המאשימה הדגישה כי פרט לנזקים הישירים שגרם הנאשם למתלוננת, הוא צריך   

 31 לתת את הדין גם על הנזקים העקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשיו, כמו ניתוק   

 32המתלוננת ואימה מבני משפחתו המורחבת של הנאשם, פירוק המשפחה והנזקים   

 33 הכלכליים שנגרמו לה.   
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 1 
 2בהתייחס למה שהניע את הנאשם לבצע את העבירות נטען כי הנאשם ביצע את 

 3ם. העובדה שמדובר בבתו החורגת, הסובלת המעשים כדי לספק את יצריו המיניי

 4לא עצרה את הנאשם מלספק את תאוותו. עוד התייחסה באת כוח  ממוגבלות,

 5המאשימה לאכזריות ולניצול הגלומים במעשי הנאשם. הנאשם בחר לו קרבן חלש 

 6ובמשך שנים ארוכות הפך אותה לכלי לסיפוק תאוותיו המיניות. כמו כן,  ונוח לניצול

 7לרעה את יחסיו עם המתלוננת בעת ששימש דה פקטו כאביה, מעמד הנאשם ניצל 

 8 שאיפשר לו לבצע את העבירות מושא כתב האישום המתוקן. 

 9 
 10באת כוח המאשימה הפנתה למדיניות הענישה הנהוגה בעבירות מין חמורות,  -

 11המבוצעות כלפי קורבנות בני משפחה בגילאים שונים, ובפרט כלפי קורבנות קטינים 

 12ים ממגבלות נפשית וביקשה, כאמור, לקבוע מתחם עונש הולם אחד, ו/או הסובל

 13 שנות מאסר בפועל לצד עונשים נלווים.  22 -ל 16אשר לשיטתה נע בין 

 14 

 15 אשר לקביעת העונש הראוי לנאשם, בהתבסס על הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות,  .11

 16ציינה המאשימה כי הנאשם נעדר עבר פלילי, הודה במעשיו וחסך את עדות המתלוננת, אם  

 17 כי לא הודה בהזדמנות הראשונה, אלא לאחר שנשמע חלק משמעותי מעדי התביעה. 

 18בהפנותה לתסקיר שירות המבחן טענה המאשימה כי יש לזקוף לחובת הנאשם את היותו 

 19ני מין, לפיהם, הוא סבור שהוא פעל מתוך מטרה מחזיק בעיוותי חשיבה אופייניים לעבריי

 20 "לגונן" על המתלוננת מפני "החוץ" וכי פעל מתוך כוונה טובה ובמטרה להסב לה הנאה מינית.

 21 וונה, כ של עוד נטען כי לנאשם קושי לגלות חיבור רגשי למעשיו וכן יש אצלו אלמנטים 

 22ע אלה, העריך שירות המבחן כי חזרתיות, ניצול והתמקדות בסיפוק צרכיו המיניים. על רק

 23ומוחשי בדמות  קיים סיכון להישנות עבירות מין ובהתאם המליץ על הטלת עונש מציב גבול 

 24 מאסר בפועל. 

 25 
 26על רקע האמור, המאשימה סבורה כי נוכח מסוכנותו של הנאשם, יש למקם את עונשו גבוה 

 27סעיף  תאם להוראותיותר בתוך מתחם העונש ההולם, וזאת מטעמים של הרתעה אישית בה

 28 ו' לחוק העונשין. 40

 29 

 30שיקול נוסף חשוב לקביעת העונש בתוך המתחם בענייננו, לעמדת המאשימה, הוא שיקול  

 31הרתעת הרבים. לטענתה, דווקא בעבירות מן הסוג דנן, המבוצעות במחשכים, בתוך  

 32 המשפחה, תחת החשש האינהרנטי לשיבוש הליכים, כאשר עצם חשיפת המעשים דורשת 

 33תעצומות נפש בלתי נתפסות מצד המתלוננת, יש חשיבות להרתעת הרבים ויש לתת לה  
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 1משקל של ממש בגזירת העונש. על כן, היא עותרת למקם את עונשו של הנאשם גבוה יותר  

 2 באופן משמעותי בתוך המתחם.  

 3 

 4ק נוכח האמור לעיל, מבקשת המאשימה להשית על הנאשם עונש מאסר בפועל הממוקם בחל .12

 5העליון של מתחם העונש ההולם, לו היא עותרת, מאסר על תנאי משמעותי ומרתיע, קנס 

 6 ופיצוי כספי משמעותי למתלוננת. 

 7 

 8 טיעוני ההגנה

 9 

 10ב"כ הנאשם מבקש אף הוא לקבוע מתחם עונש הולם אחד לעבירות שביצע הנאשם,  .13

 11נסיבותיהן נע המהוות אירוע אחד מתמשך. לגישת ההגנה המתחם ההולם את העבירות ב 

 12 חמש שנות מאסר בפועל. -בין ארבע ל  

 13 

 14לטענת בא כוח הנאשם, כתב האישום תוקן באופן משמעותי, לאחר שמיעת חלק מפרשת  .14

 15התביעה, ובהתאם לכך הודה הנאשם והורשע בביצוע עבירות מין במשפחה, כמתואר בכתב  

 16מצויות ברף החמור של  האישום המתוקן. מבלי להקל בחומרת העבירות, נטען כי הן לא 

 17עבירות המין במשפחה, מבחינת נסיבות ביצוען, בכך שלא קוימו יחסי מין מלאים בין  

 18הנאשם לבין המתלוננת. המעשים גם לא כללו הפעלת כוח או אלימות ולא נגרם למתלוננת  

 19 נזק גופני .  

  20 
 21י עיקרון בהתייחס לעמדת המאשימה, אשר הדגישה את הדרישה להלימה בענישה נטען כ 

 22זה אינו מבטא עיקרון גמולי, אלא עיקרון של מידתיות בענישה, המושפעת מנסיבות  

 23אינדיבידואליות של מעשה העבירה וממידת אשמו של מבצע העבירה. לעמדת הסנגור,  

 24עיקרון ההלימה מבטא במובן זה את עיקרון האשמה, לפיו, אין להעניש אדם מעבר לאשם  

 25 מיוחדות של אותו מעשה. הנובע ממעשהו בנסיבות ה 

 26 

 27מבין הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות, ציין הסנגור את העובדות לפיהן הנאשם לא  .15

 28 השתמש בכוח או באלימות על מנת לבצע את מעשיו ולא נגרם למתלוננת נזק גופני.   

 29בהקשר לנזק שנגרם כתוצאה ממעשי הנאשם, ביקש הסנגור לקחת את דברי אמה של  

 30המתלוננת בהתייחס לגודל הפגיעה שנגרמה לה בזהירות, מאחר ולא הונחו לפתחו של בית  

 31 המשפט מסמכים, ראיות או אסמכתאות המעידים על מצבה של האם.  

  32 
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 1באשר לערכים החברתיים שנפגעו כתוצאה ממעשיו של הנאשם, סבור הסנגור כי אין מדובר 

 2ירה כנגד הנאשם, בדמות מאסר בפועל בעבירות אשר חומרתן מחייבת נקיטת ענישה מחמ 

 3ארוך וממושך של מספר שנים. הסנגור אינו חולק על כך שהערך החברתי המוגן בצידן של  

 4העבירות בהן עסקינן הינו ערך חברתי חשוב ביותר של שלמות גוף האדם וכבודו, אך מציין  

 5  כי בנסיבות ביצוע העבירות, הערך החברתי האמור לא נפגע באופן חמור. 

 6אשר למדיניות הענישה הנהוגה, הפנה הסנגור לרשימה ארוכה של פסיקה, המתארת קשת  

 7ענישה רחבה בגין עבירות מין במשפחה מסוג העבירות במקרה דנן המשקפת לפי הנטען  

 8 שנים מאסר בפועל.  7  -ל 4טווח ענישה הנע בין  

 9 

 10חם העונש ההולם בנסיבות כאמור, על סמך המפורט לעיל, מבקש ב"כ הנאשם לקבוע כי מת .16

 11 שנים.  5עד  4ביצוע העבירות כאן נע בין מאסר של  

 12 

 13בכל הנוגע לקביעת העונש הראוי לנאשם בתוך המתחם נטען כי בהתחשב בנסיבות שאינן  .17

 14 קשורות בביצוע העבירות, יש למקם את עונשו של הנאשם בתחתית המתחם.  

  15 
 16רות הדגיש ב"כ הנאשם את נסיבותיו האישיות מבין הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבי 

 17עם בני  מ***** *****שנים, ללא כל עבר פלילי, שעלה  47שהוא אדם כבן  -של הנאשם 

 18 ושירת בצה"ל שירות צבאי מלא.  18משפחתו בגיל  

 19 

 20עוד צוינה הפגיעה החמורה שתגרם לנאשם ולמשפחתו כתוצאה מהשתת מאסר בפועל  

 21ן, ענישה כזו תפגע בנאשם ובמשפחתו באופן חמור ויגדע כל לתקופה ממושכת. לפי הנטע 

 22סיכוי לשיקום התא המשפחתי. הסנגור הוסיף כי הנאשם נתון במעצר מאחורי סורג ובריח  

 23כבר תקופה ארוכה וממושכת, אינו מתקשר עם העולם החיצון מלבד עם אמו ואחותו,  

 24, לפי הנטען, הוא חסר כל, הסובלות ממחלות ואשר לא מבקרות אותו בבית הכלא. הנאשם 

 25 שוהה במעצר בתנאים קשים ומצבו הנפשי הולך ומדרדר.  

 26 
 27עוד מבקש הסנגור לזקוף לזכותו של הנאשם את נטילת האחריות על מעשיו ואת הודאתו  

 28בפרט את העדת המתלוננת ואמה. שיקולים  ם שחסכה בזמן שיפוטי יקר וייתרהבה 

 29פי הנטען, הם הבעת החרטה והצער בגין מעשיו, נוספים שיש לשקול לזכות הנאשם, על  

 30להם יש לייחס משקל כבד ומשמעותי לצורך קביעת העונש בתוך המתחם. הסנגור מבקש  

 31במהלך השמיעה  אשם את שמיעת חלק מן הראיות, שכןשלא לזקוף לחובתו של הנ 

 32סדר התבהרה, כך לטענתו, התמונה הראייתית והעובדתית ובעקבות כך הגיעו הצדדים לה 

 33 הטיעון.  

 34 
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 1בא כוח הנאשם ביקש לשכנע בטיעוניו כי קיים בעניינו של הנאשם פוטנציאל שיקומי ממשי.  .18

 2בעניין זה, הפנה הסנגור לתסקיר שירות המבחן תוך התייחסות לתולדות חייו של הנאשם, 

 3עלייתו ארצה והיסטוריית תעסוקתו. הסנגור הדגיש את העולה מן התסקיר באשר לעברו 

 4של הנאשם, העובדה שנטל אחריות מלאה על מעשיו, נכונותו להשתלב בכל הליך טיפולי  הנקי

 5ייעודי שיוצע לו בין כותלי בית הסוהר ואורח החיים הנורמטיבי והיציב שניהל עד כה. עוד 

 6לטענתו, כפי שניתן ללמוד מן התסקיר, הנאשם מבין את התוצאה של מעשיו הפוגעניים 

 7הנאשם הוא בר שיקום ועל כן שקלול כל השיקולים יחד עם והפגיעה שהסב למתלוננת. 

 8נסיבותיו האישיות של הנאשם צריך להביא לתוצאה שלפיה, העונש צריך להיות מידתי גם 

 9במקרה של הטלת מאסר בפועל, ולא לבוא לידי ביטוי בשנות מאסר ממושכות, כפי שביקשה 

 10 המאשימה. 

 11לעמדת הסנגור, כך בטיעוניו בכתב, סיכויי השיקום של הנאשם מצדיקים סטייה מן המתחם 

 12 בעניינו והסתפקות בענישה של מאסר מותנה. 

 13 

 14ב"כ הנאשם עמד על הבעייתיות שיש, לעמדתו בהחמרת הענישה על רקע שיקולי הרתעת  .19

 15הרבים, וציין כי בכל מקרה, החמרה כזו תתאפשר רק בגדרי מתחם העונש ההולם שנקבע 

 16 ולא מחוצה לו. 

 17 

 18באשר לעונשים הנלווים, ביקש הסנגור להתחשב בנכונותו של הנאשם לשלם פיצויים  .20

 19נע מהטלת קנס. זאת לאור מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם, אשר בעטיו למתלוננת, ולהימ 

 20 הטלת קנס משמעותה השתת עונש נוסף של מאסר בפועל.  

 21 

 22הנאשם, בדבריו בפנינו ביקש סליחה והביע צער וחרטה על מעשיו ועל הפגיעה שגרם  .21

 23. הנאשם למתלוננת ולמשפחה כולה. לדבריו, הוא מבין כי מה שעשה הוא דבר בלתי נסלח 

 24 הביע  צורך לקבל תמיכה, עזרה וטיפול, על ידי שילובו בכל מסגרת טיפולית שתוצע לו.  

  25 
 26 דיון והכרעה

 27 
 28הנאשם, אשר גידל את המתלוננת כאב מאז ילדותה, פגע בה מינית, בהזדמנויות רבות  .22

 29שנים בלבד. המעשים המיניים  12שנים וזאת החל מהיותה כבת  7 -במשך תקופה של כ 

 30ומעשים מגונים רבים, שבוצעו לשם סיפוק יצריו המיניים של הנאשם ותוך  כללו אינוס 

 31התעלמות מהסבל שהם מסבים לה. המעשים בוצעו, כאמור, בתוך המשפחה ובביתה של  

 32הנפגעת, אשר במקום להוות לה מקום מוגן ובטוח, הפך להיות זירת המעשים הנפשעים.  

 33ת יחסי התלות והקרבה, ואת פער הגילאים בינו לבין לא זו בלבד שהנאשם ניצל במעשיו א 

 34המתלוננת, אלא שהנאשם ביצע את מעשיו בהיותו מודע לאישיותה המיוחדת של  



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בנצרת

 )עציר(**** ****מדינת ישראל נ'  5779-08-19 תפ"ח
 

 2020אוגוסט  09 

 

 264 

 1המתלוננת ולקשיים עימם היא מתמודדת בשגרה, בשל קשיי התקשורת שלה, מה שמעצים  

 2בליבה ולא  את גודל הפגיעה בה. לא זו אף זו, המתלוננת נאלצה לנצור את דבר הפגיעה 

 3יכולה הייתה לשתף את אמה, הדמות הקרובה לה ביותר, במה שהיא חווה, מתוך חשש  

 4שהדבר יביא לפירוק המשפחה. לפיכך, במשך השנים הללו, לא זכתה המתלוננת לתמיכה  

 5 ולעזרה מאיש, חיה בהסתרה והתמודדה עם סבלה בכוחות עצמה, עד לחשיפת הפרשה. 

 6 

 7 לחוק העונשין 113גזירת הדין בהתאם לתיקון 

 8 

 9, העיקרון המנחה בענישה הוא עיקרון ההלימה, שמשמעו חוק העונשיןב' ל40על פי סעיף  .23

 10קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם ובין סוג 

 11 ומידת העונש המוטל עליו. 

 12 

 13גזירת עונשו של נאשם בגיר מחייבת קביעת מתחם העונש ההולם, בהתאם לעיקרון המנחה,  .24

 14וקביעת העונש המתאים לנאשם בתוך המתחם. במקרים יוצאי דופן, ניתן לסטות מן המתחם 

 15או לחומרא, בשל שיקולי הגנה  (,חוק העונשיןד' ל40לקולא בהסתמך על שיקולי שיקום )סעיף 

 16 ה' לחוק העונשין(. 40על שלום הציבור )סעיף 

 17 

 18כשמדובר במי שהורשע בריבוי עבירות, הליך גזירת הדין כולל שלושה שלבים. בשלב הראשון  .25

 19יג לחוק העונשין, האם עבירות אלה מהוות אירוע 40סעיף על בית המשפט לקבוע בהתאם ל

 20ג'אבר  4910/13ע"פ י מבחן "הקשר ההדוק" שהתפתח בפסיקה )אחד או כמה אירועים, על פ

 21(, ע"פ 15.01.2014גברזגיי נ. מדינת ישראל  ) 1127/13ע"פ ( וכן 29.10.2014) נ. מדינת ישראל

 22, מדינת ישראל פלוני נ' 8479/16( וע"פ 20.04.2016עביד נ. מדינת ישראל ) 4702/15

 23 עונש בית המשפט מתחם אחד, יקבע אירוע המהוות עבירות אם מדובר בכמה ((.30.05.2018)

 24 .אירוע אותו בשל העבירות לכל כולל עונש ויגזור כולו לאירוע הולם

 25 
 26בענייננו, אין חולק כי מדובר במספר עבירות, המהוות אירוע אחד לצורך קביעת המתחם, 

 27. בשל הקשר ההדוק שביניהן, למרות שבוצעו במספר הזדמנויות ועל פני תקופה ארוכה

 28 לפיכך, יש לקבוע לגביהן מתחם אחד.

 29 

 30 ,חוק העונשיןג' ל40את מתחם העונש ההולם יש לקבוע על פי אמות המידה שנקבעו בסעיף  .26

 31שהן הערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, מידת הפגיעה בו, מדיניות הענישה הנהוגה 

 32ט' לחוק העונשין. את העונש 40ת בביצוע העבירה, כפי המפורט בסעיף והנסיבות הקשורו
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 1המתאים לנאשם גוזר בית המשפט בהתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, 

 2 לחוק העונשין. יא'40בסעיף כמפורט 

 3 

 4המשפט לשקול נסיבות נוספות הקשורות בביצוע  האמור לעיל איננו גורע מסמכותו של בית

 5העבירה לשם קביעת המתחם או נסיבות נוספות שאינן קשורות בביצוע העבירה, לשם קביעת 

 6 (.יןחוק העונשל יב'40סעיף העונש המתאים )

 7 

 8 קביעת מתחם העונש ההולם

 9 

 10מתחם העונש ההולם נקבע על פי הערך החברתי המוגן באמצעות העבירה ומידת הפגיעה  .27

 11 בו, מדיניות הענישה הנהוגה והנסיבות הקשורות בביצוע העבירה. 

 12 

 13, עניינם שמירה הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו כתוצאה מן העבירות שביצע הנאשם .28

 14, שלמות גופו ונפשו של האדם, כמו גם הגנה על צנעת הפרט ועל האוטונומיה של על כבודו 

 15בשים לב למעשים שביצע הנאשם, מידת הפגיעה בערכים אלה היא גבוהה, . אדם על גופו 

 16טיבם, מהותם ואופיים, כמו גם בשים לב לעובדה כי במעשיו פגע הנאשם בבתו החורגת,  

 17ועל פני פרק זמן של מספר  12ם, החל מהיותה כבת בהיותה קטינה ובעלת צרכים מיוחדי 

 18שנים. הנאשם, אשר שימש כדמות אב עבור המתלוננת, עשה בה כרצונו והכל לצורך מילוי  

 19תאוותיו וצרכיו המיניים. מעשים מיניים כאלה, הם חמורים בפרט כאשר הם  

 20מבוצעים על  מבוצעים  על ידי אדם מבוגר בילדה צעירה, וחמורים הם שבעתיים כאשר הם 

 21ידי מי שאמור היה לדאוג למתלוננת ולשמש לה מגן, תוך ניצול האמון שנתנה בו בת זוגו,  

 22 אימה של המתלוננת ויחסי התלות של המתלוננת הקטינה באביה החורג.  

  23 

 24ערך חברתי נוסף שנפגע כתוצאה ממעשיו של הנאשם, הוא הצורך להגן על שלמות גופם 

 25תם מבצרם, מקום בו אמורה הייתה המתלוננת להיות שמורה ונפשם של קטינים בתוך בי 

 26ומוגנת. הדברים נכונים ביתר שאת, נוכח מאפייניה של הקטינה וקשיי התקשורת עימם  

 27 היא מתמודדת בשל היותה מתפקדת על הרצף האוטיסטי.  

  28 

 29מקום בו מבוצעות עבירות מין בתוך המשפחה מופרת החובה המוסרית להגן על אותם 

 30ם מפני אלו שמשתמשים בכוחם ובמעמדם כלפי הקטינים על מנת לספק את יצריהם קטיני 

 31המיניים. עבירות אלו משחיתות את נפשו של הקורבן, מחללות את כבודו ושוללות את  

 32זכותו לאוטונומיה על גופו. הפגיעה בקטין על ידי בן משפחה חמורה ביותר, זאת הן בשל  

 33העובדה שהפגיעה התבצעה על ידי בן משפחה שאמור להגן  היות נפגע העבירה קטין, והן נוכח 

http://www.nevo.co.il/law/70301/40ja
http://www.nevo.co.il/law/70301/40jb
http://www.nevo.co.il/law/70301
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 1ולשמור עליו, וחרף זאת ניצל לרעה את האמון שניתן בו. לכך יש השלכות קשות על יכולתו  

 2 של הנפגע לשקם את עצמו ולתת אמון בסביבתו, כפי שהדבר עלה מדברי המתלוננת בפנינו. 

 3מדינת ישראל  2477/91העליון בע"פ  לעניין זה יפים הדברים שנקבעו על ידי בית המשפט 

 4 (: 11.3.1993) נ' פלוני 
 5 

 6מעשה אינוס מהווה עבירה חמורה ביותר, וחמורה היא שבעתיים "

 7כאשר המדובר באינוס של קטינה. אולם כשאותה קטינה היא בתו 

 8של הנאשם, אשר הינה חסרת אונים כלפיו, ואין לה לרוב כתובת 

 9בקש מגן מפני מעשים כאלה, בפניה תוכל להתלונן וממנה תוכל ל

 10 ".הרי מחייב הדבר סנקציה מכאיבה ומרתיעה עוד יותר

 11 

 12, יש לתת את הדעת אשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירות מושא כתב האישום המתוקן .29

 13לכך שהנאשם, אביה החורג של המתלוננת, ביצע בה במשך כשבע שנים, מעשים מיניים  

 14שנים ונמשכו עד  12המעשים בוצעו החל מהיותה כבת  רבים, במספר רב של הזדמנויות.  

 15שכמעט בגרה. המעשים כללו אינוס ומעשים מוגנים, והכל לשם גירויו וסיפוק צרכיו  

 16 המיניים של הנאשם.  

 17מעשי האינוס אמנם לא כללו החדרת איבר המין, אך עדיין הם מצויים ברף בינוני גבוה של  

 18ם שביצע הנאשם, תוך נגיעה וליקוק איברים חומרה, נוכח מהותם. המעשים המגוני 

 19 מוצנעים, מצויים ברף הגבוה של החומרה.  

  20 

 21למעשים לא נלוו אלימות או דברי איום. יחד עם זאת, קשה לזקוף עובדות אלה לזכות 

 22הנאשם, שכן עבירות המבוצעות כלפי קורבנות חלשים, קטינים או בעלי צרכים מיוחדים, 

 23התלויים בפוגע, כרוכות מטבען בניצול פערי הכוחות  והשלטת רצון הפוגע ללא צורך בהפעלת 

 24 אלימות. 

 25 

 26כתב האישום המתוקן ניתן ללמוד כי המעשים היו מתוכננים. הנאשם ניצל מתוך עובדות 

 27 רגעים בהם שהתה המתלוננת לבדה בחדרה, או בחדר המקלחת,  כדי לבצע בה את זממו.

 28באשר לנזקים שנגרמו כתוצאה מהמעשים, הרי אין חולק כי ביצוע עבירות מין כלפי  

 29ה בנפשם וישפיע על עיצוב אישיותם ותפיסת ויותיר חותם בל יימחקטינים בגיל צעיר, מותיר  

 30 פלוני נ' מדינת ישראל 6092/10עולמם לעתיד לבוא. בהקשר זה יפים הדברים שנאמרו בע"פ  

 31 ( כדלקמן:18.7.12) 

 32 
 33"אמנם עבירות מין מסבות נזק, פיזי ונפשי, לכלל הנפגעים 

 34והנפגעות, אך אין ספק שפגיעה מינית בגיל צעיר יש בה כדי 

 35ורה קשה ומקיפה יותר על אישיותו של הנפגע ועל להשפיע בצ
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 1עולמה הפנימי של הנפגעת. אל לנו לשכוח כי בשלב זה בחייו של 

 2הפרט יש למרבית החוויות שהוא נחשף להן פוטנציאל לגבש ולעצב 

 3עוד נדבך ועוד פן באישיותו המתפתחת, והדברים הם בבחינת מקל 

 4אלימות, כדוגמת וחומר כאשר החשיפה היא לחוויות טראומטיות ו

 5 תקיפה מינית".

  6 

 7על פי הפסיקה, גם ללא תסקיר נפגע עבירה, הפגיעה כתוצאה מעבירות מין היא טבועה ואיננה 

 8זקוקה להוכחה. במקרה שלפנינו, הנפגעת השמיעה בפנינו את כאבה ושמענו מפיה ישירות על 

 9יעה המינית. ההשלכה הקשה שיש לפגיעה על חייה ועל יכולותיה להתמודד עם נזקי הפג

 10הדברים עלו גם בצורה ברורה מדברי אימה של המתלוננת, שתיארה את המשבר שחווה 

 11מהיקף יתן להתרשם המשפחה כולה. מעבר לכך, נערך תסקיר נפגעת העבירה, שממנו נ

 12גשי, פגיעה הקשה. התסקיר מתאר קושי נפשי ור הפגיעה שנגרמה למתלוננת וממצבה הנפשי

 13מצוקה כלכלית  ים עם בני המשפחה המורחבת, התמודדות עם בדינמיקה המשפחתית וביחס

 14עקב אובדן מקור הפרנסה והשבר בחייה של האם. כל הקשיים האלה נותנים אותותיהם 

 15במצב הפיזי של המתלוננת ואימה, כפי שהדברים באו לידי ביטוי גם בדברי המתלוננת ואימה 

 16 בפנינו ובטיעוני המאשימה לעונש. 

  17 
 18יתן ללמוד כי למתלוננת נגרמו נזקים קשים, עמוקים ואף ברובם בלתי מתוך כל האמור נ 

 19הפיכים, אשר מתעצמים כתוצאה מכך שמדובר בנערה המאובחנת כמתפקדת על הרצף  

 20האוטיסטי בתפקוד גבוה. הנאשם ניצל את מצבה הפגיע והותיר אותה להתמודד עם  

 21 ההשלכות של הפגיעה, ואלה עלולות ללוות אותה כל חייה.  

 22 

 23, הרי שבפסיקה נקבע זה מכבר, כי על הענישה בעבירות באשר למדיניות הענישה הנהוגה .30

 24מין כלפי קטינים להלום את חומרת המעשים, את פגיעתם הקשה ואת סלידת הציבור  

 25 ממעשים כגון אלה.  

 26 
 27מין, לא כל שכן כאשר הן מבוצעות -"על החומרה שיש בעבירות

 28אין צורך להכביר מילים. חילול בקרבן קטין או קטינה, דומה כי 

 29כבוד האדם של הקרבן, ניצול התמימות, האמון, חוסר האונים ואי 

 30היכולת להתנגד באופן משמעותי שמאפיינים פעמים רבות קרבנות 

 31עבירה קטינים, ניצול החשש והפחד אצל רבים מהם מחשיפת 

 32המעשים, הצלקות הנפשיות העמוקות הנחרתות בנפשם, הפגיעה 

 33שוטף במסגרות החיים השונות, הזוגיות, החברתיות, בתפקודם ה

 34כל אלה הם אך מקצת הטעמים לחומרתן  –האישיות ואחרות 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בנצרת

 )עציר(**** ****מדינת ישראל נ'  5779-08-19 תפ"ח
 

 2020אוגוסט  09 

 

 268 

 1היתרה של עבירות המין המבוצעות בקטינים. הגנה על שלומם של 

 2קטינים, על שלמות גופם ונפשם הינה אינטרס חברתי מוגן על ידי 

 3קף את ההגנה דיני העונשין. על העונש הנגזר במקרים שעניינם לש

 4על כבודם, גופם ונפשם של קטינים וקטינות ולהרחיק מן הציבור 

 5את אלו מהם נשקף להם סיכון. על העונש לשקף את הסלידה מן 

 6המעשים, את הוקעתם, ולשלוח מסר מרתיע לעבריין שעניינו נידון 

 7 פלוני נ' מדינת ישראל 6690/07ע"פ ולציבור העבריינים בכוח". )

(10.3.08.)) 8 

 9 

 10הצדדים הפנו לפסיקה ממנה ביקשו ללמוד מהו רף הענישה הנוהג בעבירות דנן. מטבע  . 31

 11הדברים, מנעד הענישה הוא רחב ומשתנה בעיקר על פי מהות המעשים וחומרתם, מעמדו  

 12 של העושה ונתוניו של הנפגע. 

  13 
 14עבירות מין בקטינים בני משפחה, מצד מבוגרים האחראים עליהם, הן מן העבירות  

 15החמורות ביותר בתחום עבירות המין, נוכח הפגיעה הקשה הנפשית והפיזית הנגרמת  

 16לקורבנות. ענישתם של עבריינים אלה מתבטאת בדרך כלל בשנות מאסר ארוכות, ענישה  

 17שנועדה להביע את הסלידה ממעשיהם ולהעביר מסר מרתיע,  אשר עולה בקנה אחד עם  

 18 עיקרון ההלימה.  

 19 

 20בעבירות מין אלה אין , "(22.03.2016) פלוני נ' מדינת ישראל 3536/12כפי שנקבע בע"פ  

 21נוסחה מתמטית וקבועה, ויש להתחשב בין היתר בקשר שבין מבצע העבירה לנפגע )אב  

 22וביתו(, גילה של הנפגעת ..., משך התקופה בה בוצעו המעשים... , אופי המעשים )אונס  

 23 ואיומים( ותדירות המקרים".ומעשה מגונה(, דרך ביצועם )אלימות קשה  

  24 
 25המאשימה הפנתה לפסיקה, אשר עסקה ברובה במקרים חמורים יותר, אם בשל כך  

 26שהמעשים כללו אינוס או ניסיונות אינוס באמצעות החדרת איבר המין או מעשי סדום ואם  

 27 בשל כך שגיל הקורבן היה צעיר יותר. בין היתר הפנתה לפסקי הדין הבאים:  

 28 

 29(, במסגרתו נדחה ערעורו של 08.06.2017) פלוני נ' מדינת ישראל 8325/15ע"פ  א.

 30נאשם, אשר הורשע לאחר שמיעת ראיות, בשני מעשי אינוס שביצע באחותו  

 31שנים, על ידי החדרת איבר מינו  4 -המוגבלת בנפשה ובשכלה, הצעירה ממנו ב 

 32עליון לאיבר מינה, תוך התעלמות מבקשותיה כי יחדל ממעשיו. בית המשפט ה 

 33 שנות מאסר בפועל.  7 -הותיר על כנו את העונש שנגזר על המערער  
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 1מדובר במעשים חמורים יותר מאלה שביצע הנאשם שבפנינו במתלוננת, אך אלה 

 2בוצעו בשתי הזדמנויות בלבד, ולהבדיל מענייננו, הפוגע שם לא היה הורה בוגר, 

 3המערער שם גם לא הודה ולא היה לשמש לקטינה מגן ולהעניק לה ביטחון.  שאמור 

 4 לקח אחריות למעשיו אלא הורשע לאחר שמיעת ראיות.

 5(, בו נדחה ערעורו של נאשם, 22.03.2016) פלוני נ' מדינת ישראל 3536/12ע"פ  ב.

 6אשר הורשע לאחר שמיעת ראיות, באינוס וניסיון לאינוס בת משפחה, מעשה סדום  

 7מגונים בבת משפחה תקיפה  וניסיון לבצע מעשה סדום בבת משפחה, מעשים 

 8בנסיבות מחמירות ואיומים. המערער ביצע את עבירות המין הללו בבתו במשך  

 9 שנים. המערער הקרין בפני בתו 12 -9תקופה של כארבע שנים, בהיותה בגילאים  

 10הקטינה סרטים פורנוגרפיים, חשף את איבר מינו בפניה, נגע באיבר מינה וחזּה  

 11כך, המערער החדיר את אצבעו לאיבר מינה של המתלוננת וליקק אותם. נוסף על  

 12ולפי הטבעת שלה, תוך שהוא גורם לה לכאבים. המערער אף איים לרצוח את  

 13הקטינה, באם תספר על המעשים שעשה בה ובהזדמנויות רבות אף נהג לחנוק  

 14שנות מאסר בפועל,  22 -אותה ולהכותה בחגורה. המערער נדון, בין היתר, ל 

 15 בית המשפט העליון דחה את הערעור שהגיש על חומרת העונשים.  כאמור, 

 16(, בו נדחה ערעור על חומרת עונשו 13.03.2018) פלוני נ' מדינת ישראל 2796/17ע"פ  ג.

 17של נאשם, שהורשע בביצוע עבירות מין רבות בשתיים מבנותיו הקטינות: מעשי  

 18המעשים כללו בין היתר,  אינוס, מעשי סדום, ניסיון למעשה סדום ומעשים מגונים. 

 19חיכוך איבר מינו של המערער באיבר מינן של הקטינות, החדרת אצבע לאיבר מינן,  

 20החדרת איבר מינו לפיהן ועוד. המערער ביצע את עבירות המין בבנותיו, שאחת  

 21 13- 12)בגיל  14מהן אובחנה כמונמכת קוגניטיבית ובעת שהייתה מתחת לגיל  

 22 -שנים. המערער נדון בגין כל אלה ל  18- 11יתה בגילאים שנים( ואילו אחותה הי 

 23שנות מאסר בפועל לצד עונשים נלווים. בית המשפט המחוזי גזר את דינו לאחר  18 

 24  -שקבע שני מתחמי ענישה 

 25 13- 12שנות מאסר בפועל בגין המעשים שבוצעו בקטינה שהייתה בגילאים  15עד  8

 26שנות מאסר בפועל בגין העבירות שבוצעו  20 -ל 12ומתחם עונש הולם הנע בין  

 27 . בית המשפט העליון דחה,11שנים, החל מהיותה כבת  7בקטינה האחרת במשך 

 28כאמור, את הערעור שהוגש על חומרת העונשים, בהעירו כי אלמלא שוקללה נסיבת 

 29 מצבו הקוגניטיבי של המערער, הגם שלא במידה המלאה, יש להניח שהמתחמים היו

 30 ר. אף גבוהים יות

 31 
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 1ט (, במסגרתו דחה בית המשפ24.04.2018) פלוני נ' מדינת ישראל 6807/17ע"פ  ד.

 2 רת הסדר טיעון בביצוע העליון ערעור על חומרת עונשו של נאשם, אשר הודה במסג

 3 שנות מאסר בפועל. 14  -מעשים מגונים ואינוס בשלוש בנותיו הקטינות ונדון ל

 4 

 5הסנגור ביקש לאבחן את הפסיקה שאליה הפנתה המאשימה כמשקפת את הענישה  

 6 במקרים, שנסיבותיהם חמורות יותר, והפנה מצידו לפסיקה המשקפת ענישה מקלה יותר:  

 7 

 8 5  –(, בו נדון הנאשם ל 28.06.2010) מדינת ישראל נ' פלוני)מרכז( 1245-02-09תפ"ח   א.

 9פי הודאתו בעבירה של אינוס ובעבירות מין  שנות מאסר בפועל, לאחר שהורשע על

 10נוספות במשפחה בידי אחראי, שבוצעו כלפי בתה של אשתו, כשזו הייתה בגילאים 

 11בין היתר,  נאשם לקח בחשבון,שנים.  בית המשפט שגזר את דינו של ה 15.5עד  13

 12התייצבה לאחר שהקטינה )שבינתיים בגרה(  את הנסיבות המיוחדות של המקרה,

 13מהמעשים המיניים  טובתו של הנאשם, אישרה כי היא יזמה חלק לא מבוטללהעיד ל

 14 וסיפרה כי ביקשה לבטל את התלונה כנגדו.  

 15במסגרתו נדון  –( 4.2.2020)מדינת ישראל נ' פלוני  12815-07-19תפ"ח )נצרת(  ב.

 16של הורשע על פי הודאתו במקרים רבים שנות מאסר בפועל, לאחר ש 7.5 -הנאשם ל

 17 נה בת משפחה ומעשים מגונים. את העבירות ביצע הנאשם במשךאינוס קטי

 18של  . הנאשם נהג להיכנס לחדרה 10בת כשנתיים בבתה של בת זוגו החל מהיותה כ

 19מינה,  המתלוננת, להתיישב על מיטתה ולגעת בגופה מתחת לבגדיה לרבות באיברי

 20ההולם ש . בית המשפט קבע כי מתחם העונללקק את איבר מינה ולהחדיר אצבעותיו

 21בתחתית אסר בפועל. עונשו של הנאשם מוקם שנות מ 11 -ל 7בנסיבות העניין נע בין 

 22ובמשפחתו גיעה בו המתחם בשים לב להודאתו בשלב מוקדם של ההליך,  גילו והפ

 23 כתוצאה מהענישה שתוטל עליו.  

 24(, נדון עניינו של נאשם שהורשע 11.09.2012) פלוני נ' מדינת ישראל 3079/11בע"פ  ג.

 25שהייתה ל מעשים מגונים בבת אחיו הקטינה על פי הודאתו באינוס ובשלוש עבירות ש

 26בשתי ם בוצעו שנות מאסר בפועל. המעשי 8שנים. על הנאשם הושתו  13בת 

 27מינה של החדיר הנאשם את אצבעותיו לאיבר הזדמנויות בלבד, כאשר באחת מהן 

 28  המתלוננת.

 29(, 24.04.2012)  מדינת ישראל נ' פלוני 45633-09-11הסנגור הפנה לתפ"ח )ירושלים(  ד.

 30 בציינו כי מדובר במקרה קשה מזה שנדון בפנינו. באותו עניין הנאשם הורשע בביצוע 

 31שנים  3 -לערך. המעשים בוצעו במשך כ 12מעשים מגונים בבתו הקטינה שהייתה בת 

 32דון שם נת אצבעותיו לאיבר מינה. הנאשם הנאשם אובאחת ההזדמנויות  גם החדיר 

 33הנדון בפנינו, כי מדובר במקרה חמור יותר מזה  שנות מאסר בפועל. אינני סבורה 7 -ל
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 1בשל פגיעותה  לא רק בשל סוג המעשים שבוצעו, ומשך הזמן בו התרחשו אלא גם

 2 המיוחדת של הקטינה, נפגעת העבירה כאן. 

 3 

 4(, ע"פ          7.1.15) פלוני נ. מדינת ישראל 5808/14ר, כמו ע"פ פסיקה נוספת אליה הפנה הסנגו 

 5(, )בהם הושתו עונשים בגין מעשים 15.10.2015) מדינת ישראל נ' פלוני 60136-12-14 

 6(, איננה עוסקת כלל 04.07.2012) פלוני נ' מדינת ישראל 1904/11ע"פ  -מגונים בלבד( ו 

 7 יש ממנה לגבי רף הענישה הנוהג. במקרים הדומים לענייננו ולא ניתן להק 

 8 

 9בעת קריאתם של פסקי הדין שאוזכרה לעיל ופסיקה נוספת בה עיינתי לשם השוואה והבחנה  .32

 10פלוני נ' מדינת  7247/13, ע"פ (13.06.2019) פלוני נ' מדינת ישראל 3541/17ע"פ )כמו  

 11 6098/17( וע"פ 08.01.2014) פלוני נ. מדינת ישראל 4466/12, ע"פ (09.12.2015) ישראל 

 12((, בחנתי את הנסיבות המיוחדות בכל אחד מן המקרים, 24.07.2018) פלוני נ' מדינת ישראל 

 13תוך השוואה לנסיבות העניין שבפנינו, ובפרט לכך שמדובר בעבירות רבות של מעשים  

 14שנים,  7 -מגונים ואינוס )על ידי החדרת אצבעות(, שבוצעו לאורך תקופה ארוכה של כ 

 15בקטינה, בעלת צרכים מיוחדים ורגישות מיוחדת,  שאותה גידל הנאשם כאביה ממש, מאז  

 16 היותה ילדה רכה בשנים.  

 17 

 18עוד עלינו לתת  את הדעת לעונשים המקסימאליים הקבועים לצד העבירות שביצע הנאשם  .33

 19 )א( לחוק העונשין, הקובעת עונש מזערי בגינן. 355הוראת סעיף ול

 20 

 21לול השיקולים הרלוונטיים לקביעת המתחם, כמפורט לעיל,  אמליץ בהתחשב במכ .34

 22 11לחבריי לקבוע כי מתחם העונש ההולם לעבירות שביצע הנאשם בנסיבותיהן, נע בין  

 23 שנים.  20 -שנות מאסר בפועל  ל 

 24 

 25 קביעת העונש הראוי לנאשם

 26 

 27עתה עלינו לקבוע מהו העונש הראוי לנאשם בהתייחס למתחם העונש ההולם, כפי שקבענו  .35

 28לעיל. בבוא בית המשפט לקבוע מהו העונש הראוי לנאשם, עליו להידרש לבחינת הנסיבות  

 29 אשר אינן קשורות בביצוע העבירה, ובכלל זה נתוני העושה ונסיבותיו האישיות. 

 30 

 31עבר פלילי, אשר זוהי לו הסתבכותו הראשונה בפלילים. עם שנים, נעדר  47הנאשם  בן  . 36

 32השנים האחרונות, ביצע הנאשם בסתר עבירות  7זאת, יש לזכור בהקשר זה כי במשך  

 33 מין חמורות, כך שעשייתו העבריינית נמשכה לאורך השנים הללו.  
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 1 

 2יש לזקוף לזכות הנאשם את הודאתו במיוחס לו בכתב האישום המתוקן, על אף שבאה  .37

 3אחרי שמיעת חלק מפרשת התביעה, והחיסכון בזמן שיפוטי יקר הכרוך בהודאה זו, כמו  

 4גם הצורך בהעדת עדים. עובדה זו מקבלת משנה תוקף בנסיבות המקרה דנן, שעה  

 5לוננות ואימה, על הקשיים והמשמעויות שבהודאתו חסך הנאשם את הצורך בהעדת המת 

 6הגלומים בכך. עוד תצוין לקיחת האחריות על המעשים והצער והחרטה שהביע הנאשם  

 7 בשלהם. 

 8 

 9הנאשם כאמור הודה בביצוע המעשים ונטל אחריות לפגיעה ולסבל שגרם למתלוננת, יחד  .38

 10ת הפורמאלית, שירות המבחן העריך כי לקיחת האחריות היא ברמה המילוליעם זאת,  

 11והנאשם מחזיק עדיין בעיוותי חשיבה האופייניים לעברייני מין, כאלה שאפשרו לו ביצוע  

 12העבירות תוך הפחתה מתחושת האשמה בתוכו ואף מתן "לגיטימציה" מעוותת למעשיו.  

 13שירות המבחן גם התרשם מקיומם של חלקים אימפולסיביים באישיותו של הנאשם לצד  

 14כבים ועמוקים. שקלול גורמי הסיכוי והסיכון, הביא את שירות המבחן עיוותי חשיבה מור 

 15להישנות עבירות מין. בהעדר הליך טיפולי , שיש בו  להערכה כי קיים אצל הנאשם סיכון 

 16להפחית את מסוכנותו של הנאשם המליץ שירות המבחן להטיל עליו עונש מוחשי ומציב  

 17וך בחינת שילובו במסגרת המאסר בטיפול גבולות במאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, ת 

 18 ייעודי לעברייני מין.  

 19 

 20עוד יצוין, כי הנאשם היה נתון במעצר מאחורי סורג ובריח משך תקופה ממושכת, על  .39

 21 הקשיים הקמים מכך.  

 22עוד לקחתי בחשבון את ההשלכה של העונש החמור על הנאשם ועל משפחתו, לאור הטענה כי 

 23עימם יש לו קשר כעת, וגם יושפעו בצורה קשה ממאסרו הממושך, קרובי המשפחה היחידים 

 24 הם אימו החולה ואחותו הנכה.  

 25 

 26השיקולים המפורטים לעיל ראוי להם, כי ישוקללו ויקבלו את ביטויים בקביעת העונש הראוי  .40

 27לנאשם בתוך מתחם העונש ההולם. אין ספק כי לא הובא כל נימוק המצדיק סטייה מן 

 28מטעמי שיקום. יתכן ואף היה מקום להחמיר בעונשו של הנאשם בתוך המתחם לקולא 

 29המתחם משיקולי הרתעת היחיד והרבים, בשל הנסיבות החריגות בחומרתן של המקרה, על 

 30רקע העובדה שהנאשם ביצע את המעשים המיניים בבתו הקטינה החורגת, במשך שנים רבות, 

 31תוך ניצול עובדה זו. למרות האמור, על אף מודעותו להיותה בעלת צרכים מיוחדים, ואף 

 32בשים לב לעברו הנקי של הנאשם ולעובדה שהוא צפוי למאסר ממושך, במסגרתו יוכל 

 33להשתלב בהליך טיפולי ייעודי מתאים, כפי שהמליץ שירות המבחן, אינני סבורה כי יש מקום 
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 1כך להחמיר עימו בקביעת העונש בתוך המתחם מטעמי הרתעה. בהקשר זה יש לשים לב ל

 2שהנאשם לא שלל בפני שירות המבחן את האפשרות לעבור הליך טיפולי מתאים ואף הביע 

 3נכונות לעשות כן. שירות המבחן התרשם מקיומה של נזקקות טיפולית ומצא כי קיימים גורמי 

 4 סיכוי לשיקומו של הנאשם. 

 5 

 6כי יש למקם  שקלול הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות, כמפורט לעיל, מביא למסקנה .41

 7 בינוני של המתחם שנקבע, כך אמליץ לחבריי לקבוע. –את עונשו של הנאשם בצד הנמוך 

 8 

 9לאור המקובץ לעיל, בשים לב למתחם העונש ההולם שנקבע לעיל ולנסיבות שאינן קשורות  . 42

 10 בביצוע העבירות, הייתי מציעה לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:

 11 

 12ובניכוי הימים  22/7/19שנות מאסר בפועל, שיימנו מיום מעצרו של הנאשם  13 א.

 13 . 18/6/19ועד ליום  31/5/19הנוספים בהם היה נתון במעצר מיום 

 14שנים, והתנאי הוא שלא יעבור במהלך תקופה זו  3חודשי מאסר על תנאי, למשך  24 ב.

 15 כל עבירת אלימות או מין מסוג פשע. 

 16והתנאי הוא שלא יעבור במהלך תקופה זו שנים,  3למשך תנאי  חודשי מאסר על 10 ג.

 17 כל עבירת אלימות או מין מסוג עוון, לרבות איום.

 18 30 – הפיצויים ישולמו ב₪.  100,000הנאשם ישלם למתלוננת פיצויים בסך  ד.

 19לחודש שלאחריו,  1ובכל  1/1/21תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 

 20 השיעורים יעמיד את מלוא סכום הפיצויים לפירעון מידי.  כאשר אי תשלום אחד

 21 

 22 
 23 

 

 אסתר הלמן, שופטת, סגנית נשיא 

 24 
 25 

 26 : שטרית פעתהשופטת י

 27 .מסכימה

 
 יפעת שיטרית, שופטת

 28 
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 1 : דבור השופט סאאב

 2  .מסכים

 
 סאאב דבור, שופט

 3 

 4 

 5הוחלט, אפוא, פה אחד לגזור את דינו של הנאשם ולהטיל עליו את העונשים כמפורט בגזר דינה של 

 6 השופטת א. הלמן. 

 7 

 8בזיקה לאמור בתסקירי שירות המבחן,  אנו ממליצים לגורמי שב"ס לשקול שילובו של  הנאשם 

 9 בהליך טיפולי מתאים בין כותלי בית הסוהר, והכל על פי שיקול דעתם המקצועי.

 10 

 11 יום.  45הודעה זכות ערעור לבית המשפט העליון, בתוך 

 12 

 13 איסור פרסום

 14הדיון התקיים ב"דלתיים סגורות". אנו מתירים את פרסום גזר הדין למעט שמות המתלוננת, וכל 

 15 פרט העלול להביא לזיהויה, לרבות שמו של הנאשם. 

 16 

 17אין מניעה להמציא העתק מגזר הדין לנפגעת העבירה באמצעות אמה, כשהוא כולל את שמו של 

 18הנאשם ואין מניעה כי אמה של המתלוננת תעשה שימוש בגזר הדין לצורך פנייה למוסד לביטוח 

 19 לאומי או כל גורם אחר לצורך מיצוי זכויותיה, ולצורך זה בלבד.   

 20 

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

 22 

     
 אסתר הלמן, שופטת 

 ס. נשיא
  

 סאאב דבור, שופט  יפעת שיטרית, שופטת

 23 
   24 

 25 ממן ליאור ידי על הוקלד


