
בבית המשפט העליון

בש"פ  4122/21

כבוד השופט ג' קרא לפני:

מדינת ישראל העוררת:

נ  ג  ד

פלוני המשיב:
     

ערר על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ב-מ"ת 
811-05-21 מיום 9.6.2021 

א' בתמוז התשפ"א (11.6.2021) תאריך הישיבה:

עו"ד ורד חלאוה בשם העוררת:

עו"ד יגאל בן בנימין בשם המשיב:

החלטה

ערר על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטת מ' גרינברג, כפי 

שהושמעה על ידי כב' השופטת א' פינק) מיום 9.6.20121, בגדרה הורה בית המשפט 

לשחרר את המשיב למעצר בית.

רקע

ביום 2.5.2021 הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום כנגד המשיב,  .1

המייחס לו עבירות מעשה מגונה בקטינה בת משפחה שטרם מלאו לה 16 שנים לפי 

סעיפים 351(ג)(2), 348(ב) ו-345(ב)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 

על פי עובדות כתב האישום, המחזיק שבעה אישומים, ביצע המשיב – יליד שנת  .2

1998 – את המעשים בין השנים 2020-2010. המשיב הוא אחיהן הגדול של א', ילידת 

2005, ו-ב', ילידת 2003 (להלן: המתלוננות). 



על פי עובדות האישום הראשון, החל מאפריל 2010 ועד 2017 ובתדירות של בין 

פעם לשלוש פעמים בשבוע, היה ניגש המשיב לחדרה של א', מעיר אותה משנתה ומורה 

לה להתלוות אליו לחדרו. שם היה מורה לא' להתפשט, פושט את בגדיו שלו, ומורה לה 

לשכב על מיטתו. אז היה נשכב לידה. בחלק מהמקרים, נטל את ידה של א' והניחה על 

איבר מינו, ולעיתים הצמיד את איבר מינו לישבנה של א'. א' ביקשה מספר פעמים לחזור 

לחדרה תוך שהיא מציינת שאינה מעוניינת, אך המשיב לא נענה לבקשותיה.

על פי עובדות האישום השני, במהלך חופשת הקיץ של שנת 2014, שהו המשיב 

וא' בבית סבם וסבתם בארצות הברית. במועד שאינו ידוע במדויק לעוררת, שהתה א' 

בחדר השינה של אימה. אז נכנס המשיב לחדר, נעל את הדלת, והורה לא' לפשוט את 

בגדיה תוך שהוא פושט את בגדיו שלו. אז הורה לא' לשבת עליו כשאיבר מינו זקור, וא' 

עשתה כן. 

על פי עובדות האישום השלישי, במהלך שנת 2016, במוצאי שבת, נסעו המשיב 

וא' ברכב כשהם יושבים זה לצד זו. במהלך הנסיעה, ליטף המשיב את א' בירכה, הכניס 

את ידו מחת לחצאיתה ונגע באיבר מינה, מעל התחתונים. א' הפצירה במשיב לחדול, 

והכתה בו בידו פעמיים עד שהפסיק. לאחר מכן הורה המשיב לא' לגעת באיבר מינו. 

משסירבה, לקח את ידה והניחה על איבר מינו.

על פי עובדות האישום הרביעי, בין השנת 2020-2017, נהגה א' להירדם על 

הספה בסלון. במועדים רבים שאינם ידועים במדויק לעוררת, העיר המשיב את א' והורה 

לה לעסותו. א' קמה מהספה וביקשה מהמשיב שיניח לה לישון בחדרה. המשיב לא שעה 

לבקשותיה, הוביל אותה לספה והשכיבה עליו, בניגוד לרצונה. בחלק מהמקרים, הפשיט 

המשיב את א' מבגדיה כך שנותרה בחלק מן המקרים עירומה, ובחלק בהלבשה תחתונה 

בלבד. במקביל, פשט המשיב את בגדיו, לעיתים נותר ערום ולעיתים לבוש במכנסיים. 

אז נשכב ליד א' וכיסה את שניהם בשמיכה. לאחר מכן, הצמיד המשיב את א' לגופו, 

כאשר איבר מינו זקור, וחיכך אותו בישבנה, גבה ורגליה. 

על פי עובדות האישום החמישי, בין השנים 2020-2017, במועדים שאינם 

ידועים במדויק לעוררת, כשניגשה א' לשירותים בשעות לילה מאוחרות, ארב לה המשיב 

והורה לה להתלוות עמו לחדרו. א' סירבה, אך המשיב לא שעה לבקשותיה, הפשיטה 

מבגדיה והשכיבה על מיטתו. במקביל פשט את בגדיו ונשכב לידה עירום.
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על פי עובדות האישום השישי, במהלך יוני 2020, ביום שישי בלילה, עת ניגשה 

א' לשירותים, ארב לה המשיב והורה לה להתלוות אליו לחדרו. המשיב לא שעה 

לסירובה, הובילה למיטה בחדרו, פשט את חולצתה והורה לה לעסות את גבו. בהמשך, 

הורה המשיב לא' להתפשט. מסירבה, הפשיט אותה המשיב והותירה רק עם גוזיה. אז 

השכיב המשיב את א' וחיבקה מאחור, נצמד אליה והוריד גם את גוזייתה. בהמשך הוריד 

את בגדיו, נותר עירום, שינה את תנוחתו כך שהניח את ראשו ליד רגליה של א' ואת רגליו 

ליד פניה. אז לקח המשיב את ידה של א', הניחה על איבר מינו, ונגע באיבר מינה תוך 

שהוא מניע את ידו לאורכו.

על פי עובדות האישום השביעי, במהלך שנת 2011, עת שהו המשיב וב' בבית 

סבם וסבתם בארה"ב, יצאו לשחק באגם. שם, הורה המשיב לב' לפשוט את בגדיה והיא 

עשתה כן. במקביל פשט המשיב את בגדיו. אז הורה המשיב לב' לגעת באיבר מינו, אך 

היא סירבה. בהזדמנות נוספת, עת ישנה ב' במיטתה, ניגש אליה המשיב ונגע באיבר מינה 

מעל הבגדים.

הליכי המעצר עד כה

ביום 2.5.2021, בד בבד עם הגשת כתב האישום, הגישה העוררת בקשה למעצר  .3

המשיב עד תום ההליכים. באותו היום הורה בית המשפט על המשך מעצרו, לצד הגשת 

תסקיר מעצר בעניינו. 

 

ביום 2.6.2021 הוגש תסקיר המעצר בעניינו של המשיב. מן התסקיר עולה כי  .4

המשיב נעדר עבר פלילי, אך כי קיים סיכון להישנות התנהגות מינית פוגענית כלפי 

אחיותיו, ואף כלפי קטינות אחרות. במכלול השיקולים, לרבות גילו הצעיר של המשיב, 

הבעת המוטיבציה הראשונית מצידו לטיפול והתרשמות שירות המבחן מהמפקחים 

המוצעים, הומלץ על שחרור המשיב לבית דודו ודודתו ביישוב אפרת, תחת פיקוח דודו, 

דודתו, סבתו וחבר משפחה. 

ביום 9.6.2021 קבע בית המשפט כי בתיק ראיות טובות ומוצקות, והורה על  .5

שחרור המשיב למעצר בית בבית דודו ודודתו, בהתאם להמלצת שירות המבחן. בית 

המשפט נתן דעתו על המסוכנות הנשקפת מהמשיב, לאור סוג המעשים וביצועם לאורך 

שנים, אך סבר כי ניתן להורות על שחרור המשיב לחלופת המעצר, לאור השפעתו 

המרתיעה של המעצר עליו; אופיו של המשיב; עברו הנקי; המלצת שירות המבחן; 
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הריחוק הגאוגרפי מהמתלוננות והיעדר אינדיקציה לכך שהמשיב ישבש הליכים או ינסה 

להשפיע על אחיותיו. 

על החלטה זו הוגש הערר שלפניי. .6

נימוקי הערר

בערר נטען כי שגה בית משפט קמא כאשר הורה על שחרור המשיב ממעצר. על  .7

פי הטענה, מן המשיב נשקפת מסוכנות ניכרת, אשר אינה ניתנת לאיון בדרך של שחרור 

למעצר בית, והמעשים המיוחסים לו הינם עבירות מין ברף חומרה גבוה, בפרט בכל 

הנוגע למעשים שבוצעו ב-א', החל מהיותה בת 5 ולאורך 10 שנים. נטען כי קמה כנגד 

המשיב חזקת מסוכנות לפי הוראות סעיפים 21(א)(1)(ג)(4) ו-21(א)(1)(ג)(5) לחוק סדר 

הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים). על 

פי הטענה, לא עלה בידי המשיב להפריך את חזקת המסוכנות, שכן בתסקיר שירות המבחן 

אין המלצה חיובית חד משמעית ובלתי מסויגת בדבר שחרור המשיב לחלופת מעצר; כן 

קיים, לטענת העוררת, חשש כי המשיב ישבש הליכי משפט. על פי הטענה, המתלוננות 

טרם העידו, ושתיהן מצויות במצב מורכב ועלולות להיות חשופות להשפעה.

בדיון שנערך בפניי ביום 11.6.2021 חזרה באת כוח העוררת על טענותיה. היא  .8

הדגישה כי כנגד המשיב ראיות מוצקות, כי נשקפת ממנו מסוכנות וכי קיים חשש לשיבוש 

על דרך של השפעה על המתלוננות. בא כוח המשיב, מנגד, טען כי יש לדחות את ערר 

המדינה. בטיעוניו, הפנה לבש"פ 248/20 פלוני נ' מדינת ישראל (2.2.2020) (להלן: בש"פ 

248/20), בטענה כי אין די בחשש מפני הרעה במצבו הנפשי של קורבן העבירה כדי 

להצדיק מעצר עד תום ההליכים. הוא הוסיף כי ניתן לאיין את המסוכנות הנשקפת 

מהמשיב ולפיכך החלטת בית משפט קמא סבירה וראויה.

דיון והכרעה

לאחר עיון בבקשה ונספחיה, ושמיעת טענות הצדדים, שוכנעתי כי דין הערר  .9

להתקבל.

ראשית, יוער, כי בפסיקה עמדות לכאן ולכאן באשר לשאלה האם החשש מפני  .10

הרעה במצבו הנפשי של קורבן העבירה מצדיק כשלעצמו הותרת נאשם במעצר עד תום 

ההליכים מאחורי סורג ובריח (ראו והשוו: בש"פ 248/20; בש"פ 3572/20 מדינת ישראל 
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נ' פלוני (16.6.2020) (להלן: בש"פ 3572/20)). ואולם, בענייננו, המשך מעצרו של המשיב 

מוצדק לא רק בשל החשש מפני הרעה במצבן הנפשי של המתלוננות, ובפרט של א', אלא 

מפני שקיים חשש ששחרורו של המבקש בעיתוי הנוכחי ישפיע על עדותן. 

בית משפט זה הכיר בעבר בכך ששחרורו של נאשם בעבירות מין מקים חשש  .11

אינהרנטי להעמדת המתלוננת תחת לחץ נפשי שעלול לפגוע ביכולתה להעיד (ראו, 

למשל: בש"פ 928/19 מדינת ישראל נ' פלוני (7.2.2019), והפסיקה הנזכרת שם). מתוך 

עיון בתסקיר המעצר שהוגש בעניינו של המשיב, ומבלי לפגוע בצנעת הפרט יתר על 

הנדרש, יצוין כי בעניין שלפנינו קיים חשש ממשי כי שחרורו של המשיב בעת הזו, בטרם 

העידה א' בפני בית המשפט, ישפיע על עדותה.

יודגש, כי העוררת ביקשה להעיד את א' בעדות מוקדמת, ובדיון עדכנה באת כוח  .12

העוררת כי בקשה זו טרם הוכרעה בשל צורך להסדיר את סוגיית ייצוגו של המשיב. בא 

כוח המשיב הוסיף וטען כי קיימים חסרים בחומרי חקירה, וכי טרם קבלתם הוא אינו 

רואה מקום להורות על קיום עדות מוקדמת. משכך, לא מצאתי כי בנקודת זמן זו, לאור 

החשש להשפעה על עדותה של א', ניתן להורות על שחרורו של המשיב ממעצר מאחורי 

סורג ובריח.

 

בשולי הדברים, יש לתת את הדעת גם על כך שאף לשיטת שירות המבחן, נשקפת  .13

מהמשיב מסוכנות למתלוננות וכן לאחרות. גם אם יש בחלופת המעצר שהוצעה כדי 

להפחית ממסוכנות זו, ואף מבלי להידרש למחלוקת בין העוררת למשיב באשר לשאלה 

האם ממעשיו נשקפת אכזריות, הרי שקמה כנגדו חזקת מסוכנות סטטוטורית לפי הוראות 

סעיף 21(א)(1)(ג)(5) לחוק המעצרים, נוכח העובדה שמיוחסות לו עבירות מין במשפחה 

(ראו והשוו, למשל: בש"פ 3572/20, פסקה 10 להחלטת השופט י' עמית). אף עובדה זו 

מהווה שיקול התומך בהותרת המשיב, לעת הזו, במעצר מאחורי סורג ובריח.

סוף דבר, הערר מתקבל. המשיב יוותר במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים  .14

נגדו.

ניתנה ביום, א' בתמוז התשפ"א (11.6.2021).

תוקנה היום, ג' בתמוז התשפ"א (13.6.2021).

ש ו פ ט
_________________________
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