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  רקע 

  

החזקת פרסו� תועבה, לפי סעי$ בעבירות של  ,לאחר ניהול הלי# הוכחות ,הנאש� הורשע  .1

), ובעבירה של פרסו� חומר תועבה אסור, החוק :(להל� �1973) לחוק העונשי�, התשל"ז3(ב214

  (ב) לחוק.214לפי סעי$ 

  

 ובה� תוכ� פדופיליהנאש� סרטוני� ותמונות החזיק  2017בשנת בהכרעת הדי� נקבע ש  .2

�ג'יגה  93תמונות בגודל  �3237סרטוני� וכ �951: במחשב הנייח בביתו החזיק כבמספר התקני

תמונות  �27,389סרטוני� וכ �1030על גבי דיסק קשיח נשל$ החזיק הנאש� כ ;בייט, בשתי תיקיות

חס לו החזקת הנאש� זוכה מפרט זניח בכתב האישו� שייג'יגה בייט, בשתי תיקיות.  134בגודל 

  תמונות בודדות במכשיר הטלפו� הנייד שהיה ברשותו.

 �עוד נקבע בהכרעת הדי� שבמועדי� שוני� העביר הנאש� לאחרי� שזהות� אינה ידועה סרטוני

) בה החזיק emuleותמונות של קטיני� וקטינות, בעלי תוכ� פדופילי, זאת באמצעות תוכנת אימיול (

  במחשב בביתו.
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ק על כ# שהחזיק את התכני� האסורי�, אול� חלק על מספר�. נוס$ על כ# הנאש� לא חל  .3

טע� הנאש� שלא היה מודע לתוכנ� של חלק מהקבצי�. טענות אלו נדונו בהרחבה בהכרעת הדי�, 

  , כאמור, שהמאשימה עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה.תיבסופה קבע

  

  וחוות דעת הממונה על עבודת השירות ,מסוכנותה, הערכת שירות המבח� יתסקיר

  

 הממונה על עבודת השירות,של , חוות דעת בעניינו של הנאש� הוגשו שני תסקירי� לעונש  .4

  . 21.9.18שנערכה לו ביו�  וכ� הערכת מסוכנות

עבד טר�  ,נשוי ואב לשני ילדי� בוגרי� ,שהנאש�עולה  7.10.2018מיו� שירות המבח� מתסקיר 

אשר , אול� מקבל שכר עד דתוומעבהנאש� מזה כשנה מושעה  .מעצרו כקב"ט מוסדות חינו#

  .להמש# העסקתו בהתא� להתפתחויות בתיק זהבקשר החלטה  תתקבל

גדל הנאש�, לקשר  � המורכבי� בה�לתנאי כולל התייחסותמבלי להיכנס לפרטי�, אציי� שהתסקיר 

 ., שהובילו אותו לצרו# תכני� פורנוגרפיי� במינו� גדולהמיניי�להרגליו כ� הזוגי שלו ע� אשתו ו

לדבריו, חלה הסלמה בדפוסי התנהלותו המינית הבעייתית בתקופה שקדמה למעצרו בתיק הנוכחי 

באופ� שהתכני� המיני� הסוטי� במרחב האינטרנטי הפסיקו להוות גור� מספק עבורו, והוא יצא 

כאשר החל לצל� קטינות זרות ברחובות, במהל# יו�  מהמרחב הווירטואלי למרחב המציאותי

  עבודתו. 

בתוכנית "מעגלי�" שהינו מרכז  2018במסגרת צו פיקוח מעצרי� שולב הנאש� בחודש פברואר 

הנאש� . , ולדברי הנאש� הוא חש נתר� מהטיפול ומעוניי� להמשי# בוטיפול ייעודי לעברייני מי�

בתחילת נמצא הנאש� על א$ שלהערכת גורמי המקצוע . שולב בטיפול קבוצתי ובטיפול פרטני

  נתר� ממנו, קיי� צור# להמשי# ולהעמיק בתכני� השוני�.על א$ שהוא ההלי# הטיפולי ו

להתמודד  מסייע לוטל טיפול תרופתי הלפסיכיאטר, ומאז נו פנה הנאש� באופ� עצמאי במקביל

  .השינה מה� סובל בעיקר ע� חששותיו מההלי# המשפטי, מעתידו המקצועי ומקשיי

הנאש� לוקח אחריות על מעשיו, אול� הרוש� הוא להתייחסות שכלתנית ולנטייה לטשטש 

 ומחומרת�. בפני שירות המבח� ציי� הנאש� שהיה מודע לכ# �מעשיהולהרחיק עצמו ממשמעות 

הקבצי� וצפייה בה� מהווה עבירה על החוק, אול�  $שהורדת� של אלפי הסרטוני� בתוכנת שיתו

עוד נמצא שהנאש� מתקשה  באותה תקופה התייחס לכ# בשוויו� נפש ולא פעל להפסקת מעשיו.

העובדה שהנאש� זיהה את  .לקטיני� להתייחס למשמעות הפוגענית של מעשיו ולבטא אמפטיה

י  ומחוצה לו, ולמרות זאת הסתיר הסוטה במרחב הוירטואלההתדרדרות במצבו  והתנהגותו המינית 
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זאת מבת זוגו ומבני משפחתו ולא פנה לקבל עזרה טיפולית, מהווה את אחד מגורמי הסיכו� 

  להישנות ביצוע עבירות בעתיד.

 �הנאש� שית$ פעולה ע� שירות המבח�, שית$ בתכני� אישיי�, ונמצא שהוא בעל כוחות חיוביי

להערכת שירות המבח� ומערי# המסוכנות  ד עד כה.לתפקוד בתחומי חייו השוני�, כפי שתפק

המינית, קיימת חשיבות בהמש# ההלי# הטיפולי בו החל הנאש� והשלמתו "לצור# קידו� הפחתה 

מאחר ששלב א' בטיפול הינו שלב אינטנסיבי, המלי. שירות המבח� על  ברמת מסוכנותו המינית".

פעמי� בשבוע  3, המתקיי� סיבי פחותטנינדחיית הדיו� עד למעבר הנאש� לשלב ב', שהינו א

  ומחייב מסגרת תעסוקתית במהלכו.

  

5.   �להגיע הנאש� הקפיד  שבמהל# תקופת הדחייה עולה 11.12.2018מהתסקיר המשלי� מיו

 .�בנוס$ גובשו עבורו תכנית מוגנות ותנאי טיפול, הכוללי� ליווי למפגשי� הקבוצתיי� והפרטניי

  קטיני�. שהייה בחברתעל ידי אחד מבני המשפחה, איסור גלישה באינטרנט ואיסור 

אשר לעבירות, נמסר שכיו� הנאש� מתבונ� על העבירות שביצע מזווית שונה, מצליח להביע 

. לאור הירתמותו של הנאש� מההלי# האמפטיה כלפי הקורבנות הקטיני�, תו# שחש בושה ואשמ

הוא עתיד לעבור  2019הטיפולי, הומל. לאפשר לו להשלי� את שלב א' בטיפול, כאשר בחודש מר. 

  לשלב ב'. בהמש# צפוי הנאש� להשתלב בשלב ג' שהינו שלב מעקבי.

 ק הגנהחוד ל�א 20נוכח כל האמור המלי. שירות המבח� על תכנית לשיקו� מונע בהתא� לסעי$ 

, כאשר התכנית המוצעת תתבצע במסגרת צו מבח� �2006תשס"ועל הציבור מפני ביצוע עבירות מי� 

לתקופה של שנתיי� וחצי, במהלכ� ימשי# הנאש� בהלי# הטיפולי במרכז "מעגלי�". לצד זאת 

המלי. שירות המבח� על "ענישה קונקרטית מציבת גבול ברור לריצוי בדר# של עבודות שירות". 

ויוכל לעמוד בענישה מסוג זה עולה שהנאש� מבי� ומוכ� לשאת בתוצאות מעשיו מהתסקיר 

, כחלק מהדרישה מהמטופלי� לשלב את הטיפול 2019ע� המעבר לשלב ב' בחודש מר� 

  ע� תפקוד תעסוקתי.

  

עולה שהנאש� פיתח תלות בהרגל של שימוש מוגבר  21.9.2018מיו� מהערכת המסוכנות   .6

באה לידי ביטוי  רלהגיע לפורק� מיני, כאשר בהמש# חלה הסלמה במצבו אשבפורנוגרפיה על מנת 

בסופו של יו�, בהתמכרות לפורנוגרפיה סוטה וא$ להתנהגות מינית מחו. למרחב הווירטואלי. 

נמוכה,  –ולאחר ניתוח גורמי הסיכו� במצבו של הנאש�, הוערכה רמת המסוכנות שלו כבינונית 

להשתמש באינטרנט כאמצעי לצפייה בחומר תועבה פדופילי, קיימת  אול� צוי� שככל ובעתיד ישוב
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גבוהה כי ישוב להפי. חומר כזה באופ� דומה למעשיו בעבר. נוס$ על כ# צוי�  –סבירות בינונית 

של  שהשלמת התהלי# הטיפולי הייעודי לעברייני מי� הינו בעל ער# להפחתת מסוכנותו המינית

�הנאש� קיבלה את מעשיו בצורה קשה מאוד, הוא זכה  על א$ העובדה שרעייתו של .הנאש

, במקרה זה אי� מדובר ת גורמי המקצועעל פי הערכ טיפול.במהל# הבתו ולתמיכת ה תלתמיכ

לדברי הנאש�, הסיכוי שיחזור לבצע עבירות מהסוג בסטייה מינית, אלא במשיכה מינית הבופילית. 

   ויות.בה� הורשע הוא אפסי, שכ�, לדבריו, הוא לומד מטע

  

שהנאש� נמצא מתאי� לבצע עבודות שירות  מחוות דעת הממונה על עבודות שירות עולה  .7

  במגבלות.

  

  ראיות לעונש

  

ה� ממקומות עבודתו בעבר, ה� מטע� הנאש� הוגשו מספר תעודות הערכה והוקרה   .8

רשתת על אודות הפרשה כתבה מאתר ידוע במוכ�  מאזרחי� לה� הושיט יד,ה� מתקופת הצבא ו

  .על שמו )shamingי5ש  7(ובה� 6ִ  שהועלו בעקבותיה ג5ִביֹות ("פוסטי�")ו2ְ בגינה הורשע, 

  מטע� הנאש� העידו מספר עדי אופי:

, מנהל אג$ סיור ושיטור עירוני בעירית ראשו� לציו�, שסיפר שהנאש� היה אחד מר אשר ח�מר אשר ח�מר אשר ח�מר אשר ח�

המחלקה בראשה עמד הנאש� הייתה מחלקה מצטיינת,  מהמנהלי� הטובי� ביותר שהיו לו. לדבריו,

.�  ה� מקצועית וה� חברתית, והנאש� היווה דוגמא מקצועית לעובדי� הצעירי

אש� בעבודתו במוסדות החינו# באג$, שחנ# את הנ, לשעבר קצי� משטרה מר אדמונד שלמה מימו�מר אדמונד שלמה מימו�מר אדמונד שלמה מימו�מר אדמונד שלמה מימו�

ד הביע תקווה שי� המיוחסי� לו. העעשסיפר שהופתע לשמוע על הסתבכותו של הנאש� במ

חוטאי� בצפייה  "כל הגברי�""שיתנהגו אתו בעדינות וימתיקו את העוול שכבר נעשה לו". לדבריו 

  בסרטוני� "א# לא מדובר באד� שזה ראש מעיניו והוא מתעסק בזה".

שתמ# בה , אשתו של הנאש�, סיפרה שהנאש� הינו איש משפחה למופת, הגב' רונית שפרינגהגב' רונית שפרינגהגב' רונית שפרינגהגב' רונית שפרינג

שהמשפחה תומכת הוסיפה היא לא הייתה מודעת למעשיו של הנאש�, ולדבריה בתקופת מחלתה. 

את העובדה שהנאש� הינו  בדבריה גב' שפרינג שבה והדגישהבו בהלי# הטיפולי אותו הוא עובר. 

  .במשפחה מפרנס יחיד

, ה� , בתו של הנאש�, סיפרה על הטלטלה שעברה על הבית מאז מעצרו של הנאש�הגב' נטע כושרהגב' נטע כושרהגב' נטע כושרהגב' נטע כושר

כושר סיפרה שהיא יכולה לתמו#  גב' וה� עקב התמיכה הנפשית שהעניקה לו.בנושא הפרנסה 
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דבר שיסייע אביה חוזר לעבוד,  ייתה מעוניינת לראות אתכלכלית במשפחה ברמה מינימאלית ושה

המשפחה. לדבריה אביה משת$ אותה  על מצבה הכלכלי של במקביל יקלו ,שיפור מצבו הנפשיל

והביעה תקווה שמשפחתה תחזור להיות משפחה נורמטיבית  ,בהלי# הטיפולי אותו הוא עובר

  כשהייתה. 

  

  טיעוני הצדדי� לעונש

  

חודשי מאסר,  �18ל 6עתר לקביעת מתח� עונשי הנע בי�  , עו"ד מורדו#,ב"כ המאשימה  .9

חודשי�  6כאשר עתר למק� את הנאש� בר$ התחתו� של המתח�, עד כדי ריצוי עונש מאסר של 

הטעמי� לעמדה  , צו מבח� למש# שנתיי� וחצי, מאסר על תנאי וקנס.רותבדר# של עבודות שי

על שאלה משפטית בלבד, המלצת שירות  העובדה שהמשפט נוהלשהוצגה הינ� העדר עבר פלילי, 

ת בהחזקת חומר תועבה, בינונית לביצוע עבירות מי� שאינ� כרוכו�המבח�, הערכת מסוכנות נמוכה

 ,לגבי חומרת מעשיובמהל# הטיפול  הנאש� ווית הראיה שלזינוי שהתמדת הנאש� בטיפול בו החל, 

אינה  על א$ שתופעת הפדופילה הממוחשבתעוד ציי� ש והאמפטיה שהחל לחוש כלפי הקורבנות.

.�לפיכ# הער# החברתי  מגלמת פגיעה ישירה בקטיני�, הרי שהיא מגלמת פגיעה עקיפה וחמורה בה

ל אות� קטיני� מפני מעשי� אלו. לדבריו, מדינת ישראל שנפגע הינו הצור# לשמור על ביטחונ� ש

  לוקחת חלק במאבק הגלובלי למניעת מעשי� אלה ורואה בו חשיבות רבה.

  

10.  �וטע�  ,לא חלק עקרונית על המתח� העונשי לו עתרה המאשימה , עו"ד נהרי,ב"כ הנאש

�זאת סבר שבמקרה זה  שעליו לנוע בי� מספר חודשי מאסר בעבודות שירות לבי� מאסר בפועל. ע

.�לדבריו, בניגוד למקרי� אחרי�, הנאש� לא יז� שיחות ע�  יש לחרוג ממתח� זה מטעמי שיקו

משתמשי� אחרי� ולא פרס� את התכני� באתרי� שוני�. אשר לנסיבות שהביאו את הנאש� לבצע 

לדבריו , כאשר , ולקווי אישיותו של הנאש�את המעשי� הפנה ב"כ הנאש� לדוח הערכת המסכנות

עוד הוסי$ שהנאש� הורתע  היה מדובר בבריחה של הנאש� מהתמודדות ע� קשיי� שוני� בחייו.

 �מאוד מההלי# הפלילי שהתנהל נגדו, לא השתמש מאז המקרה במרשתת והקפיד לשמור על התנאי

.�  המגבילי

  חודשי� ומכא� שאי� מדובר רק בפוטנציאל טיפולי. �8הנאש� משולב בטיפול מזה כ
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וירטואלי לבי� ולדבריו, הנאש� לא חצה את הקו המפריד בי� עבירות המי� שבוצעו במרחב ה

מדובר באד� שהצטיי� עד כה בכל אשר עשה, נטל אחריות המבוצעות בעול� האמתי. עבירות מי� 

  בעקבות האירוע.6ִי5ש כה משפחתית, שא$ עבר יעל מעשיו, בעל תמ

י� הנובעי� בי� היתר מהעובדה שהנאש� כלכלישיי� בק נתונה משפחתו של הנאש�ש עוד ציי�

  הושעה מעבדותו.

  

הנאש� ניצל את זכות המילה האחרונה לצור# הבעת חרטה על מעשיו, סיפר שחש בושה   .11

ושהוא לוקח אחריות על שעשה. לדבריו ההלי# השיקומי בו החל מסייע לו ונות� לו כלי� להתמודד 

ד בעבר. הנאש� ביקש לשק� את חייו ולחזור לחיי� בריאי� ע� מצבי� בחיי� עמ� לא ידע להתמוד

ונורמטיביי�. לדבריו משפחתו סבלה בי� היתר מפרסומי� שוני� באמצעי התקשרות והוא איבד את 

  מקו� עבודתו.

  

  קביעת מתח� העונש ההול�

  

הול� נגזר מהערכי� החברתיי� שנפגעו, ממידת הפגיעה בה�, מנסיבות מתח� העונש ה  .12

  העבירה ומרמת הענישה הנוהגת. יצועב

אינה מגלמת פגיעה  אכ�ות של החזקה ופרסו� ברשת של חומר תועבה אסור ובו דמות קטיני� עביר

או  הפדופילי תוכ�ה נישצרכ על א$ העובדה, אול�ו .ישירה בקטיני�, אלא פוגעת בה� בדר# עקיפה

מתרומת� לעידוד צריכת חומרי� אי� להתעל� עדי� ", ה�בקטיני� "במו ידי י�פוגע �אינ י�מפיצה

בדר# של ניצול, על ידי מחוללי התעשייה ביא לפגיעה חמורה בקטיני� נוספי� באופ� שמ מסוג זה

  השפלה, שלילת חופש הבחירה ורצח התמימות. ,אינוס

ענבר מור  3890/09ברע"פ  א' א' לויהשופט עמד  ורבנות בסוג זה של עבירותעל הפגיעה בק

  :3, פסקה )17.5.2009(נ' מדינת ישראל 

        

החזקת פרסו� החזקת פרסו� החזקת פרסו� החזקת פרסו�     ––––התכלית המונחת בבסיס העבירה בה הורשע המבקש התכלית המונחת בבסיס העבירה בה הורשע המבקש התכלית המונחת בבסיס העבירה בה הורשע המבקש התכלית המונחת בבסיס העבירה בה הורשע המבקש """"

היא בראש ובראשונה מיגור התופעה החמורה היא בראש ובראשונה מיגור התופעה החמורה היא בראש ובראשונה מיגור התופעה החמורה היא בראש ובראשונה מיגור התופעה החמורה     ––––תועבה ובו דמותו של קטי� תועבה ובו דמותו של קטי� תועבה ובו דמותו של קטי� תועבה ובו דמותו של קטי� 

של התעללות מינית בקטיני�. סיווגה כ"עוו�" אינו משנה מ� החומרה של התעללות מינית בקטיני�. סיווגה כ"עוו�" אינו משנה מ� החומרה של התעללות מינית בקטיני�. סיווגה כ"עוו�" אינו משנה מ� החומרה של התעללות מינית בקטיני�. סיווגה כ"עוו�" אינו משנה מ� החומרה 

 �המבקש לעידוד המבקש לעידוד המבקש לעידוד המבקש לעידוד המיוחסת לעבירה זו, וא$ לא מ� העובדה כי במעשיו תר� המיוחסת לעבירה זו, וא$ לא מ� העובדה כי במעשיו תר� המיוחסת לעבירה זו, וא$ לא מ� העובדה כי במעשיו תר� המיוחסת לעבירה זו, וא$ לא מ� העובדה כי במעשיו תר

התופעה, ג� א� בעקיפי�. אדרבא, העבירה בה הורשע המבקש נועדה לטפל התופעה, ג� א� בעקיפי�. אדרבא, העבירה בה הורשע המבקש נועדה לטפל התופעה, ג� א� בעקיפי�. אדרבא, העבירה בה הורשע המבקש נועדה לטפל התופעה, ג� א� בעקיפי�. אדרבא, העבירה בה הורשע המבקש נועדה לטפל 
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בדיוק במקרי� בה� הפגיעה הנגרמת לקטיני� איננה ישירה, אלא כזו בדיוק במקרי� בה� הפגיעה הנגרמת לקטיני� איננה ישירה, אלא כזו בדיוק במקרי� בה� הפגיעה הנגרמת לקטיני� איננה ישירה, אלא כזו בדיוק במקרי� בה� הפגיעה הנגרמת לקטיני� איננה ישירה, אלא כזו 

הנגרמת על ידי אלו המחזיקי� ברשות� חומר פדופילי, ובכ# מעודדי� את הנגרמת על ידי אלו המחזיקי� ברשות� חומר פדופילי, ובכ# מעודדי� את הנגרמת על ידי אלו המחזיקי� ברשות� חומר פדופילי, ובכ# מעודדי� את הנגרמת על ידי אלו המחזיקי� ברשות� חומר פדופילי, ובכ# מעודדי� את 

    יצירתו והפצתו. העובדה כי המבקש לא התדרדר לבצע מעשי תועבהיצירתו והפצתו. העובדה כי המבקש לא התדרדר לבצע מעשי תועבהיצירתו והפצתו. העובדה כי המבקש לא התדרדר לבצע מעשי תועבהיצירתו והפצתו. העובדה כי המבקש לא התדרדר לבצע מעשי תועבה

בקטיני� בעצמו, וא$ לא הדיח אחרי� לכ#, אינה מעלה או מורידה, שכ� כל בקטיני� בעצמו, וא$ לא הדיח אחרי� לכ#, אינה מעלה או מורידה, שכ� כל בקטיני� בעצמו, וא$ לא הדיח אחרי� לכ#, אינה מעלה או מורידה, שכ� כל בקטיני� בעצמו, וא$ לא הדיח אחרי� לכ#, אינה מעלה או מורידה, שכ� כל 

ובהחזקתו ובהחזקתו ובהחזקתו ובהחזקתו     ––––עניינה של העבירה בה הורשע הוא בהחזקת חומר התועבה עניינה של העבירה בה הורשע הוא בהחזקת חומר התועבה עניינה של העבירה בה הורשע הוא בהחזקת חומר התועבה עניינה של העבירה בה הורשע הוא בהחזקת חומר התועבה 

בלבד. ג� בטענה לפיה השימוש באות� קבצי� נעשה ברשות הפרט, וכי בלבד. ג� בטענה לפיה השימוש באות� קבצי� נעשה ברשות הפרט, וכי בלבד. ג� בטענה לפיה השימוש באות� קבצי� נעשה ברשות הפרט, וכי בלבד. ג� בטענה לפיה השימוש באות� קבצי� נעשה ברשות הפרט, וכי 

רבי� חוטאי� בכ# מבלי משי�, לא מצאתי ממש, שהרי העבירה כתובה עלי רבי� חוטאי� בכ# מבלי משי�, לא מצאתי ממש, שהרי העבירה כתובה עלי רבי� חוטאי� בכ# מבלי משי�, לא מצאתי ממש, שהרי העבירה כתובה עלי רבי� חוטאי� בכ# מבלי משי�, לא מצאתי ממש, שהרי העבירה כתובה עלי 

וקי� ואי ידיעת החוק, כידוע, אינה פוטרת אד� מהאחריות וקי� ואי ידיעת החוק, כידוע, אינה פוטרת אד� מהאחריות וקי� ואי ידיעת החוק, כידוע, אינה פוטרת אד� מהאחריות וקי� ואי ידיעת החוק, כידוע, אינה פוטרת אד� מהאחריות ספר החספר החספר החספר הח

.�        """"בפלילי�.בפלילי�.בפלילי�.בפלילי

        

באשר על גופ� ונפש� של קטיני� האינטרס לשמור לפיכ# יש לקבוע שהער# החברתי שנפגע הינו 

צריכת את התופעה הפסולה שב צמצ�לאינטרס הציבורי המוגבר וה ,ה�, הנתוני� בסיכו� תמידי

�  .תכני� פדופילי

 �מעשיו של הנאש� נעשו לאור# זמ�, והנאש� היה מודע למספר� הרב של הילדי� המצולמי

 .�, וא$ הפי. כתוצאה מהשימוש הכמות של התכני� הפדופילי� אות� החזיק הנאש�בסרטוני

  דולה ביותר, ומכא� שהפגיעה בער# המוג� הינה גבוהה.הינה ג בתכנת השיתו$,

. על מנת שלא מפורטות בתסקיר שירות המבח� ותהעביר הנסיבות שהובילו את הנאש� לבצע את

,�ר בהכרעת הדי� על רקע נית� לסכ� ולומר שהנאש� התנהל כפי המתוא להיכנס לפרטי� מיותרי

 �משברי, אול�, באותה נשימה יש לדחות כל ניסיו� להצדיק החזקה, לא כל שכ� הפצה, של התכני

.�  הפוגעי

  

        מדיניות הענישה הנוהגתמדיניות הענישה הנוהגתמדיניות הענישה הנוהגתמדיניות הענישה הנוהגת

  

כמעט ואי� מחלוקת בי� הצדדי� בכל הנוגע למתח� העונש ההול�, ומוסכ� א$  למעשה  .13

על א$ האמור, מצאתי נע בי� מספר חודשי מאסר לבי� מאסר בפועל.  מתח�על ב"כ הנאש� שה

   .שהוגשו מטע� הצדדי� מספר פסקי די�לסקור בקצרה 

  

, )13.12.2016( קר נ' מדינת ישראלילרג'פרי ק 29169�05�16בעפ"ג (מרכז)   א.

,�התקבל בחלקו ערעורו של הנאש� שהורשע בעבירות של  שהוגש על ידי שני הצדדי
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החזקה ופרסו� של חומר תועבה אסור שעניינו אלפי תמונות וסרטי� של קטיני� וקטינות 

אות� החזיק הנאש� וא$ הפי. במש# מספר שני�. עונשו של הנאש�  ,בעלי תוכ� פדופילי

זאת בשל הלי# שיקו� מוצלח שעבר. במקביל מאסר בעבודות שירות, חודשי  3הועמד על 

  .חודשי מאסר 6�18אושר מתח� עונשי שנקבע בערכאה הדיונית של 

  

(להל�: עניי�  )6.3.2017(פלוני נ' מדינת ישראל  7997�12�16בע"פ (ת"א)   ב.

שהורשע בביצוע ערעורו של נאש�  דחהנ ,שני הצדדי�מטע� א$ הוא , שהוגש )פלוני

שעניינו תכני� פדופילי� על פני תקופה אסור עבירות של החזקה ופרסו� של חומר תועבה 

 10,000חודשי מאסר בעבודות שירות וקנס בס#  6שני�. על הנאש� נגזר עונש של  3.5של 

ע בערכאה הדיונית של מספר חודשי מאסר בפועל באושר מתח� עונשי שנקבפסק הדי�  .9

חודשי מאסר בפועל  18חודשי מאסר ועד  �6י� על עבירת החזקת תועבה, וחודש 10ועד 

) מצא בית 15.6.2017( פלוני נ' מדינת ישראל 2882/17ברע"פ  על פרסומה והפצתה.

  המשפט העליו� שלא להתערב בפסק הדי�.

  

(להל�: עניי�  )2.3.2014( מדינת ישראל נ' ניב שני 4779�10�13בת"פ (ת"א)   .ג

הורשע הנאש� על יסוד הודאתו בעבירות של החזקת  מטע� המאשימה, , שהוגש)שני

לרבות באמצעות תוכנת חומר תועבה ובריבוי עבירות פרסו� חומר תועבה, 

מהמקרה שלפני, וכ� בעבירה של הפרת בהרבה  קטני�, אול� בהיקפי� מיולהאי

ל הנאש� לאחר שנמצא שהפר איסור להשתמש בטלפו� הנייד או המחשב. ע ,הוראה חוקית

ח� תחודשי מאסר ומ 4�12חודשי מאסר בפועל. נקבע מתח� עונש של  16נגזר עונש של 

סרטי� תו# הפרת הוראה  �5תמונות ו �1200חודשי מאסר על הפצה של כ 9�20נוס$ של 

  חוקית.

  

מדינת ישראל נ' טדי נסתלטשבילי  20746�07�09בעפ"ג (מרכז)   ד.

ל ערעור המדינה על גזר הדי� שנית� לנאש� ), שהוגש מטע� ההגנה, התקב3.1.2010(

שהורשע על יסוד הודאתו בעבירות של פרסו� והחזקת חומר תועבה ונדו� למאסר על תנאי 

פסק הדי� נקבע שעל א$ שמהות ההפצה היא משלוח של מספר תמונות לבתי עסק וקנס. ב
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 �כ"מג�" שעוסקי� בפיתוח, ועל א$ שהתמונות נועדו לשימושו של אסיר ששימש לנאש

  חודשי מאסר בעבודות שירות. 4במהל# ריצוי מאסר, יש להטיל עליו עונש של 

  

, שהוגש מטע� )30.9.2009( מדינת ישראל נ' פלוני 7493/09 (ת"א) בע"פ  ה.

שהורשע במסגרת הסדר טיעו� בעבירות של החזקה ופרסו� של  נגזר על הנאש� ההגנה,

בשונה מהמקרה  ,אול�ו .חומרי תועבה ובו דמות קטיני� עונש של מאסר על תנאי וקנס

באותו מקרה מדובר היה בפרסו� אחד בלבד. בשל נסיבותיו הייחודיות של אותו  שלפנינו,

  תיק לא נית� ללמוד ממנו גזירה שווה לענייננו.

  

), 8.8.2012( אברה� ברקאי נ' מדינת ישראל 1191�04�12"פ (ת"א) בע  ו.

�בעבירות של החזקה  ,לאחר ניהול הלי# הוכחות ,שהוגש מטע� ההגנה, הורשע הנאש

�", Giga Tribe, תו# שימוש בתכנת השיתו$ "ופרסו� של חומרי תועבה ובו דמות קטיני

  ודות שירות.מאסר בעבשנה. על הנאש� נגזר עונש של  �15זאת במש# כ

  

להקל בעונשו של הנאש� בי� היתר בשל העבודה ב"כ הנאש�  בטיעוניו לעונש עתר  .14

האסור בצורה "פאסיבית", זאת להבדיל מנאשמי� אחרי� המורשעי�  תוכ�הנאש� הפי. את הש

, טענה זו האחדטענה זו, זאת ממספר טעמי�. אי� בידי לקבל בעבירה של פרסו� חומר תועבה. 

שנטענה בהלי# ההוכחות, טענה אותה מצאתי  "העדר המודעות"טענת במובני� רבי� למשיקה 

קדימי על א$ האופי הת, השנילהכרעת הדי�).  44�50לדחות במסגרת הכרעת הדי� (ראו פסקאות 

בעבר נגזר דינ� של זאת בשי� לב לעובדה שאיננו תקדימי,  �ישגזר הד, הרי הכרעת הדי�של 

). שני ת לשיתו$ קבצי�, ובכלל זה תוכנת האימיול (ראו למשל עניי�נאשמי� שהשתמשו בתוכנו

הכרעת הדי� ציי� הנאש� בפני שירות המבח� שהיה  לאחרובבחינת למעלה מ� הצור#, , השלישי

מודע לכ# שהורדת� של אלפי הסרטוני� בתוכנת שיתו$ הקבצי� וצפייה בה� מהווי� עבירה על 

קיר לתס 3החוק, "אול� באותה תקופה התייחס לכ# בשוויו� נפש ולא פעל להפסקת מעשיו" (עמ' 

 �ה של בקיומשל הנאש� בה משו� הודאה ), אמירה שנית� לראות 7.10.2018שירות המבח� מיו

.�  מודעות לפסול שבמעשיו במועד ביצוע
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הקבצי� שהוחזקו והופצו על ידי של  � הרבמספרליצוע העבירה, לנסיבות ב בשי� לב  .15

חודשי מאסר לריצוי בדר#  6הנאש� במש# מספר שני�, אני קובע שמתח� העונש ההול� נע בי� 

  ענישה נלווית., לצד מאסר בפועלחודשי  18של עבודות שירות ועד 

  

  וסוגיית החריגה מהמתח� נסיבות שאינ� קשורות לביצוע העבירה

  

עובדה שהנאש� עבד לבמסגרת השיקולי� שאינ� קשורי� לביצוע העבירה נתתי דעתי   .16

נעדר כפי שא$ עולה מהתעודות שהוגשו, לעובדה שהוא , במש# כל השני� לשביעות רצו� מעסיקיו

אותה מגלה הנאש� מודעות האחריות על מעשיו. להערכת שירות המבח�  קבללכ# שו עבר פלילי,

 במש#תמיד ההנאש� השתלב בהלי# טיפולי בו  מצוי. הוא למעשיו מותאמת לשלב הטיפולי בו

מתסקיר שירות המבח�, כמו ג� מדברי יפוליי�, הוא נתר� ממנו. הט �כשנה, ולהערכת הגורמי

  .גור� מרתיעעבורו ווה יהההלי# המשפטי הנאש� ניכר ש

  

שיש נסיבותיו האישיות של הנאש�, הסכי� ב"כ המאשימה, בהגינותו, התחשב במכלול ב  .17

חלקו התחתו� של מתח� העונש ההול�, ובשל כ# ביקש שיוטל עליו בשל הנאש�  למק� את עונשו

חודשי מאסר בעבודות שירות. מנגד ביקש ב"כ הנאש� לחרוג ממתח� העונש ההול�  6עונש של 

 .�  משיקולי שיקו

 הלי# הנאש� עבר בו במצב רק, החוק להוראות בהתא�, אפשרית ההול� העונש ממתח� חריגה

 לנצל נאשמי� לעודד במטרה זאת, ))))לחוקלחוקלחוקלחוק    דדדד40404040    סעי$סעי$סעי$סעי$(((( שישתק� ממש של סיכוי יש כאשר או, שיקומי

  .בחייה� שינוי עריכת לצור# נגד� המתנהל המשפטי ההלי# את

לאחר ששקלתי את דברי הצדדי�, מצאתי שאי� מקו� במקרה זה לחרוג ממתח� העונש ההול�, זאת 

 �כאשר , בעניינו גבוהעל א$ תהלי# השיקו� שעבר הנאש� ועל א# ההערכה שפוטנציאל השיקו

אותו היק$ חומר התועבה בשבאו לידי ביטוי בכמות ו �, כפימעשיהחומרת הטע� המרכזי לכ# הוא 

�חריגה ממתח� העונש לפיכ#,  ., ובשי� לב לתקופה הארוכה בה ביצע את העבירותהפי. הנאש

באינטרס עונש שאינו כולל רכיב ענישתי קונקרטי, תפגע עד כדי הטלת רה ההול� בנסיבות המק

הציבורי יתר על המידה ותביא לפגיעה ממשית ומוחשית בצור# להרתיע משתמשי� ומפיצי� בקרב 

  הציבור הרחב. 
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 על מרכזיותו של שיקול "הרתעת הרבי�" בעבירות מסוג זה עמד בית המשפט המחוזי בתל אביב

אפשרות ביטול הרשעת שעסק בנאמרו במסגרת דיו� הדברי� שעל א$  .)8(פסקה  פלוניבעניי� 

  :יפי� ג� לענייננוה� הנאש�, דומה ש

        

"...בעיד� הנוכחי ביצוע של מעשי� כדוגמת אלה שביצע המערער הוא קל, "...בעיד� הנוכחי ביצוע של מעשי� כדוגמת אלה שביצע המערער הוא קל, "...בעיד� הנוכחי ביצוע של מעשי� כדוגמת אלה שביצע המערער הוא קל, "...בעיד� הנוכחי ביצוע של מעשי� כדוגמת אלה שביצע המערער הוא קל, 

זמי� ונגיש לכל אחד. הקשה אחת על המקלדת יוצרת תוכנה, הקשה נוספת זמי� ונגיש לכל אחד. הקשה אחת על המקלדת יוצרת תוכנה, הקשה נוספת זמי� ונגיש לכל אחד. הקשה אחת על המקלדת יוצרת תוכנה, הקשה נוספת זמי� ונגיש לכל אחד. הקשה אחת על המקלדת יוצרת תוכנה, הקשה נוספת 

, , , , ת של ביצוע העבירותת של ביצוע העבירותת של ביצוע העבירותת של ביצוע העבירותי נסבלי נסבלי נסבלי נסבלתתתתג� יוצרת שיתו$. דווקא משו� הקלות הבלג� יוצרת שיתו$. דווקא משו� הקלות הבלג� יוצרת שיתו$. דווקא משו� הקלות הבלג� יוצרת שיתו$. דווקא משו� הקלות הבל

מ� הראוי שביהמ"ש יאמר את דברו בקול ברור וצלול ויתרו� את חלקו מ� הראוי שביהמ"ש יאמר את דברו בקול ברור וצלול ויתרו� את חלקו מ� הראוי שביהמ"ש יאמר את דברו בקול ברור וצלול ויתרו� את חלקו מ� הראוי שביהמ"ש יאמר את דברו בקול ברור וצלול ויתרו� את חלקו 

לצמצו� הנגע ובמניעת קהלי� נוספי� שייחשפו לחומר תועבה כזה... הצור# לצמצו� הנגע ובמניעת קהלי� נוספי� שייחשפו לחומר תועבה כזה... הצור# לצמצו� הנגע ובמניעת קהלי� נוספי� שייחשפו לחומר תועבה כזה... הצור# לצמצו� הנגע ובמניעת קהלי� נוספי� שייחשפו לחומר תועבה כזה... הצור# 

        בהרתעה במקרה זה הוא שיקול משמעותי, ענייני ומתבקש..."בהרתעה במקרה זה הוא שיקול משמעותי, ענייני ומתבקש..."בהרתעה במקרה זה הוא שיקול משמעותי, ענייני ומתבקש..."בהרתעה במקרה זה הוא שיקול משמעותי, ענייני ומתבקש..."

  

"מעגלי�", הוא טר� סיי� את הטיפול על א$ שהנאש� השתלב בתכנית על כ# יש להוסי$, ש  .18

 דבר נוגע להלי# הטיפולי אותו עוברככל שה ארוכה. נהודיעד זה עבמסגרתו, ודומה שהדר# ל

 ,�שהרוח הנושבת מתסקיר שירות המבח� הינה מעודדת, דבר שא$ הוביל  אי� חולק על כ#הנאש

ו בצו מבח� להעמידו נאש� להמשי# בהלי# השיקומיללהמלצה הסופית של שירות המבח� לאפשר 

לתקופה ארוכה וחריגה של שנתיי� וחצי. ע� זאת, ועל א$ ההמלצה, ג� שירות המבח� סבר שיש 

 �שבית המשפט בדה ועל א$ העעונש קונקרטי בדמות עבודות שירות. במקביל להטיל על הנאש

 ד אחד,מצ האישיות של הנאש� , מצאתי שבאיזו� בי� נסיבותיואינו כפו$ להמלצת שירות המבח�

בפרט כאשר היא עולה בקנה  המלצת שירות המבח� הינה במקומה,, מהצד השני חומרת מעשיוו

 �   במקרי� דומי�.רמת הענישה שנקבעה אחד ע

  

לא נעלמה מעיני בקשת הנאש� ובני משפחתו להתחשב במצבה הכלכלי של המשפחה   .19

עובדת וחלק מהנטל הכלכלי , בפרט כאשר אשת הנאש� לא ולאפשר לנאש� לחזור למעגל העבודה

. אי� ספק שריצוי עונש מאסר, ג� א� בדר# של עבודות שירות של המשפחה רוב. על כתפי בתו

שעל בית המשפט לשקול  אחד מיני רבי� מדובר א# בשיקולע� זאת, תפגע בנאש� ובבני משפחתו. 

, במשפחת הנאש�האפשרית  עונשו של הנאש�. בנסיבות המקרה, ועל א$ הפגיעהבבואו לגזור את 

עליו להידחות מפני האינטרס בנסיבות המקרה שלפני ו ,שיקול מרכזי בגזירת הדי�אי� מדובר ב

  .של הפצת חומר התועבה הציבורי שבמיגור התופעה הפסולה

  ע� זאת, מצאתי להתחשב במצבה הכלכלי של משפחת הנאש� בקביעת גובה הקנס.
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ל מאסר בדר# של עבודות שירות כדי לפגוע בשולי הדברי� אציי� שאי� בהטלת עונש ש  .20

. 2019בו הוא אמור להשתלב החל מחודש מר. בתכנית השיקו�,  "'בשלב "בשילובו של הנאש� ב

 �מחוות דעת הממונה עולה שהממונה מודע לשעות בה� יידרש מהנאש� להגיע לשלושת המפגשי

  השבועיי�, ותכנית העבודה שהוכנה עבורו מותאמת לכ#.

  

  על כ� אני גוזר על הנאש� את העונשי� הבאי�:אשר   .21

  

במפקדת מחוז מרכז. ירצה הנאש�  ואות, בעבודות שירותבעבודות שירותבעבודות שירותבעבודות שירותחודשי� חודשי� חודשי� חודשי�     6666למש# למש# למש# למש# מאסר מאסר מאסר מאסר   א.

 ,תייצב לצור# קליטה והצבה במשרדי הממונה על עבודות השירותלההנאש�  על

  . 08:00לא יאוחר מהשעה  28.3.2019בתארי#  ,מפקדת מחוז מרכז

י העסקה הינ� תנאי� קפדניי� וכל חריגה מהכללי� יכול מובהר לנאש� כי תנא

י� כתלי ויובילו להפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי יתרת התקופה ב

  הכלא.

  

חודשי� אות� לא ירצה הנאש� אלא א� יעבור בתו#  10למש#  מאסר על תנאימאסר על תנאימאסר על תנאימאסר על תנאי  ב.

) 3(ב214 סעי$ מעטללחוק,  214על סעי$ על עבירה שני� מהיו�  3תקופה של 

  לחוק.

  

חודשי� אות� לא ירצה הנאש� אלא א� יעבור בתו#  4למש#  מאסר על תנאימאסר על תנאימאסר על תנאימאסר על תנאי  ג.

  .) לחוק3(ב214לפי סעי$ שני� מהיו� על עבירה  3תקופה של 

  

 .1.5.2019ימי מאסר תמורתו. הקנס ישול� עד ליו�  30או  9 3,000בס#  קנס כספיקנס כספיקנס כספיקנס כספי  ד.

הקשורי� לתיק זה יקוזז לבקשת הנאש�, כל סכו� שהופקד במסגרת תיקי המעצר 

  על חשבו� הקנס, כפו$ לכל מניעה חוקית אחרת, לרבות עיקול.

  

למש# שנתיי� וחצי, במסגרתו תוכ� לנאש� תכנית לשיקו� מונע בהתא� צו מבח� צו מבח� צו מבח� צו מבח�   .ה

, כאשר �2006ד לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מי� תשס"ו�א 20לסעי$ 
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מרכז "מעגלי�", ובכל תכנית אחרת ש� בהלי# הטיפולי בבמהלכ� ימשי# הנא

  שתוכ� על ידי שירות המבח�.

   �מובהר לנאש� שככל שלא יעמוד בתכנית הטיפולית או שלא ישת$ פעולה ע

  שירות המבח�, נית� יהיה להחזיר את עניינו לבית המשפט ולגזור את דינו מחדש.

  

        השירות.השירות.השירות.השירות.    המזכירות תעביר העתק ההחלטה לשירות המבח� ולממונה על עבודותהמזכירות תעביר העתק ההחלטה לשירות המבח� ולממונה על עבודותהמזכירות תעביר העתק ההחלטה לשירות המבח� ולממונה על עבודותהמזכירות תעביר העתק ההחלטה לשירות המבח� ולממונה על עבודות  .22

  

23.  .�לאחר  הטלפוני� שנתפסו יושבו לנאש� �בהסכמת הצדדי�  נית� בזאת צו כללי למוצגי

�  .שיימחקו מה� כל הקבצי

  

        ימי�.ימי�.ימי�.ימי�.    45454545זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו# זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו# זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו# זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו# 

  

 הצדדי$. נוכחות, ב2019ינואר  27, כ"א שבט תשע"טנית� היו$,  

  

              
  

  
  




