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   שופטת שרית זמירה' בפני כב 

  מדינת ישראל  מאשימהה
  

  
  נגד

 

  איתי אשכנזי  םנאשה
  

>#2#<  1 
 2  :נוכחים

 3  ד עדי ערד"כ המאשימה עו"ב

 4  הנאשם בעצמו

 5  ד יהל בן עובד"כ הנאשם עו"ב

  6 

 7 פרוטוקול

  8 

 9  :כ הנאשם"ב

 10אני . לחוק בתי המשפט) 5)(ב(68אני מפנה לסעיף , נבקש בשלב זה לקיים דיון בדלתיים סגורות

 11סבורה כי עניינו של נאשם זה מצדיק הליכה לפנים משורת הדין ואיסור פרסום כל פרט מזהה אודות 

 12הוא מואשם בעבירה של החזקת חומר . דת הזהות שלותמונתו ומספר תעו, הנאשם ובכלל זה שמו

 13זאת , ד בעניינו עולה בבירור כי מדובר ברף הנמוך ביותר של ביצוע עבירה מהסוג הזה"בחווה. תועבה

 14אני חושבת שבתיק הזה . לנוכח היותן של הבנות בגילאים בוגרים למדי באופן יחסי מהסוג הזה

 15בתיק הזה יש . ין פה אבחנה כי זה כורח המציאותא, כדאי לנאשם ולו לאור גילן של הקטינות

 16התביעה מאשרת כי על פניו מדובר , אף אחד לא יכול לדעת בנות כמה הקטינות. מאפיינים מיוחדים

 17הרתעה כללית , הערך המוגן הוא הרתעת הציבור. מדובר ברף העליון, 17 – 12בנערות בגילאי 

 18. ד יכול להשיג את המטרה של האזהרה" פסהעצם פרסום, כאשר מדובר בהרתעה כללית. וספציפית

 19, באיזון הכולל אני סבורה, באשר לצורך הספציפי להזהיר את הציבור מפני הנאשם הספציפי הזה

 20  . קרי היותן של הקורבנות לא קטינות, לאור הנסיבות בהן בוצעה העבירה
>#3#<  21 

 22  החלטה

  23 

 24  .בשלב זה ידחה המשך הדיון בעניינו של הנאשם

 25לפיכך נאות , ש כי מבקשים להודיע על הסדר טיעון אליו הגיעו"מלכתחילה מסרו הצדדים לביהמ

 26מ שלא לעכב "ש להפסיק דיון הוכחות אותו החל בבוקרו של היום באמצע שמיעת הראיות ע"ביהמ

 27  .את הצדדים

 28דמיות משהוברר לי שעניינו של דיון זה עלול להתארך יתר על המידה נוכח טענות מק, יחד עם זאת

 29אינני מוצאת ליתן עדיפות לדיון זה בשלב זה ומוצאת לנכון להורות כי הדיונים , שיש לצדדים
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 1  גזר דין

 2הנאשם שבפני הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב האישום בעבירה של החזקת חומר תועבה אסור 

 3  .1977-ז"התשל, לחוק העונשין) 3ב(214 עבירה לפי סעיף –

  4 

 5ט למחשבו האישי  הוריד הנאשם מאתר אינטרנ13.4.2009על פי עובדות כתב האישום בתאריך 

 6  . תמונות ובהן קטינות בעירום, בביתו

 7החזיק הנאשם במחשבו האישי , עובר לכך,  ובמהלך תקופה שאינה ידועה במדויק14.12.10בתאריך 

 8עשרות סרטוני וידיאו ואלפי תמונות המכילים ברובם קטינות בעירום ובחלקם קטינות , בביתו

 9  .המקיימות יחסי מין

  10 

 11עניינו של הנאשם . כמה בין הצדדים בנוגע לענישה שתוטל על הנאשם הסבשהגומלכתחילה לא 

 12נשלח לקבלת תסקיר מאת שירות המבחן להערכת מסוכנות מטעם המרכז להערכת מסוכנות 

 13  .ולקבלת חוות דעת מהממונה על עבודות השירות

  14 

 15גובשה הסכמה בין הצדדים לפיה עתרו , חוות דעת הממונה והערכת המסוכנות, לכשהגיעו התסקיר

 16 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות 3 כי בית המשפט יגזור על הנאשם ,במשותףהצדדים 

 17והעמדת הנאשם בפיקוח שירות ,  10,000₪התחייבות להימנע מעבירה בסך , מאסר על תנאי, שירות

 18  .  שנהמבחן למשך

  19 

 20כי לנאשם אין הרשעות קודמות וכי זו מעורבותו הראשונה המאשימה ודיעה הבפתח טיעוניה 

 21  .והיחידה בפלילים

 22דגישה את חומרת העבירה המחד ש, כ המאשימה עתרה כי בית המשפט יאמץ את הסדר הטיעון"ב

 23דגישה הך  ומאיד,נוגרפית קטיניםרופעה החמורה של פובה הורשע הנאשם והצורך להוקיע את הת

 24 נפל קורבן לדינמיקה מינית  בילדותושהוא עצמו, את נסיבותיו האישיות המיוחדות של הנאשם

 25בעיקר לעובדה כי ו, לעובדה כי ניהל ומנהל אורח חיים נורמטיבי לחלוטין, מורכבת במשפחה

 26הגורמים המקצועיים מטעם המרכז להערכת מסוכנות מצאו את רמת הסיכון לביצוע עבירות מין 

 27הנאשם מצליח ,  וכיה נמוכה התרשמו כי קיימת הרתעה כתוצאה מההליכים המשפטייםכרמ

 28 עוד הדגישה כי קיימת נכונות לטיפול מצד הנאשם .להימנע כיום מעיסוק בפורנוגרפיה אסורה

 29  .ולפיכך קיים אופק שיקומי

  30 
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 1דות של  את נסיבותיו האישיות המיוח וביקשה להדגישכ המאשימה"כ הנאשם הצטרפה לטיעוני ב"ב

 2 כמו גם  והפנתה לממצאי חוות הדעת, כי מדובר בעבירה הקלה שבעבירות התועבהטענה. הנאשם

 3  . הנאשם אינו סובל מנטיות פדופיליותלפיהם את העובדה כי 

  4 

 5שוקלת אני לחומרה את המשמעות המעשית של תמונות וסרטים , בבואי לגזור את דינו של הנאשם

 6בר בחומר אשר הוכן בהכרח תוך ניצול קשה של ילדים וצרכן מדו. פורנוגרפיים המשלבים קטינים

 7 ומטבע הדברים גם את ניצול , לחומרש את הביקו, בעצם צריכתו,של חומר כזה יוצר או מגביר

 8על , משכך מקובלת עלי העמדה כי יש לנהוג בחומרה עם משתמשי הקצה. הילדים לצורך הפקתו

 9, מנת להרתיעם ולהרתיע משתמשים פוטנציאליים ובכך להביא להפחתת הביקוש לחומר הנורא הזה

 10  . ת חומר התועבהובהכרח להגן על אותם קטינים ולמנוע את הפגיעה בהם תוך ניצולם לצורך הפק

 11והביקוש הוא שמביא ליצורו של אותו , אין ספק כי ההחזקה יוצרת את הביקוש לחומר התועבה

 12  .חומר הפוגע בקטינים ומנצל אותם באופן מחפיר כפי הנראה והעולה מחומר התועבה המצולם

  13 

 14שר בית כללי ואינדיווודאלי כא, הנני סבורה כי בעבירות מסוג זה על הענישה לשאת אופי מרתיע

 15 על פני נסיבותיו המשפט משווה לנגד עיניו באופן נחרץ את טובת הקטינים וההגנה עליהם ומעדיפם

 16  .האישיות של הנאשם שמשקלן בגזירת הדין לא יהא מכריע

  17 

 18ובהודייתו המיידית שיש בה ,  הנני מתחשבת לקולא בעברו הנקי לחלוטין של הנאשם מנגד,עם זאת

 19עוד לוקחת אני בחשבון את . שאת בעונש בגין המעשים האסוריםלשקף קבלת אחריות ונכונות ל

 20ממצאי חוות הדעת של המרכז להערכת מסוכנות ממנה עולה מפורשות כי הגורמים המקצועיים לא 

 21ולא מצאו כי הוא סובל , התרשמו מתכנים אנטי סוציאליים או פסיכופטיים באישיות הנאשם

 22  .מנטיות פדופיליות

  23 

 24אשר ניהל אורח חיים נורמטיבי , בעל משפחה,  קטנים שלושה ילדים ולוהנאשם שבפני נשוי פלוס

 25עם כלשהו בעל משיכה מינית הבפילית מעולם לא ניסה ליצור קשר והגם שהוא , לאורך השנים

 26  . קטינים הן בעולם הוירטואלי והן בעולם האמיתי

 27תנהלים הגורמים המקצועיים מתרשמים כי קיימת הרתעה כתוצאה מההליכים המשפטיים המ

 28  .כנגדו וממליצים לשלבו בטיפול המתאים לצרכיו

  29 

 30גם תסקיר שירות המבחן שהוגש בעניינו של הנאשם מעריך כי שילוב הנאשם בטיפול יש בו להפחית 

 31  . את רמת הסיכון לביצוע עבירות נוספות

  32 
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 1קף  סבורני כי הסדר הטיעון אשר אליו הגיעו הצדדים יש בו לש לחומרה ולקולאבמכלול השיקולים

 2  :ולפיכך אני מאמצת את הסדר הטיעון וגוזרת על הנאשם את העונשים הבאים, את הענישה הראויה

  3 

 4  . שלושה חודשי מאסר בפועל  .1

 5ד הממונה שהוגשה לתיק בית המשפט "המאסר בפועל ירוצה בעבודות שירות בהתאם לחוו

 6  . 14.6.12ביום 

 7 ימים 5 ויועסק במקום ס ברמלה"הנאשם ירצה את עבודות השירות בבית המרקחת בשב

 8  .  וחצי שעות עבודה יומיות8 - בשבוע

 9  . 2.9.12הנאשם יחל בריצוי עבודות השירות ביום 

 10ם יתייצב לצורך קליטה והצבה במועד תחילת ריצוי עבודות השירות במשרדי הממונה הנאש

 11ד "ת, יחידת עבודות השירות,  בכתובת מפקדת מחוז מרכז8:00על עבודות השירות בשעה 

 12  .72100 רמלה 81

  13 

 14 שנים 3חמישה חודשי מאסר על תנאי והנאשם לא ירצה עונש זה אלא אם כן יעבור בתוך   .2

 15  .ירה בה הורשעמהיום על העב

  16 

 17שלא לעבור על העבירה בה הורשע בתוך  ₪ 10,000הנאשם יחתום על התחייבות בסך   .3

 18  .  יום30אי חתימה על ההתחייבות תגרור מאסרו של הנאשם למשך . שנתיים מהיום

  19 

 20 חודשים מהיום בתנאי שילובו 12אני מעמידה את הנאשם בפיקוח שירות המבחן למשך   .4

 21  . שירות המבחןבטיפול בהתאם להמלצת

  22 

 23בית המשפט מבהיר לנאשם כי כל חריגה מכללי תנאי העסקה של הממונה על עבודות השירות יהא 

 24  .בה להביא להפסקת עבודות השירות ולריצוי העונש במאסר ממש

  25 

 26  . המזכירות תשלח העתק גזר הדין לממונה על עבודות השירות

 27  . המזכירות תשלח העתק גזר הדין לשירות המבחן

 28  .  ואצל הממונהאשם תוודא קבלת גזר הדין בשירות המבחןכ הנ"ב
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 1מחשבו האישי של הנאשם יוחזר לו לאחר שימחקו ממנו הקבצים , הדיסקיםניתן בזאת צו להשמדת 

 2  .האסורים

  3 

 4  .  יום מהיום45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 
>#10#<  5 

  6 

 7   . במעמד הנוכחים01/07/2012, ב"א תמוז תשע"י היום ן והודענית

  8 

  

  שופטת, זמיר שרית

  9 




