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  עידו דרויא�  שופטכב' ה פני ב

  
 

  מדינת ישראל בעניי�:

  מאשימהה  ע"י ב"כ עו"ד מאיה בש  

    
  נגד

 

   זאב בוידק  

 נאשמי�ה  ע"י ב"כ עו"ד עדי קידר  

 

  גזר די�

  

 28.2.13והורשע ביו� בכתב אישו� מתוק� הסכמה עונשית, הודה הנאש�  במסגרת הסדר דיוני, ללא

  בביצוע עבירות אלו:

לחוק  25) יחד ע� סעי� 3(א)(345(א) בנסיבות סעי� 348ניסיו� למעשה מגונה, לפי סעי�   א.

  ;1977)העונשי�, תשל"ז

יעת הטרדה (א) לחוק למנ5)(א) יחד ע� סעי� 6(א)(3ניסיו� להטרדה מינית, לפי סעיפי�   ב.

  לחוק העונשי� הנ"ל; 25, יחד ע� סעי� 1988)מינית, תשנ"ח

(א) לחוק 5)(א) יחד ע� סעי� 6(א)(3, לפי סעיפי� 15הטרדה מינית של קטינה מתחת לגיל   ג.

  למניעת הטרדה מינית;

  

בהתא� להסדר הדיוני התקבלו בעניינו של הנאש� תסקיר שירות המבח� ודו"ח המרכז להערכת 

  מינית.מסוכנות 

  

  המעשי� בה� הורשע הנאש�:

  

בהטרדה מינית של קטינה מתחת  ,1979, יליד הורשע הנאש� ,באישו� השני, המוקד� יותר בזמ�

  :2010אירועי� במהל� שנת  , בגי� מספר15לגיל 

, באתר צ'ט ובאמצעות תוכנת מסנג'ר, החל לנהל אתה 9.10.95אז, ילידת  14הנאש� פנה לילדה כבת 

שיגר לילדה  הקשר �ובמהל ,בות ("שיחות") באמצעות האינטרנט והתוכנה הנ"לקשר של התכת

, שיגר 22.4.10)מספר התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני, לרבות לגבי יחסי מי�. באחת הפעמי�, ב

  לילדה את המסר הבא:

ספרי לי אי� את נראית... ציצי� כבר יש? ... בכלל נשמע כמו כוסית קטנה 

ל� ניסיו� ע� בני� במשהו? מה מסקר� לעשות עוד? על מה את ושווה... יש 
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אוהבת לפנטז? ... אז אוננת בזמ� השיחה? את לא מאוננת? ... אולי צריכה מורה 

  הו ע� ניסיו�...או מדרי� שילמדו אות�... מיש

  

  פע� אחת ג� שוחח הנאש� ע� הילדה בטלפו�.בנוס�, 

  

מויה שהתחזתה באתרי� ובחדרי צ'ט שוני� לילדה הראשו� מתייחס לפעילות של שוטרת סהאישו� 

", כדי ללכוד פדופילי�. הסוכנת הונחתה שלא ליזו� קשר 13בש� נועה שכינויה "נועה  13בת 

מיוזמתה ולהשיב לפניות של גברי� מבוגרי�, עימ� היה עליה לשת� פעולה בשיחות ועד הסכמה 

  לפגישה פני� אל פני�. 

 13פנה לסוכנת, שהתחזתה כאמור כילדה בת  –יה "שרירי בילדה" משמעי ה) שכינויו החד –הנאש� 

וא� שלחה לנאש� תמונות של ילדה, ובעשרות הזדמנויות שונות "שוחח" איתה (למעשה, התכתב 

אלו שיגר הנאש� לסוכנת התייחסויות והצעות חוזרות באמצעות אתר צ'ט ומסנג'ר). במהל� שיחות 

  בעלות אופי מיני, דוגמת זו:

את זורמת? ... יש ל� ניסיו� כלשהו ע� בני�? בקטע המיני... נשיקות... 

להתמזמז... מסקר� אות� להתנסות בעוד דברי�? .... ירידות זה מה שנקרא 

סקס אוראלי... שהב� מלקק לבחורה את יודעת איפה... והבת באותו אופ� 

בגילי... מלקקת ומוצצת לו את ה...? היית יכולה לדמיי� את עצמ� ע� מישהו 

כמו של מורה ותלמידה... אז זה כמו ללמד אות� מה לעשות... אי� את מרגישה 

  לגבי פגישה? תשתפי איתי פעולה? בנשיקות? נגיעות? ירידות? 

  

  הנאש� הדרי� את הסוכנת כיצד לשמור את הקשר ביניה� בסוד ולמחוק את תצלומיו ששלח לה. 

  

שלא היה כ ,ילדהדירת סבתה של ה השכביכול היתמפגש בדירה, "הילדה" ע�  לבסו� קבע הנאש�

, בחופשת חנוכה, הגיע הנאש� לדירה למפגש המתוכנ� ובכיסו קונדומי�. 5.12.10ביו�  בדירה איש.

  ידי המשטרה.)הופסק המפגש על –לאחר חילופי דברי� בינו לבי� שוטרת שנראתה כילדה 

  

  מתח� הענישה ההול�, לאישו� השני: –נסיבות העבירה 

  

לחוק למניעת הטרדה מינית מצהיר מפורשות על מטרת החוק, ובכ� מבהיר מה ה� הערכי�  1עי� ס

  עליה� מג� החוק:

חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להג� על כבודו של אד�, על חירותו על 

  פרטיותו, וכדי לקד� שוויו� בי� המיני�.

  

  דו של האד�, חירותו ופרטיותו. הערכי� המוגני� הרלוונטיי� לענייננו ה� הגנה על כבו
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הקבועה בחוק אינה מתייחדת בענישה מחמירה  15העבירה של הטרדה מינית של קטי� מתחת לגיל 

ביחס לעבירה הכללית של הטרדה מינית (שאיננה סחיטה מינית או מעשה מגונה), באופ� חריג 

ע הוא קטי�. העבירה , המתבטאת בענישה מחמירה במיוחד כשהנפגלגישת המחוקק בחוק העונשי�

ה אינה כוללת בי� , העביר15)(א) לחוק מתייחדת בכ� שכשהנפגע הוא מתחת לגיל 6(א)(3שבסעי� 

יסודותיה את הדרישה שהילד יפגי� העדר עניי� בהצעות או התייחסויות מיניות. מכא� נית� להבי� כי 

י� שמטבע הדברי� המחוקק ביקש להגביר את ההגנה על הערכי� שבבסיס החוק, כשמדובר בילד

פגיעי� יותר ומתקשי� יותר להציב לפוגע גבולות או א� למנוע ממנו להמשי� בהתייחסויות 

מול מבוגר )המיניות. פגיעות� היתירה של הילדי� נובעת מחולשת� הברורה, מכל היבט שהוא, אל

נחוש, מתמימות� ומחוסר יכולת� הנפשית והחברתית להבי� את משמעות� המלאה של 

  סויות מיניות ולהתגונ� מפניה�. התייח

  

ג� כאשר אי�  –מצויה בקצהו העליו� של סול� הערכי� החברתי ולפיכ� של קטיני� הבטחת שלומ� 

עונש מקסימלי מוגדל צמוד לעבירה הקונקרטית, יש לתת משקל מחמיר לעצ� קטינותה של הנפגעת 

  ) ).2012( נ' מ.י. אטקישייב 8529/11לפסק הדי� בע"פ  9(והשוו למשל לאמור בסעי� 

  

", בנסיבות מעוררות חרדה של "טור� ברשת טות ביותרבמקרה דנ� מדובר בהתייחסויות בו

  ל ילדות וילדי� בכל מקו� ובכל שעה:עהמדירות שינה מעיני הורי� רבי� ושדומותיה� מאיימות 

), בפנינו מסוכנות מסוג חדש, שקשה מאוד 2013( פלוני נ' מ.י. 2065/13כפי שאמר הש' עמית בבש"פ 

להתגונ� מפניה. א� בעבר יכול היה הורה לשמור על ילדו שלא יסתובב לבדו במקומות מסוכני� או 

בשעות חשכה, עתה מתקשה ההורה להג� על ילדיו כשהסכנה אורבת לילד בחדרו, במחשבו או מתו� 

  הטלפו� החכ� שלו. 

לטורפי� מסוג חדש, שלא היו מעיזי� וקלות הקשר שבה בנוס�, קוראת האנונימיות של הרשת 

חובות בעבר. טורפי� אלו פוגעי� בסתר, כביכול ללא כל סיכו� מצד�, בשדות לצאת ולצוד טרפ� בר

  יעודיי� לשיחות, הרבי� לאי� ספור.יהציד הנרחבי� של האתרי� והתוכנות ה

  

אויות בוטות וקשות, שהנזק הנפשי הפוטנציאלי בה� לילדה הינו רב. במקרה דנ�, מדובר בהתבט

מותא� לחלוטי� )חשיפתה לתכני� קשי� מעי� אלו שהובאו לעיל מדברי הנאש�, באופ� גס ובלתי

לגילה של הילדה, אינו מצרי� הרחבה לעניי� פוטנציאל הנזק. בכ� די כדי להדגיש את חומרת 

  קונקרטי.)כל ראיה בדבר נזק ממשי המעשי�, הג� שבמקרה דנ� לא הובאה

  

מהאישו� הראשו� כי לא מדבריו לעיל וג� מעשיו של הנאש� בוצעו באופ� חוזר ומתוכנ�, ויש ללמוד 

פעמית" אלא בפעולתו של טור� לכל דבר, המוש� ומפתה את קורבנו החל )ובר ב"מעידה חדמד

  י�... ע� ניסיו�".בהתייחסויות מחמיאות לגופה ועד לרמיזה לצור� ב"מורה או מדר
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. קביעה זו , שאינה מגיעה כדי פדופיליהמניעי הנאש� לביצוע העבירה היו משיכה מינית לנערות

נסמכת על מעשיו בשני האישומי� בה� הורשע, על התסקיר ועל דו"ח המרכז להערכת מסוכנות 

" מסויג מבהיר את שנאמר באופ� "מדעימינית. בקביעה זו שולל אני את עמדת הנאש� עצמו ו

  בדו"ח.

  

בבתי  2011)2008תנו בשני� יפסיקה המתייחסת באופ� ישיר לתופעה זו נדירה למדי. פסקי הדי� שנ

משפט השלו� התייחסו בעיקר למקרי� שנחשפו באמצעות פעולת� של גופי תקשורת, תו� גינוי 

מו מרבית התיקי� הסתיי –גור� של "שפיטה בתקשורת" והקלות משמעותיות בעונש עקב כ� 

בענישה של עבודות שירות או א� מאסרי� מותני� בלבד, ג� כשבוצעו עבירות קשות מהעבירה דנ�. 

הובנה כהלכה התופעה, על היקפיה ונזקיה, ואני מוצא כי לא נית� לגזור  לומר כי אז ג� טר�יש 

  לעניי� מתח� הענישה ההול�. נתוני� ממשיי� מפסיקות אלו ישירות 

  

) סקר בית המשפט המחוזי בהרחבה את מדדי הענישה 2013( .י. נ' נועמ�מ 131/12בתפ"ח (מרכז) 

י� שלושה חדשי בהשוני� וקבע כי מתח� העונש ההול� בגי� עבירה אחת דוגמת העבירה דנ� נע 

מאסר (שיכול וירוצו בעבודות שירות) לבי� שמונה חודשי מאסר בפועל. חברי הש' שגיא, ס"נ, קבע 

בי� חודשיי� מאסר (שיכול וירוצו בעבירות שירות) לבי� שנת מאסר בתיק דומה מתח� עונשי של 

  .)2012( מ.י. נ' רומא� 8313/07בפועל (ת"פ 

  

במקרה זה  –לקולא, כפי שנעשה במקרי� אחרי�, יש לקחת בחשבו� את העובדה שהנאש� לא ניסה 

  דאי שלא נפגש ע� הקטינה.ו"לחתור למגע" ובו –

  

בשקלול� של דברי�, בהמש� לקו הפסיקה שהבאתי ושמאז� כהלכה בי� הערכי� השוני�, 

ובהתייחס לנסיבות הקונקרטיות של מעשי העבירה דנ�, אני קובע כי מתח� העונש ההול� לגבי כל 

מעשה ממעשי הנאש� הינו בי� חודשיי� מאסר (שיכול וירוצו בעבודות שירות) לבי� שנת מאסר 

  בפועל. 

  

  מתח� הענישה ההול�, לאישו� הראשו�: –העבירה  נסיבות

  

מקרה זה חמור פי כמה מהמקרה המפורט באישו� השני, שכ� הנאש� יז� מגע ע� "הילדה" וא� 

כא� עבר הנאש� כבחלו� זוועות מהעול� , כשבכיסו קונדומי�. "מוכ� לפעולה" הגיע למפגש

  ע בגו� ולא רק בנפש.הוירטואלי והתגש� בעול� האמיתי כמי שמוכ� להשחית ולפגו
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  אדגיש ואומר כבר עתה:

לעובדה שמדובר במעשי ניסיו� בלבד משקל מקל, לפי הלכה ותיקה ובהתא� לחוש הצדק האנושי 

זאת, משקל זה יהא מוגבל לנוכח נכונותו המופגנת של הנאש� להתמיד בתוכניתו )המקובל. ע�

  ביצוע, שנכשל שלא מרצונו.)השפלה ועד כדי כמעט

  

לערכי� שנפגעו ממעשי הנאש� ביחס לעבירות ההטרדה המינית (ניסיו�), נסקרו הללו לעיל באשר 

  לעניי� האישו� השני.

  

 6269/99לעניי� הערכי� שנפגעו ממעשי הנאש� ביחס לעבירות המעשה המגונה (ניסיו�), אפנה לע"פ 

  , ש� נאמר:507, 496) 2), פ"ד נה(2001(פלוני נ' מ.י. 

לבצע מעשה מגונה בצור� להג� על שלמות גופו, צנעת  מקור האיסור הפלילי

פרטיותו וכבודו של האד�. זכותו של אד� באשר הוא להגנה מפני פגיעה בגופו 

ובכבודו כמו ג� זכותו לפרטיות ולצנעת חייו הוכרו כזכויות יסוד... ער� ההגנה על 

ה מגונה זכותו של אד� לצנעת גופו עומד ג� ברקע האיסור הפלילי כל ביצוע מעש

יסוד של הנפגע להגנה "משקל נוכח הפגיעה הכרוכה בו בזכות" והוא נושא מימד רב

  על גופו וכבודו.

  

פלוני נ'  6255/03אלו הערכי� המוגני� בעבירה זו, כפי שנאמר ג� בפסיקה עוקבת, וראו למשל ע"פ 

  ש' ג'וברא�.  לדברי ה 13) בסעי� 2011(פלוני נ' מ.י.  9603/09ובע"פ  18) בסעי� 2005( מ.י.

  

מאוד כובד משקל� של ערכי� אלו. חומרה מיוחדת )כשעבירה זו מבוצעת בקטי� או קטינה, גדל עד

זו שבפגיעה מינית בקטיני� משתקפת קוד� כל באבחנות הענישתיות החדות שער� המחוקק בי� 

רי לצד פגיעות מיניות בבגירי� לבי� פגיעות מיניות בקטיני�. העובדה שהמחוקק קבע עונש מזע

דר� החמרת )שאת את כוונתו להדגיש את משקל� של הערכי� המוגני� על)עבירה זו משק� ביתר

  הענישה. 

  

המדיניות הענישתית שמכתיב בית המשפט העליו� מחמירה ומשקפת את משקל� של ערכי� אלו, 

  הנ"ל:אטקישייב ניי� לפסק הדי� בע 9כפי שנאמר פעמי� רבות וראו למשל בסעי� 

ברתית והמוסרית המרכזית הטמונה בבסיס דיני העונשי� היא להג� על התכלית הח

ערכי החברה שמופרי� על ידי התנהגות המוגדרת כפלילית. שלומ� של הקטיני� 

חסרי הישע מדורג בחווקי� הגבוהי� של הסול�. העונשי� שבית המשפט גוזר על 

�להרתיע  נאשמי� צריכי� לשק# את סלידתה של החברה מהפגיעה בקטי� והצור

  .י�יעברייני� פוטנציאל
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  עוקבת בדר� כלל אחרי הנחייה ענישתית זו1 ג� הענישה הנוהגת

  

חומרת� של הנזקי� הפוטנציאליי�, הפיזיי� א� בעיקר הנפשיי�, נדונה פעמי� רבות בפסיקה, 

  . , ואי� צור� להרחיב)2012( פלוני נ' מ.י. 4054/11וראו למשל ע"פ 

  

הדברי� שנאמרו לעיל על הסכנה המיוחדת הנובעת מטורפי� ברשת יפי� ג� לכא�, ובפרט לעבירה 

  של ניסיו� לבצע מעשה מגונה. 

  

בנסיבות הקונקרטיות של המקרה דנ�, יש לקבוע כי ביחס לעבירות החוזרות של ניסיו� להטריד 

תנאי וקנס לבי� )מינית, מתח� העונש ההול� לגבי כל מעשה ממעשי הנאש� הינו בי� מאסר על

  שמונה חודשי מאסר בפועל. 

  

ה חודשי לוש� נע בי� ש, מתח� העונש ההולבנסיבות אלו ביחס לעבירה של ניסיו� לבצע מעשה מגונה

  חודשי מאסר בפועל.  18מאסר (שיכול וירוצו בעבודות שירות) לבי� 

  

  אי� מקו� לחרוג ממתחמי הענישה: –שיקולי שיקו� 

  

דו"ח המרכז להערכת מסוכנות ו 27.8.13בפרק זה הסתמכתי בעיקר על תסקיר שירות המבח� מיו� 

  . 3.7.13פסיכולוג דוד דר מיו� מכתבו של ה. כ� התייחסתי ל 11.8.13מינית מיו� 

  

. הנאש� ניהל אורח חיי� תקי� , נטול עבר פלילי, גרוש ולו ילד כב� שנתיי� וחצי34הנאש� כב� 

הוא עובד מוער� בחברה להנדסה אזרחית, כגיאולוג וכמנהל פרויקטי�  2005ונורמטיבי ומאז שנת 

� שהיתה "טריגר" במערכת יחסי� ]. הנאש� התגרש לאחר הסתבכותו זו בפלילי1שוני� [מוצג הע/

בליבו א� מנהל אורח חיי� רגיל ומצבו הבריאותי טוב [מוצג בעבר מדורדרת ע� אשתו. הנאש� לקה 

  ].3הע/

  

לאחר חשיפת המעשי� פנה הנאש� לטיפול פסיכולוגי בו התמיד, אול� שירות המבח� והמרכז 

נטייה הפוגענית המתגלה להערכת מסוכנות התרשמו כי הנאש� נמנע מלכוו� את הטיפול ל

מהמעשי� וא� אמר במפורש כי אינו זקוק לטיפול ייעודי בעברייני מי�. עיו� במכתבו של הפסיכולוג 

] מעלה תמיהות קשות לגבי העדר התייחסות טיפולית מעמיקה למעשי� אות� ביצע הנאש�. 2[עה/

בשיפוט" שלא נבע מצור� הפסיכולוג שגה חמורות, עובדתית, כאשר קבע שמדובר ב"ליקוי חד פעמי 

בסיפוק מיני אלא מצור� ב"תכנית מילוט מאופציה זוגית מדכאת". אניח לטובת הפסיכולוג הנכבד 

כ� סמ� את דבריו חסרי הבסיס: עובדות כתב )כי קיבל נתוני� עובדתיי� שגויי� מהנאש� ועל
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בניסיו� להביא לכלל ששיא� בשני קורבנות, האישו� מלמדות על מעשי� חוזרי� ונשני�, מתוכנני�, 

  מעשה את תכנית הפיתוי. 

כטיפול "רגיל"  –ברור שהפסיכולוג הנכבד איננו מומחה לטיפול בעברייני מי�, והטיפול אכ� התמקד 

לא בכדי  בניסיו� "לחבר את הנאש� לרגשותיו" ולאפשר לו כ� חיי� מספקי� ומאושרי� יותר. –

  נמנעו עורכי הדו"ח וקצינת המבח� מלהסתמ� על מכתב זה, שהיה בפניה�. 

  

דו"ח האבחו� מפורט ביותר, והתסקיר נסמ� בחלקו על מסקנותיו. נמצא, כי הנאש� נוטל אחריות 

פורמאלית בלבד על המעשי� וא� מגיע כדי הצגת עצמו כקורב� שנפל למלכודת ומייחס לילדה את 

מיניי� [תסקיר, פסקה שניה לעמוד השני]. הנאש� לא גילה כל אמפטיה לילדה ייזו� התכני� ה

ושלל אפשרות לנזק. עורכי הדו"ח התרשמו מקיומ� של עיוותי� מחשבתיי� האופייניי� לעברייני 

מי�, לרבות תירוצי� שוני� המסייעי� לו להכחיש את הבעייתיות בהתנהגותו ואת הסכנה בנטייה 

א נית� לומר כי הנאש� הינו פדופיל, אול� הוא נמש� ג� לנערות מתבגרות. המתגלה ממנה. אמנ�, ל

המסקנה הסופית אליה הגיעו עורכי הדו"ח וג� קצינת המבח� היא, שמצד הנאש� נשקפת מסוכנות 

  נמוכה להישנות� של עבירות מי�. )בינונית

  

הסיכו�, וכאמור נטול הנאש� עצמו משוכנע כי כבר אינו מסוכ�, מגלה תובנה חלקית מאוד לגורמי 

עודי בעברייני מי� א� מכחיש את הצור� בכ� ואינו יאמפטיה לילדה הנפגעת. הנאש� זקוק לטיפול י

אירוע שמקורו הנאש� הצליח לשכנע ג� את משפחתו וסביבתו הקרובה כי מדובר ב מעוניי� בכ�.

  ."טעות"ב

  

אשונית ביותר" והמליצה על וסיפה כי הנאש� החל בתהלי� התבוננות פנימית "רהמבח� הקצינת 

שילובו בקבוצה טיפולית ייעודית לעברייני מי�, לצד עונש של עבודות שירות לכל היותר. המלצה זו 

אינה תואמת כלל את העובדות והמסקנות שהובאו בדו"ח ובתסקיר, לרבות חוסר רצונו של הנאש� 

  בטיפול שכזה.

  

האופק השיקומי של הנאש� מוגבל למדי, לנוכח כל האמור נותרת מסקנה אפשרית אחת, ולפיה 

עבירות ביצוע נמוכה להוביל ל)בשלב זה, בכל הנוגע בטיפול בגורמי הסיכו� המאיימי� ברמה בינונית

מי� נוספות. ודאי, שבמצב שכזה לא יכולי� שיקולי השיקו� להכריע את הכ�, לגבור על עקרו� 

  ההלימה, ולהוביל לחריגה ממתח� העונש ההול�.
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  :עונש כולל –במתחמי�  ת העונשקביע

  

נאש� )הנאש� ומשפחתו עתידי� להיפגע מעונש, ובוודאי מעונש מאסר, כמו כל נאש� וכל משפחת

אחר במצבו, ללא כל נסיבות מיוחדות. אי� ספק, כי הנאש� עתיד להיפגע ממאסר ראשו� וממפגשו 

  הנאש� ואמנע מהטלת קנס. ע� אוכלוסיית עברייני�, לראשונה בחייו. אתחשב בפגיעה זו במשפחת

  

הנאש� נטל כאמור אחריות פורמאלית בלבד ואינו מביע כל אמפטיה לקורב� או הבנה למשמעות 

  האמיתית של מעשיו.

  

  יש להתחשב בשני אלו: , בעלי משקל רב,כשיקולי� מרכזיי� לקולא

  ורה;ודאי שהיתה קשה עבוהודיית הנאש�, שחסכה בי� היתר את הצור� בהעדת הילדה, ש  א.

עברו הנקי של הנאש� ואורח חייו הנורמטיבי, כפי שהשתק� בתסקירי� ובמכתב המעסיק,   ב.

  ;1הע/

  

  עוד יש לתת משקל מסוי� ג� להירתמותו של הנאש� לטיפול פסיכולוגי, כמפורט לעיל.

  

ריבויי� של המעשי�,  –הנסיבות לחומרה שנמנו לעיל, א� בראש ובראשונה נסיבות המעשי� עצמ� 

התמדה, תכנו�, פגיעה בקורב� אחד וניסיו� פגיעה בקורב� שני, מהל� הפיתוי, הפעולה  חזרה,

"המקצוענית" שבהנחיה להסתיר ולהשמיד כל ראיה מקשרת לנאש�, התכני� הבוטי� והקשי�, 

, שאלמלא שיקולי הקולא משיתהנכונות לבצע בפועל את זממו, כל אלה מחייבי� ענישה מ –ולבסו� 

של  תחתו�)נראה אפוא, כי ראוי שעונשו של הנאש� יוטל בשליש האמצעי ותר.היתה קשה הרבה י

  ., המתייחס לכל מעשה עבירהכל מתח� ענישה

  

העונש חייב לעמוד ביחס הול� לרמת הענישה הנוהגת, שתובא בחשבו� ג� בשלב זה, תו� השוואת 

  . יבות לפסיקה הנזכרת, המצטיינת במתינותהנס

  

וביצוע�, כשקיימת זיקה עניינית ביניה�, אטיל את העונש כעונש כולל, בהתחשב לנוכח טיב העבירות 

  יג(ג) לחוק העונשי�.40)יג(ב) ו40בהוראות סעיפי� 
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  סו# דבר, אני גוזר על הנאש� את העונשי� הבאי�:

  

  , בניכוי ימי מעצרו לפי רישומי שב"ס;מאסר בפועל ב� תשעה חודשי�  א.

  

ש� שנתיי� מיו� שחרורו, שלא יעבור עבירת מי� מכל סוג תנאי ב� שנה למ)מאסר על  ב.

  הקבועה בחוק העונשי�, לרבות ניסיו�;

  

תנאי ב� שלושה חודשי� למש� שנתיי� מיו� שחרורו, שלא יעבור כל עבירה לפי )מאסר על  ג.

  ;1988)החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח

  

ריה לפי טופס פרטי נפגע עבירה קטי� פיצוי לנפגעת נ.ל. (באישו� השני), באמצעות אחד מהו  ד.

שיופקד בקופת בית המשפט עד ליו� 4  2,000ידי המאשימה למזכירות, בס� של )שיועבר על

ועד ליו�  22.4.10. לא יופקד הפיצוי במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיו�  1.1.14

  התשלו� בפועל;

  

 הוראות נלוות:

  רטי נפגע עבירה לקטי�;התביעה תעביר כאמור למזכירות טופס פ  א.

  המזכירות תעביר עותקי גזר הדי� לידיעת שירות המבח� והמרכז להערכת מסוכנות מינית;  ג.

  

  יו� מהיו�. 45זכות ערעור תו� 

  

   "מותר בפרסו�  "

  

 הצדדי�. מעמד, ב2013אוקטובר  20, ט"ז חשו� תשע"דנית� היו�,  

  

              

  
  

  




