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  השופט רון שפירא' בפני כב

 מדינת ישראל המבקשת
  

  נגד

 

 039195706ז "ת, )עציר(יצחק דנינו  המשיב
 1 

 החלטה
  2 

 3לחוק סדר הדין הפלילי ) א(21בהתאם לסעיף , נגדובפני בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים 

 4 . 1996 - ו"התשנ)  מעצרים-סמכויות אכיפה(

 5הוגש כתב אישום המייחס לו מספר אישומים שעניינם , ")המשיב: "להלן(יצחק דנינו , כנגד הנאשם

 6,  בשם רינת אוחנה19יוחס למשיב כי התחזה לחיילת בת ,  בגדר כתב האישום.מספר עבירות מין

 7במסגרת אותה דמות שהמשיב . 14שמתחת לגיל , זהות בדויה זו יצר קשר עם קטינותובאמצעות 

 8ביקשן לגעת בעצמן כשהוא צופה בהן , הוא ניהל שיחות אינטימיות עם אותן קטינות, אימץ לעצמו

 9כך גם המשיב השתמש באותן תמונות . ואף הקליט את אותן תמונות שצילם, דרך מצלמת המחשב

 10אם לא ימשיכו להתכתב עמו ולבצע , טינות באיומים לפרסם התמונותכדי לסחוט את אותן ק

 11  .דרישותיו

 12 בסמוך  המשיביצר, שימוש בדמות החיילת אליה התחזהכי תוך  מתואר ,האישום הראשוןבמסגרת 

 13"). ח"המתלוננת ס: "להלן (98ח קטינה ילידת "קשר דרך האינטרנט עם ס, 2012לחודש ינואר 

 14וביצעו שיחות קוליות , במסגרת מספר אתרי אינטרנט, התכתבו ביניהםהשניים , במסגרת אותו קשר

 15 בשם 19במסגרת אותן שיחות המשיב הטעה המתלוננת ושכנעה כי הוא חיילת בת . ושיחות וידיאו

 16ח לגעת "המשיב ביקש מהמתלוננת ס, במסגרת אותו קשר ובמספר רב של הזדמנויות. רינת אוחנה

 17 אופי ותוכן הקשר לווה בהתכתבויות בעל, שתאונן עמו,  בפניולהתפשט, לגעת באיבר מינה, בעצמה

 18החל המשיב לאיים עליה כי אם , ומשהמתלוננת חדלה מלשתף פעולה עם המשיב, בהמשך לכך. מיני

 19וכן " יו טוב"הוא יפרסם את התמונות שצילם אותה באתר האינטרנט , היא לא תשתף עמו פעולה

 20.  מוצנעים בגופהאיבריםפה עמו פעולה והראתה לו משכך המתלוננת שית, "פייסבוק"-באתר ה

 21ובהמשך פרסם , והמשיב חזר ואיים עליה, בהמשך המתלוננת חזרה וסירבה לשתף עם המשיב פעולה

 22רינת "שפתח על שם " מקושרים"ו" פייסבוק"תמונות של המתלוננת שהיא בגופיה ובתחתונים בדפי 

 23) + א(348בהתאם לסעיפים , מעשה מגונהבגין מעשים אלו יוחס למשיב עבירות של ". אוחנה

 24חוק :"להלן (1977-ז"תשל,  לחוק העונשין350) + 1)(ב(345) + 2)(א(345) + ב(348) + 3)(א(345

 25) + 3)(א(345)+ א(348עבירות של ניסיון למעשה מגונה לפי סעיפים ; )ריבוי מקרים") (העונשין

 26, עבירה של ניסיון אינוס; )ריבוי מקרים(ן  לחוק העונשי25+ 350)+ 1)(ב(345) + 2)(א(345) + ב(348

 27עבירה של סחיטה באיומים סיפא לפי ;  לחוק העונשין25+ 350) + 2)(א(345)+ 3)(א(345לפי סעיף 
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 1עבירות של הטרדה ;  לחוק העונשין192לפי סעיף , עבירה של איומים;  לחוק העונשין428סעיף 

 2לחוק למניעת ) א)(6)(א(3בנסיבות סעיף ) 4)(א(3) + 3)(א(3)+ 2)(א(3) + 1)(א(3לפי סעיף , מינית

 3לפי סעיפים , עבירות של פרסום והצגת תועבה ;)ריבוי מקרים (1988 - ח"התשנ, הטרדה מינית

 4  .לחוק העונשין) 3ב(214) + ב(214

 5יצר " רינת אוחנה, שימוש בדמות פיקטיבית של חיילת בשם תוך מתואר כי ,האישום השניבמסגרת 

 6והחל , ")ר"המתלוננת ס: "להלן (2.2.99ר ילידת "קשר עם ס, 2011צמבר במהלך חודש דהמשיב 

 7. ושיחות וידיאו; שיחות קוליות; עת שהקשר היה התכתבות, מתכתב עמה במספר אתרי אינטרנט

 8ר לגעת "במסגרתן המשיב שכנע המתלוננת ס, הקשר בין השניים כלל שיחות בעלות אופי מיני

 9המתלוננת עשתה . ולהכניס אצבעותיה לאיבר מינה, א עירומהלחשוף את עצמה בפניו כשהי, בעצמה

 10בהמשך ומשסירבה המתלוננת להמשיך לשתף פעולה עם . עת המשיב מצלם אותה ומתעדה, כן

 11". פייסבוק"- וב" יו טוב"המשיב החל לאיים עליה כי יפרסם תמונותיה באתרי האינטרנט , המשיב

 12 לחוק 350)+ 2)(א(345)+ 3)(א(345בהתאם לסעיף עבירות של אינוס , בגין מעשים אלו יוחס למשיב

 13  .  סיפא לחוק העונשין428לפי סעיף , עבירות של סחיטה באיומים סיפא; )ריבוי מקרים(העונשין 

 14.  נערך חיפוש בביתו של המשיב בו נתפסו מחשביו11.3.12מתואר כי ביום , אישום השלישיב

 15מותן של קטינות בעירום מלא או כשלגופן בבדיקת מחשביו של המשיב נמצאו תמונות תועבה בהן ד

 16) 3ב(214עבירה לפי סעיף , בגין כך יוחס למשיב עבירה של החזקת פרסום תועבה.  ותחתוניםהחזיי

 17  ). ריבוי עבירות(לחוק העונשין 

 18  . הוגשה בקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים נגדו, בד בבד עם הגשת כתב האישום

 19, טה ראיות לכאורה הקושרות המשיב למעשים המיוחסים לוהפנתה לטיעון כתוב בו פירהמבקשת 

 20מספר שיחות ; )בכינוי רינת(ח לבין המשיב "תדפיסי שיחות מודפסות בין הקטינה ס: בכלל זאת

 21וכן , ר"המתעדות השיחות שהתקיימו בין המשיב לבין המתלוננת ס, משוחזרות ממחשבו של המשיב

 22זיהוי המשיב כדמות שהתחזתה ; עם המשיבר המתארת את טיב הקשר "הודעתה התומכת של ס

 23;  ותמיכה לכך בממצאים שנמצאו במחשבו האישי של המשיבIPדרך כתובת ה " רינת אוחנה"ל

 24תמונות של קטינות ; ח"פון האישי של המשיב עם המתלוננת סאפון שבוצעו מהפלאשיחות פל

 25במסגרת הודעת המשיב הוא הכחיש שדיבר עם קטינות או ; עירומות שנמצאו במחשב של המשיב

 26אם כי הראיות לכאורה מלמדות כי הוא אכן התחזה לדמות , "רינת אוחנה"התחזה לדמות בשם 

 27  .והיה מודע לקטינות המתלוננות

 28, וכן לדברי ההסבר של החוק,  לחוק העונשין350של המבקשת היא הפנתה לסעיף במסגרת טיעוניה 

 29ניתן להחיל עליו את סעיפי עבירות המין אף אם הוא , לפיו אדם הגורם לאחר לעשות בעצמו מעשה

 30  . עצמו לא עשה את המעשה הפיזי
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 1 בעיה שיכולה ללמד על, המבקשת הדגישה את מסוכנות המשיב הנעוצה בהתחזותו לדמות אחרת

 2מכל מקום כי . בזהות המינית או על תחכום רב לצורך שכנוע קטינות לבצע המעשים המיניים בפניו

 3כך גם . יכולה ללמד על סטייה מינית ועל עיוותי חשיבה, התחזות המשיב לדמות של חיילת צעירה

 4יין אין כי בנסיבות הענ, המבקשת הוסיפה. בנגישותו של המשיב לאינטרנט ויכולתו להמשיך בפועלו

 5  . זאת בשל אופי העבירות המיוחסות לו, להתחשב בנורמטיביות של המשיב והעדר עבר פלילי

 6הדגיש כי , בא כוח המשיב. ביקש להורות על שחרור מרשו לחלופת מעצר בתנאים, בא כוח המשיב

 7פגישה או , ללא כל מגע פיזי, המקרים המתוארים בכתב האישום התקיימו במרחב האינטרנטי

 8כך גם הוא הפנה לטיב השיחה ולהלך הרוח שליווה .  לפגישה בין המשיב למי מהמתלוננותניסיון

 9ולא שהמשיב הוא שגרם להן , ייזמו וביצעו המעשים, עת עולה שהמתלוננות שיתפו פעולה, אותה

 10כמו כן הופניתי לטיב ההתבטאויות של אותן מתלוננות המקימות מצג לפיהן . להתנהג בצורה זו

 11  . כך שקיים ספק של ממש אם המשיב ידע כי המדובר אכן בקטינות,  בעצם בגירותאותן בנות הן

 12עת שלגישתו מההתרשמות של חוקרת הילדים , ר"בא כוח המשיב הפנה בנוסף לדברי המתלוננת ס

 13  . ניתן להתרשם כי המתלוננת הפריזה בדבריה ואינה מהימנה

 14עת , ובמיוחד עבירת האינוס, שיבבנוסף בא כוח המשיב העלה הסתייגותו מייחוס העבירות למ

 15אלא לכל היותר בקשה מהמתלוננת לעשות בגופה את , שמעשיו לא כללו מעשים פיזיים של ממש

 16כך גם הוסף כי הספק הקיים . מכאן שלגישתו לא ניתן לייחס למשיב את עבירת האינוס. המעשה

 17  .  מעצרמצדיקות לכשעצמן את שחרור המשיב לחלופת, באשר להתקיימות עבירות אלו

 18טען להיעדר מסוכנות המשיב והפנה לפסיקה ולמספר החלטות של בתי משפט , בא כוח המשיב

 19הן כאלה שבוצעו באופן פיזי ממש והן , במקרים הדומים באופיים לאלו בהם מואשם המשיב, שונים

 20זאת כאשר המואשמים באותם פרשות שוחררו לחלופת מעצר , כאלה שהתרחשו במרחב האינטרנטי

 21, המשרת שירות קבע בצבא, כך גם הוסף כי המדובר בנאשם שהוא ללא שום עבר פלילי. בתנאים

 22 4משכך הוצע להורות על שחרור המשיב לבית אמו בדימונה בפיקוחם של . נשוי ומצפה בקרוב לילד

 23התחייבות כספית , תוך הבטחה למניעת גישה לכל אמצעי טכנולוגי, מפקחים ללא כל עבר פלילי

 24  .חיםוערבות של המפק

 25  דיון ומסקנות

 26  ראיות לכאורה

 27לאחר עיון בראיות לכאורה אני סבור כי קיימות ראיות לכאורה מספיקות לביסוס המסכת 

 28  .העובדתית המתוארת בכתב האישום
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 1רינת "בתור הדמות , רוב רובו של החומר הראייתי מורכב מתיעודים של שיחות שנוהלו בין המשיב

 2ואשר מתעדים על הכתב את טיב ההתכתבויות והתכנים שהועלו במסגרת , לבין המתלוננות" אוחנה

 3  .כמתואר בכתב האישום, אותן שיחות

 4, ח" בין המשיב למתלוננת ס ניתן להפנות לתיעוד ההתכתבויותבאישום הראשוןלהוכחת האמור 

 5. אוננות וכו, חשיפת איברי גוף מוצנעים, שכללו שיחות בעלות אופי מיני ובקשה לבצע מעשים מגונים

 6ובהמשך גם סחיטת המתלוננת שבמידה והיא לא תחשוף עצמה בפני המשיב ותעשה בהתאם לבקשת 

 7וכן ) 54' ראו ע(ב "סומן סראו תיעוד מ[הוא יפרסם את תמונותיה באתרי אינטרנט שונים , המשיב

 8במסגרת אותן שיחות עולה לכאורה כי המשיב היה מודע לכך כי המדובר ]. 'תיעוד אחר מסומן ח

 9ראו [וכי היא הולכת לבית הספר ] ב" לתיעוד מסומן ס68' ע; 43' ראו לדוגמא ע [13בקטינה בת 

 10ח אשר תיארה השיחות " סכך גם ניתן להפנות לסיכום הודעת המתלוננת]  לשיחה13; 10' לדוגמא ע

 11  ]. 10מסומן [ותיארה חלק מטיבן , עם המשיב

 12אציין כי בהתאם לעולה מהראיות לכאורה הקשר בין המשיב למתלוננת נעשה באתרים כמו 

 13 שהם - מלבד טענת בא כוח המשיב - אתרים שלא הוכח בפני , "מקושרים"ו" סקייפ" "פייסבוק"

 14 למצער בשלב רישום החברות על ידי 18 לגיל מחייבים הצהרה של המשתמשים לפיו הם מעל

 15שכן על פני . ומכל מקום ספק אם לכך הייתה השפעה כלשהיא על המשיב ועל חישוביו, המתלוננות

 16הדברים המשיב ידע וככל הנראה גם חתר ליצור קשר עם אותן קטינות ובידיעתו כי המדובר 

 17  . בקטינות

 18ד של חלק מהשיחות שנערכו בין המשיב לבין  ניתן להפנות לתיעו,באישום השנילהוכחת האמור 

 19ראו תיעוד שיחות מסומן [במסגרת אותן שיחות עולים דברים בעלי תוכן מיני בוטה . ר"המתלוננת ס

 20ר "והמתלוננת ס, במסגרת אותן שיחות המשיב שואל המתלוננת על גילה]. ז"ו וכן תיעוד מסומן ס"ק

 21בהקשר ]. ו" מתיעוד מסומן ק17164מסר מספר ראו מ [13ממסרת למשיב בצורה ברורה כי היא בת 

 22כמתואר בהערכת . אני לא סבור שניתן בשלב זה של ההליך לקבוע העדר מהימנות, של מתלוננת זו

 23אם כי לא ניתן , נכתב כי בבסיס הדברים קיים גרעין של אמת, מהימנות מטעם חוקרת הילדים

 24לומר כי הדברים ]. א9הודעה מסומן [ם לקבוע מהימנות באופן נחרץ זאת בהיעדר אירועים ספציפיי

 25על כך . אם כי לא מרצונה של המתלוננת לשקר או להעליל, נאמרו לנוכח התרבות המקרים ופיזורם

 26  . יש להוסיף כי דברי המתלוננת נתמכים בתיעוד שיחות המלמדות על האישומים המיוחסים למשיב

 27" רינת אוחנה"שיב בדמותה של עולה בבירור כי ההתכתבות נעשתה בין המ, מהראיות לכאורה

 28כך שלא מצאתי בטענה לפיה . וככל הנראה המשיב היה מודע לקטינותן של המתלוננות, לקטינות

 29כטענה שיש בה , "נשף מסכות"ככלל דמויות פיקטיביות או כי המדובר ב , המרחב האינטרנטי כולל

 30בנסיבות .  הינן קטינותלעמעם ממידת מודעותו הלכאורית של המשיב לכך כי אכן אותן מתלוננות

 31וכמתואר בכתב האישום המעשים בוצעו בעולם , אותו מרחב אינטרנטי גלש לעולם המציאות, העניין
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 9 מתוך 5

 1זאת כאשר ישנה פגיעה בערך . ואין כל סיבה לא להחיל את חוק העונשין על מרחב זה, המציאות

 2  .המוגן בעבירה

 3כי המדובר בקטינות , ה לכאורהמשעול .על פני הדברים מתקיימות העבירות המיוחסות למשיב

 4שאלת רצונן ושיתוף , וככל שהדברים עניינם בקיומה של העבירה, מתייתרת לחלוטין, 14מתחת לגיל 

 5שכן מהותן של עבירות אלו הוא בחזקה לפיהן קיים פער תבונה עמוק . פעולה מצדן של אותן קטינות

 6כך שאין חשיבות רבה ,  הסכמה מדעת הייתה יכולה להינתןלאמכאן כי , בין קטינות לבין מבוגרים

 7פרשנות זו עולה בקנה אחד עם הסלידה החברתית העמוקה . םלמידת רצונן של המתלוננות במעשי

 8עם קטינים שגילם פחות , אף כזה שנעשה בהסכמה, שהניעה את המחוקק לאסור כל מגע מיני

 9, 29פיו המשיב שהוא כבן ל, על כך יש להוסיף כי המעשים בוצעו תוך הצגת מצג שווא. מארבע עשרה

 10  .דבר שגם הוא פוגם בטיב הסכמתן של הקטינות, 19התחזה לחיילת בת 

 11הן עבירות אינדיבידואליות המחייבות עשייה של ,  עבירות המין-כנאמר על ידי בא כוח המשיב-אכן 

 12 מרחיב את תחולת עבירות,  לחוק העונשין350סעיף , אם כי. המעשה המיני על ידי העבריין עצמו

 13או , מקום והוא גרם כי המעשים ייעשו, )העבריין(גם מקום והמעשים לא בוצעו על ידי העושה , המין

 14עניינו של סעיף ", )20.2.08( מדינת ישראל' ולדמיר אלגוייב נ 412/06פ "כמפורט בע. תרם לביצועם

 15 הקורבן  גם למעשים שאינם נעשים פיזית על ידי העבריין בגופו שלמעשה העבירהזה הינו הרחבת 

 16אלא בקורבן עצמו הנאלץ כתוצאה ממעשי העבריין לבצע את המעשים בגופו של העבריין או בגופו 

 17או ) של העבריין( בו מעשה מגונה בגופו שלו הגורם לקטין שיעשהפלוני , למשל. של אדם אחר

 18 המדובר הינו בעבריין הגורם לקורבן לעשות מעשה). פרט לעבריין(בגופו של אדם שלישי נוסף 

 19אינוס ועבירות אחרות המנויות בפרק , הוא הדין בעבירות מעשה סדום. מגונה בגופו של אחר

 20 השופט אלון'  לפסק דינו של כב13שם פסקה  [." לחוק350עבירות המין אליהן מתייחס סעיף 

 21כך גם הובהר שאין המדובר בסעיף הבא להרחיב את קשת הביצוע על ידי ] )ההדגשות במקור(

 22  ).שידול או סיוע(או עקיפים ) מבצע בצוותא(שותפים לביצוע הן אם ישירים 

 23נראה על פני הדברים כי  , ובמנותק מהעושה" המעשה"משעניינו של הסעיף להרחיב את תחולתו על 

 24בעוד שמהות העושה . צורך קיומה של העבירההמתלוננות במעשיהן מקימות את המעשה הנחוץ ל

 25קמה נחיצות ההבחנה מהביצוע על , בהקשר זה אוסיף כי בנסיבות העניין. מתקיימות בעבריין עצמו

 26, שהוא עבריין לכשעצמו) המבצע ('לצד ב' בהתחשב בכך כי לא מתקיים שידול של צד א, ידי שידול

 27) המשיב(דובר במין הכלאה בין מהות העושה אלא שבעניינו המ. שהוא קורבן העבירה' כלפי צד ג

 28 זאת מקום והמעשה שבוצע על ידי - המתלוננות בעצמן-לבין המעשה שבוצע על ידי קורבן העבירה

 29  . המתלוננות לכשעצמו אינו עניש

 30. אני סבור כי סעיף זה חל גם מקרה וקורבן העבירה עושה את המעשה בגופו ובעצמו, בנסיבות העניין

 31. במי מהקורבנות,  החוק באה למנוע את התרחשות תוצאות המעשה הפיזיזאת מקום ומטרת



  
  בית המשפט המחוזי בחיפה

  

  )עציר(דנינו' מדינת ישראל נ 54901-03-12 ת"מ
  

  1520/    12     : תיק חיצוני
   

 9 מתוך 6

 1הן אם מכוח קטינותן או (במקרה דנן כאשר המעשה בגופן של המתלוננות בוצע עקב הסכמה פגומה 

 2הרי שאין לתת משמעות ייתרה לכך כי המעשה , )סחיטה באיומים(או על ידי כפייה ) מכוח מרמה

 3זאת כאשר , עבירה מקום והן עשו כן ללא הסכמה חופשית ומדעתהפיזי בוצע על ידי קורבנות ה

 4כך שהימצאות , העבירה משתכללת לידי עבירה פלילית בכך שהמשיב הוא זה שגרם לביצוע המעשה

 5מתקיימות , )הנמצא במשיב עצמו(לבין מהות העושה ) שבוצע על ידי הקטינות(המעשה מצד אחד 

 6אציין שלגישתי יש לראות במעשה הסחיטה באיומים אם כי  .לכאורה העבירות המיוחסות למשיב

 7, שיוחסו למשיב כאמצעי לחץ שהופעל על אותן קטינות בהקשר של עבירות המין שיוחסו להן

 8עם זאת בשלב זה של  .ובהתאם כנסיבה המחמירה את עבירות המין המיוחסות לו ונבלעות בהן

 9יש , קיימות בנסיבות הענייןההליך ומשעולה לכאורה כי עבירות המין המיוחסות למשיב מת

 10והקביעות אם כל העבירות בעניינו , להשאיר הקביעות באשר לחלקו המדויק של המשיב במעשים

 11  .למותב הדן בתיק העיקרי, התקיימו

 12. חלק מההסתייגות שהועלו על ידי בא כוח המשיב בטיעוניואין לשלול על הסף כי , עם זאת אוסיף

 13חוסר פרופורציה בין העבירה המיוחסת למשיב אל בין טיב זאת בתחושה הראשונית לפיה קיימת 

 14אם כי עבירת האינוס היא עבירה רחבה מאוד היכולה להתבצע בקשת רחבה . המעשה שנעשה על ידו

 15כך היא יכולה להתבצע בכוח או באיומי נשק ומאידך יכולה היא להתבצע . של מעשים ונסיבות

 16עבירת האינוס יכולה , גם כפי שפירטתי לעילכך . בהסכמה שהושגה במרמה באשר למהות העושה

 17על כן אין בייחוס העבירה . להתבצע עת העבריין גורם לקורבן לבצע המעשים בעצמו ובגופו

 18אם כי יש לחתור לכך שהעונש שיוטל על , לכשעצמה או בשם הניתן לה לפגום בייחוס העבירה למשיב

 19  .  שבעבירההכך תושג הפרופורציוב, המשיב בסופו של ההליך יהיה מותאם לטיב המעשה שלו

 20   ובחינת חלופה עילת מעצר

 21,  טיב העבירות והאופן שבוצעו לומר מספר מילים עליחס לעילת המעצר במקרה זה ראוייבטרם את

 22יחס למספר לא מבוטל של כתבי אישום מסוג זה שהוגשו יוזאת בהת, ככל שהדבר נוגע לעילת מעצר

 23  . אישום אליהן נלוות גם בקשות מעצרכתבי , לאחרונה בבית משפט זה ובאחרים

 24מהצד האחד אין מפגש . השימוש במרחב האינטרנטי לביצוע עבירות מקים סוג חדש של מסוכנות

 25מכאן שאין חשש לאותה פגיעה פיזית שבה דנים בדרך כלל בתי . פיזי בין המבצע לנפגעי העבירה

 26גיעה גובר כאשר ביצוע העבירה פוטנציאל הפ, מהצד השני. המשפט כאשר מדובר בעבירות נגד הגוף

 27  . אינו מחייב מפגש פיזי בין התוקף לנתקף

 28הסיכון לפגיעה באדם עקב פרסום צילומיו בעירום או עקב פרסום מידע אינטימי ברשת האינטרנט 

 29פגיעה שעוצמתה עלולה להיות גדולה אף מהפגיעה הפיזית הממוקדת , הוא סיכון לפגיעה של ממש

 30נזכיר לעניין זה כי בעיקר בעבירות . מין שבוצעה במרחב שבין שנים בלבדשיש כאשר מדובר בעבירת 

 31הפגיעה העיקרית אינה הפגיעה הפיזית אלא הפגיעה הנפשית שהיא תוצאה של חדירה פיזית , מין
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 1בעיקר בדרך של הפצת , מכאן שהסיכון לפגיעה כאשר נעשה שימוש באינטרנט. למרחב האינטימי

 2  .הוא סיכון במדרג גבוהה, ינטימימידע המהווה חדירה למרחב הא

 3בחינת עילת מעצר וחלופת מעצר בעבירות מסוג זה מחייבת חשיבה שונה מהעבירות הקלאסיות בהן 

 4כך . מדובר בעבירות בהן אין למרחק הפיזי מנפגע העבירה כל משמעות. דנו בתי המשפט לאורך שנים

 5רשת האינטרנט זמינה . בירותגם קשה להטיל מגבלות שימנעו באופן מוחלט את המשך ביצוע ע

 6זאת גם אם יוחזק אדם , קלושההיא האפשרות להבטיח מניעת גישה לרשת . כמעט בכל מקום

 7לפקח על , כגון משטרה, קיים גם קושי לגורמי אכיפה. בחלופת מעצר בפיקוח מפקחים ראויים

 8ה יכולה להתבצע כי הגיש, ין זהילענ, נזכיר. חלופת מעצר ולוודא כי אכן נמנעת הגישה לאינטרנט

 9. תחת כתובות משתנות וחסויות ותוך שימוש בכינויים כאלו או אחרים, היום ממכשירים ניידים

 10מכאן גם הקושי בקביעת חלופות למעצר שיאיינו מסוכנות של מבצעי עבירות באמצעות האינטרנט 

 11את הקושי והצורך לקבוע אמצעי פיקוח על חלופות מעצר שיביאו לידי ביטוי את טיב המסוכנות ו

 12  . לאיינה

 13    .       ומן הכלל אל הפרט

 14עת גרם להן לבצע , בהתחשב בהשלכות מעשיו על אותן קטינות, מסוכנותמקימים  מעשי המשיב

 15. פגע בגופן ובכבודן, ביזה אותן, בכך המשיב פלש לפרטיותן. והוא צופה בהן, בעצמן מעשיים מיניים

 16שבמידה ולא ישתפו עמו פעולה , חומרה מיוחדת נעוצה באיומים שהפעיל המשיב על אותן קטינות

 17, הוא ייעלה את תמונותיהן שהן עירומות לאתרים אינטרנטיים, יווימשיכו לבצע מעשיים מיניים בפנ

 18מעשי המשיב זרעו חרדות בנפשן של אותן . ובכך לבזותן בפני כלל הציבור ובמיוחד בפני מכריהן

 19  . קטינות ונטעו בהן אימה

 20כפי שלכאורה אירע במקרה דנן וכמתואר בכתב האישום אחת הקטינות סרה לאיומי המשיב 

 21נטילת , פגיעה באוטונומיה שלה, ובכך הייתה כפייה עליה, ורחה לשתף עמו פעולהוהמשיכה בעל כ

 22המתלוננת האחרת השכילה לפנות להוריה ולמשטרה על . ושלילת זכותה לבחירה חופשית, רצונה

 23אולם ניסיון החיים מלמד כי דרך חשוכה אחרת הייתה בפניהן של . מנת להתמודד עם איומי המשיב

 24כשאני מביא בחשבון את .  לברוח מאותה מציאות אותה המשיב הציב בפניהןאותן קטינות על מנת

 25את הרגישות ; במיוחד בפני מכריהן, חרדת אותן קטינות והאימה שאפפה אותן מפני ביזוי בציבור

 26וחשיבותו של הסטאטוס החברתי , מושפעות גיל זה מהדים חברתיים ומרכילויות; המאפיינת גיל זה

 27ירידה בתפקוד , כגון דכאון,  בפני השלכות טראגיות במיוחד למעשי המשיבהופיעה; בפני בני גילם

 28הודגשה לא  שמבוצעות בקטינים חומרת העבירות. התדרדרות לשוליים ואף מעשי התאבדות, היומי

 29 לנוכח הפגיעות היתרה  והיא תורגמה למסוכנות פוטנציאלית עתידיתפעם בפסיקתו של בית המשפט

 30  :כאמור.  וכן לנוכח ההשלכות הקשות הנובעות ממעשי תקיפה מינית,המאפיינת ציבור הקטינים
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 1מצב זה מצביע על מסוכנותו המובהקת של המשיב ולא יהיה זה נכון לחשוף את ציבור "

 2לא "בעניינים כגון דא כבר נפסק כי , אכן. לסיכון כזה, שהינו ציבור פגיע ביותר, הקטינים

 3 מדינת ישראל'  אפריים נ1375/04פ "ראו בש" (ניתן להמר על גורלם ובטחונם של קטינים

 4טרם (פלוני ' י נ" מ2540/11פ "בש [."ויפים הדברים לענייננו, ))26.2.2004 ,]פורסם בנבו([

 5  )].24.10.10(מדינת ישראל ' פלוני נ 7593/10פ "בש: ראו עוד; )7.6.11, פורסם

 6ובהתחשב , וע מעשיועוד אוסיף כי בהתחשב בדמות הפיקטיבית אותה אימץ המשיב לצורך ביצ

 7היכולה בתורה , אני סבור כי יש בכך להקים חשש לקיומה של סטייה מינית, בפנייתו לציבור קטינות

 8יש לקבוע כי קיימות עילות מעצר לצורך מעצרו של , לנוכח האמור. להקים חשש להישנות המעשים

 9  . המשיב עד תום ההליכים

 10סבור אני כי , יוצא מכך החשש להישנות המעשיםוכפועל , יה המיניתיככל שהדבר נוגע למידת הסט

 11עם .  ראוי שגוף מקצועי האמון על הערכת מסוכנות מינית יגיש חוות דעת מקצועית לבית המשפט

 12הל אורח ינשלמעט המיוחס לו כאן משיב יש להביא בחשבון כבר בשלב זה כי לכאורה  מדובר ב, זאת

 13עצרו עד כה לחדד בפניו את משמעותם של מיש ב  להניח כיישבנסיבות אלו . חיים נורמטיבי

 14כמו כן אני סבור כי ידיעת המשיב לכך כי . האיסורים הפליליים ולהעמיד המשיב על חומרת מעשיו

 15תהווה גורם מרתיע ותחייבו לשמור על תנאי , כל הפרה של תנאי חלופת המעצר תביא למעצרו מחדש

 16  .זאת בהתווסף לבטוחות אחרות, מעצרו

 17יתה ייש להניח כי אשתו שלא ה. אב  לילד צעיר ואשתו בהריון, אוסיף עוד כי מדובר באדם נשוי

 18מעת שהיא , למעשיו עד כה תהיה כעת דמות מפקחת דומיננטית על המשיב) כך לכאורה(מודעת 

 19  . מודעת למעשיו

 20ל המשיב אני סבור כי בשלב זה של ההליך ניתן יהיה לבחון את אפשרות שחרורו ש, כח האמורולנ

 21בפיקוחם של , )בבית אימו בדימונה או בכתובת אחרת שתוצע (לחלופת המעצר המוצעת בעניינו

 22בפיקוח , זאת כאשר בשלב זה חלופת המעצר תהיה חלופת מעצר בית מלא. המפקחים המוצעים

 23  .הדוק וללא גישה לכל אמצעי טכנולוגי שיאפשרו למשיב לבצע מעשים מעין אלה

 24, בשלב זה הסיכון הפוטנציאלי העולה מהמשיבהפחית יכולה ל, צר מעין זואני סבור כי חלופת מע

 25   .ולמלא אחר האינטרס הציבורי בשמירה על בטחונו של הציבור

 26עת ביצוע עבירות באינטרנט ידרשו בטוחות כספיות יניובהר עוד כי בשים לב לקושי בפיקוח ומ

 27  . ל התנאים שיקבעומשמעותיות שיהוו תמריץ של ממש למשיב ולמפקחיו להקפיד בכ

 28לצורך בחינה מעמיקה יותר לסיכון המיני , להגיש תסקיר מבחן, אני מורה לשירות המבחן, בד בבד

 29 תסקיר .או להקל בהם, ואם יש צורך לשמור על תנאי המעצר הקיימים בעניינו, העולה מהמשיב



  
  בית המשפט המחוזי בחיפה

  

  )עציר(דנינו' מדינת ישראל נ 54901-03-12 ת"מ
  

  1520/    12     : תיק חיצוני
   

 9 מתוך 9

 1בנוסף , ר יתייחסהתסקי. המבחן ייתן דעתו למסוכנות המינית של המשיב בכלל וכלפי קטינים בפרט

 2בכלל זאת פיקוח של תסקיר המבחן וקבלת , לחלופות מעצר שיש בהן לנטרל הסיכון העולה מהמשיב

 3וכן . שיהיה בהם להפחית מהמסוכנות העולה מהמשיב, טיפול תרופתי או פסיכולוגי בזמן המעצר

 4  .האפשרות להסיר מגבלות תנאי מעצר הבית המלא ואף החזרתו של המשיב למקום עבודתו

 5ולבחינת חלופת המעצר בעניינו של המשיב והמפקחים המוצעים , אני קובע התיק להמשך דיון

 6  . 09:00 שעה 9/5/12 בעניינו ליום

  7 

 8  . ס"כ הצדדים ותזמנם וכן תזמן את המשיב באמצעות שב"המזכירות תודיע החלטה בדחיפות לב
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 10ללא כל קשר לתוצאות הדיון יתבקשו הצדדים בדיון שיתקיים להתיחס לאפשרות שבית המשפט 

 11  . יתיר את פרסומה של החלטה זו
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 13  .בהעדר הצדדים, 2012 מאי 07, ב" אייר תשעו"ט,  היוםנהנית

 

 שופט, שפירא' ר
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