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 4  :נוכחים

 5  ד עוזרי"כ המאשימה עו"ב

 6 ד עופר קופרמן" כ עו"הנאשם וב

  7 

 8 פרוטוקול

  9 
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 11  גזר דין

  12 

 13פרסום תועבה ובו דמות קטין עבירה לפי : נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו שתי עבירות

 14בדיון . לחוק) 3ב (214לחוק העונשין והחזקת פרסום תועבה ובו דמות קטין לפי סעיף ) ב(214סעיף 

 15ועל פי הסכמת הצדדים לאחר ,  הודה הנאשם בעובדות כתב האישום25.6.09שהתקיים לפני ביום 

 16. נדחה הדיון לקבלת תסקיר שירות המבחן שיבחן בין היתר ביטול ההרשעה, עת הנאשםהרש

 17התביעה הביעה עמדה עונשית ברורה כי בכל מקרה תעתור למאסר בפועל שיבחן ריצויו בעבודות 

 18 .שירות

  19 

 20על פי עובדות כתב האישום אשר בקיומן הודה הנאשם עולה כי הנאשם החזיק ברשותו סרטים 

 21הנאשם החזיק במחשבו . ים מעשי תועבה מיניים כלפי קטינים ובהשתתפות קטיניםותמונות המתעד

 22  . סרטים5 תמונות ובתקליטורים 6האישי 

  23 

 24,  העביר הנאשם באמצעות האינטרנט לאחרים7.5.09במספר הזדמנויות ובכלל זה ביום , כמו כן

 25י קטינים ובהשתתפות תמונות המתעדות מעשי תועבה מיניים כלפ, כולל למי שנחזו בפניו כקטינות"

 26  "קטינים

  27 

 28  .14.10.09לאחר שהתקבל תסקיר משירות המבחן נערך דיון לפני ביום 

  29 

 30, יחד עם זאת. אקדים ואומר כי שירות המבחן לא מצא נימוקים להמליץ על ביטול הרשעת הנאשם

 31בה ישולב הנאשם בטיפול בקבוצה טיפולית , המליץ להעמיד הנאשם במבחן לתקופה של שנה וחצי

 32  .גברים אשר בצעו עבירות מיןל

  33 
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 1לא . ינו של הנאשםיוברור מכלול עובדות ונסיבות רלבנטיות בענ, בתסקיר מפורטים באופן מעמיק

 2מצאתי לפרט מהאמור בתסקיר אך ככל שאני מוצא לחשוף ממנו אומר כי מדובר באדם שעבר 

 3נות כגון אלה הנאשם מצא מפלט מסוים מול תמו. משברים קשים בתחום קשרים בין בנות זוג

 4באופן שבכך חווה העצמה מסוימת של דמות גברית החסרה לו מבחינת , המפורטות בכתב האישום

 5עיון באמור בתסקיר יש בו כדי להביע עמדת שירות המבחן לפיה ראוי להקל בדינו . תדמית אישית

 6  .של הנאשם

  7 

 8 ראוי לסיים משפטו בא כוחו של הנאשם ביקש לבסס טיעוניו על האמור בתסקיר באופן שישכנע כי

 9  .של הנאשם ללא הרשעה

  10 

 11על פי טיבם ועל פי תכלית , כאן המקום לציין כי ככל שאני שוקל המעשים בהם הודה הנאשם

 12שאף שירות המבחן אינו , ובשים לב לכך, החקיקה המצויה ביסוד העבירות בהן הורשע הנאשם

 13כידוע .  הנאשם לבטל הרשעתוהריני דוחה בקשת בא כוח, ממליץ לסיים ההליך ללא הרשעת הנאשם

 14פ '''ין תמר כתב עיראו ההלכה בענ(היא הכלל ואי הרשעתו היא החריג , אשר לא זוכה, הרשעת אדם

 15לא מצאתי כי המקרה שלפני מתאים לסיום ההליך באי ). 337'  פד כרך נב חלק שלישי בעמ2083/96

 16  .הרשעת הנאשם

  17 

 18חן ריצויו בעבודות שירות בנוסף למאסר עמדת התביעה היא לגזור על הנאשם מאסר בפועל שיב

 19התביעה סומכת ידיה על חומרת המעשה ותכלית החקיקה שביסוד הסעיפים שעל . מותנה וקנס

 20  .פיהם הורשע הנאשם

  21 

 22ראוי לציין כי לזכותו של הנאשם יש לזקוף הודייתו בהזדמנות הראשונה שנקרתה בדרכו הן 

 23, ניכר גם כי הנאשם מתחרט חרטה אמיתית על מעשיו. בחקירתו במשטרה כמו גם בבית המשפט

 24  .ומסקנה זו עולה לרבות ובמיוחד מתסקיר שירות המבחן

  25 

 26השאלה היא האם לגזור על הנאשם עונש . השאלה הניצבת לפני אינה אם להרשיע הנאשם אם לאו

 27  .אשר באופן צדדי אבחן התרת ריצויו בעבודות שירות או עונש מותנה בלבד, של מאסר

  28 

 29, הוראות החוק בדבר החזקה ופרסום של חומר תועבה הקשור לקטינים באו לעולם לפני שנים מספר

 30ככל שהן מתייחסות המחוקק מצא להחמיר בעבירות אלה . רוצה לומר לפני זמן לא רב יחסית

 31עיון בהם . הוגשו תצלומים אותם הפיץ הנאשם באמצעות האינטרנט, במהלך הדיון לפני. לקטינים

 32מעורר שאט נפש וגועל גם בקרב מי שעסק בתחום הפלילי שנים רבות ונחשף לא אחת למחזות 

 33ח הנשלטים המבצעות לפי הנחיות אנשים גסי לב ורו, לחזות בתמונות של ילדות רכות בשנים. קשים

 34  .מעורר בקרב אנשים מן הישוב תחושות קבס, על ידי תאוות ומוח מעוותים

  35 

 36אין ספק כי יש לנקוט בכל האמצעים ובכל דרך ישירים ועקיפים על מנת להלחם ברוע זה שבא אל 

 37יש ועל המערכת המשפטית לנקוט ". מלחמה"ובכוונת מכוון אני עושה שימוש במלה קשה . העולם

 38ועל מנת לצמצם ניצול קטינים לצורך מילוי תאוות סוטות של . שהן בבחינת מלחמהבפעולות ענישה 

 39יש להלחם גם באלה המחזיקים בחומר תועבה אף שההחזקה היא לשימושם העצמי קל , אחרים

 40של חומר כדי פגיעה " תמימה"גם אם לכאורה אין בהחזקה . וחומר אלה המפיצים חומר התועבה

 41פץ על ידי אחרים תוך ניצול הקטינים אזי אין כאן בשום פנים ואופן הרי משום שהחומר מו, באחרים

 42ענישת המחזיק בחומר תועבה כמחזיק קצה יש בה כדי להמחיש חומרת . כדי החזקה תמימה

 43דהיינו אלה המנצלים את , המעשה בכללותו ולא די בהענשת אלה העוסקים בתחילת המעשה הנלוז

 44אלא יש , ה תוך הפקת רווח ממעשים נלוזים אלההקטינים לצורך צילום והפצת חומר התועב

 45  .של התועבה" מחזיקי הקצה"להעניש גם את 

  46 
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 1מסתבר כי הנאשם הפיץ חומר התועבה כאמור ברשת האינטרנט למי שנחזו להיות , מעבר לכך

 2 בעידן האינטרנטי כפי שמכונה לא. קטינים ובכך מן הסתם מצא סיפוק והנאה מפוקפקים ביותר

 3ו מצויים קיימים יתרונות רבים ועצומים לזרימת מידע חשוב ומהותי להעצמות אחת העידן בו אנ

 4אלא . חשיבות האינטרנט בימינו ברורה ואין צורך להרחיב הדיבור אודותיה. אינטלקטואליות

 5שבצמוד לחשיבות הרבה שיש לאינטרנט קיימים בצדה פגמים רבים שעלינו לעמוד בפרץ ולחסום 

 6מינות לחומר פורנוגראפי במיוחד חומר תועבה אשר מערב ניצול קטינים בין היתר הנגישות וז. אותם

 7האינטרנט הפך להיות מכשיר רב חשיבות לעשיית רווחים קלים . במיוחד ילדות רכות בשנים

 8עלינו להעביר מסר ברור וחד , משום כך. הנובעים לעיתים מנטיות סוטות של חלקים באוכלוסיה

 9הרי העונש חייב להיות , כת זו שבעיקרה באה לסייע לאדםאם ייעשה שימוש נלוז במער, משמעי

 10  .חמור

  11 

 12  :וכך נאמר, לחוק העונשין) 3ב(214ראוי לצטט מדברי ההסבר להצעת החוק לפיה חוקק סעיף 

  13 

 14בשנים האחרונות התגברה תופעת ניצולם של קטינים בתעשיית " 

 15הפירסומים הפורנוגראפיים המדובר לא רק בפירסומים על דפי 

 16אלא גם בסרטים ובקלטות וידאו המופצים גם , הכתובההתקשורת 

 17תעשיה זו פורחת במספר רב של .באמצעות תקשורת מחשבים

 18חומר התועבה המצוי . מדינות ותוצרת זו מגיעה גם לישראל

 19בקלטות הוא קשה במיוחד ומתגלה בו ניצול מיני חמור של 

 20... לעיתים תוך עשיית מעשי אלימות חמורים בקטינים, קטינים

 21 המוצעת נקבעת עבירה של החזקת חומר תועבה שיש בו 3סקה בפ

 22דמות של קטין אף אם ההחזקה היא לשימושו הפרטי של המחזיק 

 23אנשי מקצוע סבורים שכדי . ולא לשם הפצת חומר התועבה בציבור

 24להגן על הקטינים יש להקטין את הדרישה של אנשים פרטיים 

 25אדם לגבי חומר באיזון שבין חופש הבחירה של . לחומר מסוג זה

 26קריאה או צפיה שהוא מחזיק בביתו הפגיעה בקטינים המשמשים 

 27הגנתו של , להפקת חומר תועבה זה וניצולם המיני של הקטינים

 28  ).464'  עמ2639' ז מס''ח התשנ''עיין בה." (הקטין חשובה יותר

  29 

  30 

  31 

  32 

 33  .לא אוסיף על כך דבר

 34ר התועבה בדלת אמותיו אלא מצא חזקת חומהלא הסתפק הנאשם ב, כי במקרה דנן, ושוב אדגיש

 35  .לעשות בו שימוש שלילי בכך שהפיצו בקרב מי שנחזה בעיניו להיות קטינים

  36 

 37לאחר שאני שוקל מכלול השיקולים הצריכים לעניין ומבלי להתעלם מנקודות הזכות , אשר על כן

 38  :מצאתי להשית על הנאשם העונשים כדלקמן, שיש בהן כדי להקל עם הנאשם

  39 

 40  .ר חודשי מאס4

  41 

 42הואיל והנאשם הביע הסכמתו לבחון ריצוי העונש בעבודות שירות הריני מורה לממונה על עבודות 

 43ריצוי עונש . ין זהיכאן המקום שאביע דעתי בענ. ס לבחון ריצוי העונש בעבודות שירות''שירות בשב

 44ש ריצוי העונ. בעבודות שירות אין בו כדי לשנות מהתפיסה הבסיסית כי מדובר בעונש מאסר

 45בעבודות שירות היא אפשרות אשר בשלילתה ברור לכל וגם לנאשם כי ירצה עונש מאחורי סורג 

 46  .מבחינה מהותית מדובר בעונש מאסר בפועל. ובריח

  47 
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 1 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור הנאשם עבירה מן 7

 2  .העבירות בהן הורשע

  3 

 4בשלב זה איני קובע מועד תשלום הקנס אלא אני . ח או חודש מאסר תמורתו'' ש1000קנס בסך 

 5ס ולאחר שאחליט באופן ''דוחה קביעה זו לאחר שאקבל חוות דעת הממונה על עבודות שירות בשב

 6  .סופי בשאלה האם ריצוי העונש יהיה בעבודות שירות או שמא במאסר מאחורי סורג ובריח

  7 

 8  . 10:00 שעה 10/217/ום הדיון ידחה לי

  9 

 10  ס"מזכירות בית משפט תעביר עותק מגזר דין זה לממונה על עבודות שירו בשב

  11 

 12ס חוות דעתו באשר לריצוי העונש בעבודות ''ל יגיש הממונה על עבודות שירות בשב''עד למועד הנ

 13ות בתוך כך לא נעלם מעיני כי יש ולעיתים הממונה נמנע ממתן חוות דעת לנוכח מה. שירות

 14רוצה לומר שלמרות מהות העבירות בהן הורשע הנאשם על הממונה לבחון ריצוי העונש . העבירות

 15  .בעבודות שירות

  16 

  17 

  18 
>#4#<  19 

 20  .  במעמד הנוכחים09/12/2009, ע"ב כסלו תש"כהיום ניתנה והודע 

   21 

  22 

  23 

  24 

  25 

  

  סגן נשיא, הימן אברהם

  26 

  27 

  28 

  29 

    30 




