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 :בעניין מדינת ישראל המאשימה

  ד"כ עו"י ב"ע ניר ביטון  

  ד  ג  נ 

   בעצמו – דורה אייל 
  ד"כ עו"י ב"ע אורי קינן  הנאשם

 1 

 2 פ ר ו ט ו ק ו ל

 3התסקיר , לא יכלה להתייצב היום, לצערי נציגת שרות המבחן לקתה בבריאותה

 4רכז להערכת מסוכנות ש חוות דעת של המ,כמו כן מונחת בפני בימ. ישנו בהעדרה

 5 . מינית

 6 טיעונים לעונש

 7 

 8 אתחיל מכך שהעבירות שמיוחסות לנאשם כפי שמפורט בכתב : כ התביעה"ב

 9כשמדובר בעבירות מין , האישום הן עבירות בלשון המעטה מכוערות יותר מרגילות

 10בניסיון אבל בעבירות שבהן מדובר ברצון או ניסיון לבצע כל מיני עבירות בעלי אופי 

 11לא אכנס לפרטי פרטים ולצטט את תוכן כתב האישום שהנאשם יודע ומודע כי , ימינ

 12הסוגיה של מה , אנחנו לא ניכנס לסוגיה זו, חושב שמדובר בקטינה. מדובר בקטינה

 13אם כי היא רלוונטית להמשך לטיעונים לעונש כאשר . הוא חשב לא רלוונטית

 14ן הערכת מסוכנות לבין יש קווים דומים בי. אתייחס להערכת מסוכנות ולתסקיר

 15בסוף , 2' ש להתייחס בעיקר לעמ"בענין הערכת מסוכנות אני מבקש מבימ. התסקיר

 16אפשר ללמוד על אופי , הפיסקה הראשונה לענין שרות צבאי מלא והתמדה בעבודה

 17 מצוין שהנאשם עושה מינימליזציה ובהמשך עד סוף הפיסקה 4' מפנה לעמ. הנאשם

 18. הוא מסכים עם הדברים כדי שיוכל לסיים במוקדםוכן לסיפא של אותה פיסקה ש
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 1.  סוף הפיסקה הראשונה טוען כי הוא נגרר כי היתה יוזמת הנערה5' מפנה לעמ

 2 . 10אני לא דוברם של ערוץ . המדובר בניסיון לאתר פדופילים ברשת האינטרנט

 3 לא היה גורם אכיפה הוא עשה ניסיון לאתר פדופילים ברשת האינטרנט 10ערוץ 

 4זהו . תופעה שצריך לעוקרה מן השורש, בר בתופעה נפוצה ושכיחה בעולםהמדו

 5 . א ני לא אומר שהנאשם פדופיל.הניסיון שהיה כאן לאתר פדופילים בישראל

 6אומר הנאשם למי שערך את חוות הדעת שזו ,  פיסקה ראשונה5' אני מפנה לעמ

 7אני . ראיותזה בניגוד גמור למה שיש בחומר ה. היתה יוזמת הנערה ושהוא נגרר

 8 שמקשה עליו אותה עורכת חוות הדעת ושואלת אם 5מפנה לסיפא של אותה פיסקה 

 9פיו מתמלא מים הוא לא יודע להשיב על אותה .  למה המשכת13.5ידע שהיא בת 

 10הנאשם לא .  שהם לא בסדר10הוא רואה את עצמו קורבן ומאשים את ערוץ . שאלה

 11 . וכנות ומהתסקירזה עולה מפורשות מהערכת המס. לוקח אחריות

 12וזה בניגוד , הוא אומר שמשהו בו ידע שהוא לא מדבר עם קטינה, יתרה מזאת

 13זה לא עולה בקנה אחד עם , לעובדה שהנאשם הודה והורשע בעבירות המיוחסות לו

 14 . ש"ההודאה שלו בפני בימ

 15יש חזרה על . הוא ניסה למזער את חומרת העבירות.  שורה אחרונה6' אני מפנה לעמ

 16 פיסקה אחרונה לענין הספרות המקצועית בעבירות מין 7' מפנה לעמ. סקירכך בת

 17 לפיסקה אחרונה לענין של גורמים 8' אני מפנה לעמ. באמצעות אינטרנט מלמדת

 18קיימת הסלמה מהעבירה באמצעות המחשב לענין הפגישה עם . 4-5' ש, דינמים

 19 . על כך חוזר המשפט בתסקיר, הקורבן

 20כפי , ין התיק הזה לבין התיק האחר שנטען בו היוםאני רוצה לומר שההבדל ב

 21הנאשם טען שהוא ידע שמדובר . שצויין בהערכת מסוכנות שהנאשם הגיע לדירה

 22אני מבקש לדחות , במתחזה אולי הוא חשב שמדובר בערבים שרוצים להסביר לו

 23 . טענה זו

 24  .ש נתן החלטה לענין עבירות דרך המחשב אשר פורסם בעיתון ובאינטרנט"בימ
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 1אם נקבל את טענת הנאשם . אין לומר שזו טענה רצינית שהוא ידע שהיא מתחזה

 2ש ראה בטלויזיה שהנאשם ,הרי אנחנו סוברים שלחומרה  העובדה שהנאשם ובימ

 3מה 'עם כפכפים ופיג, הוא נכנס לדירה והוא רואה ילדה, פתח את הדלת, הגיע לדירה

 4זה לא מעיד .  נכנס ומתיישבהוא, ובמקום להגיד הנה ידעתי שהיא מתחזה ולברוח

 5האם זה מסתדר עם מה שהוא מספר לקצינת המבחן , רצינות יסוד נפשי, על הכוונות

 6ש רמז על אותם משפטים "בימ. מלים לחוד ומעשים לחוד. ד"ואותה עורכת חווה

 7ה הנאשם צריך היה לקחת ,אני אומר שסוף מעשה במחשבה תחיל, בטורקית

 8ברגע ,  פלונטר ואותה סקרנות מינית או אישיתבחשבון שברגע שהוא נכנס לאותו

 9 . שהוא הגיע לדירה הוא חצה את הגבול ואת הקווים האדומים

 10ד המסוכנות לאור כל מה שנאמר שהמסוכנות המינית "שורה תחתונה של חווה

 11 . נמוכה עד בינונית לטווח הארוך ומכאן מסוכנות הנאשם

 12ש יודע שאין יותר " בימ2225/07. פ.ש שלום בראשון ת"השבוע ניתן פסק דין בבימ

 13, מידי פסיקה בעבירות מסוג דנן בטח לא בניסיון למעשה מגונה והטרדה מינית

 14הנאשם . השופטת סגן נשיא ליאורה ברודי'  על ידי כב25/6/08ד ניתן ביום ":פסה

 15 להתפשט 13נכנס לאינטרנט מתחזה לצלם אופנה ומצליח לשכנע ילדה בת 

 16היה מדובר , נעים גם שם כמו בכל תיקי הפרשיה שלנוולהצטלם ולגעת באיברים מוצ

 17אנשים נורמטיביים משפחות . בנאשם ללא עבר פלילי שזה לו מקרה היחיד שלו

 18הצדדים , בגזר הדין במסגרת הסדר טיעון שהוא די דומה למקרה זה, נורמטיביות

 19במקרה הזה הערכת מסוכנות . ש אימץ את ההסדר"טענו לעבודות שרות ובימ

 20 – 3'  בש8' מפנה לעמ.  הערכת מסוכנות נמוכה לא כמו במקרה שלנולימדה על

 21מדובר פה . מסוכנות נמוכה ונאמר שלא כמניעה כי יבצע את עבודות השרות

 22 . בתסקיר חיובי הערכת מסוכנות נמוכה

 23לאור כל מה שציינתי חברי בוודאי יטען כי הנאשם קיבל חלק מהעונש , בתיק זה

 24. ו בחשבון ושקלנו את השיקולים כאשר הגענו להסדרלקחנ, אני מסכים עם זה, שלו
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 1ש יודע מדוע "בימ. ברגיל זהו תיק למאסר, אנחנו מסכימים כי נגרמה לו עוגמת נפש

 2בתיקים האחרים מסוג זה לא הגענו להסדר טיעון מאחר ואנחנו נטען שם למאסר 

 3מבקש לאמץ את הרף העליון לאור , למרות הפגיעה בנאשם ובמשפחתו. בפועל

 4אלה שהגיעו , אותם אנשים במסגרת הפרשיה מחולקים לשניים. ד"סקיר וחווההת

 5 . לדירה ואלה שלא הגיעו לדירה

 6באלה שהגיעו לדירה הנאשם הוא מהרף התחתון מבחינתנו לענין חומרת העבירה 

 7מדובר בכך שהנאשם לא התפשט בפניה ולא עשה מעשים מגונים ולכך הסכמנו 

 8אנחנו מבקשים להשית עליו שישה חודשי . תלעתור לשישה חודשי עבודות שרו

 9 . מאסר על תנאי וקנס כספי, מאסר בעבודות שרות

 10 

 11. שזהו מקרה חמור של עבירות מין,  התייחסות קצרה לפתיח של חברי:כ הנאשם"ב

 12הוא נמצא , במקרה ואפרט בהמשך. לא מיני ולא מקצתי, מקרה מכוער מהחמורים

 13ש יתייחס "מקרה שבו אם בימ. רות מיןאולטרא נמוך במסגרת עבי, ברף לא נמוך

 14. אז באנלוגיה דומה ניתן להביא גם את עניינו של מרשי' בפסיקותיו לסוכן מדיח וכו

 15 . עירוב מין שאינו מינו, ש פתח בפניה לנאשם שאני תכננתי לפתוח את טיעוני"בימ

 16משטרת ישראל באופן שמנוגד . יושב בביתו ומבצע עבירה שהודה בה, מגיע בן אדם

 17. פ.ע, ש לא העליון בראשון לציון" על ידי בימ1975תכתיבים שהותוו לה עוד בשנת ל

 18 מס הכנסה אז חברו לאמצעי התקשורת עשו תדרוך מסודר וקפצו על ביתו – 347/75

 19בית המשפט נתן ביקורת אקשה ביותר ,  בקיסריה כשהוא במיטב מחלצותיו בביתו

 20בל רב בעקבות המבצע שחוקרי על התנהלות זו ובין השאר אמר שלמערער נגרם ס

 21מס הכנסה שתפו בו את כלי התקשורת והרשו להם לחדור לרשות הפרט של 

 22המערער ועד לחדר מיטותיו הגיעו כל זאת לאחר תדרוך מתואם שבו הזינו מידע 

 23נעשה מטרה לבוז וללעג נגרם נזק חמור לשמו עוד לפני שהובא .... שהיה מנופח

 24 . ש"לבימ
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 1, מה קרה, כאן. יטה על ביתו בוצע בצורה חורגת מן הנוהגש אומר שמבצע הפש"בימ

 2לא סתם שוטרים , המשטרה לא יוותרו לעולם על הזדמנות לצאת  טוב על המסך

 3, מפקד יחידת ההונאה של מחוז תל אביב הגיע למקום, יחידת ברק, הביאו למרשי

 4אומרים שהמשטרה .  כל התיק הזה הוא תיק מחשב–כאשר מדובר בעבירות מחשב 

 5אבל הם לא מפספסים אף הזדמנות לצאת מעורם כאשר יש ' היא עמוסה וכו

 6של ערוץ " חקירה פלילית"כאשר מגיע עירוב של . מצלמת טלויזיה בכל מקום

 7הנאשם מרשי את העונש . טלויזיה והמשטרה משתפת פעולה לא ברמה של דיווח

 8ום הוא ישב במעצר אחרי המעצר המתוקשר שלו מי. שלו קיבל וקיבל בגדול

 9 על תיק שגם .  שלושה שבועות של גיהנום במעצר21/1/08 עד ליום 10/12/07

 10כ נחרצת "אבל המשטרה היתה כ. העתירה הסופית שלו היא לא למאסר בפועל

 11כ חשובים שהוא נעצר כדי "ש דוחות סודיים כ"בחקירתה את הארוע הגישה לבימ

 12א יחד עם "ל תהגיעו אנשי הונאה ש. למנוע שיבוש של החקירה המתוחכמת הזו

 13 . 'מסוכנות שיבושים וכו, הטלויזיה

 14, תורמים עובדים ללא עבר פלילי,  ילדים4.  נפשות6בן למשפחה בת , לענין מרשי

 15. הוא רצה לחסוך את המגע עם רשויות האכיפה. הודה בבית המשפט באופן מיידי

 16 כל ישיבה, כל הגעה שלו לבית המשפט מלווה בצרימות נפש קשות. עם בית המשפט

 17רצה לשים את , שלו על ספסל הנאשמים מלווה בכאב לב למשפחה בכאב לב שלו

 18ש שלום "ד של בימ"עותר בכל לשון של בקשה ואגב פסה. הפרשה הזו מאחוריו

 19כלומר העתירה לשישה חודשי עבודות . בראשון לציון שלושה חודשי עבודות שרות

 20 . ש"ד שהוגש לבימ"שרות היא חורגת מאותו פס

 21ארוע בודקים גם מה הנזק שנגרם כתוצאה ממעשי הנאשם והוא כאשר בודקים 

 22כאשר הגיע לדירה המתינה תחקירנית , לא היתה ילדה כזו מעולם. אפס נזקים

 23הוא ביקש ממני . נכון שבוצעה עבירה, הנאשם מעולם לא גרם נזק לאדם. בגירה

 24, קשהמבקש בכל לשון של ב. ש יותר,לא מעונין להגיע לבימ, לסיים את ההליך הזה
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 1, ד היא נמוכה"חווה. מה שחברי אומר הוא תלוש מן המציאות, התסקיר הוא טוב

 2 . אינו סובל מסטיה על רקע מיני. מסוכנות מינית נמוכה

 3. ש להטיל על הנאשם עונש של מאסר על תנאי צופה פני עתיד"אני מבקש מבימ

 4.  ענישה שרות המבחן גם הוא תומך בעונש שיש בו טיפוליות וצפיית פני עתיד ולא

 5 . להסתפק בעובדה ששלושה שבועות ישב כלוא בבית המאסר על כל המשתמע מכך

 6 

 7הכל סיפור שמבחינתי אני עדיין .   אני ממש ממש מצטער  על כל מה שקרה:הנאשם

 8אני עשיתי את כל הדברים להימנע , מרגיש שאני נמצא בסוג של חלום כלשהו

 9מרגיש שקיבלתי את הכאפה של ] בית משפט[מעוד פגישה עם המקום הזה , ממאסר

 10 . אין סיכוי שאחזור לכאן, חיי

 11 

 12 ג ז ר ֿ ד י ן

 13 

 14 15/4/08 - שהורשע על פי הודאתו ב1983צעיר יליד . בפני נאשם ללא עבר פלילי

 15 :בעבירות הבאות, בכל שיוחס לו בכתב האישום

 16 345בנסיבות סעיף ) א (348עבירה על הוראות סעיףך , ניסיון למעשה מגונה .א

 17 . 1977 –ז " לחוק העונשין התשל25סעיף  + 350סעיף ) + 3 ()א(

 18לחוק ) א (5) + א) (6) (א (3עבירה על הוראות סעיף , ניסיון להטרדה מינית .ב

 19כל זאת במשולב עם הוראות סעיף . 1998 –ח "למניעת הטרדה מינית תשנ

 20 .1977 –ז " לחוק העונשין התשל25

 21 

 22 : ןעיקרם של דברים בקליפת אגוז הם כדלקמ

 23לאתר ,  כפי שציין התובע בדבריו10בתקופה הרלוונטית ננקטה יוזמה על ידי ערוץ 

 24 . מטרידנים מינית הפועלים ברשת האינטרנט/ולהצביע על פדופילים



 

     
  בתי המשפט
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 1 ביצע עבודה עיתונאית בכך שטמן מכמונת ברשת האינטרנט 10ערוץ . לשון אחרת

 2 ופיתחה פניות של ,אט'נכנסה לאתרי צ, בה התחזתה אחת מהתחקירניות לקטינה

 3 . מבוגרים אליה כאשר הללו היו יותר פעילים בפניות והיא יותר נעתרת

 4התחקיר עבר לשלב , לאחר שהפניות הללו התפתחו לכלל רמזים והצעות מיניות

 5המעשה והמכמונת עברה מהרשת לחיים האמיתיים כאשר בדירה התמקמו 

 6דירה המתינו לו אנשי וב, לדירה הגיע הנאשם, תחקירנית שמתחזה לאותה קטינה

 7 .  וגם אנשי משטרה שתודעו מבעוד מועד בפרשה10ערוץ 

 8 

 9שבמדעי המדינה "/מעצמה השביעית"ה, על פני הדברים לכאורה ובאופן ראשוני

 10את תחומי הרשות , קרויה גם הרשות המדווחת השיגה למצער למראית עין

 11,  פיזייזמה וביצעה תחקירים וליקוט מידע ואף נטלה חלק, קרי, המבצעת

 12 . בראשיתה לפחות של פעולת אכיפה

 13 

 14שכן מי שביצע את , פסול משפטי לנעשה לא מצאתי. פסול משפטי אין בכך

 15אך על פני . המאסר ואת החקירה הפלילית היתה המשטרה שהוסמכה לכך כדין

 16הדברים ההשקה ההדוקה בין השניים כאשר החלק הפעיל ותכנון המבצע 

 17את , שכן. במעט טעם אסטטי נפגם, ה לטעמיעושה רשות מדווחת נגוע, לכאורה

 18איתור עבריינים יש להשאיר לזרועות האכיפה שזו התמחותם , פעולת האכיפה

 19 . ולצורך זה הוקמו ולצורך זה הן פועלות

 20 10ראוי היה שכל שלוקט על ידי ערוץ , נראה לי כי אם היו שואלים אז את דעתי

 21 אחורה ומשאירים את המשך היה מועבר כמידע למשטרה והללו היו פוסעים צעד

 22לאנשי ,  נטל בה חלק פעיל למשטרה10הפעולה כולל הטמנת המכמונת כפי שערוץ 

 23אך כאמור אין בכל אלה פגם שיש בו כדי לבטל את פליליות המעשים . משטרה

 24 . ולשלול אותה



 

     
  בתי המשפט
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 2 :אשר לנסיבות הספציפיות של הנאשם

 3שר הוסכם שההגנה הצדדים הגיעו להסדר טיעון בו ישנו רף ענישה גבוה וכא

 4 . תהיה חופשית לטעון למאסר על תנאי

 5 

 6 :כ התביעה ביקש להחמיר עם הנאשם כיון ש"ב

 7לשיטת , עולה, מהתסקיר מחוות הדעת של המרכז להערכת מסוכנות מינית .1

 8מהתוכן אך לא מהמסקנה הסופית  חזקת מסוכנות כלשהי הצופה , התביעה

 9 . בדבריוהתובע הצביע על כך ארוכות . אל פני עתיד

 10 

 11 . מדובר בנאשם שלא הסתפק בשיחת אינטרנט אלא אף בא והגיע למקום .2

 12 

 13הסבריו ותירוציו של הנאשם כעולה מחוות הדעת של המרכז להערכת  .3

 14יש בהם להצביע על אי הפנמה של , מסוכנות מינית ומדברי שרות המבחן

 15 . חומרת המעשים ועל מסוכנות מתמשכת

 16 

 17 :ם הנאשם כיון שהסנגור ביקש שלא להחמיר ע

 18 . לנאשם אין עבר פלילי ואין לו רקע קודם בפלילים .א

 19 

 20 . הנאשם בא ממשפחה נורמטיבית ומתפקד באופן נורמטיבי .ב

 21 

 22אינן נגועים בכיעור עליהם הצביע , המעשים הם מעשים גבוליים לשיטתו .ג

 23 . התובע בטיעוניו



 

     
  בתי המשפט
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 2בזה בפומבי הנאשם נענש פעמיים בכך ששהה תקופה ארוכה במעצר והת .ד

 3 . שניתן לפרשה ולא בכלי התקשורת

 4 

 5בחנתי את כל שהונח בפני לרבות פסיקתה של סגן . שקלתי את דברי הצדדים

 6 של בית משפט שלום בראשון לציון 2225/07. פ.השופטת ברודי בת' הנשיא כב

 7אברהם ליאור ששם הנאשם לא הגיע לבית המתלוננת בשונה ' מדינת ישראל נ

 8ש עליון באשר לפומבי שניתן להתנהגות כלי "שקבע ביממכאן ואת הדברים 

 9 . פוקה הירש' ד מדינת ישראל נ" פס347/75. פ.התקשורת בע

 10 

 11אשר על כן ובשל כל אלה ובמסגרת ההסכמות מצאתי לנכון כי האיזון המתבקש 

 12 :יבוא לעולם בענישה הבאה

 13 

 14 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שרות 4 חודשי מאסר מתוכם 10 .א

 15עונש מאסר מותנה למשך שלוש שנים החל מהיום על ,  חודשים6והיתרה 

 16 . העבירות בגינן הורשע

 17 

 18 .  חודשי מאסר תמורתו3או  ₪ 3,500קנס כספי בשעור  .ב

 19 

 20מתקופת המאסר בפועל תנוכה תקופת המעצר בה שהה הנאשם בין 

 21 .  21/1/08 ועד ליום 10/12/07

 22או בתיקי /קדו בתיק זה וניתן לקזז את הקנס מסכומי ההפקדות שהופ

 23 . המעצר הנלווים בתנאי שהללו הופקדו על ידי הנאשם



 

     
  בתי המשפט
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 1 

 2 . במעמד הצדדים, )2008 ביולי 9(ח "תשס, בתמוז' ו, ניתן והודע היום

       3 

                             4 

_______________ 5 

 6 שופט, חנן אפרתי

 7 

 8 החלטה

 9 

 10 .09:00 שעה 4/9/08נדחה לחוות דעת ממונה ליום 

 11 

 12 תל אביב 2ד אורי קינן ויצמן "הממונה יזמן את הנאשם באמצעות עורך דינו עו

 13 . 03/6932809פקס 

 14 

 15מובהר בזאת לצדדים כי דחיות לא תינתנה אך ורק במיקרים חריגים וגם זאת 

 16בהנחיה ,  נציגת קבילות הציבור על השופטיםכל זאת בעקבות הנחיית, במשורה

 17 :  ובהסתמך על ובמוכן בפסיקה הבאה5/04' מס

 18 

 19 . השופט גרוניס לא פורסם' פסיקתו של כב.פניני'  צדיק נ8327/05ע "בר . 1

 20 

 21בפיסקה , השופטת מרים נאור' עזוואי פסיקתה של כב'  דיבה נ3725/04. א.ע . 2

 22 ].לא פורסם[ל "ד הנ" לפסה21

 23 
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 1ואם , ם/ו בהיעדרו/ו יישפט/שאם לא יתייצב, ם/ים חובת התייצבותו/ה לנאשםהובהר

 2 .ם/ם ייגזר בהעדרו/אפשר שגם דינו, י צד מהצדדים"אתבקש ע

 3 

 4 . העתק החלטה תישלח לממונה על עבודות השרות

 5 . במעמד הצדדים, )2008 ביולי 9(ח "תשס, בתמוז' ו, ניתנה והודעה היום

       6 

                             7 

_______________ 8 

 9 שופט, חנן אפרתי

 10 .א.הדר י: קלדנית
 11 העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח


