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  : האישו� כתב

הודאתו במסגרת הסדר טיעו� בכתב אישו� מתוק� ובו אישומי� הנאש� הורשע על פי 

�(ב) ו214עבירות על סעיפי�  �בעבירות של פרסו� חומר תועבה אסור והחזקת פרסו� תועבה 

  (להל�: "החוק").  1977 �תשל"ז) לחוק העונשי�, 3(ב 214

  

החזיק הנאש� בביתו  2009�2014על פי המפורט בחלק הכללי לכתב האישו�, בי� השני� 

שבפתח תקווה מחשב נייד ומחשב נייח. באמצעות מחשבי� אלה גלש הנאש� ברשת 

, תוכנת שיתו( קבצי מחשב ברשת האינטרנט המאפשרת  emuleהאינטרנט והחזיק בתוכנת 

רבות תמונות וקבצי וידיאו. על פי עובדות האישו� העברת נתוני� בי� שני מחשבי� או יותר, ל

לער�, הוריד הנאש� למחשבי�  8.1.14, או בסמו� לכ�, ועד ליו� 2009הראשו�, החל משנת 

, חומר פדופילי, בי� היתר תמונות וסרטי� תו� שהוא משתמש emuleבביתו, באמצעות תוכנת 

רי�, שזהות� אינה ידועה, במילות חיפוש שונות. במהל� תקופה זו  העביר הנאש� לאח

  תמונות של קטיני� וקטינות  בעירו� מלא או חלקי, בעלות תוכ� פדופילי. 

  

 �4500כ הנייד מחשבו גבי על החזיק 8.1.14 שביו� בכ� הנאש� הורשע השני האישו� במסגרת

 קטיני� של תמונות �4159כ ובה�, משנה תיקיות �25ב, בייט�מגה 820 בגודל, מחשב קבצי

 גבי על פדופילי תוכ� בעלות נוספות תמונות �19כ החזיק, כ� כמו. פדופילי תוכ� בעלות וקטינות

 חלקי בעירו� מדגמני�  אשר וקטינות קטיני�, היתר בי�, נצפי� בתמונות. שלו הנייד הטלפו�

 וכ�, אוראלי מיני אקט ומבצעות מבצעי�, מלאי� מי� יחסי ומקיימות מקיימי�,  מלא או
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 באמצעות למחשב הוריד התמונות את. בקטינות אנאלי מיני אקט המבצעי� בגירי� גברי�

  .emule תוכנת

  

 הטיעוני� בטר� יופנה הנאש� כי הוסכ� 2014 בנובמבר הצדדי� בי� שגובש ההסדר במסגרת

. מסוכנות להערכת המרכז מטע� דעת וחוות המבח� שירות מטע� תסקיר לקבלת לעונש

 במש� הנאש� של במצבו ההתפתחויות אחר והאבחו� הטיפול גורמי עקבו, לכ� בהתא�

 הנתוני�  מכלול בהרחבה כעת יתוארו, אלה התפתחויות חשיבות נוכח. משנה למעלה

 סדר� פי על, הנאש� הופנה אליה� המקצוע אנשי של הדעת בחוות ופורטו שהתקבלו

  .הכרונולוגי

  

  

  : 29.4.15 מיו� המסוכנות הערכת

 מעריכת מציינת, הדעת בחוות והאבחו� הקלינית ההתרשמות נושא את המסכ� בפרק

 באיסו( הורשע אשר, פלילי עבר ללא, בני� לשני ואב נשוי, 36 ב� בגבר מדובר כי המסוכנות

 הנאש�. ילדי� של פורנוגרפיי� חומרי� של רחב ומגוו� משמעותית כמות של שיטתיי� והפצה

, זאת ע� יחד. מעשיו על וחרטה ובושה לחומרת� הבנה מביע וא( העבירות בביצוע מודה

 לבי� ילדי� של בפורנוגרפיה האובססיבי העיסוק בי� גדול מפער המסוכנות מעריכת התרשמה

 ההסברי� א( על, עדיי� קיימת לטעמה. פדופילית למשיכה הנאש� של הגורפת הכחשתו

 א( על. הגלוי על הנסתר שרב ותחושה המיני עולמו לגבי עמימות, שגילה המפותחת והתובנה

 הנאש�. מגובשת איננה המינית זהותו כי הרוש� מתעורר, לגברי� מינית משיכה שולל שהוא

 שמכור כמי עצמו לצייר בנוח חש כ� ועל, נורמטיבי באופ� עצמו את להציג מאמ- עור�

 התפתח מתוכ� ואימפולסיביי� נרקיסיסטי� קווי� בולטי� באישיותו א�, בלבד לפורנוגרפיה

 בחומר מסיבי עיסוק המציג, העבירות של הפנומנולוגיה לאור, כ� כמו. במי� מוגבר עיסוק

 המסוכנות מעריכת מציינת, אלה דברי� לצד. מינית סטייה של קיומה לשלול נית� לא, פדופילי

 להפחית מעוניי�, מתאי� טיפולי בהלי� פעולה לשת( מעוניי� הנאש� לפיה, התרשמותה את

  .   בפורנוגרפיה הצפייה את להפחית ניסיונות עושה וא( במי� ההתמכרותי העיסוק את

  

 וזו, מסוכנות מעלי סטאטיי� גורמי� נמצאו שלא הרי, עצמה המסוכנות להערכת באשר

 קשיי� היתר בי� הכוללי� זה במקרה המתעוררי� הדינאמיי� הפקטורי� על בעיקר נסמכת

 סקסואליות בהיפר המלווה למי� התמכרות, יציבות אישיות בי� יחסי� מערכות ביצירת

 רוש� יש כיו�, זאת ע�. רגשיי� קשיי� ע� התמודדות כמנגנו� פורנוגרפיה על והשענות
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. להתנהגותו ערה וכיו� הורשע בה� לעבירות המודעת, מאשתו רבה תמיכה מקבל שהנאש�

 והתנהגותו למי� התמכרותו את יפחית אשר טיפול לקבלת נכונות מראה הנאש�, כ� כמו

 לתהלי� זוגו ובת הנאש� את גייס הפלילי ההלי� כי המסוכנות מעריכת התרשמה עוד. הסוטה

 מסוכנותו מוערכת, הנסיבות מכלול ונוכח הכולל בשקלול, דבר של בסופו. ובקרה טיפול

 רמת ואילו" נמוכה"כ מקוונות עבירות שאינ� מי� עבירות לביצוע הנאש� של העתידית המינית

 להפצה הסיכו� ג� נובע ומכ�", ההגבו�בינונית" הינה מקוונת מי� רתעבי לביצוע הסיכו�

  .תועבה חומר ופרסו�

  

  

  :המבח� שירות תסקירי

 הטיפולי ההלי� אחר למעקב המוצא כנקודת לראות יש ל"הנ המסוכנות בהערכת האמור את

 הדעת חוות לאחר הנאש� של בעניינו שהוגשו התסקירי� בשלושת כמפורט, הנאש� שולב בו

  .2015 דצמבר ועד אפריל מחודש והשינוי הטיפול הליכי אחר ועקבו ל"הנ

  

 למצבו והתייחס הנאש� של תולדותיו את בהרחבה תיאר 30.4.15 מיו� הראשו� התסקיר

 שירות שירת, נורמטיבי באופ� תפקד השני� לאור� כי עולה בו מהאמור. והמשפחתי האישי

 כשנתיי� מזה כאשר, האבטחה בתחו� בעיקר, עבודה רצ( על ושמר צנחני� כלוח� מלא צבאי

 התומכת ולזוגתו ולו, התחת� 2005 בשנת. אבטחה בחברת אבטחה כמנהל משמש שהוא וחצי

  . משותפי� ילדי� שני

  

 רקע על כי וציי�, תפיסתו פי על, העבירות לביצוע הרקע את המבח� קצינת בפני תיאר הנאש�

 בטיפול 2014 באוגוסט השתלב וא( טיפולית עזרה לחפש החל במצבו הבעייתיות את הבנתו

 ביטא עוד. שוני� מנימוקי� חודשי� מספר כעבור ביוזמתו הפסיק אותו", טל" במכו� פרטי

 מרתיעה השפעה המשפטי ההלי� ולפתיחת למעצר כי וציי� מעשיו על וחרטה בושה תחושות

 ביטא הנאש�. האבטחה בתחו� עיסוקו המש� על ההרשעה להשפעת חרד הוא וכי, לגביו

 שהתקבל המידע זה בתסקיר תואר כ� כמו. מי� לעברייני ייעוד בטיפול להשתלב מוטיבציה

  . לעיל שתוארה המסוכנות מעריכת של הדעת חוות ועיקרי", טל" ממכו�

  

 ללא אד� של תמונה שעולה בכ� עת באותה מהנאש� התרשמותה את סיכמה המבח� קצינת

 רגשיי� בחסכי� מאופיי� שהוא א( על, חייו לאור� תקי� באופ� תפקד אשר פלילי עבר

 בביטוי ומקשייו ובוגרת פתוחה בינאישית תקשורת בניהול מקשייו התרשמה עוד. עמוקי�
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 לשלול נית� לא הזו בעת כי המבח� קצינת העריכה, המסוכנות למעריכת בדומה, כ� כמו. רגשי

 כי המבח� קצינת של התרשמותה נוכח, זאת ע�. פדופיליה מסוג מינית סטייה של קיומה

 לטיפול כי התרשמותה נוכח וכ�, וסיוע לטיפול נכונות ומבטא החשיבה לעיוותי מודע הנאש�

 התאמה לבדיקת הנאש� הופנה, מסוכנות מפחיתת השפעה להיות עשוי מי� לעברייני ייעודי

  ").מעגלי� מרכז: "להל�( תקווה בפתח" מעגלי�" מי� עברייני לשיקו� מורשה במרכז לטיפול

  

 את ותיארו, חלק הנאש� נטל בה� הטיפוליי� ההליכי� אחר כאמור עקבו התסקירי� יתר

 במרכז לטיפול מתאי� נמצא הנאש�. הטיפולי ההלי� עקב במצבו שחלו ההתפתחויות

 חודש מתחילת והחל, חודשי� מספר לאור� שנמש� פרטני בטיפול שולב בתחילה. מעגלי�

 ייעודית טיפולית בקבוצה, במרכז הטיפולי הצוות להחלטת בהתא�, השתלב, 2015 נובמבר

 הוא. הנאש� של מצדו מלא פעולה שיתו( על מעידי� שהתקבלו התסקירי�. מי� לעברייני

 דרכיו לשינוי מוטיבציה מביע, והקבוצתיי� הפרטניי� הטיפוליי� למפגשי� עקבי באופ� מגיע

 דווח עוד.  הבינאישיי� יחסיו במסגרת קלי� שינויי� עתה כבר לייש� שהצליח בו היה וניכר

 פעולה שית(, פגישות �13מ פחות לא עת לאותה נכו� כלל אשר, הקבוצתי הטיפול במסגרת כי

 מעלה הנאש�. המפגש בזמ� האחרי� המטופלי� ע� אינטראקציה וקיי� וקשוב פעיל באופ�

 ידי על דווח בנוס(. וחולשתו פגיעותו את לחשו( עדיי� מתקשה א�, האישי מעולמו תכני�

 ע� מהתמודדות חשש מבטא ומאיד� בחייו שינוי לערו� רצו� מבטא הנאש� כי הטיפול גורמי

 בהתא� כי המבח� קצינת ציינה עוד. פורנוגרפיי� בתכני� עיסוק היעדר נוכח הריקנות תחושת

, מדווח הנאש� וכי פורנוגרפיי� לאתרי� חסימה הנאש� של בביתו מותקנת הטיפול לתנאי

 להעמיק רצו� מבטא הנאש� כי ציינה בנוס(. אלה בתכני� מצפייה נמנע הוא כי, מהעבר בשונה

 להיתר� הנאש� של ביכולתו הטיפול גורמי של ולהתרשמות�, הטיפול במסגרת הבנותיו

  .הקבוצתי הטיפול מההמש� תועלת ולהפיק

  

 להשלמת חשיבות קיימת כי וסבור מעגלי� במרכז המטפלי� להמלצות מצטר( המבח� שירות

 מינית התנהגות להישנות הסיכו� מרמת ההפחתה לקד� במטרה, הייעודי הקבוצתי הטיפול

 קצינת ממליצה, הנאש� שהביע ובמוטיבציה המלא הפעולה בשיתו( בהתחשב. בעתיד פוגעת

 ימשי� במסגרתה, לשנה מבח� צו במסגרת, מעגלי� במרכז מונע לשיקו� תכנית על המבח�

 זו בתוכנית כי סבור המבח� שירות. הטיפולית הקבוצה במפגשי, בשבוע פעמיי�, חלק ליטול

 של הרשעתו את לבטל לשקול המבח� שירות ממלי-, בנוס(. הסיכו� רמת את להפחית כדי יש

, האבטחה בתחו� מעיסוקו הנאש� של לפיטוריו תוביל הרשעה להתרשמותו שכ�, הנאש�
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 להטיל המבח� שירות ממלי- עוד. במצבו ולרגרסיה העצמי בדימויו לפגיעה תגרו� זה ובאופ�

  . שעות 300 של נרחב בהיק( צ"של צו בדמות קונקרטית ענישה הנאש� על

  

  

  :הצדדי� טיעוני

 לתעשייה קורב� הנופלי�, קטיני� על להג� הצור� את המאשימה כ"ב הדגישה לעונש בטיעוניה

 של ניצול כנגד עולמי כלל במאבק מדובר. פורנוגרפיי� סרטוני� והפצת יצירת של הפורחת

 בשרשרת חוליה היה הנאש�. פדופיליי� מי� עברייני של הסוטי� מאווייה� למימוש קטיני�

 להרחבת שהביא באופ� אות� הפי- א( אלא, חומרי� באות� שהחזיק רק ולא, הקטיני� ניצול

  .ברשת הזמיני� התועבה חומרי היק(

   

 נעי� תועבה חומרי החזקת של בעבירה שהעונשי� הרי, למעשי� ההול� העונש למתח� באשר

 למעשי� מצטרפת זה שבמקרה אלא, שירות בעבודות בפועל מאסר לבי� מותנה מאסר בי�

 המאשימה כ"ב. מגובש ענישה מתח� נקבע טר� לגביה, הפצה של יותר חמורה עבירה אלה

 בגי� בפועל מאסר חודשי 24 של עונש נאש� על הושת בו, יותר חמור, אחר למקרה הפנתה

 במקרה לקבוע לטעמה ראוי המקרי� בי� ההבדלי� לנוכח כי וציינה, נרחבות פרסו� עבירות

  . בפועל מאסר חודשי �20ל 10 בי� הנע כולל עונש מתח� הנוכחי

  

 של התחתו� בר( הנאש� של עונשו את לקבוע ביקשה, המתח� בתו� הראוי לעונש באשר

. וקנס תנאי על מאסר לצד, חודשי� 10 ב� בפועל מאסר עונש עליו להשית כלומר, המתח�

 חלק ונוטל, לו המיוחסי� במעשי� הודה הוא וכי פלילי עבר אי� לנאש� כי הזכירה זה בהקשר

 לקשיי� לב ובשי�, ממנו ביותר ראשוני בשלב מצוי הטיפול כי ציינה זאת ע�. טיפולי בהלי�

 של קיומה לשלול נית� שלא ולכ� מבוטלת שאינה המסוכנות להערכת, בתסקיר המפורטי�

  . ההול� העונש ממתח� לקולא לסטות מקו� אי�, פדופילית סטייה

  

 ללא צ"ושל מבח� צווי בדבר, המבח� שירות המלצות את לאמ- הנאש� כ"ב ביקשה, מנגד

 אשר נורמטיבי בנאש� מדובר לדבריה. הטיפולי בהלי� להמשי� לנאש� ולאפשר, הרשעה

 התייחסה לא הסנגורית. אלה עבירות של התחתו� החומרה בר( מצויה שביצע הפרסו� עבירת

 של חריג ד"פס אותו מתו� אותו לגזור מהניסיו� הסתייגה א�, הענישה למתח� מפורט באופ�

 בתחו� כשרת ששימש שמי המשפט בית ידי על שהוגדר נאש� על הושת אשר מאסר חודשי 24

 הנשק( הסיכו� את להפחית יכול אשר הוא הטיפול רק כי הדגישה עוד. התועבה חומרי הפצת
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 שולב מכ� ולאחר 5.8.14 ביו� כבר טיפולי הלי� החל שהנאש� כ� על שעמדה תו�, הנאש� מ�

 ומי  אינטנסיבי הוא הייעודי הטיפול. קבוצתי ייעודי בטיפול שהשתלב עד, פרטני בטיפול

 מעגלי כל את מגייס זה שטיפול מכיוו� חייו אורחות כל את לו מתאי� זה בטיפול חלק שנוטל

 עריכת כדי תו�. בחייו משמעותי שינוי למע� פועל הנאש� כי הדגישה הנאש� כ"ב. החיי�

 כי הנאש� כ"ב ציינה עוד. 2/ע ההמלצה במכתב כאמור בעבודתו להתקד� הצליח זה שינוי

 וכ� הפלילי למרש� הנוגע בכל הפני� משרד דרישות בכל לעמוד עליו שמירה בחברת כמנהל

 הצור� ומכא�, המבח� שירות בתסקיר כמפורט בו ויפגע יוסי( עבודתו מקו� אובד� כי ציינה

  . ההרשעה בביטול

  

 הטיפולי בהלי� להמשי� וביקש מעשיו נוכח חש שהוא הבושה תחושת את ציי� עצמו הנאש�

  .משפחתו בני ועבור עבורו נורמטיבי חיי� אורח ולבנות

  

  

  :והכרעה דיו�

 גלש ארוכות שני� 5 במש�. מחמירה עונשית תגובה ומחייבי� חמורי� הנאש� של מעשיו

 תוכ� בעלי תמונות אלפי, קבצי� שיתו( תוכנת באמצעות, ממנה והוריד האינטרנט ברשת

 בהיק( שכאלה תמונות �4,000מ למעלה כשברשותו נתפס 2014 שבינואר עד, בוטה פדופילי

 שהיו אחרי� לאנשי� העביר א( שני� אות� כל במהל�, מכ� יתרה. בייט�מגה 820 של כולל

 חלק נטל לא אמנ� הנאש�. במחשביו שנשמר המאגר מתו� תועבה תמונות בכ� מעונייני�

 א�, אחר או כזה קורב� ע� במגע הכרוכה עבירה ביצע שלא ובוודאי, תועבה חומרי ביצירת

 נוטלי� שה� בכ� ,מסבי� ודומיו שהוא הממשיי� ובנזקי� מעשיו בחומרת ראש להקל אי�

 בכדי לא. קטיני� של וקשה בוטה מיני ניצול שבבסיסה נלוזה תופעה והפצת בהרחבת חלק

  . לחוק) ב( 214 שבסעי( הפרסו� עבירת לצד מאסר שנות 5 של בעונש המחוקק נקב

  

 1269/15 פ"ע במסגרת העליו� ש"ביהמ לאחרונה עמד אלה מעי� שבמעשי� הרבה החומרה על

  ):23.12.15( י"מ' נ פלוני

  

 נזקי� שני למנוע נועד פורנוגרפיי� חומרי� ופרסו� החזקת על האיסור"

 ילדי� פורנוגרפיית של ומהחזקה מפרסו� הנגר� הראשו� הנזק: עיקריי�

 זה נזק). הפרטיות וער$ הכבוד ער$( ובפרטיות� ילדי� בכבוד פגיעה הוא

. עצמו הפורנוגרפי החומר מושא שה� לילדי� ובראשונה בראש נוגע
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 הפקתו בנסיבות, הצילו� באופי, כמוב�, תלויי� וחומרתו הנזק עוצמת

 הילדי� של וכבוד� פרטיות�, מקרה בכל א$, מגיע הוא אליה ובתפוצה

 אלה בצילומי� שנעשה כ$ מעצ� נפגעי� זה מסוג בחומרי� המופיעי�

  .  מיני שימוש

  

 והגנת הגו' שלמות של הער$( בילדי� מינית&פיזית פגיעה הוא השני הנזק

 של ופרסו� החזקה בי� בספרות המופיע הסיבתי הקשר). ילדי� של נפש�

, ראשית. כפול הוא בילדי� מינית&פיזית פגיעה לבי� פורנוגרפיי� חומרי�

 השוק את לעודד עלולה קטיני� פורנוגרפיית בדמות תועבה חומר צריכת

 בילדי� מינית&פיזית בפגיעה הכרו$ דבר, כאמור חומרי� ולייצר להוסי'

 בחומרי� ישתמש עצמו שהמחזיק חשש קי�, כ� כמו. לעיל כמפורט

 פורנוגרפיי� חומרי� עבורו ליצור אחרי� ילדי� לשדל מנת&על שברשותו

&פיזית לפגיעה להביא עלולה כאמור חומרי� החזקת, שנית. בהשתתפות�

 המוצגי� המעשי� את לחקות ינסה אשר, המחזיק ידי&על בילדי� מינית

  הפורנוגרפי בחומר

  

  

 הדברי� בפתח כבר היו� סדר מעל להסיר ראוי, הנאש� של שבמעשיו הרבה לחומרה לב בשי�

 ואילו, בדי� יורשע עבירה מבצע כי הפלילי בדי� הוא יסוד כלל. ההרשעה לביטול העתירה את

, המבח� שירות המלצת. במיוחד דופ� ויוצאי חריגי� במקרי� רק תאפשרי ההרשעה ביטול

 על הדגש את שמי� ההרשעה לביטול המלומדת הסנגורית של המנומקת עתירתה ג� כמו

, עבודתו ממקו� לפיטוריו תוביל הרשעה כי החשש בשל, הנאש� של בעתידו האפשרית הפגיעה

 אלא. והשיקו� הטיפול הליכי ושיבוש במצבו להתדרדרות ג� עקי( ובאופ� בפרנסתו לפגיעה

, הכול חזות ואינ הנאש� של בעתידו קונקרטית פגיעה של קיומה מפני חשש שעניינו שהתנאי

 טיב לנוכח ההרשעה על וותרל האפשרות שעניינו נוס( מצטבר תנאי בפסיקה נקבע וולציד

 הציבור על ההגנה, הגמול שיקולי ובראש� הענישה שיקולי ויתר נסיבותיה, העבירה

 חומרי, תמימות שני� כחמש לאור�, שיטתי באופ� והפי- אס(, כאמור, הנאש�. וההרתעה

. בדי� הרשעה ללא בעניינו ההליכי� סיו� הדעת על להעלות ואי�, מגווני� פדופיליי� תועבה

 מצידו המלא הפעולה ושיתו(, מגלה שהוא הטיפולית המוטיבציה א( על כי להזכיר ראוי עוד

 ולבצע לשוב" גבוהה�בינונית" ברמה משנה פחות לפני מסוכנותו הוערכה, הטיפול בהליכי

 ג� ועמה הרשעה בבסיסו אשר, מרתיע עונשי מענה זה במקרה שנדרש כ�, דומות עבירות
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 שאלת ג� כי אציי� הדברי� בשולי. מרתיע מותנה מאסרלצד  וממשי קונקרטי עונשי מרכיב

 הנאש� של מעסיקיו דעת לשיקול נתונה והיא, מאליה מובנת אינה הקונקרטית הפגיעה

 לא, בפרנסתו וודאית פגיעה מוכחת הייתה אפילו א�, הפני� במשרד הרלבנטיי� ולגורמי�

, כנה על ההרשעה תעמוד, לפיכ�. ההרשעה לבטל מקו� אי� לפיה ממסקנתי לשנות כדי הב היה

 של המיוחדות בנסיבות לנאש� הראוי ובעונש ההול� העונש במתח� יתמקד הדיו� והמש�

  .  זה מקרה

  

  

 הול� עונש מתח� לקבוע, העונשי� לחוק 113 תיקו� הוראות פי על, ש"ביהמ מחויב, כידוע

 במידת, שנפגע החברתי בער� התחשבות ותו� ההלימה עקרו� יסוד על הנאש� של למעשיו

 בפתח. העבירה בביצוע הקשורות הנסיבות ובמכלול הנוהגת הענישה במדיניות, בו הפגיעה

 מבוטלת הבלתי הפגיעה ומידת שנפגעי� בערכי� בדבר העליו� ש"ביהמ מדברי הבאתי דברי

 שלה� ובהפצה, פוגעניות תמונות אלפי של והחזקה באיסו( מדובר כי ואזכיר אשוב. שבה�

  . ועיקר כלל ער� קל באירוע מדובר אי�, לפיכ�. שני� בת ארוכה תקופה לאור� דורש לכל

  

 לקבוע מקובל, ההחזקה בעבירת שמדובר ככל כי ציינה עצמה שהמאשימה הרי, למתח� באשר

 טע� אי� כי ודומה, שירות בעבודות שירוצה שיכול מאסר לבי� מותנה מאסר בי� הנע מתח�

 איזה היא המרכזית השאלה, לפיכ�. במחלוקת שנוי אינו אשר, זה בהיבט מפורטות לדו�

 אלא, תועבה פרסומי באות� החזיק רק לא הנאש� כי לעובדה לב בשי� לאמ- יש כולל מתח�

 עדיי� זכתה לא זו שאלה. שני� אות� לאור� בכ� מעונייני� שהיו למי אות� הפי- א(

 שניתנו די� פסקי של בלבד מצומצמת כמות על להצביע ונית�, בפסיקה רבות להתייחסויות

  .הצדדי� ציינו שא( כפי, בנושא

  

) 3.1.08( אופר' נ י"מ 2689/07) חיפה( פ"ע היה הצדדי� כ"ב ידי על שהוזכר המרכזי הדי� פסק

 שהורשע לאחר, בפועל מאסר חודשי �24ל הנאש� של עונשו את המחוזי ש"ביהמ החמיר ש�

 במחשב התקי� נאש� אותו. תועבה פרסומי 25,000 �מ למעלה של ופרסו� החזקה של בעבירות

 באינטרנט מגולשי� וביקש, מחשב כשרת שימוש בו לעשות המאפשרת תוכנה שבביתו

 של� עשור לאור� נמשכה פעילותו. שלו במחשב לה� הזמיני� אלה תמורת דומי� פרסומי�

 חמורי� אופר של שמעשיו כ� על חולקת אינה המאשימה א(. �2004ב למעצרו ועד, 1994 משנת

 לקביעת מקור זו בהחלטה לראות נית� כי סבורה א�, שבפנינו הנאש� של מאלה ניכר באופ�

  . בפועל מאסר חודשי �10מ פחות לא שבבסיסו מתח�
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 להתעל� נית� לא לצידו א�, ש"ביהמ פסיקת של המחמיר הצד את מבטא ל"הנ אופר עניי�

, בחיפה המחוזי המשפט בית, ממש משפט בית אותו שנת� זו ובראש�, אחרות מהחלטות

 על ערעור התקבל זה במקרה). 8.8.12( י"מ' נ פלוני 1191�04�12 פ"ע במסגרת, אחר בהרכב

 בעבירות הנאש� של הרשעתו בגי� השלו� משפט בבית שהוטל, בפועל מאסר חודשי 18 ב� עונש

�מ פחות לא בהחזקת זה במקרה הורשע הנאש�. תועבה חומרי של ופרסו� החזקה של

 הנאש� על וגזר,  דעות ברוב, הערעור את קיבל המחוזי המשפט ובית, פרסומי�(!!!)  190,000

  . ממוש� מבח� וצו גבוה קנס, תנאי על מאסר לצד, שירות בעבודות מאסר חודשי 6

  

 נסתלטשבילי' נ י"מ 20746�07�09) מרכז( ג"עפ במסגרת ניתנה נוספת מנחה החלטה

 שונות בנסיבות, תועבה פרסומי והפצת החזקת של בעבירות המשיב הורשע ש�), 26.10.09(

 הנאש� על והשית המדינה ערעור את קיבל המחוזי ש"ביהמ. יותר מצומצ� ובהיק( במקצת

  . השלו� ש"בבימה עליו שהוטל מותנה מאסר עונש חל(, שירות בעבודות מאסר חודשי 4

  

 הצדדי� כ"ב ג� שהתייחסו כפי, הנאש� של מעשיו כלל אל אתייחס, הנוכחית ההכרעה לצור�

 לעיל האמור לכל דעתי שנתתי לאחר. יחיד ענישה מתח� לקבוע יש שלצידו, אחד" אירוע" כאל

 מאסר חודשי �18ל 6 שבי� בטווח נע הנאש� של למעשיו ההול� העונש מתח� כי סבור אני

  . משמעותי וקנס תנאי על מאסר לצד, בפועל

  

 למכלול בהתא�, המתח� בגדר לנאש� הראוי העונש את לאתר יש, הענישה מתח� משנקבע

. ולהתנהלותו לעברו, עצמו לנאש� יותר נוגעות אלא, העבירה בביצוע קשורות שאינ� הנסיבות

 הדי� את למצות שלא המצדיקי� שיקולי� של רחב מגוו� הנוכחי במקרה קיימי�, זה בהיבט

 נעדר הנאש� כי להזכיר יש, ראשית. המתח� של התחתו� בר( דינו את לגזור אלא, הנאש� ע�

 נטילת, החרטה הבעת, הנאש� להודאת נוגע, לקולא נוס( משמעותי שיקול. פלילי עבר

, לבסו(. הראיות בשמיעת הצור� ממניעת הנובע, ציבורי בזמ� המשמעותי והחיסכו� האחריות

 הנאש� נוטל בו הטיפולי ההלי� אלה מכל חשוב א�, ה� חשובי� האחריות ונטילת הנקי העבר

 פנה, המבח� שירות בתסקירי כאמור. העתידית מסוכנותו להפחתת להביא צפוי ואשר, חלק

 למרכז המבח� שירות ידי על הופנה, בהמש�. 2014 וגוסטבא כבר מיוזמתו לטיפול הנאש�

. מי� לעברייני ייעודי קבוצתי בטיפול השתלב ובסיומו פרטני בטיפול השתת(", מעגלי�"

 כבר בדפוסיו ראשוני� שינויי�, רצו� משביע היה הטיפול הליכי כל לאור� שלו הפעולה שיתו(

 הטיפול בהשלמת רבה חשיבות רואי� הטיפול וגורמי בהתנהלותו ביטוי לידי מגיעי�
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 דומות עבירות לביצוע הסיכו� להפחית כדי ג� אלא לנאש� לסייע מנת על רק לא, הקבוצתי

, מונע לשיקו� תוכנית במסגרת הטיפול המש� את למסד מציע א( המבח� שירות. בעתיד

  .מבח� צו במסגרת

  

 הנאש� של דינו את לגזור מקו� יש כי התביעה למעשה מסכימה אלה שיקולי� מגוו� יסוד על

 ממושכת מאסר תקופת על עומד זה ר( כי כאמור היא סבורה כי א�, המתח� של התחתו� בר(

 לקולא לסטות מקו� אי� שלפני המקרה בנסיבות לפיה עמדתה עלי מקובלת, מנגד. יותר

ההול�, לא כל הלי� שיקו� מצדיק סטייה ממתח� העונש  כי הוא מוב� א�. שנקבע מהמתח�

ובוודאי שלא כל הלי� שיקו� יביא בהכרח להימנעות מהשתת עונש מאסר. המשקל הנית� 

להליכי השיקו� צרי� להיבח� אל מול יתר שיקולי הענישה, ובראש� שיקול ההלימה, ותו� 

מת� משקל לא רק לאינטרסי� האישיי� של הנאש�, אלא לכלל הנסיבות האופפות את מעשיו 

 חלה א� ג�. מקרה זה מצוי הנאש� עדיי� בתחילתו של ההלי� הטיפוליואת הליכי הטיפול. ב

 מסוימת ירידה, מסוכנות להערכת המרכז של הדעת חוות שניתנה לאחר, האחרונה בשנה

 בקנה עולה אינה מעשיו שחומרת ג� ומה, מבוטלת בלתי עדיי� שזו הרי, העתידית במסוכנותו

 אגזור, לפיכ�. שירות בעבודות ולו, בפועל מאסר של ממשי מרכיב כולל אינו אשר עונש ע� אחד

 לצד, שירות בעבודות ירוצה אשר, המתח� של התחתו� בר( מאסר לעונש הנאש� של דינו את

 שאני תו� וזאת, מונע לשיקו� תוכנית הכולל מבח� וצו משמעותי קנס, מרתיע מותנה מאסר

 וא( מחדש בעניינו לדו� המשפט בית יהסס לא הצו בתנאי יעמוד לא א� כי לנאש� מבהיר

  .  בהתא� מחדש הדי� את לגזור

  

  

  : הבאי� לעונשי� הנאש� ד� הנני כ� על אשר

 

 החל, העי� ראש הדתית במועצה שירות בעבודות ירוצה אשר, בפועל מאסר חודשי 6 .1

 .9.6.16 מיו�

 

 על עבירה יעבור לא מהיו� שני� 3 במש� כי הוא והתנאי, תנאי על מאסר חודשי 9 .2

 .העונשי� לחוק) ב( 214 סעי(

  

 על עבירה יעבור לא מהיו� שני� 3 במש� כי הוא והתנאי, תנאי על מאסר חודשי 5 .3

 .העונשי� לחוק) 3ב( 214 סעי(



  
  בית משפט השלום בפתח תקווה

  מדינת ישראל נ' קרילקר 14	06	14845 ת"פ
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 מיו� החל, ורצופי� שווי�, חודשיי� תשלומי� �5ב ישול� הקנס. 1 7,500 בס� קנס .4

10.5.16. 

  

 מונע לשיקו� בתוכנית השתתפות יהיה מתנאיו אחד אשר, שנה למש� מבח� צו .5

 הנאש� עבור שנבנתה לתוכנית בהתא�", מעגלי�" מרכז במסגרת שתבוצע, בקהילה

, מי� עבירות ביצוע מפני הציבור על הגנה לחוק' ב �20ו' א 20 סעיפי� הוראות פי ועל

 .2006 – ו"תשס

 

 

  .מסוכנות להערכת ולמרכז השירות עבודות על לממונה, המבח� לשירות יועבר העתק

  

 ימי�. 45זכות ערעור בתו$ 

  
  
  
  
  

 הצדדי�. מעמד, ב2016מר-  30, כ' אדר ב' תשע"ונית� היו�,  

  

              

  
  

  




