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 :בעניין מדינת ישראל 
  ד" עו כ"י ב"ע פנינה לוי  המאשימה

  ד  ג  נ 
   בעצמו – לייב נפתלי 

  כ"י ב"ע ד עופר מושביץ "עו הנאשם
 1 

 2 פ ר ו ט ו ק ו ל

 3 :כ הנאשם"ב

 4 . לכן לא הגעתי, היתה לי תאונה בדיון קודם

 5 טיעונים לעונש

 6 :כ התביעה"ב

 7במסגרת . 10ת הפדופילים לגבי ערוץ ש יודע שהוא חלק מפרש"מדובר בתיק שבימ

 8 שוחח 13.5 יצר הנאשם קשר עם אישה שהוא סובר שהיא בת 10תחקיר של ערוץ 

 9הכל כמפורט , ביקש להיפגש עימה, הציע לה הצעות מיניות, עימה על תכנים מיניים

 10מיקרים חשף הנאשם דרך מצלמת האינטרנט את איבר מינו ' במס. בכתב האישום

 11על פי האישום . ובמסגרת התמונות שלח לה תמונות פורנוגרפיות. בפני התחקירנית

 12 קבצי מחשב שמכילים תמונות המתעדות מעשי תועבה 25החזיק הנאשם , השני

 13הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב האישום על פי הסדר הטיעון . כלפי קטינים

 14אסר על פי חוות דעת ממונה מ, יעתרו הצדדים במשותף לשישה חודשי עבודות שרות

 15אני רוצה בקצרה לפרט את הנימוקים להסדר .  10,000₪על תנאי וקנס בשעור 

 16אין ספק שמדובר , ש חושב שההסדר הוא ראוי"הטיעון על אף שאני סוברת שבימ

 17במעשים מסוכנים מכוערים וצריך לעקור אותן מן השורש בעיקר בתקשורת 

 18צד לו קטינות , 62הנאשם בן . גלובאלית שהקלות בהן נעשות העבירות הן גדולות

 19באינטרנט והעביר את דרגת חומרת מעשיו כמה שלבים קדימה שהוציא לפועל את 

 20המדובר בנאשם , לקולא. שהוא סובר שזה ביתה של הקטינה, כוונתו והגיע לביתה

 21כמו , למזלו של הנאשם העבירות לא יצאו אל הפועל ולא נגרם נזק, ללא עבר פלילי
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 1 ובהערכת המסוכנות לכך שהנאשם החל טיפול התחשבנו גם בממצאי התסקיר, כן

 2 . 2008' מספט

 3 

 4 :כ הנאשם"ב

 5עבד כל חייו בשרות , ללא כל עבר פלילי, 62כפי שאמרה חברתי מדובר בנאשם בן 

 6מדובר פה על כתב . קיבל תעודות הצטיינות, הכבאות בשדה התעופה בן גוריון

 7. ן וזה בהחלט משמעותייש לזכור כי בתיק זה אין קורב, אישום שהוגש בעבירות מין

 8הוא טען כי , אין לכך כל הוכחה, הקביעה שהוא הגיע בפועל לממש את הכוונות שלו

 9אני יכול רק לומר ששני תיקים . אין מעשה בפועל לא היה קורבן, בא להביא משהו

 10. פ. ות1699/08. פ.ת,  הסתיימו במאסרים על תנאי10נוספים מהפרשה של ערוץ 

 11המדובר במעשים , שלפחות אחד מן השניים הגיע לביתש "מציג לבימ. 8467/07

 12הנאשם בעצמו ביוזמתו הטיפול שהלך אליו ביזמתו ושילם עליו . מאוד מאוד דומים

 13 . הוא מכספו שלו הלך אליו, כסף סקסולוג פרטי שמתחילת הפרשה הלך אליו

 14 . התסקיר הוא חד משמעי

 15 

 16 :הנאשם

 17 . אין לי מה להוסיף

 18 

 19 ג ז ר ֿ ד י ן

 20 

 21ש "על בימ, ומכוח הפסיקה המחייבת הקיימת בנושא, ככלל,דר טיעוןבפני הס

 22להעתר להסדרי טיעון אלא אם כן הם נגועים בחוסר סבירות או חוסר מידתיות 

 23 . אין אלה פני הדברים בתיק שבפני. קיצונית

 24 "עיקרם של דברים בקצרה הם כדלקמן
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 1בכל שיוחס לו  ללא עבר פלילי שהורשע על פי הודאתו 1947מדובר בנאשם יליד 

 2 . בכתב האישום במסגרת הסדר טיעון

 3ניסיונות למעשים , מדובר בשורת עבירות כמפורט באישומים בכתב האישום

 4ניסיון להטרדה מינית והחזקת פרסום , ניסיונות למעשה מגונה בפומבי, מגונים

 5 . בדבר תועבה

 6ערכת הוגש בעניינו של נאשם תסקיר שרות מבחן למבוגרים וחוות דעת המרכז לה

 7 . השניים במשותף מצביעים על העדר מסוכנות מינית. מסוכנות מינית

 8 

 9וגוזר על , אני נעתר למוצע בהסכמות המפורטות בהסכם הסדר הטיעון, אשר על כן

 10 :הנאשם את העונשים הבאים

 11 

 12.  חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שרות6,  חודשי מאסר מתוכם12 .א

 13נה למשך שלו שנים החל מהיום על  חודשים כעונש מאסר מות6היתרה 

 14 . העבירות בגינן הורשע

 15 

 16 -הקנס ישולם ב.  חודשי מאסר תמורתו4או  ₪ 10,000קנס מוסכם בשעור  .ב

 17 .  לחודש שלאחריו01 ובכל 1/10/09 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 10

 18 

 19 , לוד42הרצל ' הנאשם ירצה את עונש המאסר שנגזר עליו במפעל חסד יד ביד ברח

 20 . בעבודות אחזקה שרותים ומינהלה08:00-15:00משעה ' ה-'בין הימים א

 21 

 22 .0506278591ס טלפון "העבודות תבוצענה בפיקוח מר מיראל יעקב משב

 23 

 24 יתייצב הנאשם בכלא רמלה 08:00ביום זה בשעה . 9/9/09תחילת ריצוי העבודות 

 25 . לצורך רישום קליטה והצבה
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 1 

 2 

 3 .ת המשפט המחוזי יום מהיום לבי45זכות ערעור תוך 

 4 . במעמד הצדדים, )2009 ביולי 14(ט "תשס, ב בתמוז"כ, ניתן והודע היום

       5 

 שופט , חנן אפרתי
 סגן נשיא 

                             6 

  7 
 8 .א.י.הדר: קלדנית

 9 ריכה וניסוחהעותק כפוף לשינויי ע


