בית משפט השלום בירושלים

ת"פ  53529 07 10מדינת ישראל נ' מירסקי
בפני נשיאה שולמית דות
מדינת ישראל
בעניי :
ע''י פרקליטות

מחוז ירושלי

התביעה

נ ג ד
ולדימיר ב אלכסנדר מירסקי
הנאש
נוכחי :

ב''כ המאשימה :גב' עינת פרוט מתמחה
הנאש וב''כ עו''ד ארקדי אליגולאשוילי סנ"צ

הכרעת די

בית המשפט מוסר לידי הצדדי העתק מהכרעת הדי ומגזר הדי ומתמצת אותה.
כתב האישו והסדר הטיעו
בכתב האישו המתוק יוחסה לנאש העבירה של החזקת חומר תועבה ובו דמות של קטיני לפי
סעי" )214ב (3לחוק העונשי  ,בכ שבי התאריכי  3 4/07/07הוריד למחשבו האישי ,באמצעות
תוכנה לשיתו" קבצי  ,שלושה סרטי בה מוצגי קטיני בפעילויות מי שונות ,וביו 14/04/08
החזיק בביתו שני תקליטורי המכילי שלושה סרטי בה מוצגות קטינות המנוצלות לפעילויות
מי .
ביו  03/02/13הודיעו הצדדי  ,כי הגיעו להסדר טיעו  ,לפיו הנאש יודה בעובדות כתב האישו
המתוק  ,ויופנה לשירות המבח לקבלת תסקיר אשר יתייחס ה לשאלת ההרשעה וה לשאלת
העונש ,וכי המאשימה תגבש עמדתה העונשית לאחר קבלת התסקיר ,תו שלצד הרשעה תעתור
לעונש של מאסר על תנאי ,ולצד אי הרשעה תעתור לעונש של של"צ והתחייבות כספית.
התסקיר
יו  20/08/13התקבל תסקיר בעניינו של הנאש  ,ממנו עולה כי הנאש כב  ,38רווק  ,עובד במהל
שמונה השני האחרונות בתחו ההובלות ,ללא עבר פלילי .בנוגע לעבירה דנ ציי שירות המבח  ,כי
הנאש מתקשה לקבל אחריות למעשיו ,שכ לטענתו ,הקבצי נשוא כתב האישו דנ הורדו על ידו
מהאינטרנט בעת שהיה שתוי ולא היה מודע לתכני שהכילו ,וכי הוא מעול לא צפה בסרטי
פורנוגרפיי בה מופיעי קטיני הנתפשי בעיניו כשליליי  .עוד ציי שירות המבח  ,כי
בהתייחסותו של הנאש לעבירה בלטה תחושה של בושה ומבוכה ,וכי מניעיו לביצוע העבירה
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קשורי  ,ככל הנראה ,לקשייו לפתח קשרי

אינטימיי

ומשמעותיי  ,כמו ג

ליכולת ההבעה

הרגשית הדלה שלו .לאור האמור ,נמנע שירות המבח מהמלצה על הימנעות מהרשעת הנאש
בעבירה ,ובא בהמלצה להטיל עליו של"צ בהיק" של  200שעות )בעמותת צער בע"ח בתפקיד מטייל
ע כלבי ( בצירו" מאסר מותנה.
הטיעוני לעונש
על סמ המלצת שירות המבח ובהתא להסדר הטיעו ביקשה המאשימה להרשיע את הנאש בדי
ולהטיל עליו של"צ בצירו" מאסר מותנה לתקופה שיקבע ביהמ"ש .לשיטתה של המאשימה הרשעת
הנאש עולה בקנה אחד ע חומרת העבירה וע התכלית החקיקתית הגלומה בה ,שעניינה הגנה על
קטיני מפני ניצול המיני בדר של צילומ  ,שכ לדבריה ענישתו של הצרכ הפרטי תביא באופ
עקי" לגדיעת תעשיית הייצור ,הפרסו וההפצה של חומרי תועבה הכוללי דמות של קטיני .
הסניגור ,לעומת זאת ,ביקש להימנע מהרשעת הנאש  ,זאת בהתבסס על שלושה נימוקי
מצטברי :
הנימוק האחד ,הינו במישור העובדתי והוא מכוו כנגד אי התקיימות היסוד העובדתי של העבירה
בכל הנוגע לרכיב שעניינו "החזקה" של חומר תועבה ,שכ לטענת הסניגור הנאש למעשה לא
הוריד את הקבצי למחשבו האישי ,דהיינו לכונ הקבוע שבו ,אלא א צפה בה באמצעות תוכנה
לשיתו" קבצי  ,בעוד שהחוק אינו אוסר על צפיה בחומר תועבה ,אלא רק על החזקה פרסו או
הפקה של חומר תועבה .בעני זה סומ הסניגור יהבו על פסק הדי שנית בת"פ )שלו –תל אביב(
 7936/07מדינת ישראל נ' פלוני ,במסגרתו נמנע בימ"ש השלו )כב' השופט ד מור( מהרשעת
הנאש בדי  ,על א" שהלה הודה בעובדות כתב האישו  ,מ הטע ש"כלל לא ברור א שיתו
קבצי מעביר דר קבע את אות קבצי לכונ הקבוע במחשב הנאש או א כל הנשמר במחשב
אינו אלא הפניה לקבצי המוחזקי במקו אחר ,ומכא שאינו ברשותו .המונח "החזקה"
כאמור בסעי 34כד' לחוק מחייב את שליטת הנאש בדבר המצוי בידו או בידי אחר .ספק רב א
יש לנאש שליטה בקבצי אלו המצויי בשרת שהנאש כלל אינו יודע היכ הוא ממוק " )עמ' 3
לפסה"ד מיו  ,26/04/09פורס בנבו( .
הנימוק השני ,הינו במישור התוצאתי והוא מכוו כנגד השלכותיה של הרשעה על תדמיתו האישית
והחברתית של הנאש ועל עתידו המקצועי והתעסוקתי .בעני זה טע הסניגור ,כי הרשעה תפגע
"פגיעה אדירה" בפרנסתו של הנאש אשר עבד במש שני ארוכות בתחו האבטחה ,שכ א
יורשע בעבירת מי לא יוכל לעסוק בתחו זה יותר ,וכי ההרשעה תטביע בו אות קי של עבריי מי
ופדופיל על א" היותו אד נורמטיבי ,ללא עבר פלילי ,אשר הוריד חומר פורנוגרפי מהאינטרנט בלי
שש לב כי זה כולל ג סרטי מי בה מופיעי קטיני .
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הנימוק השלישי ,הינו במישור התודעתי והוא מכוו כנגד נכונות התסקיר לגבי אי נטילת אחריות
לעבירה מצד הנאש  .לדברי הסניגור ,התסקיר אינו משק" את הדברי שאמר הנאש לשירות
המבח  ,זאת מאחר שהמתורגמ שתרג את דברי הנאש התקשה להסביר בעברית את תשובותיו
של הנאש אשר ניתנו ברוסית .לטענת הסניגור ,הנאש הביע בפני שירות המבח חרטה כנה ונטל
אחריות מלאה למעשיו ,אלא שטע  ,כי הוריד עשרות קבצי של סרטי מי מהאינטרנט וחלק מה
כללו קטיני בלא שהתכוו לכ באופ ספציפי.
דיו והכרעה
סעי" 214ב)ב (3לחוק העונשי קובע :
"המחזיק ברשותו פרסו תועבה ובו דמותו של קטי  ,דינו מאסר שנה; לעני
סעי קט זה" ,מחזיק" למעט המחזיק באקראי ובתו לב".

בסעי" 34כד לחוק עונשי הוגדר המונח " החזקה" " :שליטתו של אדם בדבר המצוי בידו ,בידו
של אחר או בכל מקום שהוא ,בין שהמקום שייך לו ובין אם לאו; ודבר המצוי בידם או
בהחזקתם של אחד או כמה מבני חבורה בידיעתם ובהסכמתם של השאר יראו כמצוי בידם
ובהחזקתם של כל אחד מהם ושל כולם כאחד".
בכתב האישו דנ צוי  ,כי הנאש "הוריד למחשב בביתו באמצעות תוכנת שיתו קבצי מספר
סרטי  ...בתארי  14/04/08החזיק הנאש בביתו שני תקליטורי המכילי שלושה סרטי ..
אשר הורדו באמצעות תוכנת שיתו קבצי " )ס'  2 1לכתב האישו (.
מאופ ניסוחו של כתב האישו שבעובדותיו הודה הנאש עולה באופ ברור ,כי הנאש החזיק
ברשותו ,בביתו ,סרטי המכילי חומר תועבה ובה דמות של קטיני  ,ועל כ טענותיו של
הסנגור לגבי הפרשנות הראויה של המונח "החזקה" בכל הנוגע לקבצי שהורדו ע"י הנאש
למחשבו באמצעות תכנת שיתו" קבצי – למעשה כלל אינ רלבנטיות לענייננו .הנאש הודה בכל
עובדות כתב האישו  .מכא בהכרח ,כי הודה ג ברכיב "ההחזקה" .כסבורה הייתי שהנאש מבקש
לחזור בו מהודאתו בעובדות כתב האישו  ,אול טענתו השלישית של בא כח הנאש הפיגה
מחשבה זו ,כאשר שב וטע שהנאש נטל אחריות מלאה על מעשיו והחזיק בעשרות קבצי של
סרטי קטיני  .אמנ בעני פלוני הנ"ל ,בו תלה הסניגור יתדותיו ,העלה ביהמ"ש שאלת
התקיימותו של רכיב ה"החזקה" מיוזמתו במסגרת גזר הדי  ,על א" שהטענה כלל לא הועלתה ע"י
הנאש בשלב הטיעוני לעונש ,ועל א" שדובר בנאש אשר ,כמו בענייננו ,הודה בכל עובדות כתב
האישו  ,ובסופו של דבר א" נמנע ביהמ"ש מהרשעת הנאש בשל הספק הקיי לדידו סביב
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פרשנותו של רכיב זה .ואול  ,בכל הכבוד הראוי המנעות מהרשעה אינה יכולה להתבסס על ספק
בהתקימותו של רכיב מיסודות העבירה .בעניננו הנאש  ,כאמור ,לא בקש לחזור בו מהודאתו.
ג הטענה בדבר התרשמותו המוטעה של שירות המבח מהנאש – אי בה ממש .כפי שציינתי בדיו
מיו  ,09/09/13הסברו של הנאש בדבר חוסר התייחסות ספציפית מצדו לסרטי מי הכוללי
קטיני מצא ביטוי מפורש בתסקיר ) בו צוי  ,כי לטענת הנאש " הוא לא היה מודע לתכני אות
הוריד מהאינטרנט" ,וכי "מעול לא צפה בסרטי אשר בה דמויות קטיני "( ,ומסקנתו של שירות
המבח בדבר אי נטילת אחריות מצד הנאש למעשיו התבססה על טענת הנאש  ,לפיה היה שתוי
בעת שהוריד את הקבצי למחשבו.
השאלה היחידה בה יש לדו  ,א כ  ,במסגרת הכרעה זו ,היא שאלת הרשעתו של הנאש בדי ,
בהתייחס לשני התנאי המצטברי שנקבעו בפסיקה להימנעות מהרשעה  :האחד כי הרשעה תפגע
באופ חמור בשיקומו של הנאש  ,השני כי סוג העבירה ,חומרתה ונסיבותיה אינ מאפשרי לוותר
על הרשעה מבלי לפגוע בשקולי הענישה האחרי )ע"פ  2083/96תמר כתב נ' מדינת ישראל ,פ"ד
נב).((1997) 337 (3
על חומרת העבירה שעבר הנאש

אי צור להכביר מילי .

העבירה של החזקה בחומרי פורנוגרפיי המכילי דמות של קטיני תורמת ומעודדת ייצור
והפצה של חומרי כאלו ,המופקי תו ניצול מיני של קטיני  ,בה ילדי רכי בשני  ,לש
סיפוק צרכי אפלי של אות צרכני :
"בבסיס עבירת ההחזקה של פרסו תועבה ובו דמות של קטי קיימת תכלית ברורה
וחשובה ביותר והיא הגנה על קטיני מפני פגיעה וניצול מיני .פרסו התועבה הינו השלב
האחרו בשרשרת המעשי שמטרת הפקת החומר הפרסומי .לכ קודמי ניצול ותקיפה
מינית חמורי של קטיני  ,ובעצ הטלת האיסור על החזקת פרסומי כאלה יש כדי
למזער את נפיצות העבירות הנזכרות .חברה בת תרבות ,אשר שמה נר לרגליה את ההגנה
על קטיני מפני מעשי קשי כאלה ,צריכה להוקיע אות מעשי על ידי הגשמת
תכלית החקיקה ...באי צרכני לדברי תועבה אלה ,או כאשר יפחת מספר  ,ימעטו ג
מעשי הפגיעה בקטיני וניצול לצור הפקת חומרי התועבה .בנקיטת יד קשה כנגד
הצרכני  ,ובמיוחד כנגד אלה המחזיקי בפרסומי תועבה בכמות כה גדולה כמו המערער,
תינת  ,אפוא ,הגנה לקטיני מפני ניצול מיני קשה ומכוער" )ע"פ )מחוזי מרכז( 756 01
 08ירו פולק נ' מדינת ישראל ,מיו  ,28/05/08פורס בנבו ( .
על הצור להחמיר בענישת של הצרכני הצורכי חומרי תועבה אלו לשימוש הפרטי ,ולא רק
בענישת של היצרני והמפיצי של חומרי אלו נית ללמוד ג מדברי ההסבר להצעת החוק
מכוחה חוקק סעי" )214ב (3לחוק העונשי  ,במסגרת צוי  ,בי היתר ,כי :
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" בשני האחרונות התגברה תופעת ניצול של קטיני בתעשיית
הפרסומי הפורנוגראפיי המדובר לא רק בפרסומי על דפי
התקשורת הכתובה ,אלא ג בסרטי ובקלטות וידאו המופצי ג
באמצעות תקשורת מחשבי תעשיה זו פורחת במספר רב של
מדינות ותוצרת זו מגיעה ג לישראל .חומר התועבה המצוי
בקלטות הוא קשה במיוחד ומתגלה בו ניצול מיני חמור של
קטיני  ,לעיתי תו עשיית מעשי אלימות חמורי בקטיני ...
בפסקה  3המוצעת נקבעת עבירה של החזקת חומר תועבה שיש בו
דמות של קטי א א ההחזקה היא לשימושו הפרטי של המחזיק
ולא לש הפצת חומר התועבה בציבור .אנשי מקצוע סבורי שכדי
להג על הקטיני יש להקטי את הדרישה של אנשי פרטיי
לחומר מסוג זה .באיזו שבי חופש הבחירה של אד לגבי חומר
קריאה או צפיה שהוא מחזיק בביתו הפגיעה בקטיני המשמשי
להפקת חומר תועבה זה וניצול המיני של הקטיני  ,הגנתו של
הקטי חשובה יותר) ".הצ''ח התשנ''ז מס'  2639עמ' .(464

לא למותר ג לציי  ,כי ההגנה על קטיני מפני ניצול לצרכי פורנוגרפיי היא אינטרס כלל עולמי
שישראל שותפה לו במסגרת האמנה בדבר זכויות הילד מיו ) 20/11/89פורסמה בכתבי אמנה
 (1038עליה חתמה ישראל ביו  03/07/90ואשררה ביו . 04/08/91
תכלית ההגנה על קטיני מחייבת הרשעה של הנאש בדי וענישה מחמירה בצדה ,אשר יהא בה
כדי לבטא הסלידה של ביהמ"ש והחברה כולה מפני ניצול הנלוז של קטיני לש הפקת תצלומי
או סרטי שנועדו לספק צרכי חולניי ומעוותי של אנשי אשר אינ מסוגלי לכבוש את יצר .
השאלה היא ,הא נסיבותיו האישיות של הנאש דנ יש בה כדי לגבור על תכלית חשובה זו ?
כאמור ,אי הרשעת הנאש בדי  ,תו העדפת האינטרס הפרטי שלו על פני האינטרס הציבורי,
אפשרית " מקו בו נסיבותיו של העבריי כה מיוחדות וחריגות עד אשר עלול להיווצר יחס בלתי
סביר באורח קיצוני בי חשיבות ההרשעה לאינטרס הציבורי הכללי לבי עוצמת הפגיעה בנאש
הצפויה מההרשעה) "..כב' השופטת א' פרוקצ'יה ,ע"פ  9893/06אסנת אלו לאופר נ' מדינת ישראל,
פס'  10לפסה"ד מיו  31/12/07פורס בנבו(.
עיו בתסקיר שהוגש בעניינו של הנאש מלמד ,כי נסיבותיו האישיות של הנאש רגילות למדי.
הנאש ב כ  ,38רווק  ,לא נמצא בהלי שיקו כלשהו ואי כל אינדיקציה ממשית לפגיעה אפשרית
של ההרשעה בעתידו המקצועי או התעסוקתי .נהפו הוא ,מהתסקיר עולה ,כי הנאש עסק מש
שבע שני בעבודות אבטחה  ,לאחר מכ עבר לתחו ההובלות ,בו הוא עוסק בשמונה השני
האחרונות .לא ברור ,איפוא ,כיצד הרשעתו של הנאש בעבירה הנדונה תפגע בהמש עיסוקו
בתחו האבטחה כפי שטע הסניגור .אפילו נניח ,כי הנאש מתעתד לחזור לעבוד בתחו האבטחה
)דבר שכלל לא נטע על ידו( הרי שחברות אבטחה פרטיות אינ זכאיות לדרוש ממועסקי
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ת"פ  53529 07 10מדינת ישראל נ' מירסקי
פוטנציאלי

העתק מהמרש הפלילי ,ובעשות כ ה עוברות עבירה פלילית ,ועל כ ממילא לא

תיתכ פגיעה בעתידו התעסוקתי של הנאש .
אכ  ,כפי שטע הסניגור המלומד ,כל הרשעה טומנת בחובה פגיעה אישית ותדמיתית בנאש .
ואול  ,בפגיעה כללית וערטילאית מסוג זה לא די כדי להצדיק הימנעות מהרשעתו של הנאש
בדי  .על הפגיעה להיות מוחשית וקונקרטית ,קרי פגיעה בעתידו המקצועי או תעסוקתי של הנאש
או בסיכויי שיקומו .בהיעדר הוכחה ממשית לפגיעה כזו בענייננו אי מקו  ,כאמור ,להימנע
מהרשעתו של הנאש בעבירה בה הודה.
עוד עובדה אחת עומדת לרוע 1לנאש והיא זו שבפני שירות המבח הוא ניסה להתנער מאחריות,
וטע כי ביצע העבירות בהיותו בגילופי  ,ועל כ לא היה ער לתכני שהוריד מהאינטרנט .הסברו זה
של הנאש אינו עולה בקנה אחד ע העובדה ,כי בביתו נמצאו  3תקליטורי המכילי סרטי מי
הכוללי דמות של קטיני )משמע ,כי הנאש א" טרח וצרב את אות קבצי על גבי
תקליטורי ( ,ועל כ הסבר זה איננו מהימ כלל וכלל.
סיכומו של דבר :סוג העבירה שביצע הנאש  ,טיבה וחומרתה ,אי נטילת אחריות מלאה מצדו
לעבירה ,והיעדר המלצה מצד שירות המבח להימנע מהרשעתו של הנאש  ,בצירו" היעדר של
נסיבות אישיות יוצאות דופ –כל אלו ,בהתקבצ יחד ,מחייבי הרשעתו של הנאש בדי ,ואני
מרשיעה אותו בדי בהתא .
ניתנה היו  ,ד' חשו תשע"ד  08 ,אוקטובר  ,2013במעמד הצדדי .
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