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 :בעניין מדינת ישראל המאשימה

  ד"כ עו"י ב"ע לילך בירגר  

  ד  ג  נ 

   בעצמו – מור ענבר 
  ד"כ עו"י ב"ע ד ראובן "בן עובד ועו' גב הנאשם

 1 גל ' גב: קצינת המבחן

 2 פ ר ו ט ו ק ו ל

 3 

 4 טיעונים לעונש

 5,  מבקש להשאיר את ההרשעה על כנה כיון שאנחנו קראנו את התסקיר: התובעת

 6אנחנו מבינים שיש נסיבות אישיות קשות . ן ספק שמדובר בתסקיר חיוביאי

 7אנחנו מסתכלים על העבירות שהן , אין לנאשם עבר פלילי. שהובילו אותו למעשה

 8אנחנו לא קיבלנו איזה שהיא , מעבר לכך, חייבים להרתיע מביצוען, חמורות מאוד

 9שבים שלפי אנחנו חו. שבהרשעת הנאשם תהיה פגיעה חמורה, אינדיקציה

 10מצד שני אין לנו פגיעה , האינדקציה של הפסיקה מצד אחד יש עבירה מאוד חמורה

 11, אנחנו כן מתחשבים בתסקיר החיובי לענין העונש, קונקרטית בנאשם ובעתידו

 12 . עבודות שרות לתועלת הציבור, נבקש להטיל עליו עונש מאסר על תנאי

 13 

 14טוח מזה כשנה וחצי בתור בי' הנאשם עובד בחב, מפנה לתסקיר: ?כ הנאשם"ב

 15' ד של כב"מפנה לפסה, רפרנט מכיון שהוא עדיין לא יכול היה להיות סוכן ביטוח

 16לגבי ,  לענין חוק הפיקוח על עסקי ביטוח–השופט דרור בפסק דינו לגבי אי הרשעה 

 17 2003/06השופט דרורי ' ד של כב"חומרת העבירה אתייחס בקצרה מפנה לפסה

 18עבירה של אינוס או אלימות ,  בעבירות חמורות פי כמה שם מדובר151-152פיסקה 

 19במקרה הזה . ש שניתן להסתפק באי הרשעה"שם קבע בימ, כלפי בת זוג וכלפי ילדים
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 1. כך היה, אנחנו עמדנו על כך ששרות המבחן יגיע לפרקליטות ויצפה בתכנים

 2היא מתייחסת למה שעומד מאחורי אותה עבירה , בהתייחסות קצינת המבחן

 3 . ון העתידיולסיכ

 4 

 5'  המרכז להערכת מסוכנות מינית החל לפעול לא ממזמן עד אז גב:קצינת המבחן

 6דבידוביץ עוסקת בדברים אלה וכך הרשתה לעצמה לכתוב דברים אלו המצויינים 

 7 . בתסקיר

 8 

 9מה שעומד מאחורי ,  בבסיס אותה החברה שמבחינת החומרה שלה:כ הנאשם"ב

 10איתור אותם אלה , תה תעשיה מכוערת ושניתאותה עבירה הוא הניסיון לפגוע באו

 11. שטמון בהם פוטנציאל למסוכנות ממשית של הוצאה לפועל של דברים כאמור

 12והן את האפשרות שמא הוא , שרות המבחן שלל הן את האפשרות שמרשי ויפעל בכך

 13אני סבורה , בנסיבות אלה. אחד מאותם אלו בעלי פוטנציאל למסוכנות ממשית

 14ורי שעמד בבסיס אותה הוראה ואין צורך במקרה הזה או אולי שהוגשם הענין הציב

 15ניתן במקרה זה להימנע מהרשעת הנאשם ועדיין להשיג את , במילים אחרות

 16לגבי הנאשם אזכיר כי התסקיר מסקר את ענין החרטה הבושה . האינטרס הציבורי

 17ש לעתידו להתייחסות "אבקש להפנות את בימ. ההודאה המיידית, הגדולה שחש

 18השופט דרורי ועל ענין חוק של ' ד של כב"אני סומכת על פסה. ת המבחן לכךשרו

 19 . תעודות עליהם הסתמך שרות המבחן' מבקשת להציג מס. הביטוח

 20כפי שעולה מן , אבקש להתייחס ליתר רכיבי הענישה למעט ענין אי ההרשעה

 21 התסקיר האם לא חזרה לתפקוד תקין והנאשם מסייע בכלכלת הבית בנסיבות הללו

 22 .  יתחשב בנאשם–ש יטיל ענישה "אני מבקשת שאם בימ

 23 

 24 
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 1 :ש"התובעת ברשות ביהמ

 2. העבירה היא עבירה חמורה. לא מרשיעים נאשמים, אני מרגישה שבקלות אנחנו כך

 3אנחנו חושבים שהתיק הזה דורש הרשעה בייחוד לאור . אנחנו נדרשים כאן להרתעה

 4 . חומרת העבירה

 5 

 6 . יף אין לי מה להוס:קצינת המבחן

 7 

 8מאז שהחלה החקירה המשטרתית לא היה דבר שמעולם ביצעתי : הנאשם

 9 . אני עוזר לאמי ואני רוצה לקדם את עתידי. אני מבקש להתחשב בי, והתחרטתי

 10 

 11 החלטה

 12 

 13 הורשע הנאשם בהסתמך על הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכל 11/9/08ביום 

 14לחוק ) 3) (ב (214שיוחס לו בכתב האישום המתוקן בעבירה על הוראת סעיף 

 15 ריבוי עבירות של החזקת פרסום תועבה ובו פרסום של 1977 –ז "העונשין התשל

 16 . קטין

 17 

 18מצביע חרף , חיובי, התסקיר ככלל. ביקשתי וקיבלתי תסקיר שרות מבחן בעניינו

 19ריבוי העבירות לכאורה על איפיזודה חד פעמית של התפרצות עבירות אלה וזאת 

 20שהסתיימה בצורה פאטלית בפטירתו , שית קשהעל רקע מצוקה משפחתית ונפ

 21 . ל"של האב ז

 22 :התביעה עתרה להשאיר את ההרשעה על כנה וזאת משום ש

 23 .מדובר במקבץ עבירות .1
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 1בעבירות , שכן. מדובר בעבירות שיש בהן על פניהן מאין חזקת סיכון .2

 2אלה של קיומם של דורשים למוצרים אותם צרך הנאשם מעודד את 

 3נה פגיעה אנושה בגופם ובתדמיתם של ויש, התעשיה הפסולה 

 4 . הקטינים" שחקנים"ה

 5לא הוצבע על שום נזק קונקרטי בעתידו שלו הנאשם שיצדיק עשיית  .3

 6שימוש חריג בסמכות המוקנית לבית משפט לסיים הליכים פליליים 

 7 . ללא הרשעה

 8 

 9 :עיקרי טיעוני ההגנה הם כדלקמן

 10 . מדובר במקבץ ארועים חד פעמי .א

 11 . תרהתסקיר חיובי ביו .ב

 12דפוסי התנהגותו החיוביים והנורמטיביים של הנאשם עולים  .ג

 13 .מהמסמכים אותם הגישה ההגנה

 14הרשעה יכולה לגרום לנאשם נזק קונקרטי בכך שלא יוסמך  .ד

 15בכוונת הנאשם לעשות , שכן. בערבו של יום כסוכן ביטוח מורשה

 16תאן . והראיה הוא עובד בסוכנות ביטוח קרוב לשנתיים, כן

 17השופט ' ה הביאה הסנגורית בפסיקתו של כבהמסייע לטיעוני

 18 . פלוני' י נ" מ2003/06. פ.ש מחוזי ירושלים ת"משה דרורי מבימ

 19 

 20 

 21 :דיון והחלטה
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 1, כמו כן. עיינתי בתסקיר שרות המבחן דברי הצדדים ומוצגים שהגישה ההגנה

 2נהיר לי כי רק במיקרים חריגים ובהנמקות מיוחדות ניתן לסיים הליכים בהם 

 3 .וכאן כזכור הנאשם הודה במסגרת הסדר ט יעון, ם אשם ללא הרשעהנמצא הנאש

 4 

 5לא עומד פנים מול מנים , המורשע, נהיר לי גם כי בעבירות כאלה שבהם המבצע

 6נגרם , הקטין אותו מצלמים ואותו מסריטים הנזק שנגרם לקורבן, מול הקורבן

 7לכן למוצרים לכאורה בשליחות הנאשם ודומיו היוצרים ביקוש כמו שציינתי קודם 

 8אין צורך להרחיב במילים כי אינטרס חשוב מעלה בכל מקום בעולם הוא . ל"הנ

 9וחלשים , הגנת שלומם ובטחונם שלוות נפשם ושלמות גופם של קטינים בפרט

 10 . בחברה בכלל

 11אין חולק על כך והדבר בא לידי ביטוי בספרות מקצועית עניפה כי קטין שנפגע 

 12רת מין נושא עימו לאורך ימים ושנים צלקות או משמש קורבן לעבי/מאלימות ו

 13לבאים " הלפיד"בנפשו ובחלק מן המיקרים הופך בעצמו לתוקף ומעביר את 

 14 . אחריו

 15 

 16שרות המבחן שלל חזקת מסוכנות ומתסקירו עולה כי , אשר לנסיבות המקלות

 17בגין תקופת המצוקה הקשה שרות ) חרף ריבוי העבירות. (מדובר בארוע חד פעמי

 18ה זאת כארוע חד פעמי והתסקיר נכתב והוכן על ידי עובדת השרות המבחן רוא

 19 . המתמחה בעבירות מסוג זה ובהערכת הסיכון לציבור לעבריינים מסוג זה

 20 

 21מקורבנות , לכן כאשר אני שוקל את הנזק העתידי העלול לנבוע מהנאשם

 22דוגמת , את ההיגד והפן המרתיע של הענישה לאחרים, פוטנציאליים בעתיד

 23 מול הנזק שעלול להיגרם לו באופן פרטני בכך שפרנסתו או פרנסת ,הנאשם

 24עלולים להתקפח במיוחד בימים קשים אלה של משבר כלכלי , אימו, התלויים בו
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 1וההלכה , נראה לי כי אך ורק בהסתמך על תסקיר שרות המבחן. המחריף והולך

 2 ללא נראה כאן כי ניתן לסיים את ההליכים, השופט דרורי' שיצאה מלפני כב

 3 . הרשעה

 4 

 5 וקובע כי הנאשם יבצע ללא 11/9/08מיום , אני מבטל את הכרעת הדין, אשר על כן

 6 . עבודות שרות לטובת הציבור על פי תוכנית ששרות המבחן יגיש, הרשעה

 7 

 8 . כמו כן מוצא צו מבחן למשך שנה כמומלץ על ידי שרות המבחן

 9 

 10 . י תל אביבש מחוז" יום מהיום בימ45זכות ערעור על פי דין תוך 

 11 . במעמד הצדדים, )2008 בדצמבר 24(ט "תשס, ז בכסלו"כ, ניתנה והודעה היום

       12 

                             13 

_______________ 14 

 15 שופט, חנן אפרתי

 16 .א.הדר י: קלדנית
 17  עריכה וניסוחהעותק כפוף לשינויי


