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      סגנית נשיא, השופטת שירה בן שלמה' בפני כב

  מדינת ישראל                          מאשימהה

 נגד

  אופיר סמדגה                          םנאשה

>#2#<  1 

 2  :נוכחים

 3  )ד ליטל מהלל"עוה (ד ווהבי איחסאן"כ המאשימה עוה"ב

 4  ד אבי וייג"כ עוה"הנאשם בעצמו וב

>#3#<  5 

 6  גזר דין

 7 

 8חלק . בהחזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, י הודאתו"עפ, הנאשם הורשע

 9מדובר . מהסרטונים הוריד מהאינטרנט וחלק רכש באמצעות כרטיס אשראי ושמר במחשב

 10במספר לא מבוטל של תמונות וסרטוני וידאו בהם מצולמים קטינים וקטינות בתנוחות של 

 11  .קיום יחסי מין עם קטינים אחרים

  12 

 13יה יהנאשם תופס את הצפ. 2007 - 2006העבירות בוצעו במהלך השנים . 1977יליד הנאשם 

 14בפורנוגרפיה בעלת תכנים פדופילים כהתעניינות זמנית השייכת לעבר ואינה מעסיקה אותו 

 15יה ואינו ימעולם לא טופל וגם כיום אינו מרגיש צורך בטיפול משום שהפסיק את הצפ. עוד

 16קשה לשתף התקשה שרות המבחן להעריך האם קיימת משהת. מרגיש רצון לחזור אליה

 17צויינה חשיבות ביטול . לאור עמדתו השוללת צורך טיפולי לא ניתנה המלצה. סטיה מינית

 18, תחום לימודיו בשנים האחרונות, ההרשעה עבורו מאחר ומעוניין להירשם ללשכת המאמנים

 19  . העסק אותו בונההדרושה לו לשם קידום, ב"ועל מנת לא למנוע אפשרות כניסה לארה

  20 

 21מאז הועסק כמורה מחליף וכמדריך . ן"מהצבא השתחרר לאחר כשנה בעקבות פניה לקב

 22בשניהם זכה לאהדה ללא תלונות על התנהגות בלתי מותאמת או בלתי . בחוגי סיירות

 23  .נאותה

  24 
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 1כ המאשימה ציינה כי מדובר בחומרי תועבה קשים המעוררים שאת נפש תוך ניצול מחפיר "ב

 2הפנתה לדברי ההסבר להצעת החוק . ביזוי גופם וחילול כבודם ונפשם, ים וקטינותשל קטינ

 3, בדבר הצורך להחמיר עם הצרכנים ועתרה למאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות ולקנס

 4  . תוך הפניה לפסיקה

  5 

 6משהודה ביקש בא כוחו לבחון את שאלת ההרשעה תוך שהביע תקווה כי יתגייס להליך 

 7לא ראה , כאמור, בפועל הנאשם. כ המאשימה"בסופו יבוא בדברים עם ב, טיפולי ארוך טווח

 8חרף האמור ביקש לראות את התסקיר . עצמו זקוק לטיפול או לעזרה אחרת בכל תחום

 9ביקש לקבוע שעומד בחלק . יהיק את הצפמשהפסי, כחיובי ולהתחשב גם בעתידו

 10על מנת שלא תחסם בפניו הדרך , מהקריטריונים שנקבעו בהלכת כתב להימנעות מהרשעה

 11צ בהיקף משמעותי ולחילופין להימנע "ביקש את ביטול ההרשעה לצד של, משכך. להדרכה

 12  . הצופה פני עתיד, ולהסתפק במאסר מותנה, ולו בדרך של עבודות שרות, מהשתת מאסר

  13 

 14הנאשם ציין ששילם מחיר יקר עקב הפרסום וביקש להימנע מהרשעתו בדין על מנת שיוסמך 

 15  .כמאמן ויוכל לסייע לאחרים

  16 

 17מדובר בניצול מיני מחפיר של . כ המאשימה"יאמר מייד כי בעבירות דנן דעתי כדעת ב

 18 הפגיעה בילדים בהקשר זה היא בלתי נסבלת ומדינות. "קטינים לסיפוק צרכי המשתמש

 19רבות הגיעו למסקנה כי אחת הדרכים למאבק בתופעה נבזית זו היא לא רק איסור ההפצה 

 20  ).י"מ'  דרייב נ2359/07) א"ת' מח(פ "ע" (אלא גם איסור ההחזקה של פרסומי תועבה כאמור

  21 

 22ללא קהל היעד תעשיית הפרסומים הפורנוגרפים לא היתה פורחת וניצול הקטינים היה 

 23  .מצטמצם

  24 

 25יה יבד בבד עם צפ, עבוד בחברת קטינים כמורה מחליף וכמדריךבחירות הנאשם ל

 26מלמדת על בעייתיות אשר לא קיבלה , בפורנוגרפיה פדופילית הכרוכה בפגיעה קשה בהם

 27  . מענה טיפולי לאור עמדותיו

  28 
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 1לשדר מסר שלילי במאבק בנגע "...אין מקום לביטול ההרשעה על מנת לא , משכך

 2יה תוך הפנמת העיוות במעשיו ומשהיה יהפסיק את הצפמש, עם זאת ולקולא...". המכוער

 3  :בהליכים שננקטו נגדו כדי להרתיע והנני דנה לעונשים הבאים

  4 

 5 חודשים לריצוי בפועל והיתרה על תנאי למשך 3 חודשי מאסר מתוכם 9 -הנני דנה הנאשם ל 

 6  . שנים שלא יעבור את אותן עבירות בהן הורשע3

  7 

 8הנאשם  .שיכון דורה נתניה, שרות במרכז גריאטרי דורה חודשי המאסר ירוצו בעבודות 3

 9שרותים או , בעבודות אחזקה וסיוע,  שעות עבודה יומיות8.5, חמישה ימים בשבועיועסק 

 10  .050-6278970' מפקח אחראי אסרף חביב טל. מינהלה

  11 

 12  .3.4.11תחילת ריצוי עבודות השרות ביום 

  13 

 14 קליטה והצבה בתאריך תחילת העבודה הנאשם יתייצב בפני מפקח על עבודות שרות לצורך

 15אוטובוס , 72100 רמלה 81ד .ת, יחידת עבודות שרות,  במפקדת מחוז מרכז08:00בשעה 

 16  .247' מתחנה מרכזית רמלה או לוד קו מס

  17 

 18  .לא יתייצב הנאשם לריצוי המאסר בעבודות שרות תחתם פקודת מאסר

  19 

 20 5 -הקנס ישולם ב . ר תמורתו ימי מאס30או  ₪ 3000הנני דנה הנאשם לתשלום קנס בסך 

 21  . יום מהיום30תשלומים חודשיים שווים ורצופים הראשון תוך 

  22 

 23  .התמונות וסרטוני הוידאו יושמדו

  24 

 25  . יום מהיום45זכות ערעור תוך 
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  1 

 2  .ד ישלח לשרות המבחן ולממונה על עבודות השרות"עותק מגזה

>#4#<  3 

 4   . במעמד הנוכחים02/03/2011, א"ו  אדר א תשע"כניתנה והודעה היום 

  

  שופטת, בן שלמה שירה

  5 

 6 מיכל גורן: הוקלד על ידי




