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בתי המשפט
בית משפט השלום קרית גת
בפני:

בעניין:

ת.פ 000226/07

כבוד סגנית הנשיא השופטת טלי חיימוביץ

תאריך20/11/2008 :

מדינת ישראל/פרקליטות
המאשימה
שמידט אולג
ע"י ב"כ עו"ד

נוכחים:

המאשימה – בהעדר
הנאשם  -בעצמו

מאיר לחן

הנאשם

ובא כחו עו"ד מאיר לחן

ב"כ הנאשם:
אני מופיע גם על דעת חברתי מהפרקליטות ואעביר לה את גזר הדין.

גזר דין
 .1הנאשם הורשע על פי הודאתו ,בכתב אישום מתוקן ,בעבירה של החזקת פרסום
תועבה ובו דמותו של קטין לפי סעיף ) 214ב (3לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-בכך
שבמועדים שונים לפני  ,29/6/06החזיק במחשב ביתו קבצי תמונות תועבה,
בהשתתפותם של קטינים.
 .2לנאשם אין הרשעות קודמות.
 .3הצדדים הגיעו להסדר דיוני ,לפיו הודה הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן,
וסוכם כי יוגש תסקיר שירות מבחן ,במסגרתו תיבחן גם שאלת הרשעתו בדין .לא
היתה הסכמה לעניין העונש.
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 .4שירות המבחן הגיש תסקיר בעניינו של הנאשם .מהתסקיר עולה כי הנאשם עלה
ארצה מרוסיה בהיותו בן  14שנה ,שרת בצבא כשנתיים ושוחרר בשל אי התאמה.
הנאשם טען בפני קצין המבחן ,כי במהלך חיפוש אחר תכנים מיניים באינטרנט
העתיק את הקבצים ,אותם התכוון למחוק מאוחר יותר ,וזאת לצורך סיפוק מיני.
בשיחה עם אימו עלה כי היא ובעלה מתמודדים עם מחלת הסרטן בסיועו של
הנאשם.
 .5שירות המבחן התרשם כי לנאשם עמדה מצמצמת ביחס למעורבותו בעבירה ולכן
לא בא בהמלצה טיפולית.
 .6ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש ,התייחסה לתופעה החמורה של פורנוגראפית
קטינים .הכנת חומר פורנוגראפי מסוג זה ,מערבת בהכרח ניצול קטינים ,ועל מנת
למגר את התופעה ,יש להלחם גם במשתמשי הקצה כמו הנאשם .לטענתה ,ריבוי
החומר במחשב הנאשם מלמדת כי אין מדובר במעידה חד פעמית .יש להחמיר עם
הנאשם בעונש מוחשי של מאסר בעבודות שירות ומאסר על תנאי.
 .7ב"כ הנאשם עתר להימנע מהרשעת הנאשם ולהטיל עליו עונש חינוכי .הנאשם
הוריד קבצים למחשבו האישי ,בביתו ,בתום לב וללא כוונה לפרסם אותם ברבים.
מדובר בעבירה הקלה שבעבירות התועבה .הנאשם עובד בחברת ויסוניק ,תומך
בהוריו החולים ,הודה בהזדמנות הראשונה בביצוע העבירה ,והרשעתו בדין תפגע
בפרנסתו ובאפשרות לשיקומו.
 .8בבואי לגזור את דינו של הנאשם ,הבאתי במכלול שיקולי לקולא ,את העובדה כי
הנאשם נעדר עבר פלילי ,הודה וחסך זמן שיפוטי.
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 .9לחומרא שקלתי את המשמעות המעשית של תמונות פורנוגרפיות המשלבות
קטינים .מדובר בחומר אשר הוכן בהכרח תוך ניצול קשה של ילדים ,וצרכן של
חומר כזה יוצר או מגביר בעצם צריכתו את הביקוש לחומר ,ומטבע הדברים גם
את ניצול הילדים לצורך הפקתו.
 .10מקובלת עלי עמדת המאשימה כי יש לנהוג בחומרא עם משתמשי הקצה ,על מנת
להרתיעם ולהרתיע משתמשים פוטנציאליים ,ובכך להביא להפחתת הביקוש
לחומר הנורא הזה.
 .11אשר על כן ,אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א .מאסר למשך  3חודשים שירוצה בעבודות שירות ,באם ימליץ על כך
הממונה.
ב.

שלושה חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך שלוש שנים מהיום עבירה
בה הורשע בתיק זה.

ג.

קנס כספי בסך  2,000ש"ח או  20ימי מאסר תמורתו .הקנס ישולם ב5-
תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך  ,₪ 400כל אחד ,החל מיום
 15.12.08ואילך .פיגור בביצוע אחד התשלומים יעמיד את יתרת הקנס
לפירעון מיידי.
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נדחה לקבלת חוות דעת הממונה על עבודות השירות לתאריך  1.1.09בשעה .09:00
הממונה על עבודות השירות יגיש חוות דעתו בעניינו של הנאשם.
הנאשם יזומן גם באמצעות בא כוחו בפקס.08-9432138 :
ניתן היום כ"ב בחשון ,תשס"ט ) 20בנובמבר  (2008במעמד הנוכחים.
טלי חיימוביץ ,שופטת
סגנית נשיא

