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 מערערה

  
  רפאל פילוסו 

 ע"י ב"כ עו"ד נתאי נדר

  
  נגד

 

  
 בהמשיה

  
  מדינת ישראל

 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלי!

  
 

  

  פסק די%

  

ערעור על גזר דינו של בית משפט השלו! בירושלי! (כב' השופטת דנה כה% לקח) מיו! 

05�33747בת"פ  20.12.15�12.  

  

  כללי

המערער הורשע על יסוד הודאתו בהחזקת פרסו� תועבה בו דמותו של קטי� (ריבוי עבירות)   .1

  גד הרשעת המערער. . הערעור מופנה כנ  4,000חודשי מאסר על תנאי וקנס בס�  3והוטלו עליו 

  

הוריד הנאש� למחשבו בביתו, באמצעות  2011המעשי�: עובר לחודש פברואר ואלה   .2

מקרה האינטרנט, שתי תמונות וארבעה סרטי� פורנוגרפיי�, בה� קטיני� וקטינות ע� תכני� מיניי�, 

  באלימות.   אחד שמלווה

  

    הצדדי! טענות

טוע� כי בתסקיר שירות המבח� לא נכתב מהו פרק הזמ� בו היה המערער בבחינה ב"כ המערער   .3

של התנהגותו ולכ� לא נית� להערי� הא� שירות המבח� הצליח לעמוד על כלל אופיו ואורחות חייו של 

ת המבח� נמנע מהתייחסות לנושא ביטול ההרשעה, ובית משפט קמא רושיהמערער לאשור�. כמו כ�, 

 ובמסגרתאת תיקונו של כתב האישו�,  ה. יש לזקו' לקולהחס לכ� כאל נימוק לקולהיה צרי� להתיי

הופחתה כמות חומרי התועבה שהחזיק המערער במחשבו. מדובר בכמות קטנה בלבד. כמו כ�, יש 

להתחשב ג� בכ� שבעת שנתפס המחשב, לא היו חומרי� אלה בנמצא, שכ� ה� נמחקו על ידי המערער 

זמתו שלו. נטע� כי חומרי� אלה היו במחשבו מספר ימי� מצומצ� בלבד. נטע� כי זמ� רב לפני כ� ומיו

מסוכנות. יש ממנו יש להתחשב ג� בהערכת המסוכנות שבוצעה למערער, המלמדת שלא נשקפת 

להתחשב בכ� שהערכת מסוכנות זו לא עמדה בפני שירות המבח� בעת עריכתו את התסקיר בעניינו 
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ר מכ�. לעמדת הסנגור, בעקבות הפרשה, פוטר המערער מעבודתו במשרד של המערער, אלא ניתנה לאח

החינו� כמורה לאחר שני� ארוכות בה� עבד בתחו� זה ולאחר שהשקיע שני� רבות ברכישת תואר 

אקדמאי בתחו� ההוראה, וכיו� נאל) לעבוד כשכיר בחברת בניה של חותנו, מבלי שתחו� זה מהווה 

פורט כי בזמ� שחל' מעת ביצוע העבירות, המערער הקי� משפחה.  את מיצוי שאיפותיו ויכולותיו.

כי רמת הסיכו� הצפויה מהמערער הנה נמוכה והאירועי� כאמור לה וקרימינולוגית עהמחוות הדעת 

, כ� נטע�, עוסק בהלימה בי� העונש לעבירה. המערער היה מורה הערעוראינ� חלק מחייו. 

וללא תלונות, ביצע עבודות ע� נוער, פתח ד' חדש בחייו,  שני�, תפקד ללא רבב 7למתימטיקה במש� 

הורדה ואחסנה א� נישא, נולדה לו ילדה, החוק אינו אוסר צפייה בתכני� פורנוגרפיי� אלא כאמור 

. ונעשה שימוש בתוכנה שאינה מאפשרת צפייה ללא הורדה למחשב. ההרשעה אינה מסייעת לציבור

  קנס שול�). של"צ בהיק' גדול (ההעונש הראוי הוא 

כל אלה נלקחו  –ב"כ המשיבה טענה כי כל הנסיבות לקולה, כפי שנמנו ופורטו ע"י הסנגור   

, לרבות התחשבות ברמת הסיכו� הנמוכה. המערער ש הקל שנגזר עלונבחשבו� והובאו בחשבו� בע

 בעניינו של המערער, לא התקיימו הכללי� המאפשרת אי הרשעה. המערער יכול לעסוק במקצועות

. הוגשה פסיקה שבאה וג� בתחו� זה שלא במסגרת משרד החינו� מתמטיקההוראת אחרי�, פרט  ל

  לתמו� בעמדת המאשימה. 

  

  המבח% שירות תסקיר

שני�, נשוי ואב  33מתסקיר שירות המבח� שנער� בעניינו של המערער עולה כי הינו כב�   .4

לתינוקת, ועובד בחברת בניה של חמיו כמנהל עבודה, ללא עבר פלילי. בסמו� לאחר שחרורו מהצבא 

. בעת זההחל לעסוק בהוראה ובהמש� למד הוראה בלימודי� אקדמיי� ועסק באופ� יציב בתחו� 

ה'. לאחר חשיפת העבירות עזב את תחו�  –ות שימש מורה לתלמידי כיתות ג' ו חשיפת העביר

. הוא הודה במעשיו, א� שירות המבח� התרש� 2013ההוראה, נאל) לעזוב את עיר מגוריו ונישא בשנת 

כי הוא לוקח אחריות פורמלית בלבד על העבירה, נסיבותיה, ללא יכולת או פניות רגשית להתייחס 

י� העומדי� בבסיס ביצועה, תו� שהוא שולל כל בעייתיות בתחו� המיני או צור� להיבטי� המיני

צפייה מזדמנת בתכני� אלה, לה� נחש' באופ� מקרי, הציג בבטיפול לעני� זה. הוא הסביר כי מדובר 

זאת כהתנהלות חריגה ושלל משיכה לקטיני� וקטינות. שירות המבח� לא מצא אינדיקציה לשילובו 

פול לעברייני מי�, ולהבעת עמדה לעני� ביטול ההרשעה. שירות המבח� התרש� כי של המערער בטי

ההלי� המשפטי הינו הרתעתי ומציב גבולות עבור המערער, והמלי) על ענישה קונקרטית שתסייע לו 

  יכו� בהישנותה. סבהגברת מודעותו לאחריותו להתנהלותו בעבירה ולסייע בהפחתת ה

  

  מסוכנותחוות דעת של המרכז להערכת 

פנוי לחשו' את  הוער� כי גישתו של המערער הנה קורבנית, וכי מדובר בנבדק הגנתי שלא היה  .5

צפה בתכני� שנתפסו במחשבו. לפיכ�, צוי� כי קיי� קושי להתחקות אחר עולמו ששחשב והרגיש בעת 
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הפנימי ולקבוע קיומה של סטייה מינית. יחד ע� זאת, הוער� כי רמת המסוכנות של המערער לביצוע 

עבירות מי� הנה נמוכה, למערער יכולת טובה לוויסות עצמי, ואי� אינדיקציות לקיומ� של עמדות 

  רער. אנטיסוציאליות. כמו כ�, הוער� כי ההלי� הפלילי מהווה גור� הרתעה ומציב גבולות עבור המע

  

  דיו%

לזכות המערער עומדת הודאתו במיוחס לו, שהביאה לחיסכו� בזמ� שיפוטי ולייעול ההליכי�,   .6

האחריות שלקח על המעשי�, הבעת חרטה כנה מצדו, המחיר האישי ששיל� בעקבות פיטוריו ממקו� 

כ�,  עבודתו וגדיעת קריירת ההוראה שבה התמיד מזה שני� והשקיע שני� בהכשרה אקדמית. כמו

מדובר במי שאי� לו עבר פלילי, שרמת המסוכנות האישית הנשקפת ממנו לביצוע עבירות מי� הנה 

ת כנמוכה, והוער� כי רמת הוויסות העצמי שלו הנה טובה. כמו כ�, ה� שירות המבח� וה� המרכז להער

נוס', מסוכנות התרשמו כי כי ההלי� המשפטי שימש גור� הרתעתי ומציב גבולות עבור המערער. ב

ממחשבו בטר� נתפס המחשב וכי  ,אי� מחלוקת כי המערער מחק את התכני� הפורנוגרפיי� ביוזמתו

מדובר בקבצי� בודדי� בלבד, אות� לא שית' או הפי). מעת ביצוע העבירות הוא נישא, הפ� לאב 

יחד ע� זאת, בעניינו של המערער לא מתקיימי� הכללי� והשתלב בתעסוקה בחברה משפחתית. 

לרשות המערער שורת מקצועות אות� יש להחיל באופ� חריג. פשרי� הימנעות מהרשעה, כללי� המא

  לתעסוקה, ג� א� לא יעסוק בהוראה. 

  

  לפיכ�, הערעור נדחה. 

  

  מעמד ב"כ המערער, המערער וב"כ המשיבה. , ב2016יולי  12, ו' תמוז תשע"ונית� היו�,  

  

 

 

 

 

 

 רפי כרמל, שופט

  אב"ד

 שירלי רנר, שופטת    מוסק, שופטכרמי  

  




