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 מאשימהה

  פרקליטות מחוז המרכז. י.מ                      

 
 נגד

 
 יובל שושן                        נאשמיםה
  

  :נוכחים
  ד ארוא חליחל"כ עו" ב באמצעותפרקליטות מחוז המרכז. י.מ          1מאשימה 

  צ "ד טלי חזום ס"כ עו" ובשושן יובל     1נאשם 
  
  

 
 הכרעת דין

 
אני מרשיעה את הנאשם על פי הודייתו בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון ולאחר שהוסבר לו 

תמונה אחת , בעבירה של החזקת פרסום תועבה ובו דמות של קטין, שבית המשפט אינו כבול להסדר

כעולה מכתב האישום הרי ביום , 1977 –ז " תשלחוק העונשיןל) 3ב(214עבירה לפי סעיף , יםושני סרט

 ובמספר חודשים לא ידוע למאשימה עובר לכך החזיק הנאשם במחשב האישי שלו ועל גבי 12.3.08

מונה אחת ושני סרטים פורנוגרפיים בהם מוצגות דמויות של קטינים דיסקים קבצי מחשב המכילים ת

  . בעירום מלא ודמויות של קטינים הנמצאות בתנוחות של קיום יחסי מין

  
  

   . במעמד הנוכחים07/01/2009, ט"א טבת תשס"יניתנה והודעה היום 

   
  

  

  שופטת, לבאון ליה

  
  

  גזר דין

  . מתוקן ובמסגרת הסדר טיעוןהנאשם הודה בהזדמנות ראשונה בכתב אישום

ובעיקר בהתחשב בזמן הקצר שעסוק היה הנאשם , התביעה עותרת להטלת מאסר מותנה והתחייבות

  .ובכמות החומר המצומצמת שנמצאה ברשותו, באיסוף של חומר תועבה

מצפה אני לכך כי בהתחשב בעברו הנקי ובמאמציו לנהל חיים נורמטיביים ישכיל , הנאשם לוקח אחריות

  . להרתם לטיפול כך שאם יש בעיה אישית כלשהי ניתן יהיה לפתור אותה בטרם תהפוך לסטיה

משוכנעת , לא התרשמתי שקיימת מסוכנות ממנו, י הדיווח שקיבלתי בעת הטיעונים לעונש"עפ, מכל מקום

ובהמליצה על , בדקה את עצמה ואת תיק החקירה עד תום,  הממונה על אינטרס הציבור,אני כי התביעה

  . עושה היא כך משום שמשוכנעת שדי בכך כדי להגן על האינטרס הציבורי, ענישה מותנית
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 חודשי מאסר אותם 6, אשר עבירותיו בוצעו בביתו ובמחשבו ובמוחו, בנסיבות אלו מטילה אני על הנאשם

ומחייבת לחתום על התחייבות בגובה ,  שנים יחזור ויעבור על העבירה בה הורשע3ם תוך לא יישא אלא א

  .  ימי מאסר7ואם לא תחתם יירצה , תוקפה כפי התנאי שהוטל,  5000₪

  . חומר המוגדר כחומר תועבה יושמד

  . לרבות מחשב, חומר שאינו מוגדר כך יוחזר לבעליו

  . יום45ש המחוזי תוך "זכות ערעור לביהמ

  

  
   .   במעמד הנוכחים07/01/2009, ט"א טבת תשס"ניתנה והודעה היום י

  
  54678313ליה לבאון 

  
  

  שופטת, לבאון ליה

 


